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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
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ДО ФОРМУВАННЯ» 

Львова Єлизавета. Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та 

правові виклики до формування: монографія/Єлизавета Львова.-Одеса: Фенікс, 2019. – 

294 с. ISBN 978-966-928-421-1 

 В першому десятилітті XXI століття сучасному державному ладу більшості 

країн світу притаманна дуальність, адже вони одночасно розвиваються як в 

сприятливих, так і негативних умовах державно-правової інтeграції та економічної і 

правової глобалізації. Оскільки управління соціальними, економічними та політичними 

процесами повинно відбуватись із повагою до ідеалів, закріплених в національних 

Конституціях, з урахуванням переходу з національного на глобальний рівень, 

конституціоналізм став та залишається глобальним трендом.  В подальшому 

досягнення міжнародно-правової думки, що сповідує конституційні традиції в умовах 

глобалізації, отримало назву «глобальний конституціоналізм».  

 Єлизавета Львова, фахівець з міжнародного публічного права та публічного 

права України, опублікувала свою монографію під назвою «Глобальний 

конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до формування» 

(видавництво «Фенікс», Одеса). Авторка торкається питання формування глобального 

конституціоналізму крізь наукову «призму» поглядів на реконструкцію принципів 

конституційного права в умовах глобалізації, важливість правової рецепції, та значення 

правової глобалізації для становлення міжнародного конституційного права як 

підгалузі міжнародного публічного права.  

 В Україні зазначена публікація є першою монографічною науковою працею з 

тематики глобального конституціоналізму та пропонує читачам науково-пояснювальну 

картину міждисциплінарного політико-правового феномена, що є скерований на захист 

міжнародного права та міжнародного правопорядку крізь призму конституційних 

цінностей, що у свою чергу робить книгу ще більш цікавою. 

 Метою монографічного дослідження є концептуальне обґрунтування комплексу 

теоретичних і практичних засад становлення та розвитку глобального 

конституціоналізму. 

  Формально монографія поділена на дві частини: перша частина (перший, 

другий та третій розділи) присвячена теоретичним підходам до розуміння концепту 

«глобальний конституціоналізм» та його значення у сучасній конституційно-правовій 

доктрині; друга частина (четвертий та п’ятий розділи) – практичним питанням, а саме 

існуючим викликам до формування глобального конституціоналізму як ідеології на 

міжнародному, регіональному та державному рівнях.  

 Як чітко демонструє Є. Львова, глобальний конституціоналізм - це 

феноменологія загальних цінностей національного конституційного права держав-

членів міжнародного співтовариства, яка трансформувалась у порядок денний 

міжнародного права та формується у двох напрямках:  

1) теоретичному (доктринальному) напрямку – глобальний 

конституціоналізм розуміється як сучасне прогресивне мислення, що вносить 

демократичну легітимність і повагу до міжнародних принципів у соціально-політичну 

ідею та пропонує мирне вирішення міжнародних суперечок.  
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2) практичному (праксеологічному) – це повсякденна діяльність держав-

членів міжнародного співтовариства та інших суб’єктів міжнародного публічного 

права,  а в широкому розумінні – всіх акторів міжнародних відносин, щодо 

практичного втілення зазначених теологічних домінант у міжнародне життя.    

  В першому розділі Є.Львова визначає понятійні, елементні та 

функціональні характеристики глобального конституціоналізму. В другому розділі 

монографії добре представлена хронологія становлення глобального 

конституціоналізму та визначено три основні етапи: 1) 1990-1999 роки; 2000-2009 роки; 

2010 – по теп час.  

 В монографії на основі аналізу праць зарубіжних дослідників авторкою 

визначено, що глобальний конституціоналізм розглядається як ідеологія, конституційне 

мислення, міждисциплінарний підхід, юриспруденційна позиція/концепція/проект, 

герменевтичний прийом, що базуються на ідеї застосування конституційних принципів 

у міжнародно-правовій сфері.  

 Авторка пропонує власне визначення глобального конституціоналізму як 

експериментальну ідеологію (з притаманними «-ізмам» рисами) для формування і 

розвитку національних демократій.  

 Другий розділ монографії присвячений проблематиці реконструкції принципів 

міжнародного публічного та конституційного права з урахуванням ідей глобального 

конституціоналізму. Глобальний конституціоналізм уявляється автором, як доктрина, 

що тяжіє до застосування конституційних принципів (захист прав людини, 

демократизм, суверенітету, прозорість та ін.) у міжнародно-правовій сфері з метою 

встановлення уніфікованого механізму глобального управління.  

 В процесі дослідження поняття, елементних та функціональних характеристик 

глобального конституціоналізму авторка прийшла до висновку, що визначення 

глобального конституціоналізму носить синтетичний та інтегративний характер, у 

структурному відношенні воно складається нібито з двох блоків: 1) містить загальне 

визначення конституціоналізму; 2) містить найважливішу прив’язку до глобальності 

світу та правової глобалізації.  

 На основі визначення сутності та значення глобального конституціоналізму у 

сучасній конституційно-правовій доктрині у третьому розділі монографії, Є. Львова 

запропонувала теоретичну модель глобального конституціоналізму, що забезпечує 

глобальне урядування за умов оптимального співвідношення законних міжнародних та 

національних інтересів держав.   

 В четвертому розділі авторка приходить до висновку, що в основі глобального 

конституціоналізму, як основного здобутку глобалізації права, лежить процес мирного 

вирішення конституційних конфліктів, а  легітимація міжнародного права є головною 

серед функцій глобального конституціоналізму.  

 В п’ятому розділі Єлизавета Львова детально розглядає конституційні 

конфлікти, що мали місце в Україні та робить аналіз реалізації правової політики в 

державі за останні п’ять років. В цілому. можна погодитись із авторкою, що за 

сучасних умов державотворення глобальний конституціоналізм для України може 

стати «визначальною парадигмою наукового значення в умовах глобальних загроз, 

оскільки надає можливість для визначення та нівелювання якісно нових конституційно-

безпекових  умов міждержавного співробітництва».  

Сироїд Тетяна Леонідівна,  

доктор юридичних наук, професор,  

завідувач кафедри міжнародногоі європейського права Харківського  

національного університету імені В.Н. Каразіна  


