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ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У сучасній юридичній науці утверджується теза, що сучасний розвиток правової системи України 
іманентно пов’язаний із світовими глобалізаційними та інтеграційними процесами, багато в чому 
залежить від тенденцій взаємодії міжнародної, міждержавних та національних правових систем. На 
тлі посилення глобальних ризиків і загроз євроінтеграційна спрямованість національного правового 
розвитку визначається не лише внутрішніми, а й зовнішніми чинниками. Враховуючи зазначене мо-
нографічне дослідження Л. Г. Удовики покликане заповнити прогалину щодо глобалізаційних транс-
формацій національної правової системи.  

Структурно монографічне дослідження складається із чотирьох розділів та дванадцяти підрозді-
лів, логічно пов’язаних між собою.  

У першому розділі монографії автором обґрунтовуються теоретичні засади сучасної правової сис-
теми та правової глобалізації в умовах соціальних трансформацій. Зокрема, автор розглядає глобалі-
зацію як домінуючий процес сучасного світового розвитку та доводить, що розвиток правових сис-
тем, поряд із глобалізацією, визначається іншими різновекторними й дихотомічними процесами - 
глокалізації та локалізації, які втілюються в різних проявах у національних правових системах, обу-
мовлюють відповідні тенденції правового розвитку. Основними формами правової глобалізації є пра-
вова інтеграція, правова інтернаціоналізація й правова імплементація. Окремі підрозділи присвячено 
дослідженню проблем теоретико-правової інтерпретації поняття «правова система», аналізу критеріїв 
та класифікації правових систем у контексті новітніх підходів сучасних учених, теоретичній концеп-
туалізації глобалізаційних трансформацій правової системи України. 

У другому розділі розглядаються структурні трансформації правової системи України в умовах 
глобалізації. Л. Г. Удовика окреслює проблеми та перспективи розвитку ідеологічної підсистеми, 
визначає особливості розвитку нормативно-правової основи та обґрунтовує трансформації інститу-
ційної складової правової системи України в умовах глобалізації, зокрема, акцентує увагу на транс-
формації таких елементів правової системи, як правова ідеологія, правова політика, правова культура, 
система права, права людини. В цьому контексті зацікавленість викликають обґрунтовані автором 
трансформації вітчизняної системи права й законодавства, які виявляються в наступному: інтенсив-
ному розвитку вже сформованих інститутів і галузей, таких, як права людини, екологічне право, ін-
формаційне право, медичне право та ін.; формуванні й розвитку нових комплексних галузей та інсти-
тутів, таких як право миру, право безпеки, право стійкого розвитку, міграційне право та ін.; конвер-
генції публічного і приватного права; розширенні сфери процесуального регулювання тощо. Удовика 
Л. Г. зауважує, що спільною рисою для нових, інтегрованих, комплексних галузей є їх інтенсивна 
конституціоналізація, що відображає загальносвітову тенденцію зростання ролі конституцій як ін-
струменту впливу на внутрішньодержавні й загальносвітові процеси з метою формування й захисту 
стабільного, справедливого й демократичного світового порядку. 

Третій розділ монографії присвячено аналізу трансформаційних змін у функціонуванні правової 
системи України в умовах глобалізації, в якому досліджено вплив глобалізації на функціонування 
вітчизняної правової системи й трансформацію інформаційно-комунікативних зв’язків правової сис-
теми в умовах глобалізації. В монографії наведено нові підтвердження того, що в Україні підґрунтям 
підвищення ефективності правотворчості, цивільного, адміністративного, господарського процесу, 
судочинства, функціонування й розвитку інститутів прокуратури й адвокатури стає утвердження 
принципу верховенства права, фундаменталізація прав людини, визнання права на справедливий су-
довий розгляд.  

У четвертому розділі даного монографічного дослідження визначаються проблеми й обґрунтову-
ються перспективи правового розвитку в глобальному світі. На особливу увагу заслуговує типологія 
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