
№ 2/2 (11) лютий 2018 р.  

 

67 

УДК 342 

Черевко М.О., 

здобувач наукового ступеня доктора філософії в галузі права 

Національна академія внутрішніх справ 

 

НАУКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ПРІОРІТЕТИ 

 
В статті розкрито поняття «конституційне право» як науки, проаналізовано матеріали класичних підручників з конституційного 
права України та досліджено дисертаційні роботи науковців-конституціоналістів за останні роки, починаючи з 2012 року і до 
сьогодні. Перелічено етапи розвитку конституціоналізму в Україні. Визначено тенденцію змін вирішення наукових проблем в галузі 
конституційного права. Запропоновано визначити пріоритетними для науки конституційне право: включення в освітній процес 
при підготовці підручників, посібників результатів останніх наукових досліджень в галузі конституційного права, а також 
розширення методології науки конституційного права шляхом переходу від діалектики до синергії і розробки синергетичного 
методу в частині його теоретико-практичного використання в наукових дослідженнях. 
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Постановка проблеми. Конституційне право 

України має винятково важливе значення для 
національної системи права і правової системи 
України. Після здобуття незалежності в 1991 році 
Україна обрала шлях демократичних перетворень 
суспільства і держави через широкомасштабне 
здійснення конституційної реформи, яка продовжу-
ється і до сьогодні. Основою для розробки, втілення 
та розвитку основних ідей конституціоналізму в 
Україні є наука конституційного права. Саме 
дослідження стану розвитку конституційного права 
як науки та визначення її пріоритетів є актуальною 
науковою проблемою, оскільки конституційне право 
України є основною галузю права, що впливає на 
систему права України в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундаторами сучасного демократичного конституцій-
ного права України є Погорілко В.Ф., Фріцький О.Ф., 
Городецький О.В., Корнієнко М.І., Кравець Є.Я. та інші 
[1]. Конституційним правом України як наукою 
займаються багато науковців та фахівців з 
конституційного права, такі як Афанасьєва М.В., 
Колісник В.П., Майданник О.О., проте проблема 
дослідження стану розвитку конституційного права 
України як науки та визначення її пріоритетів 
залишається недостатньо дослідженою. 

Мета статті дослідити стан розвитку науки 
конституційного права України та визначити 
пріоритети її розвитку. 

Основні результати дослідження. Конститу-
ційне право України як наука на думку Колісника 
В.П. [2, с.7] - це система ідей, концепцій, теорій, 
вчень про конституційне право як галузь націона-
льного права. В процесі дослідження викладеного 
матеріалу в класичних підручниках з конститу-
ційного права під редакцією Погорілко В.Ф. [1], 
Колісника В.П. [2], Майданника О.О. [3] про 
конституційне право як науку, отримано результати 
про тотожність думок зазначених авторів щодо 
визначення поняття, предмету науки, функцій, 
завдань, джерел та методології, що може, на перший 
погляд, свідчити про статичність та відсутність 
розвитку конституційного права як науки в Україні. 
Проте таке твердження було б помилковим, оскіль-

ки аналізуючи дисертаційні роботи науковців – 
конституціоналістів за останні роки [5-8], можна з 
упевненістю стверджувати, що розвиток науки кон-
ституційного права відбувається в тренді перебігу 
змін в українському суспільстві. Основними тен-
денціями розвитку є розробка наступних наукових 
проблем щодо: реалізації конституційних прав лю-
дини та громадянина в Україні, розвитку інституту 
правосуддя, унітаризму та децентралізації, порядку 
звернення до міжнародних організацій за захистом та 
впливу міжнародних організацій на конституціона-
лізм в Україні та удосконалення механізму здійснен-
ня конституційного правосуддя і застосування 
інформаційних технологій в конституційному праві.  

Конституціоналізм в Україні, сформований 
науковцями та під впливом політичних партій, 
державної влади і міжнародних організацій, набув 
елементів європеїзації та, на нашу думку, пройшов, 
починаючи з 1991 року і до сьогодні, наступні етапи: 
етап «формування сучасного демократичного 
конституціоналізму» (1991-1996 рр.), етап «сталого 
конституціоналізму» (1996-2004 рр.), етап 
«міжмайданного конституціоналізму» (2004-2014 
рр.) та перебуває на етапі «європейського 
конституціоналізму» (починаючи з 2014 р.). 

Наука конституційного права динамічна. А тому 
важливо при підготовці навчальний підручників, 
посібників для ВНЗ обов’язково включати тему з 
дослідження останніх тенденцій зміни науки 
конституційного права та визначення пріоритетів її 
розвитку. 

З огляду на зміну наукової парадигми в світі, 
вважаємо за пріоритетним розширення методології 
науки конституційного права (вчення про методи 
пізнання конституційно-правових реалій, 
теоретичного обгрунтування методів та способів цих 
реалій) [11, с.50]. Одним з фундаментальних проце-
сів розвитку української юридичної науки є перехід 
від моністичної методології до філософсько-методо-
логічного плюралізму [9,с.248]. Методологічний 
плюралізм – характерний сучасній некласичній науці, 
припускає можливість виправданого використання 
різноманітних методів, які можуть поєднуватись між 
собою на засадах доповнюваності. Синергетика є 
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одним із сучасних напрямів, який стимулює перспек-
тивні дослідження в різних галузях науки, в тому 
числі юридичних. Функціонування синергетики в су-
часній науковій культурі розглядається у різних ас-
пектах, особливо як методологію [10,с.249]. Незва-
жаючи на критичне ставлення багатьох учених до 
можливостей використання синергетики в юриспру-
денції, дедалі частіше з’являються праці, автори яких 
ґрунтуються на положеннях синергетики і успішно 
застосовують їх під час аналізу галузевих і міждисци-
плінарних проблем. Основні положення синергети-
ки, можуть надати імпульс для нового бачення проб-
лем науки конституційного права, в т.ч. в досліджен-
ні конституційних прав людини в Україні [11,с.51]. 

Саме прийняття синергії як основу методології 
дослідження, є перспективним для науки 
конституційного права в Україні, а тому пріоритетним 
має стати розробка синергетичного методу в частині 
його теоретико-практичного використання. 

Висновки та пропозиції. Наука конституцій-
ного права України на сучасному етапі її розвитку 
все більше набуває елементів європеїзації, формує-
ться науковцями – конституціоналістами під впли-
вом політичних партій, державної влади та міжна-
родних організацій. Конституційне право динаміч-
не та перебуває у постійній зміні у відповідності до 
змін, які відбуваються в українському суспільстві. 
Пропонуємо визначити пріоритетними для науки 
конституційне право: по-перше включення в освіт-
ній процес при підготовці підручників, посібників 
ВНЗ юридичної спеціалізації результатів останніх 
наукових досліджень в галузі конституційного пра-
ва, а по-друге розширення методології науки конс-
титуційного права шляхом переходу від діалектики 
до синергії і шляхом розробки синергетичного мето-
ду в частині його теоретико-практичного використання. 
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Черевко М.А. 
НАУКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И ПРИОРИТЕТЫ 
В статье раскрыто понятие «конституционное право» как науки, проанализированы материалы классических учебников по 
конституционному праву Украины и исследованы диссертационные работы ученых-конституционалистов за последние годы, 
начиная с 2012 года и по сей день. Перечислены этапы развития конституционализма в Украине. Определены тенденции изменений 
решения научных проблем в области конституционного права. Предложено определить приоритетными для науки 
конституционное право: включение в образовательный процесс при подготовке учебников, пособий результатов последних 
научных исследований в области конституционного права, а также расширение методологии науки конституционного права 
путем перехода от диалектики к синергии и разработки синергетического метода в части его теоретико-практического 
использования в научных исследованиях. 
Ключевые слова: наука конституционного права, конституционализм, методология конституционного права, синергия, синергетика. 
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SCIENCE OF CONSTITUTIONAL LAW AND PRIORITIES 
The article describes the concept of "constitutional law" as a science, analyzes the materials of classical textbooks on the constitutional law of 
Ukraine, and theses dissertational works of scholars-constitutionalists in recent years, from 2012 to this day. The stages of the development of 
constitutionalism in Ukraine are listed. The tendencies of changes in the solution of scientific problems in the field of constitutional law are 
determined. It is proposed to determine the constitutional right of priority for science: the inclusion in the educational process of the 
preparation of textbooks, manuals of the results of recent scientific research in the field of constitutional law, as well as the extension of the 
methodology of constitutional law science through the transition from dialectics to synergy and the development of a synergetic method in 
terms of its theoretical and practical use in scientific research. 
Key words: science of constitutional law, constitutionalism, methodology of constitutional law, synergy, synergetics. 


