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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КОЛОДІЯ ОЛЕКСІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА 
«КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: 

ДОКТРИНА, РЕГЛАМЕНТАЦІЯ, ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ»1

Монографія Колодія О.А. «Конституцій-
но-правовий статус Українського народу: доктри-
на, регламентація, поняття та елементи» харак-
теризується системністю та логічністю завдяки 
всеохоплюючому розгляду основоположних еле-
ментів конституційно-правового статусу Україн-
ського народу.

А це дає підстави стверджувати, що вдалою  
є структура монографії, адже, незважаючи на 
те, що вона включає усталені для зазначеної 
теми назви розділів та підрозділів, саме така ар-
хітектоніка роботи дозволяє автору розглянути 
конституційно-правовий статус Українського 
народу з різних теоретико-методологічних по-
зицій, виказати своє бачення на найбільш акту-
альне для сучасної України його розуміння, що  
розкриває сутність конституційно-правового ста-
тусу Українського народу.

Автор цілком слушно розпочинає опрацюван-
ня конституційно-правового статусу Українсько-
го народу з огляду стану наукових досліджень та 
регламентації правового статусу народів загалом, 
зазначаючи при цьому, що до цього часу не існує 
загальновизнаного уявлення про нього. Упродовж 
цього досліджуються: поняття та елементи, сут-
ність, правосуб’єктність, принципи, установчі, 
організаційно-легітимаційні, правотворчі, судо-
ві, контрольно-наглядові, майнові повноваження 
Українського народу, загальносоціальні та спеці-
ально-юридичні гарантії конституційно-правово-
го статусу Українського народу.

Ураховуючи викладене, можна стверджувати, 
що монографія містить цікаві дані про законо-
мірності та особливості конституційно-правового 
статусу Українського народу. Цей статус доречно 
розглядається як загально-цивілізаційний, що  
є частиною Європи і світу, не замкнений у власно-
му просторі, а відкритий для загальнолюдських 
правових надбань. Ця ідея простежується в кож-
ному розділі чи підрозділі, оскільки саме з позицій  

правових досягнень усього людства висвітлю- 
ються проблеми конституційно-правового статусу 
Українського народу.

Центральною ідеєю монографії є пріоритет  
і забезпечення конституційно-правового статусу 
Українського народу, оскільки усі інші соціальні 
інституції оцінюються саме через процес їх слу-
жіння народові, здатність забезпечувати гідне 
існування народу, національної меншини, корін-
ного народу, окремої людини а відтак цивілізацій-
ний прогрес суспільства.

Заслуговує на особливе схвалення те, що Коло-
дій А.М. не обминає складних і дискусійних пи-
тань, свідомо їх ставить і висловлює свою думку із 
приводу їх вирішення. Можна погоджуватися чи 
не погоджуватися з авторською інтерпретацією, 
однак не можна не визнавати її аргументованості.

У монографії читач знайде поглиблений роз-
гляд питань про конституційно-правовий статус 
Українського народу. При цьому необхідно визна-
ти, що дуже багато позицій автора є новаторськи-
ми, нетрадиційними для вітчизняної юридич- 
ної науки, можливо, спрямованими у майбутнє 
державо- та праворозуміння.

Цінним є те, що матеріал у монографії викла-
дено з широким залученням Конституції Украї-
ни, конституцій та інших законодавчих актів 
зарубіжних країн, міжнародних актів, законо-
давчих та підзаконних актів України. Відмітною 
рисою монографії є наближення її викладу до 
практики утворення та функціонування консти-
туційно-правового статусу Українського народу.

Монографія дає можливість студенту, магі-
странту, аспіранту, викладачу, науковому спів-
робітнику знайти відповіді на безліч питань, 
які професійно виписані, подані стисло і чіт-
ко, в багатьох випадках для кращого розуміння  
і засвоєння проілюстровані практичними при-
кладами. Широкий обсяг теоретичного матері-
алу викладено у поєднанні з досвідом України,  
постійно супроводжується практичними прикла-
дами, що робить його доступним та зрозумілим для 
читача. У монографії відображені останні наукові 
і практичні досягнення в галузі теорії правового 
статусу. За спектром піднятих питань і відповідей 
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на них монографія є енциклопедичною роботою, 
тобто в певному розумінні є тематичною енцикло-
педією із проблем конституційно-правового стату-
су. Отже, на підставі і з урахуванням зазначеного  

з повною упевненістю можна стверджувати,  
що скарбниця вітчизняних юридичних наукових  
джерел поповнилася оновленим фундаментальним  
виданням із конституційного права України.


