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Шамрай В. В. Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на 

сучасний розвиток конституційного права: проблеми теорії та практики. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню впливу глобалізації та 

міждержавної інтеграції на модернізацію конституційного права загалом і 

окремих його інститутів та методології дослідження, висвітленню 

особливостей формування предмету та принципів конституційно-правового 

регулювання. 

Проаналізовано особливості формування предмету та принципів 

конституційно-правового регулювання в умовах активізації глобалізаційних 

процесів» акцентовано увагу на необхідності конституційно-правового 

дослідження процесів поступової трансформації конституційного права як 

галузі. Передусім, це стосується усього масиву конституційно-правової матерії: 

предмету, принципів, інститутів, джерел, їх системи, з урахуванням сучасних 

тенденцій правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції.  

Досліджено онтологічне визначення і співвідношення сучасного 

конституціоналізму і конституційного права в умовах активізації 

глобалізаційних процесів.  Визначено основні історичні етапи розвитку 

доктрини конституціоналізму, при цьому враховано історико-правовий 

досвід України та інших країн світу щодо формування доктрини 

конституціоналізму та відповідної трансформації предмету конституційно-

правового регулювання у різні періоди його модернізації. 

Обґрунтовано комплексний погляд на проблему співвідношення таких 

юридичних категорій, як «конституційна реформа» та «конституційно-правова 

реформа. Запропоновано авторське визначення поняття конституційної 
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реформи, яку потрібно розглядати як поетапне, системне, проведене з 

дотриманням процедурних вимог внесення якісних, докорінних змін до 

чинної конституції або прийняття нової конституції, що визнана 

(легітимізована) суспільством. 

 Розглянуто правову природу транснаціонального (глобального) 

конституціоналізму, як сучасного феномену суспільно-правової дійсності, що 

відображає ключові тенденції та детермінанти процесів конституціоналізації 

міжнародного права та інтернаціоналізації конституційного права і є 

безпосереднім породженням вказаних процесів. 

Визначено феноменологію взаємодії конституційного та міжнародного 

правопорядків як фактор розвитку конституційного права. У контексті аналізу 

особливостей та форм взаємодії конституційного та міжнародного правопорядків 

в умовах інтеграції держав, з’ясовано, що основною процедурною формою 

взаємодії міжнародного та конституційного правопорядків є імплементація 

міжнародних договорів до національної правової системи. 

Досліджено вплив міжнародних договорів на конституційне право, що 

набуває більш суттєвого та важливого значення у сучасних умовах 

універсальної правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, 

адже у багатьох випадках підписання угод, особливо щодо вступу до певних 

організацій та союзів, змушує імплементувати їх у внутрішнє законодавство, 

або навіть змінювати конституції. При цьому, процес інтернаціоналізації 

національного права, а особливо – конституційного, набирає все більших 

обертів, особливо в умовах глобалізації. 

Розглянуто проблеми оновлення системи джерел конституційного 

права та феномену їх інтернаціоналізації – це сукупність джерел 

конституційного права, які є органічною системою та мають ієрархічну 

структуру. Системність складу джерел конституційного права означає 

внутрішню взаємозалежність різних видів джерел конституційного права, яка 

виявляється, зокрема, у визнанні найвищої юридичної сили Конституції та 

верховенства закону щодо інших нормативно-правових актів. Крім того, 

встановлено і пряму залежність юридичної сили джерела конституційного 
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права та відповідної правової норми. З метою підвищення важливості 

конституційно-правової норми суб’єкти правотворчості, обирають форму 

джерела, яке розташоване вище в ієрархії джерел конституційного права. Це 

передбачає також урахування об’єктивних умов державного і суспільного 

буття та залежить від потреби надати відповідній нормі належного рівня 

юридичної значущості, територіального масштабу дії норми, встановленого 

порядку розмежування компетенції правотворчих органів. 

Обґрунтовано концептуальні підходи до визначення конституційного 

ладу, суверенітету та наднаціональності в умовах глобалізації. Розглянуто 

проблему трансформації концептуальних і практичних підходів до 

державного суверенітету у площині функціонування принципово нових 

міждержавних інтеграційних об’єднань, основний інтерес з-поміж яких 

становить організація і діяльність ЄС, з погляду співвідношення міжнародної 

правосуб’єктності інтеграційного об’єднання та окремих держав-учасниць, 

що породжує складні теоретичні і практичні політико-правові проблеми 

визначення і реалізації державного суверенітету. 

Визначено основні тенденції трансформації галузі конституційного 

права та її окремих інститутів під впливом сучасних процесів правової 

глобалізації та міждержавної інтеграції, що об’єктивують необхідність 

комплексного аналізу можливостей та механізмів правового прогнозування і 

планування подальшого конституційно-правового розвитку. 

На сучасному етапі конституційно-правового розвитку в умовах 

глобалізації та міждержавної інтеграції, необхідним складовим елементом 

належної державної правової політики є нормативне прогнозування, тобто 

моделювання принципово нових конституційно-правових принципів, норм, 

інститутів, підгалузей, бажаних та суспільно корисних відповідно до стану 

урегульованості, реально наявних конституційно-правових відносин у 

суспільстві. 

В межах дослідження, здійснено спробу нормативного, галузевого 

(конституційно-правового) прогнозування розвитку національної галузі 

конституційного права в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції.   
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У контексті цього, необхідно зазначити про внесення змін до 

Конституції України, а саме вступ до Євросоюзу та НАТО. Отже,  

найчастіше європейські та євроатлантичні інтеграційні процеси впливають на 

конституційно-правову матерію не прямо, а опосередковано і в інший спосіб, 

аніж безпосереднє внесення до Конституції норми про мету вступу до певних 

конкретних інтеграційних структур. 

Ключові слова: конституціоналізація, конституціоналізм, 

Конституція, наднаціональність, конституційне право, транснаціональний 

(глобальний) конституціоналізм, інтернаціоналізація, глобалізація, 

міждержавна інтеграція. 

 

 

SUMMARY 

Shamrai V. V. The impact of globalization and interstate integration 

on the contemporary development of constitutional law: the problems of 

theory and practice. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for a scientific degree of doctor of law degree on specialty 

12.00.02 – constitutional law; municipal law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to study the influence of globalization and 

international integration on modernization of the constitutional law in total and its 

individual institutes, and the methodology of the study, the clarification of 

peculiarities on formation of the subject and the principles of constitutional and 

legal regulation. 

The specifics of the subject and principles of constitutional-legal regulation 

formation in conditions of activation processes of globalization are analyzed, 

attention was paid to the necessity of the constitutional and legal investigation to 

processes of gradual constitutional law transformation as a branch. First of all, this 

applies to the whole body of constitutional and legal matter: subject, principles, 

institutions, sources, their systems, taking into account the current trends of legal 

globalization and European interstate integration. 
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The ontological definition, and correlation of modern constitutionalism and 

constitutional law in the conditions of globalization processes activation, is 

investigated. The main historical stages of the doctrine development of 

constitutionalism are determined, taking into account the historical and legal 

experience of Ukraine and other countries in the formation of the doctrine of 

constitutionalism and the corresponding transformation of constitutional-legal 

regulation subject in different periods of its modernization. 

A comprehensive view of the correlation problem of such legal categories 

as «constitutional reform» and «constitutional-legal reform» is being substantiated. 

The author's definition, of the notion of constitutional reform, which should be 

considered as a step-by-step, systematic, carried out in compliance with the 

procedural requirements for introducing qualitative, radical changes to the current 

constitution or adoption of a new constitution recognized (legitimized) by society, 

is proposed. 

 The legal nature of transnational (global) constitutionalism as a modern 

phenomenon of socio-legal reality is considered, reflecting the key trends and 

determinants of the processes of international law constitutionalization and the 

internationalization of constitutional law and is a direct product of these processes. 

The phenomenology of constitutional and international law interaction as a 

factor of the development of constitutional law is determined. In the context of 

analyzing the features and forms of interaction between constitutional and 

international nomocracy in the context of the integration of countries, it is 

characterized that the main procedural form of interaction of international and 

constitutional nomocracy is the implementation of international treaties into the 

national legal system. 

The influence of international treaties on constitutional law, which 

becomes more important in the modern conditions of universal legal globalization 

and European international integration, is investigated, as in many cases signing of 

agreements, especially while joining certain organizations and unions, forces them 

to be implemented in internal legislation, or even change the constitution. At the 
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same time, the process of internationalization of national law, and especially of the 

constitutional, is gaining momentum, especially in the context of globalization. 

The problems of updating the system of constitutional law sources and the 

phenomenon of their internationalization are considered – as a collection of 

sources of constitutional law, which are an organic system and have a hierarchical 

structure. Systemic composition of the sources of constitutional law means the 

internal interdependence of various types of sources of constitutional law, which is 

manifested, in particular, in the recognition of the supreme legal force of the 

Constitution and the rule of law in relation to other normative legal acts. There is 

also a direct dependence of the legal force on the source of constitutional law and 

the relevant legal norm. In order to increase the importance of the constitutional 

and legal norm, the subjects of law-making choose the form of the source, which is 

located above in the hierarchy of sources of constitutional law. It also involves 

taking into account the objective conditions of state and social life and depends on 

the need to provide the relevant norm with the appropriate level of legal 

significance, the territorial scope of the norm, the established procedure for 

delimiting the competence of law-making structures. 

The conceptual approaches to the definition of the constitutional order, 

sovereignty and supranationalism in the conditions of globalization are 

substantiated. The problem of transformation of conceptual and practical 

approaches to state sovereignty in the sphere of functioning of fundamentally new 

intergovernmental integration associations, the main interest among which, is the 

organization and activity of the EU in terms of the relation of the international 

legal personality of the integration association and individual member states, which 

generates a complex of theoretical and practical political and legal problems in 

defining and implementing state sovereignty. 

The main tendencies of the transformation of the branch of constitutional 

law and its separate institutes under the influence of modern processes of legal 

globalization and interstate integration, which objectivize the need for a 

comprehensive analysis of the possibilities and mechanisms of legal forecasting 

and planning of further constitutional and legal development are determined. 
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At the present stage of the constitutional and legal development in the 

conditions of globalization and interstate integration, the necessary component of 

the proper state legal policy is the normative prediction, that is, the modeling of 

fundamentally new constitutional and legal principles, norms, institutes, sub-

sectors, desirable and socially useful in accordance with the state of regulation of 

the existing constitutionally – legal relations in society. 

Within the framework of the study, the normative, sectoral (constitutional 

and legal) prediction of the development of the national constitutional law in the 

conditions of globalization and interstate integration was attempted. 

In this context, it should be noted that amendments must be made to the 

Constitution of Ukraine, namely, the accession to the European Union and NATO. 

Consequently, most often the European and Euro-Atlantic integration processes 

affect the constitutional and legal matter not directly, but indirectly and in a 

different way than the direct introduction into the constitution of the rules for the 

purpose of joining certain specific integration structures. 

Key words: constitutionalization, constitutionalism, constitution, 

supranationalism, constitutional law, transnational (global) constitutionalism, 

internationalization, globalization, intergovernmental integration. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На зламі тисячоліть якісних та кількісних 

трансформаційних змін зазнало багато сфер людського існування, зокрема 

під впливом процесів, які називають глобалізаційними. З моменту 

зародження, глобалізація, як фактор розвитку економічних систем, нині 

давно вже вийшла за межі суб’єктів господарювання та охопила не тільки 

держави у вигляді міждержавних інтеграційних об’єднань, а й почала 

активно впливати на формування правових систем національних держав, їх 

галузей права, інститутів, механізмів правового регулювання тощо. 

З огляду на це, проблема розповсюдження глобалізації на правове 

життя та правову реальність стала надзвичайно актуальною у зарубіжній та 

вітчизняній юридичній доктрині та практиці. Насамперед, в науковій 

літературі проаналізовано роль т. зв. «глобального права» – його 

принципи, цінності, механізми, інститути, норми – у формуванні 

внутрішньодержавного правопорядку та його співвідношення, взаємодія з 

міжнародним правом. На перший погляд, в механізмі правового 

регулювання об’єктивно збільшується вплив міжнародного права на 

національні правові системи, однак на практиці це виходить за межі 

сформованих традиційно-усталених доктрин, як співвідношення 

міжнародного та внутрішньодержавного права, конституційно-правової 

природи міжнародних договорів, конституційного принципу визнання та 

забезпечення загальновизнаних норм міжнародного права тощо. З огляду 

на це, глобалізаційна парадигма вже давно перетнула кордони 

національних правових систем. Характерною сучасною рисою та 

тенденцією такої експансії, на відміну від історичних форм та засобів 

рецепції інститутів приватного права, стали якісні та кількісні зміни в 

національних традиційно консервативних галузях публічного права 

загалом та конституційного права, як профілюючої галузі національного 

права, зокрема. 
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Конституційне право у національній системі права є не тільки 

фундаментальною та пріоритетною галуззю, а їй притаманна певна 

стабільність у функціонуванні усталених інститутів форми правління, 

політичного режиму, територіального устрою, конституційного ладу, та 

головне – забезпечення державного суверенітету як всередині, так і зовні 

державного утворення. Поступово, під впливом глобалізаційних та 

міждержавних інтеграційних процесів, конституційне право відчуває не 

тільки прояв, формування, появу нових конституційно-правових 

інститутів, правовідносин, трансформацію наявних, а й починає 

відігравати пріоритетну роль як всередині держави, так і зовні. Тобто, 

очевидним є той факт, що на сучасному етапі розвитку конституційне 

право переживає нову і якісну фазу своєї трансформації, а в деяких 

випадках навіть зародження доктрини нового конституціоналізму – 

транснаціонального. Це дає підстави стверджувати, що стабільна та 

консервативна галузь конституційного права, якою вона була раніше, 

набуває характерних ознак свого динамічного розвитку, що є причиною 

певної і суттєвої ревізії усталених уявлень про неї. 

Відповідно, сучасне конституційне право апріорі вже відчуває 

певну внутрішньогалузеву модернізацію, а деякі актуальні праксіологічні 

питання її розвитку набувають нового онтологічного змісту. Насамперед, 

йдеться про певні зміни у визначенні та розумінні предмету та об’єкту 

конституційно-правового регулювання, які під впливом глобалізаційних та 

інтеграційних процесів не тільки значно розширюються, а й отримують 

нового значення та змісту на міжнародному рівні. Поява нових суб’єктів та 

інститутів конституційного права, онтологічне змістовне оновлення 

доктрини суверенітету та його забезпечення, використання нових форм і 

засобів взаємодії міжнародного (наднаціонального) права з 

конституційним правом держав та його інститутів, набуття міжнародної 

правосуб’єктності суб’єктами та інститутами конституційного права, 

трансформація класичного розуміння конституціоналізму та інші 

тенденції, – свідчать про перезавантаження традиційного вчення про 
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предмет та об’єкт конституційного права. Адже вказані процеси 

конституційної модернізації відбуваються під впливом світових процесів 

глобалізації та міждержавної інтеграції, внаслідок яких конституційно-

правова матерія інтернаціоналізується, набуваючи транснаціонального 

(глобального) масштабу, а міжнародний правопорядок навпаки, пронизує 

та модернізує національне конституційне право більшості держав світу. 

Актуальності проведеному дослідженню надає і підписання 

Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і той факт, що 

незважаючи на те, що окремі проблеми правової глобалізації 

сформульовані в працях вітчизняних та зарубіжних учених, проблема 

впливу зазначених процесів на формування та розвиток галузі 

конституційного права так і не набула свого належного і адекватного 

системно-концептуального оформлення. 

Отже, з огляду на неповноту наукового аналізу проблематики 

впливу сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів на розвиток 

конституційного права України, доречно зробити фундаментальний 

висновок про об’єктивізацію, доцільність і необхідність проведення 

наукового дослідження у цій сфері, його важливу теоретичну та практичну 

значущість. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах бюджетної теми «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена рішенням Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол від 21 вересня 2015 року № 2) і згодом 

уточнена (протокол від 27 лютого 2017 року № 5). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в розкритті 

сучасних особливостей та тенденцій розвитку конституційного права в 

умовах глобалізації та міждержавної інтеграції. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 
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– визначити поняття та сутність глобалізації та міждержавної 

інтеграції як об’єкту розвитку і трансформації конституційно-правової 

дійсності; 

– розглянути методологічні засади дослідження впливу процесів 

глобалізації та міждержавної інтеграції на конституційне право; 

– проаналізувати особливості формування предмету та принципів 

конституційно-правового регулювання в умовах активізації 

глобалізаційних процесів; 

– дослідити основні історичні етапи та динаміку розвитку доктрини 

конституціоналізму; 

– визначити онтологічний та аксіологічний виміри становлення і 

розвитку транснаціонального (глобального) конституціоналізму; 

– проаналізувати сучасні тенденції інтернаціоналізації 

конституційного права та конституціоналізації міжнародного 

правопорядку в умовах глобальної та регіональної інтеграції держав; 

– розглянути особливості та форми взаємодії конституційного та 

міжнародного правопорядків на сучасному етапі; 

– дослідити особливості і тенденції впливу процесів глобалізації та 

міждержавної інтеграції на інститути конституційного права; 

– прогнозувати перспективи розвитку галузі конституційного права 

України в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 

процесі сучасного розвитку конституційного права. 

Предметом дослідження є проблеми теорії та практики впливу 

глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток 

конституційного права. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою 

дослідження є система загальнонаукових та спеціальних юридичних 

методів дослідження, призначених для одержання об’єктивних 

достовірних результатів. Діалектичний метод став підґрунтям для 

розкриття єдності та суперечки процесу розвитку конституційного права в 
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умовах глобалізації та міждержавної інтеграції (підрозділи 1.1, 1.2). 

Формально-юридичний метод дав змогу проаналізувати нормативну 

складову предмету та методу конституційного права України (підрозділ 

1.3). Формально-догматичний метод сприяв дослідженню міжнародно-

правових норм, які є основою процесів інтернаціоналізації 

конституційного права (підрозділи 3.1, 3.2). Застосування порівняльно-

правового методу дало змогу порівняти тенденції сучасного 

конституційно-правового розвитку в історико-правовому вимірі (підрозділ 

2.1). За допомогою методів системно-структурного та структурно-

функціонального аналізу, досліджено системні особливості та структуру 

транснаціонального (глобального) конституціоналізму, як новітнього 

політико-правового явища світового масштабу (підрозділ 2.2). 

Використання формально-логічного та логіко-семантичного методів дало 

змогу удосконалити понятійний апарат та посилити теоретичне 

осмислення правової природи процесів глобалізації та міждержавної 

інтеграції (підрозділи 1.1, 1.2). Прогностичний метод було застосовано 

для визначення перспектив подальшого розвитку конституційного права 

України у сучасних умовах (підрозділи 3.1, 4.1–4.4). Комплексне 

застосування зазначених методів дало змогу сформулювати певні висновки 

й узагальнення, та розробити практично-прикладні рекомендації щодо 

подальшого галузевого розвитку конституційного права в умовах 

глобалізації та міждержавної інтеграції. 

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці провідних 

вітчизняних правників, зокрема: М. В. Афанасьєвої, М. О. Баймуратова, 

О. В. Батанова, Ю. Г. Барабаша, Ю. М. Бисаги, М. В. Буроменського, 

О. П. Васильченко, Ю. О. Волошина, В. Н. Денисова, В. І. Євінтова, 

А. М. Колодія, О. Л. Копиленка, А. Р. Крусян, О. В. Марцеляка, 

Н. А. Мяловицької, В. Ф. Погорілка, П. М. Рабіновича, А. О. Селіванова, 

О. В. Скрипнюка, П. Б. Стецюка, О. В. Стрєльцової, О. В. Совгирі, 

Ю. М. Тодики, В. М. Шаповала, В. А. Шатіла, Ю. С. Шемшученка; 

зарубіжних дослідників: Н. Ахтенберга, П. Бадура, Є. Бекенферде, Г. 
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Куптенна, К. Томушата, П. Хеберле, Дж. Амато, С. Баттіні, М. Альберті, Є. 

Венізелоза, А. Манітакіса, С. Флогаїтіса, Д. Цацоса, М. Лесажа, Б. Матьйо, 

Ж. Мере, Д. Мітріані, Дж. Ентоні. 

Нормативно-правовою основою дослідження слугували 

Конституція України, конституції та інші конституційні акти зарубіжних 

країн, джерела міжнародного та європейського права, чинні закони та 

підзаконні акти України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці комплексним 

дослідженням сучасного розвитку конституційного права в умовах 

глобалізації та міждержавної інтеграції. У результаті проведеного 

дослідження, сформульовано нові наукові положення і висновки, зокрема: 

вперше: 

– визначено сучасні тенденції та особливості економічних, 

політичних, правових умов (факторів) реалізації конституційної функції 

міждержавної інтеграції, загальною визначальною домінантою яких є 

вплив взаємопов’язаних об’єктивних процесів інтернаціоналізації 

конституційного права та конституціоналізації міжнародного права; 

– встановлено теоретико-методологічні та змістовно-онтологічні 

засади співвідношення юридичних дефінітивних категорій «конституційна 

реформа» та «конституційно-правова реформа», сформульовано авторське 

дефінітивне та доктринальне визначення конституційно-правової реформи, 

під яким запропоновано розуміти реформування безпосередньо галузі 

конституційного права, як провідної та профілюючої національної галузі 

права, формально-юридичне удосконалення конституційного нормативно-

правового матеріалу на усіх його системних рівнях, таких, як норми, 

інститути, підгалузі, галузі та її системи загалом, на яке безпосередньо 

впливає комплекс як внутрішніх (загальний стан конституційної 

модернізації суспільства, ефективність реалізації конституційно-правових 

норм, рівень автономного розвитку громадянського суспільства, зміст 

діяльності інститутів публічної влади, стратегічний політичний курс 
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держави), так і зовнішніх (рівень інтеграції держави до міжнародних 

міждержавних інтеграційних та оборонно-безпекових об’єднань, їх 

наднаціональних інститутів, імплементація міжнародно-правових 

(універсальних, регіональних) стандартів, адаптація та гармонізація 

національної правової системи до системи цінностей, принципів і норм 

глобального конституціоналізму) факторів; 

– окреслено найважливіші умови (фактори) та особливості 

визначення предмету (регулювання базових суспільних відносин, що 

онтологічно ґрунтуються на універсальних загальновизнаних правових 

цінностях, принципах, нормах щодо забезпечення прав людини і 

громадянина, загальних засад конституційного ладу, республіканських 

засад формування та статусу інститутів публічної влади та реалізації 

іманентної інтеграційної функції сучасної демократичної, соціальної, 

правової держави) та методу (сукупність політико-правових та формально-

юридичних способів соціального регулювання, через застосування яких 

універсальні правові цінності, принципи, норми імплементуються та 

забезпечуються на рівні національної правової системи) галузі 

конституційного права в умовах активізації глобалізаційних та 

інтеграційних процесів; 

– визначено об’єктний склад, напрями трансформації та проведена 

систематизація функцій та завдань галузі конституційного права в умовах 

глобалізації та міжнародної міждержавної інтеграції, вказано на особливе 

місце і роль функції міждержавної інтеграції як новітньої, ефективної та 

іманентної функції сучасної демократичної, соціальної, правової держави; 

– запропоновано авторське дефінітивне визначення та 

запропоновано авторську класифікацію системи джерел конституційного 

права в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції, під якими у 

новітніх умовах потрібно розуміти взаємопов’язану і взаємозалежну 

сукупність нормативно-правових актів національного, міжнародного та 

наднаціонального рівнів, положення яких визначають найважливіші засади 

конституційного ладу, конституційно-правового статусу особи, 
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функціонування інститутів публічної влади, а також інтеграційних 

процесів, включаючи конкретні конституційно-правові механізми 

реалізації функції міжнародної міждержавної інтеграції; 

– обґрунтовано наукове положення, згідно з яким конституційне 

право виділяється як базова та пріоритетна галузь у системі національного 

права сучасної демократичної, соціальної, правової держави, метою 

правового регулювання якої у сучасних умовах глобалізації та 

міждержавної інтеграції є не тільки впорядкування конституційного ладу, 

прав людини тощо (внутрішній предмет галузевого конституційно-

правового регулювання), але і реалізація стратегічного євроатлантичного 

інтеграційного курсу держави і суспільства (зовнішній предмет галузевого 

конституційно-правового регулювання); 

– запропоновано авторське визначення транснаціонального 

(глобального) конституціоналізму, який можна охарактеризувати як 

комплекс врегульованих конституційно-правовими нормами 

конституційних принципів, цінностей, ідей, доктрин, а також форм та 

методів їх практичної реалізації, сформованих на основі об’єктивних 

закономірностей світового конституційно-правового розвитку в умовах 

глобалізації на рівнях універсальної і регіональної міждержавної 

інтеграції; 

– визначено основні форми та напрями, надана видова 

характеристика інтернаціоналізації конституційно-правової матерії на 

різних рівнях міжнародної міждержавної взаємодії, з-поміж яких 

найважливіше значення мають гармонізація (поступове зближення 

конституційно-правових норм до єдиного змісту), трансформація 

(сприйняття конституційно-правових норм однієї держави іншими 

державами та їх імплементація до національних правових систем у 

відповідності до вимог останніх) та уніфікація (міжнародна правотворчість 

на основі глобалізованих конституційно-правових норм); 

– визначено особливості та наслідки впливу міжнародних договорів 

на конституційне законодавство у сучасних умовах універсальної правової 
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глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, зокрема – окреслено 

внесення змін та доповнень до конституції, як можливий наслідок 

імплементації окремих положень міжнародних договорів (на рівні норм-

цінностей, норм-цілей тощо) до національного законодавства; 

– визначено та охарактеризовано зовнішній та внутрішній 

онтологічні виміри впливу феномену наднаціональності та інтеграційних 

процесів на трансформацію конституційного ладу сучасних держав, що 

виражається у поєднанні внутрішньої потреби у конституційній 

модернізації суспільства та зовнішніх зобов’язань держави, як основного 

суб’єкта міждержавних та інтеграційних процесів; 

– сформульовано авторське дефінітивне визначення категорії 

«правове прогнозування в конституційному праві України», під яким 

запропоновано розуміти комплексний, системний, науково-експертний 

обґрунтований процес моделювання можливих, бажаних і корисних нових 

цінностей, принципів, норм, інститутів, підгалузей конституційного права, 

з метою досягнення їх максимальної відповідності сучасним умовам 

глобального транснаціонального (універсального і регіонального рівнів) 

політико-правового розвитку, а також реальному змісту та стану 

конституційно-правових відносин у суспільстві; 

удосконалено: 

– розуміння змісту категорії «система конституційного права», під 

якою потрібно розуміти оновлення її елементів під впливом міжнародного 

та наднаціонального права та факторів, що зумовлені глобалізацією та 

міждержавною інтеграцією; 

– доктринальні підходи до розуміння концептуальної сутності 

міждержавної інтеграції та механізму її конституційно-правового 

забезпечення; 

– концептуальне розуміння процесу становлення світового 

конституціоналізму як політико-правової доктрини; 

– концепцію про роль та значення конституційної децентралізації, 

як ключової універсальної інституціональної домінанти глобального 



24 

(транснаціонального) конституціоналізму в частині визначення 

конституційно-правових засад організації та діяльності інститутів 

публічної влади; 

– доктринальні підходи до визначення змісту та сутності 

зовнішнього фактору конституційного принципу державного суверенітету, 

як особливого правового стану держави, ключовою метою якого є 

конституційне забезпечення реальної та ефективної взаємодії держави з 

іншими суб’єктами міжнародного права, зокрема – у формі здійснення 

інституціональної і функціональної міжнародної міждержавної інтеграції; 

дістали подальшого розвитку: 

– доктринальні уявлення про рівні міжнародної міждержавної 

взаємодії, на яких відбувається інтернаціоналізація конституційних 

правопорядків; 

– науковий підхід про безпосередній вплив процесів міждержавної 

інтеграції на розвиток конституційного права, зростання форм та методів 

участі держав в концептуалізованому і інституціоналізованому 

міжнародному співробітництві; 

– положення про інтернаціоналізацію конституційних основ 

парламентаризму у діяльності міжпарламентських асамблей держав та 

Європейського парламенту; 

– доктринальні погляди щодо об’єктивізації та необхідності 

конституційно-правового регулювання стратегічного курсу Української 

держави на набуття повноправного членства України в Європейському 

Союзі та в НАТО; 

– концептуальне уявлення про моделювання конституційно-

правових норм, спрямованих на захист національних інтересів та 

вирішення стратегічних завдань держави у новітніх умовах глобалізації та 

міждержавної інтеграції, появи принципово нових викликів та загроз 

національній безпеці, як ключовий напрям нормативного прогнозування 

розвитку галузі конституційного права. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані висновки і пропозиції впроваджено та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальших доктринальних 

розробок теоретико-методологічних та практичних аспектів концепції 

реформування конституційного права під впливом глобалізації та 

міждержавної інтеграції; 

– нормотворчій діяльності – для розробки пропозицій щодо 

подальшої модернізації конституційно-правового законодавства (Акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції від 20 березня 

2019 року № 04-17/16-248 (55818), (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти, від 9 липня 2019 року № 04-23/18-802); 

– навчальному процесі – для підготовки робочих програм, 

навчально-методичних матеріалів, навчальних підручників із 

конституційного права України, порівняльного конституційного права, 

спеціальних курсів, а також при викладанні дисциплін «Конституційне 

право» та «Міжнародне публічне право»; 

– правовиховній роботі – для вдосконалення правовиховної роботи 

в напрямку підвищення правосвідомості і правової культури громадян та 

активізації їх участі у прийнятті рішень при здійсненні публічної влади. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана автором 

самостійно. Усі сформульовані положення та висновки є результатом 

особистих досліджень автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і 

висновки дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на 

міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах, зокрема: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Чотирнадцяті осінні 

юридичні читання» (м. Хмельницький, 23–24 жовтня 2015 р.); VI 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 
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молодих учених «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в 

Україні: проблеми теорії та практики» (м. Маріуполь, 10 березня 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку 

юридичної науки в інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 29–30 грудня 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правова держава: 

історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 16–

17 лютого 2018 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Nowoczesna nauka: teoria i praktyka» (м. Катовіце, Польща, 12 квітня 2018 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні правові 

системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 9–10 

березня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Юридична наука в ХХІ столітті: перспективи та пріоритетні напрями 

досліджень» (м. Запоріжжя, 11–12 травня 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Правові та інституційні механізми забезпечення 

розвитку України в умовах європейської інтеграції» (м. Одеса, 18 травня 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні правові 

системи світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 24–25 серпня 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми законодавства України: пріоритетні напрямки його 

вдосконалення» (м. Одеса, 12–13 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

висвітлено в індивідуальній монографії, 19 наукових статтях, які 

опубліковано у періодичних наукових фахових виданнях та входять до 

міжнародних наукометричних баз даних, 3 – в іноземних наукових 

періодичних виданнях та 10 тезах міжнародних науково-практичних 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів, логічно об’єднаних у десять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 354 сторінки, з них основного тексту 289 сторінок. 
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Список використаних джерел налічує 440 найменувань і займає 

44 сторінки. Додатки розміщено на 7-ми сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖДЕРЖАВНОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ НА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО  

 

1.1 Глобалізація та міждержавна інтеграція як концепт розвитку 

та трансформації конституційно-правової дійсності 

 

Процеси глобалізації та міждержавної інтеграції як об’єкти розвитку 

та трансформації правової дійсності, за своїм змістом та структурою є 

настільки складними та неоднозначними, що навіть серед фахівців, які 

досліджують цю проблему вже багато років, спостерігаються значні 

розбіжності в позиціях щодо сутності, етапів розвитку, основних чинників, 

проявів та шляхів розв’язання суперечностей означених процесів, причому 

більшість науковців розглядають економічну глобалізацію як 

фундаментальну основу подальшої правової інтеграції, побудовану на 

зближенні національних правових систем. 

Зокрема, М. Кастельс зазначав про економіку, яка може 

функціонувати як єдина система в режимі реального часу в масштабі всієї 

планети [139, с. 105], а М. Ільїн – про утворення єдиного, взаємопов’язаного 

світу, цілісного за своїми загальними контурами та внутрішнім зв’язком 

елементів, формування структур глобальної керованості [135, с. 183–191]. 

Так, В. Кувалдін вважає глобалізацією процес безперешкодного переміщення 

капіталів, товарів, послуг, робочої сили, універсалізації господарського 

життя, який робить економічний простір більш однорідним і є передумовою 

перетворення сучасного світу в «мегасуспільство» [216, с. 53].  

Найбільш радикальну позицію займають дослідники, які взагалі 

стверджують про «кінець національної держави» (наприклад, К. Омаe [34, 

с. 32]). Вчені презентують течію т. зв. «гіперглобалізму», яка проголошує, що 

ми вже живемо у світі без кордонів. Для «національного» в ньому не 

залишилося місця, національні держави більше не є важливими акторами: їх 
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місце нібито займають глобальні корпорації, які не належать жодній державі 

та постачають стандартизовані в глобальному масштабі продукти.  

З іншого боку, окремі дослідники виступають проти гіперболізації 

глобалізаційних тенденцій. На їхню думку, хоча глобалізація й стала 

визначальною рисою міжнародної економіки, її розмах та значення надто 

перебільшуються. Насправді, основними детермінантами економічних 

процесів все ще виступають національні політики та національні економіки 

[16, с. 3].  

З огляду на це, при визначенні сутності процесу глобалізації, потрібно 

уникати вищенаведених поляризованих підходів і розуміти під ними, 

насамперед, тривалий процес розвитку, в межах якого відбувається 

становлення нової системи господарювання. Така система органічно 

доповнює національний рівень організації економічного життя всесвітнім 

(глобальним). Причому є підстави стверджувати, що глобалізація зовсім не 

означає відчуження національної держави від управління економічними 

процесами. Вона, натомість, призводить до трансформації економічних 

функцій держави, в межах якої остання делегує на глобальний рівень певні 

функції. Водночас процес глобалізації розширює географічну сферу свого 

впливу за межі національних кордонів тією мірою, якою вона бере участь у 

формуванні нових, глобальних правил економічної діяльності.  

Загалом прийнятним є твердження, що глобалізація є комплексним 

процесом, який охоплює паралельно три основні процеси:  

 зменшення перешкод для економічної, політичної та культурної 

взаємодії країн та народів; 

 тенденцію до утворення більш гомогенного економічного, 

політичного та культурного просторів;  

 утворення структур глобальної керованості [337, с. 44]. 

Однак, необхідно зауважити, що глобалізація тісно пов’язана зі 

становленням постіндустріального суспільства. У такому суспільстві 

вирішальну роль відіграє розвиток не просто сектору послуг, а передусім 

секторів, пов’язаних із всеосяжною інформатизацією суспільства та 
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продукуванням знань (економіки, що ґрунтується на знаннях). Саме цей тип 

економічної організації, не пов’язаний із жорсткою географічною 

локалізацією факторів виробництва, за своїм змістом є таким, що не визнає 

вузьких національних меж і об’єктивно потребує глобального економічного 

простору. Не випадково саме найбільш розвинені країни, які в структурному 

відношенні увійшли до сфери постіндустріальної економіки, нині є 

основними суб’єктами та рушіями цього процесу [396].  

Як і будь-який складний за своєю структурою процес, глобалізація, як 

вбачається, розвивається під впливом цілої низки чинників, як економічних, 

так і неекономічних: правових, політичних, ідеологічних, культурологічних, 

цивілізаційних. Це зумовлює надзвичайну багатоманітність конкретних її 

проявів і навіть визначає певну роздвоєність цього процесу. З одного боку, 

він виглядає як об’єктивний процес – результат розвитку продуктивних сил 

та відповідних їм економічних відносин, а з іншого – як суб’єктивний процес, 

тобто результат певної політики, яка проводиться найбільш потужними 

країнами – глобальними «гравцями» на світовій арені. У цій двоякості 

приховується фундаментальна внутрішня суперечність глобалізації. За своїм 

основним економічним змістом, тенденція до посилення взаємодії країн та 

народів світу є позитивною і має призводити до підвищення загальної 

(глобальної) ефективності світової економіки, до більш раціонального 

розподілу ресурсів у глобальному масштабі. Однак насправді вона 

реалізується в конкретній історичній соціально-економічній формі, що слугує 

інтересам насамперед, провідних країн.  

Саме з огляду на таку тенденцію, у більшості публікацій  

розмежовуються об’єктивний процес глобалізації і політика неоліберального 

глобалізму провідних держав світу та їх глобальних монополістичних 

корпорацій [151, с. 147–192]. 

Велику роль у об’єднавчих процесах відіграють неекономічні 

чинники, пов’язані з сучасними процесами геополітичного домінування та 

культурної експансії Заходу [27, с. 64], і призводять, зрештою, до 

територіального розширення сфери оперування західного капіталу. Однак, 
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вирішальне значення мають чинники, породжені винятково економіко-

технологічними процесами й нерівномірністю (асиметричністю, 

асинхронністю) їх протікання в різних частинах світу.  

У контексті цього, необхідно, насамперед, наголосити на тому, що 

процес глобалізації розвивається під вирішальним впливом сучасної 

революції у сфері продуктивних сил: інформатизації та засобів комунікації. 

Вона технологічно уможливила виникнення і розповсюдження глобальних 

виробничо-фінансових структур. Ці технологічні інновації зробили 

можливим використання низки фундаментальних конкурентних переваг 

потужними транснаціональними економічними структурами [397]. 

До таких переваг, передусім, потрібно віднести: 

 можливість значного здешевлення та підвищення якості 

ресурсної бази розвитку: компанії, що оперують глобально, мають змогу 

розміщувати виробництво в регіонах із найбільш оптимальним сировинним 

забезпеченням та використовувати комплектуючі вироби найвищої якості, 

незалежно від місця їх виготовлення; 

 можливість опанування збутом на різноманітних регіональних 

ринках. Це подовжує життєвий цикл товару (коли на одних ринках товар вже 

втрачає попит, для інших він може бути інноваційним товаром із високим 

потенціалом попиту) і дає змогу отримувати більшу економію завдяки 

масштабу (окупність постійних величезних витрат на новітні продукти прямо 

залежить від обсягів ринку, на якому вони реалізуються); 

 можливість мінімізації трансакційних витрат та сплати податків 

за рахунок комерційної та фінансової діяльності в оптимальних для цього 

регіонах; 

 отримання величезного ефекту від впровадження новітніх 

мережевих форм організації та управління [19, с. 47]. 

Важливим чинником розвитку глобалізації стали два процеси, що 

значно модифікують структуру світових економічних відносин. По-перше, це 

процес накопичення капіталу та зростаючі масштаби його експорту, який 

випереджає зростання торговельного обміну товарами і послугами. Цей 
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процес призвів до того, що 500 найбільших транснаціональних компаній 

(ТНК) світу (407 з яких базуються в країнах провідної «сімки») забезпечують 

понад 3/4 загальносвітового виробництва товарів і послуг, їх частка у 

світовому експорті сягає 1/3, а в торгівлі технологіями та управлінськими 

послугами – 4/5 [65, с. 22–24]. 

По-друге, це масштабний процес лібералізації торгівлі та 

інвестиційної діяльності у світі, який був стимульований «неоліберальною 

революцією», що відбулася в останній чверті ХХ століття. З огляду на це, 

автори – прибічники неолібералізму – акцентують увагу на ефекти, пов’язані 

з небувалим розширенням свободи вибору як для підприємців, так і для 

споживачів, їх попит і пропозиція також дедалі більше глобалізуються [194, 

с. 572–611]. 

З іншого боку, досягнення більш високого рівня лібералізації світової 

економіки загалом сприяло загостренню конкуренції і породило прагнення 

досягти якісно нового рівня глобальної конкурентоспроможності через 

утворення глобальних альянсів компаній. Такі альянси мають на меті 

розробку та впровадження новітніх продуктів і послуг, зміцнення фінансової 

бази корпоративного розвитку, зниження операційних витрат тощо. Ці 

процеси нині є найбільш очевидними в таких глобальних галузях, як авіа- та 

автомобілебудування, авіаційні перевезення, банківський та страховий 

бізнес.  

Важливим чинником глобалізації є й зростаюча стандартизація 

попиту на окремих товарних ринках, що робить доречним заміну 

диференційованих регіональних стратегій маркетингу на уніфіковану 

стратегію глобального маркетингу. Цей економічний чинник безпосередньо 

пов’язаний із дією факторів культурної експансії, через яку поступово 

формуються (завдяки агресивній рекламі і дедалі більш витонченим методам 

впливу на споживачів) схожі за змістом споживчі преференції й смаки. 

Яскравим символом цього процесу стала американська система швидкого 

харчування McDonald’s [39, с. 58].  



33 

Так, процеси глобалізації та формування глобальних ринків 

перебувають у тісному контакті та є взаємопов’язаними, і можна 

стверджувати, що під впливом зростання спільних глобальних проблем 

людства, вони перебувають у постійному розвитку. Зокрема, розв’язання 

таких проблем, як продовольча, екологічна, охорони здоров’я, освоєння 

нових джерел енергії тощо,  неможливо вирішити, лише спираючись на 

відокремлені національні зусилля, тут виникає потреба саме глобальних 

підходів і глобального регулювання, які мають забезпечувати зростання 

міжнародної кооперації у вирішенні цих завдань.  

Отже, на відміну від наявних однобічних поглядів на наслідки 

глобалізації, реальний вплив цього процесу на національні економіки 

виявляється неоднозначним і суперечливим. При цьому, узагальнений 

результат дії різноманітних чинників глобалізації значною мірою 

визначається рівнем національної спроможності виробляти адекватну 

політику розвитку власних конкурентних переваг. Глобалізація може 

приносити найбільший виграш саме тим країнам, які проводять ефективну 

політику підвищення власної конкурентоспроможності. Однак, вона здатна 

серйозно гальмувати розвиток і породжувати кризи, в разі відсутності 

спрямування політики держави на створення довготермінових міжнародних 

конкурентних переваг країни у світовому господарстві, а також на сприяння 

вітчизняним виробникам у зміцненні своїх міжнародних конкурентних 

позицій.  

У контексті цього, необхідно відзначити певні зміни у сутності та 

структурі міждержавних правовідносин на економічних глобальних ринках, 

що зумовлено цілою низкою чинників міжнародного характеру. 

Так, у Доповіді про світовий розвиток «Поліпшення інвестиційного 

клімату в інтересах усіх верств населення» спеціально акцентовано на тому, 

що конкуренція продовжує стикатися з перешкодами, що знижують 

мотивацію компаній, пов’язану із впровадженням нових технологій і 

підвищенням продуктивності. Серед них фігурує й державна політика, що 
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послаблює стимули до інновацій, перешкоджаючи перевіреному досвідом 

взаємозв’язку: «сильніша конкуренція – більше інновацій» [118, с. 1–2].  

Відповідно, сприяти підтриманню конкурентного середовища держава 

може передусім через проведення сучасної конкурентної політики, під якою 

розуміється діяльність держави, спрямована на підтримання та/або створення 

ситуації конкуренції на ринках через встановлення й дотримання правил 

поведінки на ринку. Саме правила, поряд із механізмами, як їх підтримують, 

формують стимули економічних агентів і, відповідно, впливають на їх 

рішення і поведінку. З огляду на це, в конкурентній політиці епохи 

глобалізації чітко простежуються взаємодії між прагненнями до досягнення 

різних видів економічної ефективності: алокативної, виробничої та 

динамічної. Йдеться про: забезпечення ефективного розподілу ресурсів між 

альтернативними варіантами їх використання; оптимізацію розміру 

підприємства; ефективність галузі як структури, що розвивається, 

впровадження інновацій, що мінімізують витрати, й розвиток стимулів до 

інвестування.  

Оскільки сучасна конкурентна політика повинна адекватно 

відтворювати особливості ринкового змагання в епоху глобалізації, то це 

насамперед вимагає їх розгляду.  

  У сучасній ринковій економіці спостерігаються дві взаємовиняткові 

тенденції. Перша тенденція – до посилення монополізації ринку, оскільки 

інформаційно-технологічна революція (ІТР) спровокувала трансформацію до 

суттєво вищого рівня концентрації господарства, об’єднання підприємств у 

різні господарчі комплекси. Утворилися потужні природні монополії, які 

охопили національний економічний простір. Друга тенденція – до 

загострення конкуренції, оскільки ІТР значно прискорила удосконалення 

технічної бази виробництва, через що зросла конкуренція, особливо  у галузі 

впровадження новітніх досягнень технології і техніки. Така конкуренція 

охопила всі країни з відкритою економікою, отже, стала глобальною. Відтак, 

наприкінці ХХ ст. склалася суперечлива ситуація: на ринку водночас 

зміцнюють свої позиції протилежні види взаємодії суб’єктів господарювання. 
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Можливо відзначити, принаймні, три наслідки, до яких призводить зіткнення 

двох позначених вище тенденцій.  

По-перше, докорінно змінюється економічна роль багатьох 

монополій. Для кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. традиційним було 

прагнення монополій гальмувати застосування науково-технічних новинок, 

аби не допустити зниження ринкових цін. Однак, нині великі господарські 

об’єднання стають легальними монополіями, використовуючи протягом 

певного строку патентне право на модернізацію технології. Так, С. Фішер, Р. 

Дорнбуш і Р. Шмалензі, уряди більшості країн з метою прискорення 

технічного прогресу надають винахідникам права на тимчасові монополії. У 

Сполучених Штатах Америки патенти забезпечують монопольні права 

протягом 17 років. Закони, що охороняють професійні секрети, іноді дають 

поштовх до розвитку навіть монополіям «довгожителям» [377, с. 207].  

По-друге, впровадження досягнень ІТР потребує великих витрат. 

Зазвичай, дрібні підприємства, типові для вільної конкуренції, здійснити такі 

витрати не здатні. На відміну від них, саме великі корпорації, спираючись на 

свої надвисокі доходи, спроможні досягти у певній галузі першості в 

науково-технічному прогресі. У такий спосіб, вони ще більше зміцнюють 

своє домінантне становище на ринку. Так, в США на початку ХХІ ст. близько 

90% усіх доходів створювалося в корпоративному секторі. Корпоративна 

форма власності стала домінантною як найбільш ефективна з погляду 

залучення додаткових інвестицій, можливостей використання новітніх 

управлінських методів та підвищення продуктивності праці [350, с. 44].  

По-третє, в останні роки важливого значення набула участь великих 

господарських об’єднань у глобальній конкуренції, спрямованій на 

домінування у світовому ринковому просторі. В багатьох країнах держава 

забезпечує їх цілою низкою економічних переваг, а саме надає національним 

монополіям допомогу в освоєнні новітніх науково-технічних досягнень,  а 

також у підготовці наукових та інженерних кадрів.  

  Починаючи з середини 80-х років ХХ ст. в дію вступила й нова 

індустріальна економіка, представники якої розглядають конкуренцію як 
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особливу форму взаємодії фірм. Причому для опису варіабельності 

конкурентних стратегій вони почали використовувати теорію ігор. В 90-х 

роках додатком для цього аналізу стала теорія конкуренції на основі переваги 

ресурсів. Її основоположником вважається С. Хант [22]. Досліджуючи ринки 

з невеликою кількістю учасників – великих фірм, він замислився, чому ці 

фірми на практиці так рідко домовляються між собою, чому конкуренція та 

конкурентні взаємодії, передбачені теорією ігор, насправді мають місце, хоча 

набагато вигідніше за великих розмірів фірм співпрацювати, а не 

конкурувати.  

Згідно з С. Хантом, відповідь лежить у новій сутності конкуренції. 

Конкуренція трактується ним як еволюційний процес, який в принципі 

відводить від рівноваги. Конкуренція як «процедура відкриття» (Ф. фон 

Хайек) – це динамічний процес виявлення нового знання, який 

супроводжується боротьбою за переваги, а фірми у процесі конкуренції 

вчаться у найкращий спосіб використовувати наявні рідкі ресурси. При 

цьому, конкурентоспроможність потрібно постійно поновлювати через 

активний інноваційний процес. Що стосується досконалої конкуренції, то 

вона є особливим випадком конкуренції, що ґрунтується на перевагах 

ресурсів. «Конкуренція – стверджував С. Хант, – це постійна боротьба між 

фірмами за порівняльні переваги щодо ресурсів, які призводять до 

досягнення пріоритетного місця на ринку у вигляді зайняття деяких 

ринкових сегментів і, згодом, до більш високого фінансового 

результату» [17]. 

 Порівняння досконалої конкуренції та конкуренції за переваги в 

ресурсах можна прослідкувати за певними параметрами. Якщо для 

досконалої конкуренції є характерним однорідний і статичний попит, то 

конкуренція за переваги в ресурсах вимагає неоднорідного і динамічного 

попиту. Традиційна мета фірми – максимізація прибутку – яка є характерною 

для теорії досконалої конкуренції, в теорії конкуренції за переваги в ресурсах 

замінюється метою досягнення більш високого фінансового результату без 

уточнення того, яким саме має бути цей фінансовий результат. 
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Якщо в теорії досконалої конкуренції ринкова динаміка призводить до 

стану рівноваги, то в теорії конкуренції за переваги в ресурсах сенс і мета 

цієї динаміки – відхилитися від стану рівноваги і створити особливий 

нерівноважний стан, як основу зростання економіки.  

Що стосується інновацій, то вони розглядаються в першій теорії як 

екзогенні, а у другій – як ендогенні. В теорії досконалої конкуренції ресурси 

– земля, праця і капітал – є простими і мобільними; в теорії конкуренції за 

переваги в ресурсах вони різноманітні (серед них є фінансові, інформаційні 

та підприємницькі, організаційні ресурси), складні й не відрізняються 

досконалою мобільністю. 

Істотну роль в конкуренції за переваги в ресурсах відіграє ефект 

минулого. Колишній досвід створює зовнішні ефекти, що можуть призводити 

до технологічних чи інституціональних пасток і, у такий спосіб, 

перешкоджати досягненню більш прогресивного результату, навіть за 

наявності конкуренції. Отже, згідно з С. Хантом, нова роль держави – 

відслідковувати потенційні місця виникнення пасток й створювати умови для 

їх подолання [22]. 

Крім того, упродовж останніх десятиліть економічні умови реалізації 

конкурентної політики радикально змінилися.  

Нині нововведення можуть приносити відчутну вигоду тим, хто їх 

здійснює, за неодмінного дотримання жорстких часових обмежень. Це 

виключає будь-які «довгобуди» і передбачає вкладення у проект критично 

необхідного обсягу ресурсів в стислі терміни. Брак ресурсів, передусім 

інвестиційних, часто призводить до небажаних результатів. Очевидно, що 

наявність жорсткої конкуренції при цьому активно сприяє впровадженню 

інновацій.  

Вони поставили під сумнів необхідність збереження у колишньому 

вигляді державного регулювання галузей, відомих як природні монополії. 

Проте їх реструктуризація, особливо шляхом вертикальної дезінтеграції, за 

відсутності сильного антимонопольного регулювання може виявитися дуже 

небезпечною і не досягти не тільки власне цілей стимулювання конкуренції, 



38 

але й цілей підвищення виробничої ефективності та 

конкурентоспроможності.  

В епоху глобалізації виникає потреба й у новому визначенні ринку. Це 

зумовлено появою нових чинників, що впливають на ступінь конкуренції або 

концентрації на ринках. Передусім – це розподіл виробництва між різними 

державами і невідворотний процес впливу міжнародної конкуренції на 

економічну владу наявних національних монополій, що як результат має 

позитивні зовнішні  ефекти.  

Перехід наприкінці ХХ – початку ХХІ століть від винятково ринкових 

до мережевих відносин між фірмами, які співпрацюють, спричинив нові 

особливості у конкурентній боротьбі. Аналізу особливостей конкуренції в 

мережах, природі стратегії та динаміці співробітництва між фірмами у 

мережевих альянсах присвячені численні праці, опубліковані за останні роки 

переважно в США, Великій Британії та Німеччині [41, с. 55].  

 Дослідження інших учених з цього приводу встановили, що мережева 

організація створює нову інноваційну систему, яка забезпечує не тільки 

науково-технічні, але й організаційні зміни. Основними її головних 

достоїнствами є розподіл ризиків і набуття фірмами гнучкості, необхідної в 

умовах швидкої зміни ринкової кон’юнктури. З огляду на це, мережі 

залучають значно більше ресурсів, аніж традиційні компанії, зіставлені за 

вартістю активів. Індустріальні мережі створюють близькість між фірмами, 

які належать різним власникам [42, с. 64].  

Окрім того, побачили світ окремі дослідження, які свідчать, що 

мережеві структури відіграють роль кластера, який рухає всю інноваційну 

економіку країн Європейського Союзу [3, с. 85]. Зважаючи на дослідження, 

країни Євросоюзу розраховують за допомогою стратегічних альянсів, як 

нової форми об’єднань підприємств, перетворити стихію конкуренції, 

змінити саму сутність взаємовідносин у бізнесі, спираючись на переваги 

європейської інтеграції.  

У зв’язку з цим, Єврокомісія провела низку обговорень щодо 

зростаючого значення економічного аспекту конкурентної політики. На 
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думку експертів, релевантний географічний продуктовий ринок має 

включати усіх продавців, до яких мають змогу звертатися покупці за товаром 

чи послугою, у випадку значного і не тимчасового підвищення ціни 

місцевими виробниками. Важливо відзначити, що проект керівництва з 

аналізу ринка та визначення значної ринкової влади був розроблений 

Єврокомісією, як частина нового пакету з регулювання в галузі 

телекомунікацій, яка є однією з провідних сфер економіки знань. 

Крім того, є необхідними міжнародні інститути контролю за злиттям і 

поглинанням, оскільки відносини між фірмами зачіпають тепер декілька 

держав, і  такі дії можуть призвести до на перенасиченості на світових 

ринках, що має наслідком відсутність впливу держави на даний процес. 

Відповідно, в період  глобалізації головним завданням держави стає в межах 

власної юрисдикції із врахуванням антимонопольної політики визначати 

межі допустимості  різноманітної практики економічних агентів, з огляду 

можливого передбачення наслідкового зв’язку на конкуренцію, як в межах 

однієї держави, так і за її межами. 

Отже, як вбачається, сучасна економічна криза детермінується серед 

інших чинників також самою сутністю глобальної економіки та посиленням 

глобальної конкуренції, побічним ефектом яких економісти визнають 

взаємозалежність національних економічних систем та значний вплив на них 

світових політичних подій.  

У такий спосіб, можна припустити, що на міжнародно-правовому та 

конституційно-правовому рівнях така ситуація потребує адекватного 

посилення співробітництва держав у правовій, політичній та економічно-

фінансовій сфері, насамперед через зміцнення міжнародних міжурядових 

організацій з відповідною спеціальною компетенцією, а також розробку 

ефективної нормативно-правової бази щодо впровадження спільних правових 

стандартів у сучасних умовах глобалізації та міждержавної інтеграції.  

Однак, необхідно враховувати, що єдиним універсальним суб’єктом 

міжнародного права є держава, оскільки держава є первинним суб’єктом та 

може брати участь практично у всіх міжнародних відносинах. Це зумовлено і 
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тим, що правосуб’єктність держави набувається у результаті визнання її по 

суті,  або фактичного, так як вона походить від юридичного факту – 

виникнення держави, що надає їй статусу суб’єкта міжнародного права як 

такого [406].  

Натомість держави можуть створювати інші суб’єкти міжнародного 

права через укладення міжнародних договорів, тому їх правоздатність ще 

називають первинною, що пояснює необхідність використання терміну 

«міждержавна інтеграція» для позначення відповідних процесів зближення 

національних правових систем. 

Згідно зі ст. 1 Міжамериканської конвенції про права та обов’язки 

держав від 26 грудня 1933 р., держава як суб’єкт міжнародного права 

наділена наступними ознаками: постійне населення, визначена територію, 

уряд, спроможність вступати у зносини з іншими державами [33]. 

Сучасне міжнародне право визначає три основні складові держави: 

територія, населення (народ), публічна влада, що володіє суверенітетом. 

Існує думка, що публічна влада повинна бути законною, або іншими словами 

легітимною. Така модель поступово імплементувалась з міжнародного права 

у конституційну доктрину, в тому числі, це має відображення і в Конституції 

України [182]. 

У сучасному розумінні всі держави є рівноправними та володіють 

суверенітетом, про що свідчить закріплення таких норм у конституціях 

держав. Однак, з позиції доктрини міжнародного права  обґрунтовується 

думка, що абсолютного суверенітету не існує, оскільки він може бути 

обмежений, такі випадки все більше зустрічаються в період розвитку 

глобалізацій них процесів. Незважаючи на це, міжнародне право гарантує 

рівність всіх держав. Держави в односторонньому порядку можуть визнати 

свій правовий статус. Наприклад, відмовляючись від певних союзів, вступу в 

певні міжнародні відносини, у такий спосіб, звужують коло своїх прав та 

обов’язків, або проголосивши статус нейтральної держави (Швейцарія, 

Австрія, Лаос, Мальта та ін.), оголосивши себе без’ядерною державою тощо. 
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Відповідно до доктрини міжнародного права, держави в межах їх 

правосуб’єктності наділені такими правами, як: право виступати від свого 

імені; право брати участь у міжнародній нормотворчості; право укладати 

міжнародні договори; право на будь-які дії відповідно до  чинних 

міжнародно-правових норм; право вступати у відносини з іншими суб’єктами 

міжнародного права; право на визнання держави в якості суб’єкту 

міжнародного права іншими суб’єктами міжнародного права; право на 

індивідуальну і колективну самооборону; право на відшкодування збитків, 

завданих внаслідок вчинення міжнародного правопорушення тощо. 

Крім того, відповідно до проекту Декларації прав та обов’язків держав 

(прийнятий Комісією міжнародного права ООН, резолюція 375(ІV) від 6 

грудня 1949 р.), держави мають такі права: право держави на здійснення 

юрисдикції на своїй території і над усіма особами та речами, що знаходяться 

в її межах, із дотриманням визнаного міжнародним правом імунітету; право 

держави на незалежне та вільне здійснення усіх своїх законних прав; право 

на індивідуальну і колективну самооборону проти збройного нападу; право 

на участь у міжнародних договорах; право вимагати вирішення спорів 

мирними засобами і обов’язок самим поважати це право та інші.  

До обов’язків держав традиційно відносяться наступні: поважати 

права людини; обов’язок мирного вирішення міжнародних спорів; 

утримуватися від надання допомоги іншій державі, яка не виконує головного 

обов’язку утримуватися від загрози силою або її застосування проти 

територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави 

чи у якийсь інший спосіб, всупереч з нормами міжнародного права, або 

проти якої ООН вживає заходів попередження чи примусу; утримуватися від 

втручання у внутрішні і зовнішні справи інших держав; утримуватися від 

визнання територіальних загарбань іншої держави, які здобуті з порушенням 

чинного зобов’язання не застосовувати силу; добросовісно виконувати свої 

міжнародні зобов’язання; утримуватися від підбурювання міжусобиць на 

території іншої держави; встановлювати на своїй території такі умови, які б 

не загрожували міжнародному миру та інші. 
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У міжнародних відносинах будь яка держава представлена системою 

органів і посадових осіб. У випадку порушення міжнародно-правових 

зобов’язань державою, відповідальність настає незалежно від того який орган 

чи посадова особа вчинила міжнародне правопорушення чи завдала шкоди. 

Хоча це не звільняє можливості притягнення до міжнародної кримінальної 

відповідальності винних посадових осіб.  

Необхідно звернути увагу, що на правосуб’єктність значний вплив 

здійснює конституційна форма державного устрою, оскільки зазначена якість 

є різною за обсягом у простих (унітарних) і складних (федеративних) держав. 

Згідно із законодавством більшості федеративних держав за членами 

федерації залишається право зовнішніх зносин (право укладати міжнародні 

договори, обмінюватися представництвами тощо). Деякі члени федерації 

(наприклад, РФ) згідно конституції наділені суверенітетом, тобто мають 

право вільно брати участь у міжнародних відносинах, однак на практиці як і 

в колишньому СРСР, дане право не можливо реалізувати [161].  

Наприклад, Україна є учасником Європейської Хартії місцевого 

самоврядування 1985 р., Європейської рамкової конвенції про основні 

принципи транскордонного співробітництва між територіальними громадами 

та владами 1980 р. і Протоколу № 2 до неї 1998 р. тощо [123; 124]. 

Здатність держави нести юридичну відповідальність за скоєні 

правопорушення (деліктоздатність) є необхідним і обов’язковим 

структурним елементом міжнародної правосуб’єктності держави, як 

основного (первинного) суб’єкту міжнародного публічного права. 

За визначенням В. Н. Денісова, під відповідальністю держави 

потрібно розуміти «обов’язок держави відшкодувати шкоду, завдану іншій 

державі в результаті здійснення нею міжнародно-протиправного діяння» [80, 

с. 101], що визначається у міжнародно-правовій доктрині як незаконні 

діяння, або як протиправні упущення, здійснені державою, її офіційними 

особами або громадянами. Правовими підставами відповідальності держав є 

існування чинного правового зобов’язання між двома державами та факт 

порушення цього зобов’язання відповідальною за це державою [80, с. 101].  



43 

Зазначені умови настання відповідальності держав містяться, перш за 

все, у нормах міжнародного звичаєвого права, що віддзеркалюють практику 

держав та міжнародних арбітражних трибуналів. На думку В.Н. Денісова, 

якщо держава порушила зобов’язання, встановлене нормою міжнародного 

права, вона несе міжнародну відповідальність і зобов’язана відновити, 

наскільки це можливо, стан справ, що існував до того, як було здійснене таке 

порушення (повне відшкодування у формі реституції, компенсації чи 

сатисфакції). Ця практика, на думку вченого, сформувалася переважно на 

основі двосторонніх відносин між потерпілою державою та державою-

правопорушницею, і у разі відмови останньої відновити порушений стан, 

потерпіла сторона мала право самостійно вживати заходів по відновленню 

порушеного права, а саме – вживати примусових заходів (вдаватися до 

збройних репресалій та війни, які в сучасному міжнародному праві 

заборонені) або не примусових заходів (економічні санкції, призупинення 

або припинення дії міжнародного договору) з метою примусити державу 

відшкодувати завдану шкоду чи притягнути її до відповідальності [80, 

с. 101].  

Поряд з тим, відповідальність за міжнародні правопорушення 

виходила з концепції «колективної відповідальності», згідно з якою лише 

держава може нести відповідальність за будь-яке діяння, що суперечить 

міжнародним нормам, яке здійснене її офіційними особами. Індивіди, за 

юрисдикцією міжнародного права могли бути притягнені до відповідальності 

за свої діяння, у таких випадках, як: а) піратство (як міжнародний злочин); 

б) військові злочини (з кінця ХІХ ст.). Складовою звичаєвих норм про 

відповідальність держави є також норми, що порушують зобов’язання 

держав стосовно поваги до прав іноземних громадян та їх власності.  

Зазначені норми про відповідальність держав стосуються й порушень 

норм багатосторонніх конвенцій або норм, які забезпечують взаємні інтереси 

держав (економічні та комерційні відносини, взаємне поводження з 

громадянами та консульськими і дипломатичними представниками тощо). 
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Натомість існує відповідальність держави за міжнародні злочини або 

за серйозні порушення зобов’язань відповідно до імперативних норм 

загального міжнародного права, яка значною мірою відрізняється від 

відповідальності за звичайні правопорушення. Цей вид відповідальності 

держави виникає у разі, коли порушуються норми, що встановлюють 

зобов’язання міжнародного співтовариства загалом (erga omnes), а саме: або 

звичаєве зобов’язання erga omnes, що забезпечує такі основні цінності всього 

людства, як мир, права людини чи самовизначення народів, або зобов’язання 

учасників норм erga omnes, встановлених у багатосторонніх договорах, в 

яких забезпечуються ці основні цінності. Відносини відповідальності 

виникають тут між державою-правопорушницею та всіма іншими 

державами, і будь-яка держава, незалежно від того, завдано чи не завдано їй 

матеріальної або моральної шкоди, може вимагати притягнення до 

відповідальності держави-порушниці. Стосовно цих порушень матеріальна 

чи моральна шкода не є необхідним елементом відповідальності держави. 

Такий акт може бути здійснений також компетентним міжнародним органом, 

або за його ініціативою, або на прохання держави. Правовою підставою для 

цього є не персональний чи індивідуальний інтерес, як це має місце із 

звичайними правопорушеннями, а інтерес міжнародного співтовариства як 

такого. В цьому випадку держава чи міжнародний орган діють від імені 

всього міжнародного співтовариства чи його більшості, зважаючи на 

необхідність забезпечення норм цього багатостороннього договору [43].  

Стосовно значення вини держави при визначенні відповідальності 

держави, то міжнародне звичаєве право не сформулювало чіткої позиції, 

визнаючи необхідність її врахування лише в окремих випадках, наприклад, 

при визначенні за певних умов розміру матеріальної шкоди. Загалом, під 

виною у міжнародному праві В. Н. Денісов пропонує розуміти «ставлення 

суб’єкта міжнародного права до своїх дій, які оцінюються іншими 

суб’єктами міжнародного права і/або правовими інституціями як незаконні, 

та які потерпіла сторона пов’язує причинно-наслідковим зв’язком з виною 

(наміром або недбалістю) вказаного суб’єкта» [80, с. 91].    
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З ускладненням правового регулювання міжнародних відносин після 

Другої світової війни, на відміну від суб’єктивного підходу, згідно з яким 

вина є складовою відповідальності держави, спостерігається тенденція до 

утвердження в міжнародному праві об’єктивної відповідальності держави, в 

якій вина не береться до уваги. В науковій літературі, зазначено, що 

ставлення теорії та практики до цієї доктрини неоднозначне, оскільки її зміст 

як правової категорії делікту, запозиченого з внутрішнього права, певною 

мірою суперечить природі відповідальності держави, яка пов’язана, 

насамперед, з порушенням міжнародного договору та іншими порушеннями 

правового обов’язку [80, с. 91]. Адже відповідальність держав ґрунтується на 

тому, що дії та упущення можуть бути визнані незаконними посиланнями на 

норми, які встановлюють права та обов’язки суб’єктів міжнародного права. У 

таких випадках зазначається, що  останні можуть також вимагати 

компенсації за наслідки законних або сатисфакційних («вибачальних») дій. 

Згідно із сучасною доктриною міжнародного публічного права, порушення 

міжнародного зобов’язання є незаконною дією або міжнародним 

правопорушенням, що може бути визначене як дія або упущення, що є 

умисними і не виправдовуються, не вибачаються суб’єкту міжнародного 

права. Отже, відповідно до доктрини міжнародного права, в умовах 

міжнародного життя, яке охоплює відносини великої складності між 

спільнотами, реалістичнішим є застосування наявної у публічному праві 

категорії ultra vires, а не пошук суб’єктивної вини суб’єктів міжнародного 

права у процесі встановлення законності або незаконності їх дій [80, с. 91]. 

При цьому, серед юристів-міжнародників існує припущення, що практика 

держав, юриспруденція арбітражних трибуналів та Міжнародного суду ООН 

здійснювалася у руслі теорії об’єктивної відповідальності як загального 

принципу (в певних випадках, він міг бути модифікований або виключений) 

[80, с. 91].    

З принципу об’єктивної відповідальності виходить і Комісія 

міжнародного права ООН, здійснюючи кодифікацію відповідальності 

держави. Вона розробила статті про відповідальність держав за міжнародно-
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протиправні діяння, прийняті до відома резолюцією ГА ООН 56 / 589 від 

12 грудня 2001 р. [313]. Цей документ складається з 59 статей, які є 

переважно кодифікацією наявних норм міжнародного права, передусім 

звичаєвих норм, та певною мірою – прогресивним розвитком. Хоча ці статті 

ще не були визначені, як це традиційно буває, у певній конвенції, однак це не 

перешкоджає використовувати їх в практиці суб’єктів міжнародного права та 

міжнародних трибуналів [80, с. 102]. 

Натомість, протягом останніх десятиліть економічні, політичні, 

правові умови реалізації функції міждержавної інтеграції радикально 

змінилися під впливом взаємопов’язаних процесів інтернаціоналізації 

конституційного права та конституціоналізації міжнародного правопорядку. 

По-перше, спостерігається значне підвищення ролі нововведень в 

економічному розвитку. Ефективність використання запозичених технологій 

помітно знизилася, зокрема і тому, що скоротився строк постаріння 

розробленої технології. За таких умов, головним джерелом конкурентних 

переваг окремих підприємств стала здатність до здійснення нововведень, а на 

макроекономічному рівні – стимули до інвестування в інноваційний 

розвиток. Так, ці стимули тим вищі, чим більше досягнуто рівності умов 

конкуренції на ринку, нижчі бар’єри входження до нього, більше захищені 

права власності (зокрема інтелектуальної), нижча ймовірність 

недобросовісної конкуренції. І тоді роль конкурентної політики 

підвищується. Основним методом конкурентної політики є забезпечення 

рівних умов конкуренції, зниження бар’єрів входу на ринки, передусім 

шляхом забезпечення недискримінаційного доступу до ключових ресурсів. 

Це забезпечує стимули для здійснення інвестицій, зокрема, і нововведень в 

різних формах (продуктових, технологічних, організаційних тощо). А по-

друге, важливим аспектом економічного середовища стали швидкі 

технологічні зміни. Загалом це призводить до формування економіки знань 

та притаманного їй підвищення ефективності й конкурентоспроможності 

національної економіки на інноваційній основі. Саме інновації зміцнюють 

технологічну конкурентоспроможність на усіх рівнях суспільного 
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виробництва, підвищують продуктивність праці, рівень доходів, 

нагромаджень та інвестицій [24, с. 31; 40, с. 94; 71; 187, с. 310; 207, с. 77; 325, 

с. 164–184]. 

Як загальний висновок щодо сучасних тенденцій конкуренції на 

глобальних ринках, необхідно підкреслити, що держава тільки створює 

відповідні умови для виникнення і поліпшення чинників конкурентних 

переваг, а самі переваги створюються вже товаровиробниками. Тому 

державні зусилля щодо створення набутих або спеціалізованих чинників 

глобальних конкурентних переваг можуть бути зведені нанівець, якщо не 

прив’язати їх до конкретних галузей і підприємств, – через повільність 

державних структур та їх нездатність своєчасно усвідомити нові напрями 

діяльності або потреби конкретних галузей, що є необхідним елементом 

успішної міжнародної конкуренції на глобальному рівні у сучасному світі 

[113, с. 32–33; 142; 154, с. 45].  

Загалом, потрібно констатувати, що питання про роль держави в 

економіці набуло нині ключового значення, натомість проблемою 

визначення ролі держави вчені займаються вже більше трьох століть – з 

моменту виникнення наприкінці ХVІІ ст. індустріального суспільства, коли 

держава з «нічного сторожа» поступово стала перетворюватися на активного 

суб’єкта економічної діяльності. Можна відзначити, що тривалий час не було 

однозначної позиції щодо цього питання. Однак найбільшого поширення за 

останні п’ятдесят років набули дві течії, а саме інституціоналізм та 

неолібералізм.  

У 30-х рр., після Великої депресії, весь світ визнав нежиттєздатність 

доктрини «laissez-faire» в умовах випереджаючого розвитку продуктивних 

сил, високого ступеня концентрації виробництва та ускладнення економічних 

зв’язків. Це, натомість, призвело до того, що економісти захопилися теоріями 

державного регулювання й усвідомили той факт, що сучасні економіки є 

економіками мішаного типу (або ж «сучасним» чи «організованим 

капіталізмом», як їх називають нині). Держава відіграла колосальну роль у 

кейнсіанській трансформації західних економік, вона стала одним із 
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головних суб’єктів ринкової економіки, взявши на себе низку ключових 

соціальних функцій. Саме соціокультурні досягнення кейнсіанської епохи 

багато в чому проклали шлях наступним технологічним, структурним та 

інформаційним революціям [65, с. 32]. 

Неоконсервативні революції останньої чверті ХХ століття були 

пов’язані із занепадом цієї теорії та утвердженням нової, неокласичної 

доктрини. В межах неокласичної концепції трансформації, держава значною 

мірою звільнилася від надмірних функцій соціального перерозподілу і 

підтримки. Вона більше не розглядається як необхідний та всебічний 

соціальний захисник народу, а розуміється або як непотрібний інструмент 

втручання в економіку, або як знаряддя боротьби впливових політичних 

класів за свої вузькогрупові інтереси. Прихильники цієї доктрини вважають 

основним мотивом будь-якої діяльності (чи то економічна чи суспільна) 

максимізацію особистих матеріальних інтересів суб’єкта економіки. При 

цьому політика розглядається ними як законний, легальний шлях втручання 

держави в ринковий механізм відповідно до «колективних побажань» [65, 

с. 32]. 

Однак, не можна повністю засуджувати неоліберальний підхід до 

розуміння ролі держави в сучасній економіці. По-перше, саме неоліберали 

піддали критиці «технократичний» погляд на роль держави, який 

утверджували в 50–60 рр., ХХ ст. прибічники економіки добробуту, та знову 

привернули увагу до вирішальної ролі політики в економіці (хоча і 

намагалися її применшити). По-друге, що важливіше, їхні «політекономічні» 

дискусії висвітлили проблему інституціональних аспектів економічного 

життя. Відтак, спільно з інституціоналістами, навіть найгарячіші 

прихильники неоліберальної доктрини почали визнавати важливість для 

розуміння сутності ринкової економіки інституціональних чинників [325, 

с. 185].   

Отже, прийнятною є позиція, що стихійні протести проти сучасної 

глобалізації в її нинішніх формах безглузді, тому що вона є об’єктивним 

процесом. Але питання стосовно визначення платформи розвитку 



49 

глобалізації, співвідношення її з ідеями конституціоналізму багатополюсного 

світу, інтересами національних держав та окремих регіонів залишаються 

відкритими. Вважається, що на виклики глобалізації відповідає значною 

мірою бізнес, породжуючи такі явища, як транснаціональні капітали, світові 

фінансові ринки, транснаціональні корпорації і банки. Але при цьому, 

недостатньо враховується те, що національна держава, якщо вона заснована 

на ідеях національного самовизначення та світової значущості, теж дає свої 

відповіді на такі історичні виклики. Саме в цьому контексті і треба 

розглядати роль держави та ТНК у глобалізованому світі [207, с. 79]. 

ТНК на сучасному етапі відіграють досить важливу роль як в політиці 

так і глобальній економіці. Можна стверджувати, що держави і ТНК 

фактично зрівнялись за ступенем впливу. Втім, стурбованість викликає те, 

що нині в межах нового світового економічного порядку, закладаються 

основи, які підривають роль національних держав. Для боротьби проти цих 

тенденцій, зазвичай, пропонується створення транснаціональних політичних 

рухів та інститутів, достатньо впливових для обмеження влади 

транснаціональних корпорацій. Це, звісно, важливо й корисно. Однак 

необхідно розуміти інше. Впливовість ТНК залежить від їх взаємодії із 

потужною державою, що підтверджується їх функціонуванням разом. 

Ефективно ж ТНК не можуть функціонувати самостійно, виключно 

опираючись на національні інтереси держав [207, с. 79]. 

З огляду на сучасні глобалізаційні процеси, держава стає найбільшим 

та найвідповідальнішим суб’єктом, який представляє та захищає національні 

інтереси суспільства, що має своїм наслідком  визначення нового місця 

держави, здатність самостійно захищати свій політичний та економічний 

суверенітет, і можливість здійснювати вплив на міжнародні та 

внутрішньополітичні процеси [418].   

При цьому, конституціоналізація міжнародного права знаходить свій 

прояв у формально-юридичній площині, передусім, через визначення 

принципів, форм та методів здійснення зовнішньої політики держави на рівні 
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конституційно-правового регулювання відповідних суспільних 

відносин [404]. 

З огляду на формально-юридичний аналіз положень сучасних 

конституцій, можна дійти до загального висновку про те, що юридичний 

зміст конституційно-правового регулювання зовнішньої політики має певну 

структуру, що складається з таких елементів: а) основні конституційні 

принципи зовнішньої політики держави, включаючи завдання і цілі, які 

переслідує ця держава стосовно інших держав, а також засоби, форми і 

методи, які вона використовує для задоволення своїх інтересів; 

б) зовнішньополітична компетенція органів державної влади (функції та 

повноваження); в) розподіл зовнішньополітичної компетенції між 

федерацією та її суб’єктами (у державах з федеративною формою державного 

устрою).  

  Аналізуючи текст сучасних конституцій, загалом можна відзначити 

такі основні конституційні принципи зовнішньої політики, як основні її ідеї, 

що  найчастіше у сучасній конституційно-правовій практиці зумовлюють 

конкретні механізми реалізації зовнішньої політики держави: а) державний 

суверенітет у зовнішній політиці та суверенна рівність держав між собою у 

міжнародних відносинах; б) пріоритет прав людини; в) самовизначення 

народів; г) невтручання у внутрішні справи інших держав; ґ) відмова від 

державного тероризму; д) принцип мирного врегулювання конфліктів.   

З огляду на це, варто відзначити, що проблемні питання, пов’язані з 

реалізацією принципу суверенної рівності держав, постали перед науковцями 

ще наприкінці XIX – початку ХХ ст. Так, В. Е. Грабар зазначав, що рівність 

держав означає ні що інше, як рівне право розпоряджатися в межах своєї 

території, тобто рівність суверенітетів усіх держав незалежно від їх 

могутності. На заперечення своїх опонентів, що відступ від принципу 

абсолютної рівності підриває саме існування системи міжнародного права, 

вчений зауважує: якщо сила не втілюється в правовій площині, то вона може 

проявитись у не правових формах, а саме у військових формах, – тобто 

виходить з того, що міжнародне право у системі міждержавних відносин 
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повинно більше враховувати реальний стан речей. Аналізуючи наукову 

спадщину В. Е. Грабаря, український вчений К. О. Савчук підкреслює, що 

поділ держави на ранги відповідно до відносного критерію, як «наявність 

фізичних та культурних сил», який запропонував англійський юрист-

міжнародник Лорімер, є не коректним  і не може бути застосований в 

сучасних. Також, на думку науковців, не погоджувався В. Е. Грабар і з 

проектом французького вченого Дюплесі, який пропонував у майбутній   

універсальній міжнародній організації надавати державам кількість голосів 

пропорційно кількості населення [331, с. 22].  

Аналізуючи положення проекту Дюплесі, можна погодитись із 

критикою В. Е. Грабаря, що поділ держав на 4 класі відповідно до населення, 

згідно з яким держави з найбільшим населенням повинні мати три голоси, а з 

найменшим населенням лише право дорадчого голосу. Такий проект 

позбавляв більшість  держав права голосу, а отже і брати участь у прийнятті 

важливих рішень.  

На думку К. О. Савчука, в цей історичний період наукова думка 

поступово приходила до висновку, що більш перспективним є шлях переходу 

до реальної рівності держав, коли для визначення ступеня участі окремої 

держави в конкретних міжнародних відносинах, беруться за основу 

конкретні матеріальні критерії, що, в результаті, було закріплено 

положеннями Статуту ООН щодо порядку голосування та складу Ради 

Безпеки ООН [108; 331, с. 22]. У контексті цього, характерною була спроба 

створення ще на II Конференції миру в Гаазі у 1907 році Міжнародної 

призової палати (Конвенція, що створювала цей орган, була прийнята, але не 

вступила у дію). Так, В. Е. Грабар, зазначав, що у цьому проекті принцип 

нерівності держав одержав новий розвиток через застосування його до 

конкретних правовідносин: у цьому разі йшлося про врахування розмірів 

флоту і участі держав у морській торгівлі при визначенні їх представництва в 

Міжнародній призовій палаті. Із загальної кількості суддів в 15 осіб великі 

держави (Росія, Великобританія, Франція, Німеччина, Австро-Угорщина, 

Італія, США, Японія) призначали вісім. Отже, вони становили вищу 
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категорію держав: призначені ними судді засідають у суді беззмінно 

протягом шести років, що становить повний строк. До другої категорії 

належать держави, від яких судді засідають не менше ніж на двох сесіях (з 

шести). Це такі держави, як Іспанія, Голландія, Бельгія, Греція, Данія, 

Туреччина, Румунія, Португалія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Мексика, 

Чилі, Китай (нагадаємо, що брався до уваги розмір флоту, тому Китай 

опинився у цій групі). Третя група – держави, які призначають одного суддю 

(Болгарія, Швейцарія, Персія, Венесуела, Колумбія, Перу, Сербія, Сіам та 

Уругвай). До останньої групи належать малі держави, які мають у 

Міжнародній призовій палаті лише суддів-заступників (Болівія, Гватемала, 

Гаїті, Гондурас, Коста-Ріка та інші). Деякі держави не отримали взагалі 

ніякого представництва в Палаті (Абіссінія, Ліберія, Марокко, Ліхтенштейн, 

Андорра, Сан-Марино, Монако). Однак, на той час подібний поділ мав 

винятково функціональний характер [331, с. 22].  

Отже, на сучасному етапі здатність держав до взаємодії на 

універсальному та регіональному рівнях міждержавної інтеграції визначає, 

значною мірою, їх здатність до подолання негативних наслідків економічної 

та політичної глобалізації, глобальної економічної кризи, новітніх викликів 

безпекового характеру, що іманентно обумовлює взаємозалежність 

імплементації міжнародних стандартів та формування ефективного 

конституційного правопорядку  у сучасних умовах [419].   
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1.2 Методологічні засади дослідження впливу процесів 

глобалізації та міждержавної інтеграції на модернізацію  

конституційного права  

 

Процеси правової глобалізації та міждержавної інтеграції, що втілюються 

у тенденціях конституціоналізації міжнародного права та інтернаціоналізації 

конституційного права, є тим чинником, який на конституційно-правовому рівні 

безпосередньо детермінує політичні й соціально-економічні перетворення, 

реформування державного апарату, якісні зміни суспільного життя, 

необхідною умовою чого у сучасних умовах є модернізація конституційно-

правового інструментарію та змісту конституційно-правових норм, що 

відповідає суспільним запитам та очікуванням, а також глобальному 

(транснаціональному) контексту прогресивного розвитку доктрини 

конституціоналізму. 

Дослідження особливостей функціонування конституційного права як 

провідної галузі національного права, потребує визначення коректної 

методології, включаючи комплексну парадигму загальних та спеціальних 

методів наукового пізнання, без чого є онтологічно та функціонально 

неможливим одержання об’єктивних достовірних результатів, здатних 

сформувати систему принципово нових висновків та узагальнень. 

Фундаментальною основою дослідження сучасних конституційно-

правових теоретико-доктринальних та практично-праксіологічних тенденцій, 

на наш погляд, має бути діалектичний метод як базове підґрунтя для 

розкриття єдності та суперечностей процесу розвитку конституційного права 

в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції. 

З огляду на це, прийнятною є позиція з Н. О. Богданової, яка вважає, 

що методологія як вчення про способи і прийоми отримання конституційно-

правового знання, органічно включається в науку конституційного права, 

тяжіючи до її теорії [70, с. 21].  

Так, цілком прийнятним є зауваження Ю. О. Волошина стосовно того, 

що «наука конституційного права користується як загальнонауковими 
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прийомами, так і специфічними, характерними для правових досліджень 

загалом й для науки конституційного права зокрема» [94, с. 95]. На думку 

вченого, формування сучасної методології конституційного права в Україні 

відбувається у кількох напрямах, а саме шляхом: трансформації вже 

апробованих методів науки радянського державного права; запозичення вже 

добре зарекомендованої та «обкатаної» наукової методології, яка була 

невизнаною радянською  наукою державного права, хоча мала широке 

застосування в зарубіжній науці конституційного права; залучення до 

методологічного апарату науки конституційного права методів, які 

використовуються в інших суспільних науках – політології, психології, 

соціології, статистиці, кібернетиці, теорії управління, синергетиці тощо [94, 

с.  99].     

Водночас, досить важливим чинником отримання якісного та 

внутрішньо обґрунтованого наукового результату є дотримання при 

застосуванні діалектичного методу у конституційно-правових дослідженнях 

цілої низки основних принципів, що відображають сутність, зміст і 

особливості постпозитивістської методології дослідження. Найбільш вдало ці 

принципи систематизовані В. Л. Федоренком, який відносить до них такі: 

деідеологізації та свободи наукових досліджень; всебічності; системності; 

діалектичності; історизму; детермінізму; герменевтики; феноменології; 

формальної логіки; об’єктивності; універсальності [374, с. 118].      

З огляду на подібну комплексну парадигму методології дослідження 

конституційно-правових категорій та явищ, діалектичний метод наукового 

пізнання уявляється якраз засадничою, загальнонауковою 

(фундаментальною) основою вказаної цілеспрямованої, вольової, 

інтелектуальної діяльності. 

У контексті визначення особливостей розвитку галузі 

конституційного права в умовах глобалізації та європейської міждержавної 

інтеграції застосування діалектичного методу дає змогу вирішити такі 

завдання: а) розкрити єдність і суперечності процесів інтернаціоналізації 

конституційного права та конституціоналізації міжнародного права, як 
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ключових чинників впливу на подальший розвиток галузі конституційного 

права на сучасному етапі; б) зрозуміти  загальні закономірності розвитку 

конституційно-правової матерії, іманентно притаманні різним національним 

правовим системам в умовах глибинної правової глобалізації та інтенсивної 

міждержавної інтеграції; в) прослідкувати основні тенденції розвитку 

окремих конституційно-правових інститутів як діалектичної єдності, 

об’єднаної в межах системи національного конституційного правопорядку. 

Натомість, діалектичний метод створює необхідну методологічну 

основу та належні концептуальні передумови для застосування широкого 

спектру спеціальних юридичних методів наукового пізнання сучасних 

тенденцій розвитку галузі конституційного права.      

Так, формально-юридичний та формально-догматичний методи дають 

змогу у належний спосіб проаналізувати нормативну складову предмету та 

методу конституційного права України та позитивний зміст міжнародно-

правових норм, які є основою процесів інтернаціоналізації конституційного 

права.  

Однак, при застосуванні вказаних методів, притаманних 

позитивістському сприйняттю правової дійсності, необхідно 

використовувати комплексне сприйняття системи прийомів наукового 

пізнання, запропоноване Н. М. Пархоменко, до яких відносяться: 

1) філологічний; 2) системний; 3) історичний; 4) логічний [50, с. 61]. Крім 

того, прийнятною є позиція В. Л. Федоренка, який доповнює цей перелік 

конкретних прийомів та способів формально-догматичного та формально-

юридичного аналізу дедукцією, індукцією, аналізом та синтезом, 

відзначаючи при цьому його невичерпність [374, с. 145].           

Застосування порівняльно-правового методу дало змогу порівняти 

тенденції сучасного конституційно-правового розвитку в історико-правовому 

вимірі (ретроспективний аспект), а з іншого боку – співставити між собою 

сучасні конституційно-правові норми та інститути різних держав з метою 

виявлення критеріїв їх класифікації й виокремлення позитивного 

зарубіжного досвіду для запозичення, а крім того – ще й найповніше 
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зрозуміти сучасні тенденції розвитку галузі конституційного права через 

визначення спільних та найбільш поширених з них, що мають місце 

одночасно в онтологічній площині функціонування різних національних 

правових систем.  

За допомогою методів системно-структурного та структурно-

функціонального аналізу, можливо виявити системні особливості та 

структуру транснаціонального (глобального) конституціоналізму, як 

новітнього політико-правового явища світового масштабу. 

Стосовно парадигми застосування цих методів у сучасних 

конституційно-правових дослідженнях, необхідно зазначити, що структурно-

функціональний аналіз застосовується для пізнання механізму 

функціонування основних елементів галузі конституційного права, тобто, 

передусім, її інститутів та норм, а системно-структурний (просто 

структурний. – Авт.) – для визначення конституційного права як єдиної, 

діалектично та ієрархічно взаємопов’язаної на усіх своїх можливих рівнях, 

системи загалом.    

Використання формально-логічного та логіко-семантичного методів 

дає змогу удосконалити понятійний апарат та посилити теоретичне 

осмислення правової природи процесів глобалізації та міждержавної 

інтеграції. 

Так, наприклад, для визначення самого дефінітивного поняття 

«інтеграція» або «міждержавна інтеграція» у контексті визначення основних 

чинників впливу на конституційні правопорядки сучасних європейських 

держав необхідно, насамперед, дослідити семантичне значення таких 

суміжних наукових та науково-практичних категорій, як «держава», 

«національна правова система», «національна Конституція», «взаємодія 

національних та наднаціональних інститутів», «міжнародна спільнота», 

«міжнародне співробітництво», «договірний характер міжнародного 

публічного права», які фактично є елементарними поняттями щодо категорії 

«інтеграція» [94, с. 79].  
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Прогностичний метод, на наш погляд, доцільно широко 

використовувати у сучасних конституційно-правових дослідженнях для 

визначення перспектив подальшого прогресивного розвитку конституційного 

права України, оскільки, на думку Ю. С. Шемшученка, «трансформаційний 

період, в якому перебуває Україна, характеризується нестабільністю, 

пов’язаною із необхідністю ліквідації старих інститутів і створення на їх 

місці нових, ефективніших і здатних відповідати вимогам сучасного 

глобалізованого світу» [429], що, натомість, потребує ретельного та 

достатньо точного прогнозування наслідків модернізації конституційно-

правових інститутів з метою обрання оптимального модельного зразку таких 

перетворень.  

Комплексне застосування зазначених методів дає змогу 

сформулювати певні висновки й узагальнення та розробити практично-

прикладні рекомендації щодо подальшого галузевого розвитку 

конституційного права в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції. 

Загалом, з огляду на окреслену сукупність методів наукового 

пізнання, можна констатувати необхідність розроблення й застосування 

достатньо складної, комплексної методології для формування належного 

розуміння напрямів та перспектив подальшого галузевого розвитку 

конституційного права, створення загальних теоретичних засад для 

модернізації окремих конституційно-правових інститутів, визначення місця і 

ролі українського конституціоналізму у світовому глобальному 

(транснаціональному) конституціоналізмі, як об’єктивно наявному явищі 

новітньої епохи постмодернізму та тотальної інформатизації суспільних 

комунікацій.   

Означена ситуація, що склалася в межах національних правових систем 

сучасності, змушує, зокрема, по-новому й комплексно поглянути на проблему 

співвідношення таких юридичних категорій, як «конституційна реформа» та 

«конституційно-правова реформа», адже обидва ці терміни постійно 

використовуються у науковій літературі. Характерною помилкою є підміна та 

ототожнення цих понять, таке дослідження не дозволяє ґрунтовно виокремити 
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зміст кожного з цих складних процесів,  достовірно визначити принципи, форми 

та методи реалізації кожного з них, тим самим урегулювавши необхідні напрями 

конституційного та конституційно-правового здійснення відповідних суспільних 

відносин. 

 Крім того, у наявних дослідженнях методологічних засад сучасної 

конституційної модернізації відсутній належний аналіз співвідношення між 

категоріями «конституційна реформа» та «конституційно-правова реформа» 

у відповідності до їх юридичного змісту, форм та методів здійснення, 

фундаментальних принципів, оптимальних шляхів реалізації в умовах 

правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції як реального 

середовища, в якому здійснюється сучасна конституційна модернізація 

суспільно-політичного життя в Україні [417].    

 З огляду на це, необхідно зазначити, що з методологічної точки зору 

конституційна реформа, як засіб модернізації публічного управління у 

сучасному суспільстві, має бути спрямована, на наш погляд, передусім на 

створення стабільного механізму функціонування публічної влади й 

недопущення конституційно-правових колізій, які ускладнюють процес 

міждержавної інтеграції в добу активних глобалізацій них процесів, особливо 

сьогодні, коли Україна перебуває в активній фазі євроінтеграційних процесів.  

Аналізуючи Конституцію України та низку зарубіжних конституцій, 

можна зробити висновок концептуально-доктринального характеру про 

наявність, загалом, наступних основних напрямів (за видами об’єктів) 

конституційних реформ, з метою подолання конституційних криз у сфері 

розподілу та здійснення публічно-владних повноважень (тобто, йдеться саме 

про конституційні кризи у політико-правовій інституційній площині: 

парламентські, урядові, президентські, судові, регіональні, муніципальні 

тощо): 1) використання конституційно-правових механізмів прямої 

демократії – виборів та референдумів; 2) звернення до органів 

конституційного контролю для отримання офіційного тлумачення 

конституційно-правових норм, зокрема тих норм, що знаходяться у конфлікті 

(колізії) між собою; 3) внесення змін до конституційно-правових актів з 
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метою виправлення конкретних конфліктів конституційно-правових норм; 4) 

використання визначеними державними органами особливих конституційних 

повноважень у ситуаціях, визначених конституційно-правовими нормами 

(наприклад, інститут дострокового припинення повноважень парламенту 

указом глави держави), що часто поєднуються з використанням інститутів 

прямої демократії, тобто виборів або референдуму; 5) у деяких 

конституційно-правових системах – використання права народу на повстання 

для захисту чинного конституційного ладу (наприклад, Конституція ФРН 

1949 р.) [164], що свідчить про колізію між фактичним станом правовідносин 

та їх конституційно-правовим регулюванням.  

Отже, означені засоби та способи подолання конституційних криз та 

виправлення конфліктів конституційно-правових норм є легітимними 

відповідно до конституційних норм держав виключно за умови їх 

регламентації в Конституціях. Зокрема, за Конституцією України та 

конституціями абсолютної більшості держав. Це ілюструє, що будь-які інші 

механізми, не регламентовані джерелами конституційного права, потрібно 

вважати виключно політичними, а з правової чи формально-юридичної точки 

зору нелегітимними та неконституційними. Як відомо, це вказує на спільну 

ознаку форм та методів конституційно-правової і конституційної реформи, а 

саме – необхідність конституційно-правової легітимації та чіткої 

регламентації означених форм та методів у чинних конституційно-правових 

нормах як приписах найвищої юридичної сили в системі законодавства.  

Таким чином, вирішення складної політичної ситуації можливе  у 

правовій площині лише в тому випадку, коли застосовуються конституційно-

правові механізми, означені у конституційно-правових нормах. Така, 

класична диспозиція щодо подолання та усунення поточних кризових 

конституційних явищ, на сучасному етапі свого розвитку ускладнюється 

певними об’єктивними факторами, які сформувалися в умовах 

глобалізаційної парадигми. Тобто конституційно-правове оновлення 

безпосередньо пов’язано з урахуванням зазначених об’єктивних умов 

розвитку. 
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 Крім того, у контексті вирішення питання про механізми подолання 

конфліктів конституційно-правових норм, які за характером причин, що 

породжують конфлікти у системі права, розрізняють: а) правові конфлікти, 

що виникають внаслідок розвитку самих суспільних відносин (рівень 

економічного розвитку, розвиненість інститутів громадянського суспільства, 

наявність інститутів демократії); б) правові конфлікти, що є наслідком дії 

суб’єктивних факторів (можливість знаходження соціального компромісу, 

боротьба за політичну владу, рівень правової культури населення, наукова 

обґрунтованість законодавства). За юридичною силою нормативних актів, що 

містять колізійні норми (т. зв. вертикальні колізії), відрізняють: а) колізії 

норм національного законодавства та норм міжнародного права; б) колізії 

норм національного законодавства [138]. Представлена видова 

характеристика подолання конституційних конфліктів цілком може 

розглядатися скрізь призму впливу  глобально-світових та європейсько-

цивілізаційних факторів. 

В Україні конституційно-правові конфлікти першого різновиду 

породжуються самою Конституцією, яка проголошує загальновизнані норми,  

принципи міжнародного права, а також норми міжнародних договорів, як 

невід’ємна частина законодавства. Конституцією України проголошено, що у 

випадку суперечностей між національними та міжнародними нормами, 

пріоритет належить нормам міжнародного права. Таке формулювання норми 

основного закону суттєво обмежує роль України як суб’єкта міжнародного 

права та звужує її державний суверенітет [130]. 

Необхідно згадати, що колізії між нормами національного 

законодавства мають місце у процесі застосування різних за юридичною 

силою норм, тому ймовірними є такі колізії: 1) між нормами Конституції та 

конституційних законів; 2) між нормами Конституції та звичайних законів; 3) 

між нормами конституційних та звичайних законів; 4) між нормами 

кодифікаційних та некодифікаційних актів; 5) між нормами законодавства 

федеративної держави та її суб’єктів; 6) між нормами законодавства суб’єктів 

федерації; 7) між нормами законів та підзаконних актів; 8) між нормами 
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загальних, відомчих, місцевих та локальних підзаконних актів; 9) між 

нормами законів, підзаконних актів та актів місцевого самоврядування; 

10) між нормами актів місцевого характеру [130]. 

Водночас, на думку вчених, конституційно-правові конфлікти у 

кожному конкретному суспільстві мають об’єктивні та суб’єктивні причини, 

усунення чи зменшення яких також логічно призводить до вирішення 

конфліктних конституційно-правових питань, і вказані форми та методи їх 

вирішення є безпосереднім предметом саме конституційної реформи, для 

якісного та легітимного проведення якої, безумовно, необхідне 

удосконалення конституційно-правових норм, приведення їх до певної 

системності, усунення прогалин, дублювання, недоліків законодавчої техніки 

тощо. Означені процеси вже відносяться до площини конституційно-правової 

реформи, тобто удосконалення та модернізації конституційно-правової 

галузі, її джерел та окремих норм як первинних елементів конституційно-

правового регулювання у будь-якій предметній сфері суспільної 

життєдіяльності. 

Зокрема, однією з найважливіших сфер конституційної модернізації, 

яка проходить під впливом європейсько-цивілізаційних цінностей та 

стандартів, є реформу судової влади як конституційного інституту, адже 

судова система є вагомим елементом будь-якого демократичного суспільства 

та правової держави на сучасному етапі розвитку світового 

конституціоналізму та утвердження загальновизнаного міжнародного 

принципу захисту прав людини [393]. 

Крім того, в Україні після Революції Гідності розпочато новий етап 

процесу широкомасштабної конституційної модернізації національної 

правової системи та організації суспільного життя загалом, адже, за нашим 

переконанням, Революція Гідності стала наслідком не лише відмови 

тогочасної української влади від задекларованого європейського вектору 

розвитку, але й тотального нехтування правами та свободами людини та 

громадянина, зважаючи на те, що після розпаду СРСР. Україна на початку 

своєї незалежності взяла вектор побудови сучасної європейської правової 
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держави, державна політика якої будується на принципах верховенстві права, 

ефективного механізму поділу влади, відповідно до ст. 6 Конституції 

України, на законодавчу, виконавчу та судову гілки, з нерозривністю 

принципу незалежності кожної з них. Розмежування установчої влади та 

встановлених гілок влади при цьому, є ключовим у доктрині 

конституціоналізму, котра обґрунтовує нормативну природу конституції як 

динамічний правопорядок [347]. Динамічність у цьому випадку означає 

здатність конституційно-правової матерії реагувати на суспільні 

трансформації та перманентно удосконалюватися у процесі власного 

діалектичного розвитку та під впливом глобалізаційних викликів.  

Останні українські революційні події стали знаковими та 

поворотними не тільки для України, але й для всієї об’єднаної Європи. Для 

України вони ознаменували остаточний вибір європейської моделі 

суспільних відносин та демократичного шляху розвитку і розбудови, в якій 

права та свободи людини та громадянина займають провідне місце. На 

глобальному рівні вони черговий раз загострили низку складних питань 

концептуального змісту в частині пізнання та формування належного 

розуміння методологічних засад впливу процесів глобалізації та 

міждержавної інтеграції на конституційне право, як базову галузь 

національної системи права. 

Так, на прикладі нашої держави, можна стверджувати, що за роки 

незалежності, на жаль, так і не була сформована діюча ефективна, 

збалансована, неконфліктуюча система органів державної влади. При цьому, 

конституційні зміни та спроби таких змін тільки загострювали політичну 

нестабільність, що призвело до глибоких політико-правових і соціально-

економічних криз. Як наслідок, рівень забезпечення основних прав і свобод 

громадян та соціального розвитку протягом багатьох років залишався дуже 

низьким [422]. Загальновідомо, що в законодавстві задекларований пріоритет 

державної політики щодо посилення конституційних гарантій забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина, зокрема, їх ефективного і незалежного 

судового захисту, так і не реалізовано в належному об’ємі. Проведені судово-
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правові реформи тільки віддалили судову владу від  громадян, та стали все 

більш залежними від впливу політичної влади, що порушує 

фундаментальний конституційний принцип незалежності гілок влади. 

У такий спосіб, необхідність концептуальних та докорінних змін у 

конституційно-правовій сфері, галузевої модернізації і трансформації 

конституційного права виникла досить давно. Це пов’язане з тим, що 

сьогодні наявна певна громадська недовіра до судової влади, що перейшло у 

спадок від радянської влади, коли за умов адміністративно-командної 

системи суди не можуть реально здійснювати свою функцію захисту прав та 

свобод громадян. Відомо, що незважаючи на активну спробу побудувати 

незалежну судову систему за часів незалежності, спадок від радянського 

періоду ще певною мірою є досить відчутним, оскільки в авторитарних 

державах не приділялось достатньої уваги захисту життя і здоров’я людини, 

честі і гідності, недоторканності і безпеці. 

У контексті цього, С. В. Кулик, зазначав, що наявну систему органів 

судової влади потрібно не тільки оновлювати, а кардинально модернізувати 

для досягнення відповідних європейських стандартів, запускати механізми 

розвитку демократичного суспільства [208, с. 10–11]. Це можливо саме на 

рівні конституційної реформи судової системи як конституційно-правового 

інституту, тобто через внесення необхідних змін та доповнень до Конституції 

України та конституційного законодавства у сфері судоустрою та статусу 

суддів на основі загальновизнаних глобальних конституційних стандартів 

правосуддя. 

Тобто, конституційна реформа у сфері судової влади об’єктивно 

набуває рис конституційно-правової реформи в зазначеній сфері, що 

характеризує оновлення змісту інститутів конституційного права відповідно 

до глобалізаційних загальновизнаних правових стандартів. Це неминуча і 

невід’ємна частина сучасної онтології вітчизняної конституційної галузі 

права та її інститутів й правової системи будь-якої демократичної та правової 

держави загалом. В наукознавчому і логічному аспектах, оцінки 

конституційно-правової реформи є похідними від фундаментальних 
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досягнень теорії конституційного права, а також теорії права і 

державознавства [409]. 

Завдання правової науки в галузі дослідження конституційно-правової 

реформи (реформи галузі конституційного права) полягає в тому, щоб 

сформувати масив ґрунтовних знань, в якому мають втілитися у найбільш 

конструктивні ідеї та концепції, що пояснюють процеси і зміни, які 

відбуваються в сучасних державах.  

Обґрунтування і аналіз конституційної та конституційно-правової 

реформи, з погляду їх внутрішньої сутності й вирішення теоретико-

методологічної проблеми категоріального співвідношення між ними 

необхідне з погляду конкретно-історичного уявлення про події 

конституційних процесів, а також зважаючи на те, яким це явище уявлялося в 

різні перехідні періоди розвитку державності і яким чином здійснюється в 

сучасний період. В таких порівняннях можлива переоцінка вже сформованих 

концепцій, але саме це і може сприяти досягненню істини. При цьому 

з’являється необхідність і перспектива більш широкого використання в 

дослідженні конституційних та конституційно-правових реформ теоретико-

методологічних розробок, напрацьованих ученими різних історичних епох, а 

також представниками різних галузей наукових знань, які особливо 

активізуються в перехідні періоди розвитку держави та суспільства, оскільки 

саме в ці періоди потреба в таких знаннях особливо загострюється [93, с. 24]. 

Одним з найважливіших напрямів модернізації конституційного права 

як галузі, в удосконаленні якої безпосередньо знаходить свій прояв вплив 

процесів глобалізації та міждержавної інтеграції, є  вдосконалення, 

осучаснення та прогресивний розвиток конституційного ладу та державного 

устрою, причому в науковій літературі відсутня одностайність у поглядах на 

теоретико-методологічне визначення понять конституційного ладу та 

державного устрою як явищ та необхідних складових елементів сучасного 

конституціоналізму. 

Так, на думку В. Кравченка та Л. Морозової, державний устрій – це 

політико-територіальна організація держави, яка характеризується статусом 
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її територіальних одиниць, формою їх правових відносин між собою та з 

державою загалом. В основі державного устрою лежить територіальний 

устрій держави, і адміністративно-територіальний устрій є його невід’ємною 

складовою частиною [114, с. 140]. 

Інше визначення було запропоноване В. Міщуком, який розглядає 

державний устрій як політико-територіальне влаштування держави, що 

визначає і характеризує порядок територіального поділу держави, правовий 

статус її територіальних одиниць, територіальну організацію державної 

влади, а також способи взаємодії загальнодержавних, центральних та 

місцевих органів влади [240, с. 69]. 

В сучасній політологічній літературі під державним устроєм 

найчастіше розуміється певний конституційний принцип політико-

адміністративного поділу держави [268]. 

Так, А. С. Матвієнка, стверджував, що державний устрій включає в 

себе форму правління, форму територіального устрою і форму політичного 

режиму [277, с. 36]. 

Водночас, поняття форми державного устрою практично завжди 

традиційно розглядалося як один з елементів форми держави загалом, 

оскільки в основі його визначення лежала така базисна характеристика 

держави, як територія [368]. 

Натомість, політико-правовий концепт «конституційний лад» є одним 

з найважливіших, та водночас одним з найбільш невизначених у сучасній 

конституційно-правовій науці. Будучи однією з фундаментальних категорій 

конституціоналізму, конституційний лад не має свого формально-

юридичного, легального, тобто закріпленого в чинному законодавстві 

визначення. Втім, ця категорія досить широко застосовується в тексті 

Конституції України, наприклад, у статтях 5, 17, 37 [199, с. 21]. 

На думку українського вченого М. О. Баймуратова, конструкція 

«конституційний лад» є певною мірою віртуальною і має штучну природу з 

обмеженою сферою застосування [61, с. 125]. 
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Тобто, конституційний лад у конституційному праві будь-якої 

держави є формою організації держави, яка включає систему 

фундаментальних політичних, економічних і соціальних відносин, що 

закріплені в її Конституції, охороняються нею та іншими нормативно-

правовими актами та виступають конституційними основами [49, с. 117]. 

Погорілко В. Ф., стверджував, що конституційний лад України є 

системою суспільних відносин, передбачених і гарантованих Конституцією і 

законами, прийнятими на її основі та відповідно до неї [144, с. 46]. 

Однак, А. Р. Крусян пропонувала як робочий методологічний 

інструментарій конституційно-правових досліджень, використовувати  

доктринальне визначення конституційного ладу, відповідності до якого 

вказане поняття потрібно розуміти як конституційно закріплену (засновану 

на конституційно закріплених засадах) та реально наявну систему організації 

держави та суспільства (державного та суспільного ладу), що визначає та 

забезпечує політико-правові основи формування сучасного українського 

конституціоналізму [199, с. 21]. 

Згідно з правовою позицією авторів науково-практичного коментаря 

до Кримінального кодексу України, конституційний лад – це устрій держави 

і суспільства, а також їх інститутів, відповідно до норм Конституції [193].  

Однак поняття конституційного ладу не можна зводити лише до 

наявності чи відсутності Конституції, воно має характеризувати реальну дію 

в державі конституційних норм, гарантованість прав і свобод людини й 

громадянина [49, с. 118]. При цьому, необхідними ознаками конституційного 

ладу є: непорушність і невідчужуваність загальновизнаних природних прав і 

свобод людини, народний суверенітет, розподіл влади та інші. [369, с. 239]. 

У рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. 

встановлено, що основи конституційного ладу України закріплені в розділі 

I «Загальні засади» Конституції України [321]. 

Втім, не тільки перший розділ чинної Конституції України містить 

засади конституційного ладу, оскільки економічні, політичні, гуманістичні 

основи конституційного ладу мають своє закріплення і в таких її статтях, як 
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ст. ст. 36, 37, 69, 71–74 (відносяться до політичних основ конституційного 

ладу), ст. ст. 41, 42 (відносяться до економічних основ), ст. 25 (відносяться до 

гуманістичних основ). Загалом, прийнятною є позиція А. Р. Крусян про те, 

що теоретично обґрунтованим та практично виправданим є викладення назви 

першого розділу – «Засади конституційного ладу» – за умови включення до 

змісту цього розділу положень, що відносяться до засад конституційного 

ладу, проте «розкидані» по всьому тексту Основного Закону [199, с. 22]. Ці 

зміни можуть стати кроком до вдосконалення Конституції України саме на 

методологічно-концептуальному рівні – віддзеркаленні політико-правової 

дійсності у формальних конституційно-правових нормах.  

Крім того, необхідною умовою дотримання правил юридичної техніки 

при модернізації першого розділу Конституції України є розкриття в ньому 

змісту самого поняття «конституційний лад». 

Узагальнюючи вище сказане, необхідно констатувати, що 

конституційний лад у процесі розвитку держави і суспільства об’єктивно 

потребує вдосконалення. Стаття 1 Конституції визначає Україну суверенною, 

незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою [182]. 

Стосовно демократичного розвитку потрібно зазначити, що посттоталітарне 

за своїм характером суспільство в Україні, його несформованість і 

нерозвинутість, не забезпечують достатньої підтримки конституційно 

схваленого загального курсу демократичних перетворень у державі, що 

дозволило б зробити цей процес незворотним на шляху до побудови справді 

демократичної держави. З погляду на це, нагальним завданням на сьогодні є 

укріплення засад демократії та розбудова громадянського суспільства, які 

покликані охороняти та захищати конституційний лад України. Між 

конституційним закріпленням положень і посттоталітарною дійсністю 

існують суттєві розбіжності як щодо реального існування в Україні стану 

«демократичної», так і «соціальної і правової» держави [339]. 

Показовим прикладом таких розбіжностей є конституційно-правове 

регулювання інституту імпічменту глави держави. Незважаючи на 

декларативне конституційне закріплення інституту імпічменту, практична 
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його реалізація є неможливою внаслідок відсутності спеціалізованого 

нормативно-правового акту, який би розвивав ці положення, детально 

регулював би процедуру усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту, оскільки наразі невирішеними є питання щодо вимог, які 

висуваються до спеціального слідчого та спеціального прокурора, порядку 

функціонування спеціальної тимчасової комісії, збору доказів тощо. 

Утвердженню України як правової та демократичної держави не 

сприяє і стан здійснення народовладдя як форми реалізації доктрини 

конституціоналізму. Зокрема, в Україні на конституційному рівні закріплено 

можливість існування необмеженого кола форм безпосереднього 

народовладдя, оскільки відсутній вичерпний їх перелік. Найбільш 

врегульованими при цьому є інститути виборів та референдумів. Правове 

регулювання інших форм здійснено несистемно, хаотично або ж воно взагалі 

відсутнє. Так, у Законі України «Про органи самоорганізації населення» [298] 

законодавець взагалі практично «забув» про первинного суб’єкта влади – 

колектив жителів, зосередивши свою увагу лише на правовому регулюванні 

діяльності представницьких органів і практично не врегулювавши 

безпосередню форму реалізації цими колективами своєї первинної 

(верховної) влади (на відповідній території та серед відповідного кола осіб). 

Фактично до компетенції таких жителів Закон відніс лише право на обрання 

складу відповідного органу самоорганізації населення [239, с. 238].  

Натомість, на законодавчому рівні не приділено достатньої уваги 

такій формі народовладдя, як народна ініціатива. В науці конституційного 

права переважає точка зору, згідно з якою єдиною формою здійснення 

правотворчої ініціативи виступає внесення проекту правового акту або 

проекту правового акту про внесення змін або доповнень в діючі правові 

акти або визнання їх такими, що втратили силу, що ототожнює правотворчу 

ініціативу з внесенням проектів нормативних правових актів [434, с. 98]. 

Порівняльно-правовий аналіз конституційного законодавства доводить, що в 

Україні необхідно законодавчо закріпити у сфері правотворчості таку форму, 

як народна законодавча пропозиція (ініціатива). Отже, прийнятною є 
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пропозиція О. В. Щербанюка про внесення змін до Конституції України 

шляхом включення до кола суб’єктів права законодавчої ініціативи громадян 

України, а детально це питання доцільно врегулювати Законом України «Про 

законодавчу (правотворчу) ініціативу громадян України» або «Про народну 

ініціативу», що стане концептуально-методологічним конституційно-

правовим інструментом подолання політичного відчуження громадян від 

влади [434, с. 98]. 

Крім того, завдяки запровадженню в Україні імперативного мандату, 

створюється підґрунтя для появи партійної диктатури, легальної можливості 

позбавлення депутатських повноважень народних обранців, які не поділяють 

політику партії, зокрема – погляди партійних лідерів, що може призвести до 

ослаблення рівня професійності парламенту. Імперативний мандат з однією 

характерною особливістю, що право на відкликання депутата з 

представницького органу мають не виборці, а політичні партії, за списком 

яких народний обранець проходив до парламенту, набув поширення в 

країнах зі слабкими демократичними традиціями. Така практика закріплення 

та застосування т. зв. «партійного імперативного мандату» має місце в 

Білорусі, Габоні, Ефіопії, Замбії, Зімбабве, Індонезії, Екваторіальній Гвінеї, 

Кот-д’Івуарі, Малаві, Намібії та інших країнах, конституційно-правова 

практика яких є досить далекою від найвищих демократичних стандартів 

[352, с. 82–84]. Впровадження Законом України «Про відновлення дії 

окремих положень Конституції України» можливості припинення 

повноважень народного депутата України у разі невходження народного 

депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії 

(виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України 

зі складу такої фракції, як здається, є кроком назад у прагненнях України 

посісти своє місце у складі країн Європейського Союзу. Таке нововведення 

висуває перед депутатом на перший план не інтереси народу, дбати про 

добробут якого він урочисто присягає при складанні присяги, а інтереси 

окремої політичної сили.  
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Іншим напрямом конституційно-правового регулювання, на який 

безпосередньо впливає глобалізація та європейська міждержавна інтеграція, є 

соціальна сфера, виходячи з конституційного принципу соціальної держави, 

закріпленого у ст. 1 Конституції України, – з огляду на це виникає потреба 

посилення та максимально чіткого закріплення на конституційному та 

профільно-галузевому законодавчому рівні соціальної спрямованості 

державно-владної діяльності, відповідальності держави перед людиною [339, 

с. 131]. 

Так, недостатня реалізація задекларованого напряму конституційно-

правового розвитку України як соціальної держави, в якій людина визнається 

найвищою соціальною цінністю, знаходить свій прояв в законопроекті «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій» [307], який певною мірою нівелює роль держави як інституту, що має 

забезпечувати соціальний захист населення. Зокрема, запропоновано 

підвищити необхідний для призначення пенсії за віком страховий стаж до 35 

років. З огляду на офіційний рівень безробіття в Україні, який за даними 

Державної служби зайнятості [120] у 1 кварталі 2017 року складав 10,1% 

(починаючи з 2015 року стабільно підвищується), кількість пенсіонерів, які 

зможуть дожити до пенсії, буде невеликою у зв’язку з тим, що населення для 

свого виживання змушене влаштовуватись на тимчасові неофіційні 

підробітки внаслідок відсутності пропозицій офіційного працевлаштування, 

що пов’язано з падінням економічного розвитку України. Також 

нововведеннями пропонується зменшити величину оцінки одного року 

страхового стажу з 1,35% до 1%, що призведе до зменшення розміру пенсій 

та погіршить становище пенсіонерів.  

У контексті реалізації соціальної спрямованості держави привертають 

увагу також окремі положення Закону України «Про освіту». Зокрема, стаття 

7, суперечить Конституції України, Декларації прав національностей України 

[110] та Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин, яку 

ратифіковано Законом України від 15.05.2003 р. № 802-IV [301], оскільки 

погіршує права національних меншин, створює перешкоди для розвитку та 
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збереження мов національних меншин, перешкоджає утвердженню нашої 

держави як правової, соціальної та демократичної. Прийняття цього Закону 

України викликало негативну реакцію з боку окремих членів Європейського 

Союзу – стратегічних партнерів нашої держави, зокрема Угорщини та 

Румунії. 

До системи норм, що визначають основи конституційного ладу 

України, належать й норми, які встановлюють форму правління [192], 

визначають порядок організації та здійснення вищої влади в державі. У 

зв’язку з цим, необхідно відзначити, що проблема взаємодії між вищими 

органами держави в українській політиці завжди була актуальною. Однак, в 

умовах проведення системних реформ в Україні та реалізації її стратегічного 

зовнішньополітичного курсу на європейську міждержавну інтеграцію, 

проблема організації належної взаємодії у владному «трикутнику» набуває 

ще більшої актуальності [223, с. 371]. 

З переходом України до парламентсько-президентської 

інституціональної моделі, повноваження щодо формування Кабінету 

Міністрів перейшли до парламенту. І хоча, як зазначається в літературі, 

Глава держави повністю не відсторонений від процесу призначення 

керівника Кабінету Міністрів, його повноваження формально зводяться до 

пересилання пропозицій коаліції депутатських фракцій щодо кандидатури 

Прем’єр-міністра України до Верховної Ради України [176]. У такий спосіб, 

на думку вчених-конституціоналістів, Конституція, з одного боку, поклала на 

Главу держави політичну відповідальність за внесену ним кандидатуру, 

вимагаючи зробити таке подання не пізніше ніж у п’ятнадцятиденний строк, 

а з іншого – не надала можливості відхилити її. Загалом така ситуація цілком 

прийнятна, коли Глава держави і парламентська більшість є представниками 

однієї політичної сили та мають єдність у поглядах на розвиток держави. 

Однак ситуація, коли Президент та коаліція депутатських фракцій мають 

різні політичні програми, може призвести до затяжної політичної кризи, і 

тому потребує подальшого конституційного вдосконалення [176]. 
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При цьому залишається незмінною ст. 102 Конституції України, 

згідно з якою Президент України є гарантом державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав і 

свобод людини та громадянина, – адже реальних механізмів реалізації 

зазначених функцій у нього майже не залишається. За наявності у 

Президента широких повноважень, зазначені функції у належний спосіб не 

реалізовувалися, а після їх скорочення – це стає практично неможливим. 

Отже, законодавець має бути послідовним й у  необхідний спосіб змінити ст. 

102 Конституції України, особливо це важливо у зв’язку з тим, що 

очікування і сподівання громадян щодо новообраного Президента зазвичай 

дуже великі [221, с. 122]. 

Відповідно до норм чинної Конституції значна роль при формуванні 

Кабінету Міністрів надана парламентським партіям, що входять до коаліції 

депутатських фракцій. Більшість членів Кабінету Міністрів є представниками 

цих політичних партій і, відповідно, партії несуть перед виборцями 

політичну відповідальність за їх роботу у виконавчій гілці влади. Однак при 

внесенні змін до Основного Закону України, не було враховано ситуацію, 

коли коаліція депутатських фракцій припинила свою діяльність, а отже, 

сформований нею Уряд мав би автоматично подати у відставку. 

Конституційний припис щодо встановлення засад формування, організації та 

припинення діяльності коаліції Законом України «Про Регламент Верховної 

Ради України» також не є реалізованим, оскільки остання редакція Закону 

взагалі не містить згадок про парламентську коаліцію [176]. Відсутність такої 

підстави припинення діяльності Кабінету Міністрів України, як припинення 

існування коаліції партійних сил, що сформували Уряд, може спричинити 

конфлікт між новою коаліційною більшістю й Урядом, сформованим 

попередньою коаліцією [81]. 

Одним з перших кроків правового осмислення та прогнозування 

подальшого розвитку України в умовах забезпечення євроінтеграційних 

цінностей, на думку фахівців, є звернення до питання формування 

державного устрою в аспекті визначення шляхів його вдосконалення та 
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з’ясування того, який саме тип державного устрою є найбільш адекватним 

тим суспільно-політичним, економічним та національно-культурним реаліям, 

що постали перед сучасною Україною [368, с. 91], враховуючи глобальні 

виклики. 

Конституція України визначає нашу державу як унітарну, яка в межах 

існуючого кордону, є цілісною і недоторканною. 

Вітчизняна доктрина конституційного права визначає унітарну 

державу, що складається не з державних утворень, а з адміністративно-

територіальних одиниць, правовий статус яких визначається центральною 

владою [63, с. 66]. 

За останні роки питання модернізації конституційного інституту 

державного устрою України набуло неабиякого значення. Серед науковців 

існують думки як про необхідність залишення України унітарною державою, 

так і про необхідність зміни державного устрою з унітарного на 

федеративний. 

Натомість, вітчизняна доктрина, на відміну від зарубіжної, вбачає 

федеративну державу як союзну державу, що об’єднує державні утворення, 

характеризується наявністю системи вищої влади на двох рівнях – 

федеративному та суб’єктів федерації [383, с. 274]. 

При цьому, розрізняють, зокрема, такі види федерації: 1) за 

національною ознакою: 2) за територіально-національною ознакою; 3) за 

винятково територіальною ознакою. Найбільш стійкими вважаються 

федерації, створені на територіальній основі. Водночас федерації, які були 

побудовані за національно-територіальною ознакою, такі, як колишні СРСР, 

Югославія, Чехословаччина, з падінням соціалізму розпалися [172, с. 363]. 

Федеральне влаштування державного устрою має окремі переваги: 

 порівняно з унітарним, воно більш ефективне щодо економіки; 

 федеральна структура сприяє демократичному контролю над 

керівниками з боку керованих; 

 федеральна структура заохочує прагнення громадян присвятити 

себе загальному благу [289, с. 224]; 
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 розмежування предметів відання між федерацією загалом та її 

суб’єктами істотно обмежує владу. Наявність специфічних інтересів 

суб’єктів федерацій вимагає їх узгодження і перешкоджає монополізації 

влади;  

 федеративна система державного устрою дозволяє мінімізувати 

помилкові рішення на загальнодержавному рівні. У федерації існує 

можливість апробувати будь-які нововведення, проекти реформ в одному або 

декількох суб’єктах федерації; 

 у федеративних державах звужується соціальний простір 

конфліктів. Найчастіше вони виникають і розвиваються на регіональному 

рівні, носять автономний характер і не підривають стабільності держави;  

 федералізм дозволяє урізноманітнити форми політичної участі. 

Індивіди мають право брати участь не тільки у виборах загальнофедеральних 

органів влади, а й на рівні суб’єктів федерації, а також до органів місцевого 

самоврядування; 

 федералізм дозволяє об’єднати ресурси і сили для забезпечення 

національної безпеки і досягнення зовнішньополітичних цілей [370]. 

Аналізуючи транзитивні процеси в африканських країнах, Д. Горовіц, 

Д. Ротшильд, А. Золберг висунули заперечення щодо федеративного устрою. 

Їх сутність можна звести до двох основних аргументів:  

1) федералізм є складною, збитковою та неефективною системою, 

оскільки передбачає дворівневу державну структуру, дублювання функцій та 

більш тривалий процес ухвалення рішень; 

2) федеральний порядок приховує в собі небезпеку сепаратизму, що 

може стати передумовою розвалу держави та порушення основоположного 

міжнародно-правового та конституційно-правового принципу територіальної 

цілісності держав [326, с. 112]. 

В історико-правовому контексті, необхідно відзначити, що як за 

змістом, так і за формою, першою федеративною державою, що виникла в 

Новий час, стали Сполучені Штати Америки [234, с. 62], і саме під 

доктринальним та прикладним впливом конституційного досвіду США ідеї 
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федералізму набули поширення у світі, зокрема, й на теренах сучасної 

України. Так, прихильниками федералізації були учасники Кирило-

Мефодіївського товариства.  

На початку 90-х рр., ХХ ст. одним з апологетів ідей федералізму був 

В. Чорновіл [230, с. 8], який ще у 1990 р. у своїй передвиборній програмі 

писав: «Я уявляю майбутню Україну федеративною державою – союзом 

земель, які склалися історично й несуть на собі природно-кліматичні, 

культурно-етнографічні, мовно-діалектні, побутово-господарчі та інші 

відмінності, що творять неповторне різнолике обличчя єдиного народу. Бачу 

в складі Української Федеративної Народної Республіки такі землі, як 

Київщина, Поділля, Волинь, Галичина, Буковина, Закарпаття, Гетьманщина, 

Слобожанщина, Запоріжжя, Донеччина, Таврія (Чорноморія), а Крим – як 

незалежного сусіда або автономну республіку в союзі з Україною». 

Порушуючи питання федеративного устрою України, В. Чорновіл також 

акцентував увагу на тому, що чинний адміністративно-територіальний поділ 

держави не відповідає етнографічним зонам, які склалися історично (Полісся, 

Поділля, Слобожанщина тощо) [174, с. 7]. 

На початку 1990-х рр., Україна ідейно і політично близько підійшла 

до створення умов конституційного закріплення федерації. У конституційних 

дебатах 1992–1993 рр. активно дискутувалися питання конкретизації форми 

державного устрою. Виступаючи на п’ятій сесії Верховної Ради України 30 

червня 1992 р., Президент України, голова Конституційної комісії України 

Л. Кравчук відзначив, що серед політиків є чимало прихильників 

федеративного устрою України. Дещо оптимістичніше про перспективи 

федералізації України висловився на тому ж засіданні голова Верховної Ради 

України та співголова Комісії з розробки нової Конституції України І. Плющ: 

«Я цілком допускаю, що на певному етапі ми прийдемо до необхідності 

запровадження федеративних засад побудови державного устрою України. 

Можливо, згодом нам доведеться відмовитися від обласного поділу території 

і перейти на земельний устрій з певними елементами федералізації України... 

Якщо т.зв. федералізація України сприятиме активізації економіки, 



76 

відродженню самобутності певних територій, розвитку їх соціально-

культурної сфери, регіонального самоврядування, то тут немає чого 

боятися» [51, с. 29]. 

Прибічники ідеї федеративного устрою України на сучасному етапі 

державотворення акцентують увагу на тому, що федеративна форма 

державного устрою призведе до оптимізації соціокультурних і ментальних 

особливостей регіонів України, а також на тому, що федеративна форма 

держави поширена в Європі, надзвичайно демократична й найточніше 

відповідає нашим традиціям та реаліям [213]. Акцентовано і на тій 

аргументації, що федеративний устрій України допоможе зняти напругу у 

питанні вибору мови та розвитку локальної культури, дасть змогу регіонам 

легально відстоювати свої інтереси на загально федеральному рівні, за 

допомогою представництва у верхній палаті парламенту, допоможе зміцнити 

державну єдність та зберегти територіальну цілісність, запобігти 

відцентровим сепаратистським проявам, спонукатиме економічний розвиток 

регіонів, забезпечить активну участь народу в політичних процесах на 

кількох рівнях влади (реалізацію конституційного принципу народного 

суверенітету) [185, с. 114]. 

У науці теорії держави існує думка про доцільність використання 

Україною досвіду федералізації Бельгії, який міг би слугувати нормативною 

моделлю для розв’язання наявних суперечностей національного 

державотворення [241, с. 65]. 

Особливість бельгійської федерації полягає у тому, що вона 

формувалася в результаті поєднання двох функціонально різних типів 

федералізму. Один пов’язаний із територією та економічним простором, 

інший – зі спільнотами.  

Відповідно до першого принципу, Бельгія складається із трьох 

округів: Фламандського, Валлонського (кожен із яких, натомість складається 

із п’яти провінцій), а також Брюссельського столичного округу. Водночас 

Бельгія поділена на три мовні спільноти: фламандську (Фламандський та 

Брюссельський столичний округи), франкомовну (Валлонський і 
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Брюссельський столичний округи), німецькомовну – частина провінції Л’єж 

[345]. Бельгійський федералізм будувався за заздалегідь визначеним планом 

або моделлю й відрізняється своєю складністю та своєрідністю [128, с. 20]. 

На думку Ю. М. Корольової, Україну не можна перекроювати в 

федерацію, оскільки «ми не маємо неосяжної території, котрою складно 

керувати з одного центру, щоб бути федерацією територіальною; ми не 

маємо таких чітких відмінностей у національному складі, щоб проводити 

межу між україномовними українцями та російськомовними українцями, 

створивши федерацію національну» [185, с. 115]. 

Натомість В. Колісник, зауважував, що процес федеративної 

трансформації надмірно ускладнить і заплутає систему конституційного і 

поточного законодавчого врегулювання, спричинить надмірне зростання 

підзаконної правотворчості, значне розширення кількості посадовців, 

посилення бюрократизації та адміністрування, а отже, може збільшити 

ймовірність розростання корупції. Окрім того, відразу ж виникає проблема 

розмежування повноважень різних підсистем публічної влади 

(загальнодержавний рівень, рівень суб’єктів федерації та рівень органів 

місцевого самоврядування), яку багатьом федераціям так і не вдалося у 

належний спосіб розв’язати [130, с. 62]. 

На початку квітня 2014 р. Парламентська асамблея Ради Європи (далі 

– ПАРЄ) ухвалила резолюцію «Останні події в Україні: загрози для 

функціонування демократичних інститутів», в п. 9 якої вважає федералізацію 

України неприйнятною: «Асамблея наполегливо виступає проти будь-яких 

ідей федералізації України, оскільки це може значно послабити єдність і 

стабільність країни». При цьому, ПАРЄ рекомендує українській владі 

розробити комплексну і всеосяжну стратегію, спрямовану на зміцнення 

місцевих та регіональних органів влади і на децентралізацію влади [432, 

с. 529]. 

  У такий спосіб, на підставі проведеного доктринального аналізу 

теоретико-методологічних засад співвідношення таких категорій як 

«конституційна реформа» та «конституційно-правова реформа» можна 
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зробити висновок про відмінність та взаємозв’язок двох вказаних понять, а 

також практичних форм та методів їх втілення  у демократичному 

суспільстві. 

  Під конституційною реформою потрібно розуміти зміну форм та 

методів організації публічної влади, а саме – обрання оптимальної для 

забезпечення ефективної життєдіяльності суспільства, що ґрунтується на 

принципі верховенства права, форми державного устрою, державного 

правління, розподілу компетенції між вищими органами державної влади, 

децентралізація публічної влади, удосконалення конституційно-правового 

статусу судових та правоохоронних органів, забезпечення права та реальної 

можливості територіальних громад здійснювати місцеве самоврядування 

тощо. 

Однак, забезпечити бажані політико-правові конструкції та моделі 

можна винятково за умови одночасного проведення якісної конституційно-

правової реформи, тобто реформування безпосередньо галузі 

конституційного права, як провідної національної галузі права України, її 

інститутів, покращення та удосконалення конституційного нормативно-

правового матеріалу.  
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1.3 Особливості формування предмету та принципів 

конституційно-правового регулювання в умовах активізації 

глобалізаційних процесів 

 

Трансформаційні зміни, що здійснювалися під впливом європейських 

цінностей та стандартів у її сучасному часовому просторі упродовж останніх 

років, істотно модифікували політико-правову систему, сприяли подальшому 

утвердженню європейських конституційних цінностей. Поступове 

впровадження ціннісних орієнтирів, які задекларувала Революція Гідності, з 

праксіологічного боку, передусім, повинно торкатися площини зміни 

акцентів у системі прийняття державно-владних рішень і способу 

формування представницьких органів, здійснення принципу розподілу 

владних повноважень у системі державної влади, що сприятиме необхідності 

пошуку не лише нових форм взаємодії між суб’єктами конституційного 

процесу, а й нових способів комунікаційних механізмів. Натомість, 

онтологічний характер змістовних змін у відносинах між державою та 

народом на рівні формально-юридичного буття торкається безпосередньо 

трансформації фундаментальних засад конституційно-правового 

регулювання його предмету та принципів.  

Нині обговорення та вирішення цього питання є вкрай необхідним. 

Адже, на жаль, конституційні кризи 2006–2007 та 2013–2014 рр. 

продемонстрували досить низький рівень спроможності як на 

загальнонаціональному рівні (здійснення правової політики у сфері 

євроінтеграції), так і на рівні конституційно-правового забезпечення 

(ефективність норм в сфері євроінтеграції) розв’язати цю проблему за 

допомогою політичних і конституційно-правових засобів.  

Водночас, у конституційно-правовому контексті потребують  

ретельного дослідження,  процеси поступової трансформації 

конституційного права як галузі. Передусім це стосується усього масиву 

конституційно-правової матерії: предмету, принципів, інститутів, джерел, їх 

системи з урахуванням сучасних тенденцій правової глобалізації та 
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європейської міждержавної інтеграції, оскільки зазначені процеси 

безпосередньо впливають на предмет та  принципи галузі конституційного 

права, трансформуючи їх відповідно до сучасних глобальних тенденцій 

розвитку та модернізації доктрини конституціоналізму. Зазначена позиція 

завжди мала своїх прибічників, однак традиційно ідеологічно перемагали 

позитивісти, наголошуючи на тому, що матерія конституційного права дуже 

консервативна.  

У контексті цього, в літературі зазначено, що, з одного боку, певний 

консерватизм конституційно-правової науки є обґрунтованим, бо 

охороняючи її від хаотичних змін наукових парадигм, він забезпечує 

відповідну стабільність наукового знання, а з іншого, консерватизм суттєво 

ускладнює утвердження принципів міждисциплінарного підходу до 

дослідження конституційно-правових явищ, удосконалення конституційно-

правового регулювання, забезпечення прямої дії Конституції, що в умовах 

глобалізації та міждержавної інтеграції є не тільки неприпустимим, а й 

чинником, що об’єктивно суттєво гальмує необхідні перетворення [398].  

Сучасне сприйняття конституційно-правової дійсності та вплив на 

формування предмету конституційно-правового регулювання відбувається у 

кількох напрямах, зокрема шляхом: 

- трансформації вже апробованих підходів науки радянського 

державного права; 

- запозичення вже добре зарекомендованої та «обкатаної» наукової 

методології, яку не визнавали в науці радянського державного права, але яка 

використовується в зарубіжній науці конституційного права; 

- залучення до методологічного апарату науки конституційного права 

методів, які використовуються в інших суспільних науках — соціології, 

політології, психології, статистиці, кібернетиці, теорії управління, 

синергетиці тощо [176; 94, с. 264].  

На думку Ю. О. Волошина, системний аналіз сучасних тенденцій 

формування та застосування методології конституційного права, 

проникнення ідей чи переплетіння методологічного арсеналу із різних 
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зарубіжних наукових шкіл дає підстави стверджувати, що відбувається 

активний процес інтернаціоналізації науки конституційного права. Більше 

того, такі об’єктивні процеси, як поглиблення правової глобалізації, в 

результаті якої здійснюється інтернаціоналізація конституційного права, 

поступова зміна у пріоритетах правотворчої та правозастосовної діяльності 

органів державної влади, безперечно, впливають і на формування методології 

пізнання конституційно-правових явищ [94, с. 11–12]. Тому, низка наукових 

досліджень свідчить, що важливим інструментом інтернаціоналізації 

правових систем стає саме наука конституційного права [278, с. 235–255], яка 

за своєю сутністю, тривалий час не могла бути інтернаціональною, 

насамперед через ідеологічні причини. 

За останній період свого розвитку наука конституційного права та, 

передусім, її предмет набули особливої ролі й значення в умовах правової 

глобалізації та міждержавної інтеграції. Це пояснюється не лише складністю 

системи суспільних відносин всередині держави, а й посиленням взаємодії 

сучасних держав зі складнішим глобальним міжнародним правопорядком, за 

термінологією А. В. Клеміна, появою певного «балансу національного та 

наднаціонального» [143, с. 22–23]. 

І такі процеси об’єктивні передусім в державах-членах ЄС та 

державах, асоційованих з ЄС. Оскільки, як стверджує Ю. О. Волошин, 

західна наука конституційного права, на відміну від вітчизняної, вже 

характеризується великою кількістю інтернаціоналістських шкіл та течій, що 

зумовлено плюралізмом і відсутністю єдиного методу в дослідженнях, який 

нав’язується під впливом різних філософських течій, а також національними 

та історичними особливостями розвитку окремих держав [94, с. 63–66].  

З огляду на це, найважливішим завданням науки конституційного 

права, що сформувалося нині, є здійснення комплексного наукового аналізу 

низки проблем, пов’язаних з визначенням понятійно-категоріального апарату 

предмету та принципів конституційно-правового регулювання, 

обумовленими предметом цього дослідження. 
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Передусім об’єктом аналізу виступають основні підходи до розуміння 

предмета конституційного права, що сформувалися на сучасному етапі. Так, 

на думку М. В. Савчина, в класичному розумінні, предмет конституційного 

права є складовою частиною публічного права, оскільки його предметом є 

відносини владарювання, учасники якого перебувають у взаємозв’язку 

«правитель– підпорядкований». Такий підхід, на думку вченого,  передбачає, 

що конституційне право забезпечує легітимацію державного втручання у 

приватне життя з метою захисту публічних інтересів. У зв’язку з цим, 

здійснюється конституювання (закріплення конституційного статусу) 

політичних інститутів та публічної влади. Для забезпечення легітимності 

публічної влади, Конституція виражає формалізацію повноважень і 

відповідальності органів публічної влади. Здійснення ефективного 

публічного управління залежить від його зворотних зв’язків із народом та 

визначення форми впливу народу на управлінські рішення у суспільстві. 

Відповідно, конституційне право є провідною галуззю публічного права у 

національній правовій системі. Однак, за  посткласичним підходом, 

конституційне право важко уявити винятково як складову частину 

публічного права [330, с. 40]. Це співвідношення, на думку М. В. Савчина, 

скоріше полягає у тому, що конституційне право за своїм обсягом ширше 

публічного права (оскільки містить фундаментальні принципи, що 

стосуються і приватного права), однак воно глибоко не визначає, не регулює 

низку питань публічного права (управління, фінансову систему, 

оподаткування, процесуальне право тощо). Зокрема, конституційне право 

визначає ступінь легітимності втручання держави у приватну автономію, 

встановлюючи межі такого втручання. На відміну від класичної, 

посткласична концепція передбачає, що конституційне право виконує 

функцію узгодження, збалансування приватних і публічних інтересів [330, 

с. 41].  

Натомість, публічна влада трактується як правова традиція щодо 

здійснення влади народу, здійснення народом ефективного контролю за 

діяльністю влади. З огляду на це, конституційне право є сукупністю 
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загальновизнаних  цінностей і принципів національної правової системи та 

правил діяльності конституційних органів влади, заснованих на повазі 

гідності людини та верховенстві права.  

У контексті цього, прийнятною є позиція вченого стосовно тези про 

широкий об’єкт та предмет конституційного права, який виходить за межі 

публічно-правового регулювання. Адже конституційне право та його 

предмет, передусім, є більш динамічною матерією, розвивається під впливом 

глобальних змін та набуває все більш універсальних рис. 

Сучасні глобальні перетворення, що пов’язані із активізацією 

міждержавних інтеграційних процесів, свідчать про актуалізацію набуття 

конституційним правом рис та методів правового регулювання, притаманних 

приватному праву. Приватне право визначає засновані на рівності та 

еквівалентності горизонтальні стосунки між учасниками правовідносин. Тоді 

основним методом регулювання виступає договірний механізм. У нашому 

випадку правового регулювання йдеться про договірний публічний механізм 

створення інтеграційного міждержавного об’єднання. Конституційний закон 

в цьому механізмі  лише може встановлювати межі умов певного договору, у 

цьому випадку – передачі частини суверенних прав наднаціональним 

органам [422].  

Однак, предмет і метод конституційного та приватного регулювання 

не ототожнюється, у приватноправовій сфері конституційне право визначає 

баланс публічних та індивідуальних інтересів.  

У зв’язку з цим, необхідно розглянути трансформацію предмету 

конституційного права через основне джерело галузі – Конституцію. 

Безпосереднім предметом конституційно-правової реформи є не лише норми 

конституції та конституційних законів, а й система галузі конституційного 

права на рівні її окремих елементів (норма, інститут, підгалузь, галузь), 

причому основним позитивістським матеріалом формально-юридичних 

конституційно-правових перетворень є Конституція як предмет та джерело 

конституційно-правового регулювання [403]. 
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У літературі зазначається, що під конституцією в матеріальному 

значенні здебільшого розуміють писаний акт, сукупність актів чи 

конституційних звичаїв, які проголошують та гарантують права і свободи 

людини і громадянина, визначають основи суспільного ладу, форму 

державного правління, форму державного устрою, систему органів державної 

влади, місцевого самоврядування та інші питання конституційного значення. 

На думку О. Ф. Фрицького, критерієм для віднесення правових норм 

до норм конституції в матеріальному значенні, є не стільки форма та 

юридична сила акту, в якому вони містяться, скільки характер відносин, які 

цими нормами регулюються. Назване вище коло відносин і становить 

предмет конституційного регулювання [379, с. 38]. 

Формальна конституція, як стверджує конституційна доктрина, – це 

документ, основний закон держави, який приймається і змінюється в 

особливому порядку, встановленому, зазвичай, ним самим, має вищу 

юридичну силу. Конституція у цьому значенні – це своєрідний закон законів. 

Відповідно, усі держави мають конституцію в матеріальному значенні, але не 

в усіх них є конституція у формальному значенні. 

У сучасній літературі, як зарубіжній, так і вітчизняній, існує й інший 

підхід до розуміння конституції у формальному і конституції в 

матеріальному значеннях. Якщо визначення конституції у формальному 

значенні згідно з цим підходом здебільшого не відрізняється від наведеного 

вище, то поняття конституції в матеріальному значенні трактується 

принципово по-іншому. Під нею розуміється не сукупність (система) 

правових норм, які регулюють певне коло суспільних відносин, що 

становлять предмет конституційного регулювання, а фактичний порядок цих 

відносин, який існує в реальному житті. Він може як збігатися з порядком, 

установленим конституцією у формальному значенні, так і мати відмінності з 

ним [171, с. 29]. За такого підходу проблема розрізнення конституції в 

формальному значенні і конституції у матеріальному значенні переноситься з 

площини співвідношення форми і змісту конституції в іншу площину – 
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співвідношення юридичної (формальної) і фактичної (реальної) 

конституції [243, с. 113]. 

На думку В.Ф. Погорілка, для однозначного розуміння термінів, які 

використовуються, потрібно розглядати конституцію  фактичну і юридичну. 

Під фактичною конституцією необхідно розуміти реальну, існуючу в 

дійсності, організацію держави й суспільства і взаємовідносини їх з 

людиною, а під юридичною –  юридичну систему правових норм, де 

юридична, в свою чергу, поділяється на  формальну і матеріальну. Крім того, 

вживання конституції в формально-юридичному значенні є найпоширенішим 

як у науці, так і в практиці, не зважаючи на всю неоднозначність цього 

поняття [275, с. 39]. 

Так, К. Бабенко визначає Конституцію України як єдиний 

нормативно-правовий акт, який має особливий юридичний характер і за 

допомогою якого український народ виражає свою суверенну волю, 

утверджує основні засади устрою суспільства і держави, визначає систему і 

структуру державної влади та місцевого самоврядування, основи правового 

статусу особи, територіального устрою держави [52]. 

Однак, більшість авторів, які досліджували природу Конституції, 

зверталиь увагу на такі її основні риси і юридичні властивості, як: 

установчий характер, особливий (всеохоплюючий) об’єкт конституційної 

регламентації, основний закон, вища юридична сила, база поточного 

законодавства, особливий порядок прийняття і внесення змін, стабільність у 

поєднанні з динамікою. Іноді до цього переліку додають програмний 

характер (програмність) [269, с. 54], особливості змісту конституції як 

політичного та ідеологічного документа [304, с .263], легітимність [106, с. 

16], пряму дію її норм [102, с. 59]. І цей перелік не є вичерпним.  

Інколи риси й особливості конституції визначають за об’єктами 

конституційного регулювання, зокрема: 1) проголошення народного 

суверенітету; 2) закріплення інституту приватної власності; 3) закріплення 

принципу поділу влад; 4) встановлення і закріплення певної форми правління 

і форми державного устрою; 5) проголошення  і встановлення демократичних 
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свобод громадян і підданих; 6) визначення принципів організації системи 

вищих органів державної влади [121, с. 18–22].  

 Наведені ознаки конституції поділяються на ті, які характеризують 

конституцію як акт, що має особливе суспільне значення, і ознаки, які 

характеризують її як юридичний документ. Таку доктринальну позицію 

підтримує багато вчених-конституціоналістів. 

Загалом, прийнятним є твердження, В. Є. Чіркінам, який зазначав, що 

Конституція, з одного боку, характеризується якостями особливого 

юридичного документа, а з іншого – акту, що має важливе суспільне 

значення [389, с. 63]. Тобто юридичні властивості конституції – це її ознаки 

як Основного Закону держави. А основні риси Конституції характеризують її 

зв’язок як політико-правового документа з суспільним розвитком (зовнішнім 

та внутрішнім факторами), специфіку впливу суспільних відносин на її 

характер і, навпаки, роль Конституції в реальних процесах життєдіяльності 

держави, її можливість ефективно регулювати потреби та виклики 

суспільства. 

З огляду на зазначене вище, необхідно виокремити основні риси 

Конституції від її юридичних властивостей, а саме – формально-юридичних, 

та вважати саме формально-юридичну складову конституції та галузі 

конституційного права загалом безпосереднім предметом саме 

конституційно-правової реформи, як важливої складової загальної 

конституційної модернізації суспільства, як широкої за обсягом політико-

правової категорії. 

При цьому, на доктринальному рівні не викликає сумнівів, що 

Конституції України притаманні певною мірою практично всі загальновідомі 

риси світових конституцій, зокрема – європейських.  

Узагальнюючи наведене, можна підтримати позиції широкого кола 

вчених, які виділяють такі основні формально-юридичні риси Конституції, 

що є базовою основою сучасної конституційно-правової реформи у нашій 

державі: 1) особливий суб’єкт (народ); 2) основоположний (установчий) 

характер; 3) стабільність поєднана з динамізмом; 4) реальність; 5) 
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формально-юридичні властивості: Конституція – Основний Закон України; її 

найвища юридична сила; Конституція – юридична база законодавства; 

особливий порядок прийняття і внесення змін; особливий зміст і структура 

Конституції; пряма дія її норм.  

Цей перелік не є вичерпним, але, на нашу думку, є оптимальним для 

окреслення основних завдань та принципів конституційно-правової реформи 

у сучасних умовах правової глобалізації та європейської міждержавної 

інтеграції. 

Отже, при дослідженні Конституції України як основного джерела 

конституційного права України, необхідно зосередити увагу не тільки на 

модернізації окремих інститутів, які нею регулюються, а й на змістовній 

характеристиці її юридичних властивостей загалом, зокрема  щодо уточнення 

на рівні окремих конституційно-правових інститутів предмету 

конституційного регулювання.  

Тобто, провідна роль Конституції в системі джерел конституційного 

права України обумовлюється притаманними їй іманентно юридичними 

властивостями, забезпечення дієвості яких у суспільстві і є першочерговим 

завданням сучасної конституційно-правової реформи. Об’єктивне оновлення 

предмету конституційного регулювання на сучасному етапі суспільної 

модернізації в Україні передбачає, насамперед, реалізацію принципу 

верховенства права у всіх його проявах. 

Таким чином, під конституційно-правовою реформою у нинішніх 

умовах правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції 

потрібно розуміти реформування безпосередньо галузі конституційного 

права, як провідної національної галузі права України, формально-юридичне 

розширення та удосконалення конституційного нормативно-правового 

матеріалу на усіх його системних рівнях, таких, як норми, інститути, 

підгалузі та галузь загалом [402].  

При цьому, що предмет та об’єкт галузі конституційного права 

розширюється у сучасних умовах під впливом цілої низки об’єктивних 

чинників правової та політико-правової дійсності, зокрема йдеться про 
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процеси правової глобалізації та міждержавної інтеграції, що, натомість, 

внутрішньо зумовлює появу нових галузей та підгалузей національного 

права, посилення інтернаціоналізації конституційного права та 

конституціоналізації міжнародного і європейського права, адаптацію 

вітчизняного конституційного законодавства до базових європейських 

правових стандартів. Що і виступає  необхідною умовою якісного 

проведення конституційно-правової реформи у відповідності до об’єктивно 

наявних потреб життєдіяльності суспільства. 

Загалом, до найважливіших сфер, що підлягають трансформаційному 

оновленню предмету галузі конституційного права в умовах активізації 

глобалізаційних процесів, можна віднести такі: а) галузеві предмет, метод, 

принципи, норми, інститути конституційного права універсалізуються та 

уніфікуються під впливом правової глобалізації та міждержавної інтеграції, 

що знаходить свій прояв у взаємопов’язаних тенденціях інтернаціоналізації 

конституційного права та конституціоналізації міжнародного права; б) вплив 

глобалізації значно посилює роль та значення принципів конституційного 

права у регулюванні суспільних відносин; в) посилюється роль та значення 

судової практики не тільки у тлумаченні конституційно-правових норм, але і 

в механізмі конституційної правотворчості; г) відбувається об’єктивний 

процес формування нових галузей та підгалузей національного права, 

зокрема, таких як виборче право, парламентське право, освітнє право, 

медичне право, конституційно-процесуальне право і тощо; ґ) посилюється 

необхідність адаптації національної правової системи до універсальних та 

регіональних правових стандартів у всіх важливих сферах суспільних 

відносин, що безпосередньо впливає на можливість якісної конституційної 

модернізації; д) посилюється конституціоналізація універсальних та 

регіональних стандартів у сфері прав людини, а вказана сфера 

конституційно-правового регулювання посідає ключове місце у національній 

правовій системі та механізмі її функціонування; е) відбувається поступова 

трансформація національного конституціоналізму до принципово нової 
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форми – транснаціонального (глобального) конституціоналізму, що є 

глобальним за своєю правовою природою, характером та масштабом. 

Поряд із процесом оновлення предмету конституційно-правового 

регулювання, під впливом глобалізації об’єктивно зачіпаються та зазнають 

певної трансформації його принципи. Оскільки сутність і зміст 

конституційного права як галузі права та її основні завдання і функції 

втілюють саме принципи конституційного права. Прийнятною є думка 

П. Е. Недбайла, що принципи права, з одного боку, відображають його 

об’єктивні властивості, зумовлені закономірностями розвитку цього 

суспільства, всією гамою історично властивих йому інтересів, потреб, 

суперечностей і компромісів різноманітних класів, груп та прошарків 

населення. З іншого боку, в принципах права втілюється його суб’єктивне 

сприйняття членами суспільства: їхні моральні та правові погляди, почуття, 

вимоги, виражені в різних ученнях, теоріях, напрямах праворозуміння. На 

думку вченого, потрібно розглядати з урахуванням як єдності, так і 

особливостей обох зазначених сторін, з позицій сформованого в юридичній і 

філософській науках загального уявлення про об’єктивне та суб’єктивне 

[252, с. 14]. Логічною є позиція С.П. Погребняка стосовно того, що принципи 

права не є вічними вимогами – їх наявність зумовлена певним соціально-

історичним контекстом [276, с. 26]. Безумовно, саме у такому змістовному 

навантаженні відіграє роль та займає важливе місце феномен принципів в 

конституційному праві. Тому без перебільшення можна стверджувати, що 

особливе місце в процесах трансформації та оновлення предмету 

конституційно-правового регулювання під впливом глобалізації займають 

саме принципи конституційного права – у регулюванні суспільних відносин 

їх роль значно посилюється.  

Згідно з вітчизняною конституційно-правовою літературою, принципи 

конституційного права – це фундаментальні засади, в яких втілюється 

сутність і політико-правове призначення галузі та її основного джерела – 

Конституції України. При цьому принципи конституційного права 

поділяються на дві великі групи – загальні і спеціальні. У загальних 
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принципах втілюються основні ідеї конституції, її призначення і соціальна 

роль. Ці принципи декларуються безпосередньо в Конституції України. 

Серед них  можна виділити – державний суверенітет, поділ влади, 

непорушність прав та свобод людини і громадянина, примат міжнародного 

права над національним, загальновизнані принципи та норми міжнародного 

права тощо. Спеціальні принципи наповнюють реальним змістом конкретні 

конституційно-правові відносини. Вони мають чітко окреслену юридичну 

природу і знаходять конкретне застосування в безпосередній діяльності 

держави та її органів [287]. 

Отже, доцільно провести ретельний аналіз основних конституційних 

принципів, що виступають фундаментальною, базовою основою  

конституційно-правового механізму інтеграції держави до міжнародних та 

інтеграційних економічних і політико-правових процесів. 

Насамперед, правильне визначення новітніх принципів 

конституційного права, сформованих в епоху правової глобалізації та 

міждержавної інтеграції,  потребує розкриття самих термінів «принцип» та 

«конституційний принцип». Так, Словник іншомовних слів розглядає 

поняття «принцип» (від лат. principium – основа, начало) у трьох вимірах: 

1) основне, вихідне положення якої-небудь теорії, вчення і т. д., керівна ідея, 

основне правило діяльності; 2)  внутрішня переконаність, погляд на речі, що 

визначає норму поведінки; 3)  основа устрою, дії якого-небудь механізму, 

пристрою, установки [341, с. 409]. Подібні тлумачення зустрічаються і серед 

інших енциклопедичних словників [254, с. 585].  

Аналізуючи термін «принципи права» у контексті подібних загальних 

позицій, О. Ф. Скакун визначає їх як «об’єктивно притаманні праву відправні 

начала, безумовні вимоги (позитивні зобов’язання), що висуваються до 

учасників суспільних відносин з метою гармонійного поєднання 

індивідуальних, групових та суспільних інтересів» [338, с. 240], або як 

«своєрідну систему координат, в межах якої розвивається право, і одночасно 

вектор, що визначає напрям його розвитку» [338, с. 241], та відносить до 

основних загальних принципів права зокрема, такі:  
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- принцип свободи (визначає, що право виступає як міра свободи – 

політичної, економічної, ідеологічної, та реалізується через надання свободи 

вибору суспільного ладу та форми правління, забезпечення захисту прав 

людини і задоволення основних потреб його життя, формування органів 

державної влади шляхом народного волевиявлення, створення умов для 

затвердження у суспільстві норм гуманістичної моралі, користування 

різними соціальними благами держави та приватних осіб і тощо);  

- принцип справедливості (окреслює, що право виступає як міра 

справедливості та містить у собі вимогу відповідності між практичною 

роллю окремих індивідів (соціальних груп) у житті суспільства та їх 

соціальним становищем, між їх правами та обов’язками, злочином та 

покаранням, заслугами людей та їх суспільним визнанням, конкретизуючись 

у принципі формально-юридичної рівності);  

- принцип рівності (означає рівність всіх перед законом, рівність прав 

та обов’язків, незалежно від національної, релігійної та іншої приналежності, 

службового та іншого становища, рівну відповідальність перед законом, 

рівний захист перед судом та з боку суду);  

- принцип гуманізму (розкриває одну з найважливіших характеристик 

права, що полягає у домінуванні формування та функціонування правової 

системи природних невідчужуваних прав людини);  

- принцип демократизму (знаходить свій прояв у тому, що право і 

законодавство виражають волю народу, волю всіх і кожного та формуються 

через безпосередні та представницькі форми народовладдя); 

- принцип законності (виражається у вимогах: якості нормативно-

правових актів, несуперечності їх один одному, що означає юридичну 

субординацію між ними залежно від юридичної сили); суворого дотримання 

та виконання юридичних норм усіма суб’єктами – громадянами, їх 

об’єднаннями, посадовими особами, державними органами тощо, з чого 

випливає недопустимість зловживання суб’єктивним правом); невідворотної 

відповідальності за вину громадян та посадових осіб [338, с. 243]. 
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Загалом, прийнятною є позиція, О. Ф. Скакун, що «принципи права 

слугують загальними орієнтирами у правотворчості та правозастосуванні» 

[338, с. 245], з чого випливає безпосередній зв’язок та вплив загальних 

принципів права на конституційні принципи кожної окремої держави із 

власною національною правовою системою. 

Натомість,  конституційні принципи у загальному значенні потрібно 

розуміти як керівні засади, ідеї, ідеали, які визначають сутність, зміст, 

спрямованість і форми конституційно-правового регулювання [275, с. 16], 

причому принципи конституційного права сучасної держави мають низку 

юридичних ознак, що дозволяють зрозуміти їх юридичні властивості, зокрема: 

1) вони є узагальненим і концентрованим вираженням конституційних ідеалів, 

тобто найвищих духовних (ідеологічних) цінностей, досягнення яких є 

основним стратегічним завданням конституційно-правового регулювання; 

2) вони втілюють найважливіші ідеї конституційно-правової думки, виражені 

в теоріях, доктринах і вченнях видатних мислителів минулого і сучасності 

(Т. Джеферсона, С. Дністрянського, Д. Лока, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, 

Б. Франкліна та ін.); 3) загальні принципи конституційного права визначають 

сутність і зміст, спрямованість і форми конституційно-правового регулювання, 

тобто вони є основними соціальними орієнтирами конституційно-правового 

регулювання. Ці принципи умовно можна поділити на загальні та спеціальні. 

Загальні принципи конституційного права – це найбільш узагальнені керівні 

засади, ідеї, а іноді – й завдання цієї галузі права. До загальних належать 

принципи публічності, пріоритетності, універсальності, демократизму, 

активної дієвості, науковості, наступності, системності, програмності та 

інші. [275, с. 17]. 

Спеціальні принципи конституційного права держави – це керівні 

засади, ідеї, що виражають сутність і зміст окремих основних інститутів цієї 

галузі права. Ці принципи розвивають і деталізують загальні принципи, 

спрямовують їх на конкретні групи суспільних відносин [275, с. 17].  

При цьому, на сучасному етапі розвитку конституційного права як 

галузі, в умовах диверсифікації суспільних відносин та активізації процесів 
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докорінної правової глобалізації та міждержавної інтеграції, особливого 

наукового значення набуває комплексне науково-практичне дослідження 

оновлення онтологічного змісту та застосування принципів конституційного 

права у процесі здійснення конституційно-правового регулювання. 

Передусім, йдеться про визначення певних умов та ознак такої трансформації 

відповідно до цілей та завдань предмету конституційно-правового 

регулювання найважливіших сфер суспільної життєдіяльності. 

Розглядаючи доктринальні засади формування та реалізацію 

конституційно-правових принципів, враховуючи їх різноманітність за 

змістом та призначенням, особливу роль в конституційному праві відіграють 

принципи, пов’язані з регулюванням владних політико-правових відносин. 

Змістовний потенціал таких принципів в означеній сфері, при їх реалізації у 

статичних та динамічних показниках, завжди має певний конфліктогенний 

фактор або опосередковано вказує на наявність кризових (колізійних) 

ситуацій, умов, за яких актуалізується та об’єктивується необхідність 

здійснення конституційно-правових перетворень у суспільстві. Тобто, в 

цьому випадку, роль конституційних принципів має характер та мету 

динамічного правового впливу на суспільні відносини, які трансформуються 

в умовах об’єктивних конституційних змін та трансформацій. 

Необхідно зазначити, що конституційна трансформація, як наслідок, 

передує такому статичному правовому стану як  «конституційна криза», яка, 

по-перше, є прямим наслідком колізії конституційно-правових норм, а по-

друге, стосується владних суспільних відносин у певній державі (тобто 

охоплюється національною правовою системою).  

Конституційна криза як феномен, у сучасній вітчизняній науці 

конституційного права досліджена дуже фрагментарно. У контексті цього, 

методологічно важливо розглядати дану категорію, як фактор трансформації 

предмету та принципів конституційно-правового регулювання за певних 

історичних умов. Так, в літературі виділяють окремий тип «кризи» – 

революційну ситуацію, вперше описану В. Леніним. Крім того, на думку, 

російського вченого В. Богдановам, існують диз’юнктивні кризи, що 
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розділяють будь-яку систему, та кон’югаційні, що її об’єднують [324, с. 4]. 

Натомість, А. Пригожин виділяє політичну катастрофу як тип кризи, що 

відрізняється від інших кризових явищ глибиною потрясінь і відносною 

щодо соціального часу раптовістю [286, с. 114]. А. Глухова стверджує, про 

існування урядової кризи, часто пов’язаної з конфліктом законодавчої та 

виконавчої влади, парламентський підвид політичної кризи, зумовлений 

боротьбою фракцій у вищому законодавчому органі, конституційно-кризові 

ситуації, пов’язані з відсутністю легітимності чи дієздатності основних 

політико-правових норм у суспільстві, і загальнонаціональна криза, що 

стосується всього суспільно-політичного устрою [101, с. 8]. Згідно з 

радянським ученим В. Овчінніковим, існує ще й криза правлячої партії [256, 

с. 59]. А. Дегтярев відзначав, що кризи можна класифікувати відповідно до 

політичних відносин. На думку вченого, в конституційній площині можна 

виділити кризи ідентичності, які стосуються зміни базових політичних 

цінностей; легітимності, пов’язані з втратою державними структурами 

підтримки з боку народу; проникнення, зумовлені неефективністю діяльності 

політичних інститутів при виконанні своїх завдань; розподілу, спричинені 

дефіцитом і несправедливим способом забезпечення колективними 

ресурсами груп населення; участі, що виникають через слабкість владних 

інститутів, які, натомість, нездатні регулювати посилену політичну 

активність громадян [107, с. 158]. Так, В. Василенко, зважаючи на загальну 

теорію кризових ситуацій, пропонував класифікувати останні на загальні, що 

охоплюють систему, і локальні, які стосуються тільки її частини. Однак 

локальні кризові явища є здатними переростати у загальні. Крім того, вчений 

поділяє кризи на передбачувані і несподівані [78, с. 17].   

Щодо питання співвідношення понять «політична криза», 

«конституційна криза» та «конституційна криза як наслідок конфлікту 

конституційно-правових норм», то можна запропонувати такі теоретичні 

позиції: а) поняття «політична криза» є синонімом поняття «конституційна 

криза» у тих випадках, коли гострі суспільні суперечки стосуються політико-

правових відносин, врегульованих конституційно-правовими нормами, які 



95 

або не діють фактично цілком чи частково (конфлікт між нормативним 

регулюванням та реальним станом суспільних відносин), або конституційно-

правові норми різних актів, що становлять джерела конституційного права, 

знаходяться у суперечності між собою, або той чи інший державний орган є 

фактично нездатним до виконання своїх конституційних функцій та 

повноважень (це є різновидом першої вказаної ситуації); б) у ситуації, коли 

конституційно-правові норми суперечать між собою, йдеться саме про 

конституційну кризу як наслідок колізійного конфлікту конституційно-

правових норм, тобто про органічне поєднання двох загальних визначень 

поняття «конфлікт»: як зіткнення певних інтересів та як суперечність 

галузевих правових норм між собою.   

Отже, з огляду на розуміння конституційної кризи як такої, що 

відбувається у політико-правовій площині, тобто, передусім, у сфері 

діяльності вищих органів державної влади, доречно акцентувати увагу на 

питанні  класифікації конституційних криз  у площині застосування 

принципу розподілу влади як базового суспільно-політичного принципу, на 

якому ґрунтується система державної влади в більшості сучасних 

конституційно-правових національних систем світу.  

Так, С. Л. Лисенков розглядав принцип поділу влади у двох вимірах: 

по-перше, як політико-правову доктрину, в якій державна влада 

розглядається як сукупність різних владних функцій – законодавчої, судової, 

виконавчої, контрольної та інших, що здійснюються відповідними 

державними органами. За наявності достатніх стримувань і противаг, такий 

поділ влади не дозволяє зосередити владу в одних руках, що запобігає 

узурпації її одним суб’єктом, зловживання нею і у такий спосіб, убезпечує 

громадян від свавілля з боку влади та гарантує політичний плюралізм. У 

зв’язку з цим, варто зазначити, що ідея поділу влади була проголошена ще 

Арістотелем у часи античності, а потім підхоплена і розвинута Марсилієм 

Падуанським та іншими в епоху Середньовіччя, але як теорія вперше 

висунута Дж. Локком і розвинута в середині ХVIII ст. Ш.-Л. Монтеск’є, 

відігравши ключову роль у боротьбі проти абсолютизму, а в наш час є 
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засадничим фактором впровадження інститутів демократії, захисту прав і 

свобод громадян, формування правової держави та громадянського 

суспільства [214, с. 647]; по-друге, як один з основних принципів 

конституціоналізму, який ґрунтується на політико-правовій доктрині поділу 

влади на законодавчу, виконавчу, судову та інші види влади, причому кожна 

з влад здійснюється незалежними один від одного відповідними державними 

органами, а кожен з цих органів діє у межах повноважень, наданих йому 

конституцією та законами держави. На практиці вказаний принцип вперше 

було послідовно втілено у Конституції США 1787 р., положеннями якої 

законодавча, виконавча та судова гілки влади не тільки відокремлені одна від 

одної, але й наділені можливостями взаємного контролю через відповідну 

систему стримувань і противаг, а на сучасному етапі цей принцип 

сприйнятий переважною більшістю держав світу, зокрема й – Україною [214, 

с. 647].  

 Ще одним принципом сучасного конституціоналізму є 

парламентаризм, що виступає як політико-правова доктрина та відповідна 

щоденна практика реалізації функцій держави, направлених на забезпечення 

прав та свобод людини й громадянина, що об’єктивно актуалізується в 

умовах європейської міждержавної інтеграції.   

 Згідно з концепцією Ж. Бюрдо, «в умовах парламентського режиму 

управління суспільними справами належить парламенту і главі держави за 

допомогою кабінету, відповідального перед парламентом» [7, с. 116]. 

Парламентаризм, на думку французького політолога, ґрунтується на трьох 

принципах: рівності виконавчої й законодавчої влади, їх співробітництві, 

існуванні засобів взаємного впливу та стримування. При цьому ані уряд, ані 

парламент не повинні мати жодної переваги, їх рівновага має гарантуватися 

«постійним контролем суспільної думки». Тому парламентську систему 

можна було б назвати «правлінням суспільної думки». Але цю рівновагу, як 

констатував Ж. Бюрдо, «зручніше досягати на папері, ніж реалізувати 

практично». Доказом був приклад прийнятої в 1958 р. Конституції Франції 
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[7, с. 116], що встановила не тільки фактичну, а й юридичну перевагу 

виконавчої влади. 

Отже, для Ж. Бюрдо парламентський режим визначається не 

винятково формальними конституційно-юридичними положеннями, що 

встановлюють зв’язки між законодавчим органом та виконавчими і судовими 

органами влади, а існуванням певної системи балансу влад, в якій парламент 

хоч і відіграє провідну роль, проте не може здійснювати владу без співпраці 

та дотримання певних правил рівності та стримування з іншими структурами 

влади. З огляду на це, парламентаризм є аналітичним уточненням поняття 

представницької демократії [7,  с. 117]. 

Так, ідеї рівності гілок влади, їх співробітництва та взаємного 

стримування, становлять той «юридичний зв’язок між інститутом і 

людиною», завдяки якому державні інститути продовжують нормально 

існувати. Відповідно, порушення бодай одного з трьох принципів 

функціонування парламентського режиму, призводить до інституційної 

кризи. Якщо через слабкість або відсутність контролю з боку суспільства 

зникає можливість виправити інституційні недоліки, використовуючи 

механізми прямої демократії (вільні вибори або референдум), інституційна 

криза може перерости в загальну політичну. Недарма саме вибори та 

референдум стали у Франції одним з інструментів поступового переходу від 

слабкого парламентарного режиму до напівпрезидентського. Одночасно 

зміцнювалася роль парламенту саме як законодавчого інституту, що 

гарантувало загальну політичну стабільність у державі та участь у процесах 

поглиблення європейської інтеграції, забезпечення її конституційно-

правового механізму. 

Принцип парламентаризму поступово став базовим у формуванні 

європейських цінностей, що стали основою конституційної системи не тільки 

у більшості держав-членів Європейського Союзу з парламентською формою 

правління, а й зумовили вибір формування принципів функціонування 

інститутів даного інтеграційного міждержавного об’єднання.  
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Об’єктивно, цей принцип є загальноцивілізаційним для європейських 

держав та структур, які вони створюють, адже позитивом парламентського 

врядування є його гнучкість, можливість органічно реагувати на змінювані 

потреби життя, відповідно до них змінювати як характер діяльності уряду так 

і його особовий склад. Парламент тут не тільки приймає закони й ухвалює 

бюджет, а й спрямовує та контролює діяльність уряду. Прийняття ним 

державного бюджету, проект якого розробляє й пропонує уряд, є приводом 

для обговорення урядової політики загалом i слугує підставою для внесення 

питання про довіру й позбавлення повноважень цілого кабінету або когось з 

його членів. Парламентська система, якщо вона до того ж ґрунтується на 

партійно-пропорційних засадах, стимулює рух до політичного діалогу й 

партійно-ідеологічного компромісу між політичними силами, забезпечує 

можливість гармонійного і відповідного відображення в структурах і діях 

вищої державної влади різноманітних потреб і настроїв громадян та громад. 

За таких умов народ отримує той уряд, який обраний як результат 

голосування. Однак, відповідно до відомої формули, це означає ще й те, що 

народ має уряд, на який він заслуговує [401].  

На думку вчених, серйозні занепокоєння викликає закладена в 

парламентському врядуванні потенційна можливість зловживання 

законодавчим правом більшості. Політична партія, яка істотно переважає у 

законодавчих зборах, в принципі здатна ухвалити неприйнятну систему 

норм, що може мати антидемократичний характер. Парламентська система, 

на жаль, не завжди відображує ідеали поділу влади через те, що за її умов 

править той, хто домінує в парламенті. Уряд більшості фактично виявляється 

звільненим від будь-яких перешкод у здійсненні свого курсу. Однак, уряд у 

парламентській республіці, якщо він спирається на достатню депутатську 

більшість, може отримати суттєву політичну силу та зворотній вплив на 

законодавчий орган, на управління справами в країні, визначати законодавчі 

рішення, а його глава (прем’єр-міністр, канцлер) часто стає ключовою 

керівною особою в державі. Спираючись на більшість парламентарів й на 
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механізми партійної дисципліни, він має змогу ефективно і  певною мірою 

незалежно проводити свою політичну лінію.  

Саме через це парламентська система робить необхідним наявність 

інституцій, здатних врівноважувати, обмежувати парламентське 

верховенство, запобігати «надмірному парламентаризму» [75, с. 14]. Роль 

такої інституції виконує глава держави або ж сенат, що сприяє подоланню та 

недопущенню можливих конституційних криз, якщо вказані державні органи 

та вищі посадови особи суворо дотримуються конституційного обсягу 

функцій і повноважень та не видають нормативно-правових актів, положення 

яких суперечать чинній конституції держави або парламентським актам 

конституційного характеру.  

Натомість, у президентських республіках «прямий мандат народу», 

яким володіє президент як глава держави та вища посадова особа виконавчої 

гілки влади, дає змогу йому та його урядові діяти без особливої залежності 

від парламенту, зосереджувати широкі повноваження в окремих структурах 

виконавчої влади, що обумовлює створення для  врядування оперативність й 

дієвість, а з іншого боку – практично виключає юридичну та фактичну 

можливість урядової чи парламентської кризи як найвищого прояву 

конституційно-правової колізії у політико-правовій сфері. Самостійність 

уряду президентської республіки, його певна незалежність від розстановки 

сил у парламенті уможливлюють здійснення ним цілісного, якомога менш 

політично заангажованого й кон’юнктурного, дійсно державного курсу, до 

того ж дають змогу проводити його оперативно, не залежати від тривалих 

парламентських дебатів і голосувань, тобто «Президенти, обрані народом на 

визначений термін, можуть приписувати собі авторитет, що походить з 

прямих виборів, без огляду на позицію їхньої політичної партії у парламенті. 

Через створення окремих, але теоретично рівних галузей уряду, 

президентська система влади намагається встановити сильні виконавчі та 

законодавчі інститути, кожний з яких може стверджувати, що він має 

виборний мандат від народу, і кожний здатний контролювати й 

урівноважувати іншого. Ті, що побоюються потенційної виконавчої тиранії, 
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мають тенденцію наголошувати на ролі парламенту; ті, кого турбує 

потенційна можливість надуживань з боку тимчасової більшості в 

парламенті, обстоюють авторитет президента» [75,  с. 15]. 

Закладена у президентській республіці можливість відмінності 

векторів зусиль різних структур влади є ще одним вираженням 

демократичної практики поділу влади та реалізації відповідного 

конституційного принципу. Зокрема те, що президент республіки, 

традиційно, має право відкладного вето на закони, які ухвалює парламент, 

хоча й не може достроково розпустити його; так само й парламент не в 

позбавлений змоги оголосити вотум недовіри уряду і президенту. Статус, 

роль і авторитет глави держави у президентській республiцi обумовлені тим, 

що він обирається незалежно, окремо від парламенту на прямих і загальних 

виборах, або особливою колегією виборців, яких обирає населення. Ясна річ, 

що самостійність президента щодо парламенту не буває абсолютною. У 

демократичних державах влада президента також піддається поділу, який 

втілюється у визначеності терміну його каденції, в обмеженні права на 

переобрання, у самій виборності його статусу, зрештою – в дієвому механізмі 

реалізації конституційно-правового  інституті імпічменту [75,  с. 15].  

В Україні обумовленість оновлення принципів правового 

регулювання під об’єктивним тиском умов, пов’язаних із глобальними 

викликами, також породжується потенційними конституційно-правовими 

конфліктами, які закладені в Конституції. Насамперед, йдеться про 

декларування, що проголошує загальновизнані норми та принципи 

міжнародного права, а також норми міжнародних договорів, ратифікованих 

парламентом, частиною національного законодавства. Крім того, 

Конституція України проголошує, що у випадку суперечки між 

національними та міжнародними нормами верховенство належить нормам 

міжнародного права, що, на думку деяких вчених, зменшує роль України як 

суб’єкта міжнародного права та обмежує її державний суверенітет, породжує 

конституційно-правові конфлікти [130]. 
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Водночас, власне конституційно-правові конфлікти у кожному 

конкретному суспільстві (зокрема, якщо розглядати  українське суспільство) 

мають об’єктивні та суб’єктивні причини, усунення чи зменшення яких 

також логічно призводить до вирішення конфліктних конституційно-

правових питань. У даному випадку вирішення конфліктів сприяє оновленню 

змісту правового регулювання конституційної дійсності.  

Такими причинами є, зокрема: 1) недосконала якість сучасного 

законодавства, що відображається у його суперечності та невідповідності 

правилам законодавчої техніки; 2) недостатня системність нормативно-

правових актів, що засновується на непослідовності, а також на наявності 

підзаконних нормативних актів, прийнятих із законодавчо 

нерегламентованих питань; 3) низький рівень «розчистки» законодавства, що 

супроводжується дією одночасно нових та вже скасованих нормативних 

актів; 4) відсутність будь-якого вивчення проблеми делегованого 

законодавства та можливостей суб’єктів суспільних відносин здійснювати 

правотворчу функцію за дорученням держави. Вказаний вид колізії 

призводить появи у системі законодавства нормативних актів, прийнятих 

поза повноваженнями суб’єктів правотворчості, які регламентують важливі 

сфери життєдіяльності суспільства. Подолати ж такі колізії вбачається 

можливим за умови прийняття конституційного закону «Про делеговану 

нормотворчість»; 5) несвоєчасне скасування «застарілих» нормативних актів 

чи внесення до чинних актів змін та доповнень [421].  

Причини існування колізій у правовій сфері характеризують їх 

наявність в законодавстві будь-якої держави. Однак саме їх кількість та 

наявність обґрунтованих шляхів подолання колізій і свідчить про рівень 

ефективності національного законодавства, а тому вирішення проблем 

подолання колізій у національному законодавстві, на думку О. В. Зайчука та 

Н. М. Оніщенко, потребує прийняття спеціального конституційного закону 

про нормативно-правові акти України з встановленням відповідної їх 

ієрархії [130]. 
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Отже, загалом можна дійти до наступних загальних висновків 

відносно поняття та видів конституційно-правових механізмів подолання 

конституційно-правових конфліктів та конституційних криз, їх 

максимального рівня у сучасному українському конституціоналізмі: а)  будь-

які засоби та методи подолання конституційних криз та виправлення колізій 

конституційно-правових норм є легітимними у конституційному праві 

держав за умови їх регламентації конституційно-правовими нормами та 

відповідності основоположним конституційно-правовим принципам (таким, 

як, наприклад, принцип поділу влади, принцип верховенства права, принцип 

парламентаризму тощо), тоді як будь-які інші механізми, не регламентовані 

джерелами конституційного права, потрібно вважати винятково 

політичними, а тому, з формально-юридичної точки зору, нелегітимними та 

неконституційними; б) конституційно-правові конфлікти та необхідність 

конституційної модернізації у кожному конкретному суспільстві мають 

об’єктивні та суб’єктивні причини, фактичне усунення чи зменшення яких 

також логічно призводить до вирішення конфліктних конституційно-

правових питань на основі галузевих принципів конституційного права; 

в) найбільш ефективним способом подолання конституційно-правових 

конфліктів та конституційних криз, що виникають в результаті, є внесення 

змін до конституційно-правових актів з метою виправлення конкретних 

колізій конституційно-правових норм або загальної зміни політико-правової 

ситуації у суспільстві та державі, що відображає принцип верховенства 

конституції в ієрархічному розташуванні національної системи права. 

Натомість, відмінною рисою сучасного етапу розвитку та 

прогресивної трансформації доктрини і практики конституціоналізму в 

умовах інтернаціоналізації конституційного права та конституціоналізації 

міжнародного права є формування під безпосереднім впливом міжнародно-

правових норм та права інтеграційних об’єднань з елементом 

наднаціональності в межах національних правопорядків конституційних 

принципів, об’єктом яких виступають суспільні відносин, що виникають у 

процесі економічної, політичної, правової інтеграції держави до світового 
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співтовариства на регіональному, субрегіональному та універсальному 

рівнях міждержавної взаємодії [421]. 

Зважаючи на формально-юридичний аналіз положень сучасних 

конституцій, можна дійти до загального висновку, що вплив міжнародного та 

наднаціонального права на змістовну складову конституційного права як 

галузі національного (внутрішньодержавного права) має такі основні форми 

об’єктивації у конституційно-правовій матерії: а) основні конституційні 

принципи зовнішньої політики держави, включаючи завдання і цілі, які 

переслідує ця держава стосовно інших держав, та засоби, форми і методи, які 

вона використовує для задоволення своїх інтересів; б) зовнішньополітична 

компетенція органів державної влади (функції та повноваження); в) розподіл 

зовнішньополітичної компетенції між федерацією та її суб’єктами (у 

державах з федеративною формою державного устрою).  

Конституційні принципи, сформовані під безпосереднім впливом 

міжнародного права та права інтеграційних об’єднань, можна визначити як 

керівні засади, ідеї, що виражають сутність і зміст діяльності конкретної 

держави, обумовлюючи її завдання, цілі, засоби, форми та методи, а також 

розподіл зовнішньополітичної компетенції між вищими органами державної 

влади і федерацією та її суб’єктами (у країнах з федеративною формою 

державного устрою), що у сукупності складає конституційно-правовий 

механізм інтеграції держави до регіональних, субрегіональних та 

універсальних інститутів. 

З огляду на це, спеціальні конституційні принципи інтеграційного 

змісту з’явилися у конституціях після Другої світової війни завдяки 

прийняттю Статуту ООН, положення якого суттєво обмежили суверенну 

необмежену волю окремих держав у міжнародних відносинах, що 

спричинило необхідність внесення змін та доповнень до чинних конституцій 

або відповідного урахування при розробці та прийнятті нових, повоєнних 

конституцій, внаслідок чого на сучасному етапі становлення та розвитку 

конституційно-правового регулювання кожна держава не тільки визначає 

свою зовнішню політику з урахуванням основних принципів міжнародного 



104 

публічного права, але і закріплює у тій чи іншій формі її основні принципи в 

Основному Законі (Конституції), кореспондуючи ці принципи з міжнародно-

правовими, насамперед, тими, що прямо передбачені Статутом ООН [372].  

Аналізуючи текст сучасних конституцій, загалом можна відзначити 

такі основні конституційні принципи інтеграційної політики як основні її 

ідеї, що найчастіше у сучасній конституційно-правовій практиці зумовлюють 

конкретні конституційно-правові механізми реалізації стратегічного курсу 

держави на інтеграцію до універсальних і регіональних міжнародних та 

наднаціональних інститутів: а) державний суверенітет у зовнішній політиці 

та суверенна рівність держав між собою у міжнародних відносинах; 

б) пріоритет прав людини; в) самовизначення народів; г) невтручання у 

внутрішні справи інших держав; ґ) відмова від державного тероризму; 

д) принцип мирного врегулювання конфліктів.   

У контексті цього, необхідно зазначити, що принцип державного 

суверенітету закріплений практично в конституціях усіх сучасних 

європейських країн, причому більшості конституцій притаманний підхід до 

визначення суверенітету, відповідно до якого застосовується категорія 

народного суверенітету, тобто носієм влади визнається саме народ, який 

здійснює державну владу безпосередньо, а також через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, зокрема – в частині незалежності 

держави, що визнає народний суверенітет, у зовнішніх зносинах, що 

становить зовнішній вимір державного суверенітету (ст. 3 Конституції 

Російської Федерації 1993 р. [161], ст. 3 Конституції Франції 1958 р. [163], ст. 

2 Конституції КНР 1982 р. [160]), а отже, усі суверенні держави формально є 

рівні між собою у відповідності до міжнародно-правових та внутрішніх 

конституційно-правових норм.  

В Статуті ООН першим серед основних принципів міжнародного 

права встановлено принцип суверенної рівності держав, згідно з яким 

«організація заснована на принципі суверенної рівності всіх її Членів». 

Детальніше юридичний зміст цього принципу розкритий у Декларації про 

принципи міжнародного права 1970 р. [108]. Згідно з цим принципом усі 
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держави користуються суверенною рівністю, мають однакові права і 

обов’язки, є рівноправними членами міжнародного співтовариства, 

незалежно від відмінностей економічного, соціального, політичного чи 

іншого характеру. Поняття суверенної рівності держав включає такі 

елементи: юридичну рівність держав, повноту суверенітету, обов’язок 

поважати правосуб’єктність інших держав, недоторканість територіальної 

цілісності й політичної незалежності, право вільно обирати свої політичну, 

соціальну, економічну і культурну системи, обов’язок добросовісно 

виконувати свої міжнародні зобов’язання і жити у злагоді з іншими 

державами, а отже, у цьому принципі, за виключенням загального положення 

про однаковість прав і обов’язків держав, не міститься положень, які могли б 

тлумачитися як заборона окремих відступів від абсолютної рівності держав. 

Варто зазначити, що принцип суверенної рівності держав є характерним 

також для Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі 

1975 р. [131], Підсумкового документа Віденської зустрічі представників 

держав-учасниць НБСЄ 1989 р. [137], Паризької хартії для нової Європи 

1990 р. [264] та інших документів, що, знайшло прояв у багатьох 

конституціях держав-членів Європейського Союзу.   

Пріоритет прав людини є ще одним основним конституційним 

принципом більшості сучасних держав, що має онтологічне міжнародно-

правове походження, виступаючи зокрема як загальновизнана (глобальна) та 

регіональна (європейська) правова цінність. 

Більше того, конституціоналізація принципу пріоритету прав людини 

прямо відображає відповідний основний принцип міжнародного права та 

одночасно основне внутрішнє призначення держави, іманентно їй 

притаманне, яка проголошує або фактично є соціальною, правовою, 

демократичною, адже, як вдало зазначено у ст. 16 французької Декларації 

прав людини і громадянина від 26 серпня 1789 р. [109], «суспільство, в якому 

не забезпечено користування правами і не проведено поділ влади, не має 

Конституції».  
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Одним з перших яскравих проявів фактичного визнання більшістю 

держав світу пріоритету прав людини як світоглядного орієнтиру на 

глобальному рівні політико-правового регулювання стало прийняття 

Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини від 

10 грудня 1948 р. [95], положення якої отримали юридично обов’язковий 

характер не автоматично, а саме внаслідок їх імплементації 

(конституціоналізації) у національні конституції більшості держав світу.  

Загалом, щодо конституційно-правового закріплення принципу 

пріоритету прав людини у загальнотеоретичному аспекті, потрібно 

зазначити, що юридична наука виділяє два головні напрями визначення 

сучасного розуміння сутності прав і свобод людини: природно-правовий та 

позитивістський.  

За висновками науковців, основою природно-правового напряму стала 

концепція, заснована на теорії природного права, за якою людина 

розглядається як така, що наділена невід’ємними природними правами, 

дарованими їй від народження (зокрема, до таких відносять право на 

особисту свободу, власність, свободу поглядів, думки, слова та ін.). Держава 

має визнавати подібні права, забезпечувати умови для їх реалізації, 

охороняти від будь-яких протиправних посягань. 

Відомо, що позитивістський напрям сутності прав і свобод 

характеризується тим, що правами людини вважаються лише ті, що 

встановлюються і надаються їй державою, яка їх «дарує».  

Сучасна доктрина прав і свобод людини і громадянина не розглядає 

названі концепції як антиподи, що є закономірним явищем, адже належність 

людині прав від народження зумовлює їх законодавче закріплення, механізм 

забезпечення і охорони державою, адже права і свободи, не закріплені в 

позитивному праві (конституційних та інших чинних законодавчих актах), 

ускладнюють здійснення державою функції їх забезпечення. Тому 

конституційна практика багатьох держав усунула протистояння природно-

правового та позитивістського напрямків розуміння сутності прав людини 

шляхом конституційного встановлення основних прав та свобод.  
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Таким чином, на конституційному рівні набули втілення 

загальнолюдські цінності, які свого часу були стверджені в результаті 

революцій, закріплені в міжнародно-правових нормах, що встановлюють 

сучасні міжнародні стандарти в галузі прав людини. Натомість, 

конституційні права, свободи разом з обов’язками є основоположними, 

фундаментальними правами, свободами та обов’язками людини і 

громадянина, що юридично виражають невід’ємну людську природу і 

наділені юридичним верховенством, а власне конституційними вони стають 

після закріплення їх у конституції конкретної держави (конституціоналізації 

міжнародно-правових принципів та норм) [177, с. 21].  

  Так, безпосереднім конституційним проявом принципу пріоритету 

прав людини на внутрішньодержавному рівні є закріплення в конституційних 

актах переважної більшості держав світу положень про право притулку 

іноземних громадян та осіб без громадянства у певних правових ситуаціях.  

Зокрема, п. 1 ст. 16 а Конституції ФРН встановлює, що «ті, що 

переслідуються за політичними мотивами, користуються правом притулку», 

а подальші пункти цієї статті встановлюють конкретний конституційно-

правовий механізм реалізації права іноземців на притулок у ФРН, що полягає 

у таких положеннях: а) не можуть претендувати на право притулку особи з 

держав-членів Європейських Співтовариств або інших країн, що до них не 

входять, у яких забезпечено застосування Конвенції про правовий статус 

біженців та Конвенції про захист прав і основних свобод людини, причому 

перелік країн, що не входять до Європейських Співтовариств, але 

відповідають зазначеним умовам, визначається законом, що потребує 

схвалення Бундесрату, причому у цих випадках заходи з припинення 

перебування можуть виконуватися не дивлячись на те, що вони оскаржені у 

правовому порядку; б) законом, що потребує схвалення Бундесрату, може 

бути визначений перелік держав, у яких, виходячи з існуючої правової та 

правозастосовної ситуації та загальних політичних умов, уявляється 

гарантованим, що в них не мають місця ані політичні переслідування, ані 

нелюдяне або принижуюче покарання або ставлення, а тому передбачається, 
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що особа з такої держави не зазнає переслідувань, доки не буде надано 

факти, які підтверджують, що всупереч цьому передбаченню вона 

переслідується з політичних мотивів; в) виконання заходів з припинення 

перебування таких осіб, а також в інших випадках, якщо ці заходи є або 

вважаються явно необґрунтованими, може бути відкладене судом лише за 

наявності серйозних сумнівів у правомірності заходів, а обсяг їх перевірки 

може бути обмежений, і заява, подана після закінчення встановленого 

терміну, може бути залишена без розгляду; г) вказані правила не мають 

пріоритету перед положеннями, що регулюють компетенцію з перевірки 

прохань щодо надання притулку, включаючи взаємне визнання рішень про 

надання притулку, що містяться у міжнародно-правових договорах, 

укладених державами-членами Європейських Співтовариств між собою та з 

третіми державами, і з урахуванням зобов’язань за Конвенцією про правовий 

статус біженців та Конвенцією про захист прав і основних свобод людини, 

виконання яких має бути забезпечене державами, що уклали договір [155, с. 

78; 164]. 

Отже, на прикладі конституційно-правового регулювання надання 

права притулку іноземцям, згідно з конституційним правом ФРН потрібно 

зазначити, що Конституція ФРН встановлює досить жорсткі обмеження щодо 

можливостей надання відповідного конституційно-правового статусу 

біженців, акцентуючи увагу на міжнародно-правових, конституційно-

правових та політичних особливостях державного та суспільного ладу інших 

держав з погляду гарантованості та забезпеченості основних прав людини та 

громадянина у цих державах, що також свідчить про пряме застосування 

авторами конституційно-правових норм вказаного спеціального принципу, 

первинним галузевим джерелом походження якого є міжнародне право, а 

об’єктивним чинником, що актуалізує важливість і своєчасність 

конституційно-правового регулювання права на притулок – глобалізаційні 

процеси, які відбуваються у сучасному світі та інтегрують до єдиної світової 

спільноти усі наявні держави і суспільства.   
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На думку вчених-конституціоналістів, ще одним новітнім 

конституційним принципом є принцип самовизначення народів, який 

розглядається у конституційно-правовій доктрині у двох основних значеннях.  

По-перше, народу будь-якої країни забезпечується можливість 

самостійного прийняття рішень, здатність підтримувати наявний у державі 

суспільний лад і політичний устрій чи вимагати змін у тому чи іншому 

напрямі шляхом голосування, або в певних випадках, за допомогою актів 

протесту аж до повстання чи революції.  

По-друге, йдеться про певні територіальні зміни держави: об’єднання 

кількох незалежних держав у єдину державу, відокремлення від держави 

частини її території і створення на ній окремої самостійної держави або 

приєднання до території іншої незалежної держави. Таке об’єднання, 

приєднання чи розділення здійснюється виключно відповідно до висловленої 

волі народу, а також за умови неухильного додержання норм і принципів 

міжнародного права.  

Згідно з цим принципом, народи мають право вільно визначати свій 

політичний статус, економічний, соціальний і культурний розвиток. Держави 

зобов’язані забезпечити існування і самобутність національних меншин, а 

засобами самовизначення є створення незалежної суверенної держави, 

приєднання, об’єднання тощо.  

Водночас необхідно пам’ятати про те, що у сучасному світі принцип 

самовизначення не повинен підривати принципу територіальної цілісності 

наявних суверенних держав [170, с. 21], – ст. 5 Конституції Італії 

(«Республіка, єдина та неподільна…»), ст. 9 Конституції Білорусі 1994 р. 

[158] («територія Республіки Білорусь єдина та невідчужувана» та «територія 

Республіки Білорусь є природною умовою існування та просторовою межею 

самовизначення народу, основою його добробуту та суверенітету Республіки 

Білорусь»).  

  Принцип невтручання у внутрішні справи інших держав закріпився в 

міжнародному та конституційному праві з часів Французької революції 

1789–1795 рр. Так, Декларація Французьких Національних зборів, яку було 
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прийнято 22 квітня 1792 р. за доповіддю Кондорсе, проголосила: «...Кожній 

нації належить виняткова влада давати собі закони і невідчужуване право 

змінювати їх згідно зі своїм бажанням». Французький народ, вільний у 

встановленні форми своєї Конституції, не міг, здійснюючи це право, 

порушити ані безпеки, ані честі закордонних країн [80, с. 520]. 

Відповідно до п. 7 ст. 2 Статуту ООН, принцип невтручання у 

внутрішні справи означає заборону державам і міжнародним організаціям 

втручання у внутрішні справи держав і народів. Розширюючи зміст цієї 

формули, Декларація про неприпустимість інтервенції і втручання у 

внутрішні справи держав (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 

1981 р.) урочисто проголосила: «Жодна держава або група держав не має 

права здійснювати інтервенцію, або втручання в будь-якій формі, або з якоїсь 

причини у внутрішні й зовнішні справи інших держав». Крім того, 

декларація передбачає також зобов’язання кожної держави «боротися в 

межах своїх конституційних повноважень проти розповсюдження 

фальшивих або неправдивих повідомлень, які можуть розглядатися як 

втручання у внутрішні справи інших держав або як такі, що завдають шкоди 

зміцненню миру, співробітництву і дружнім відносинам між 

державами» [167].  

Вказаний принцип (спільно з принципом суверенної рівності держав) 

отримав свій логічний розвиток через конституційний принцип мирного 

врегулювання міжнародних спорів як імперативного зобов’язання держави 

утримуватися у своїй зовнішній політиці від застосування сили чи погрози 

силою. Прикладом конституціоналізації цього міжнародно-правового 

принципу є положення ст. 9 Конституції Італії, у відповідності до якого 

«Італія заперечує війну як посягання на свободу інших народів та як спосіб 

вирішення міжнародних спорів…». Схожі за юридичним змістом та 

конституційно-правовими наслідками формулювання містить у собі 

Конституція Японії (ст. 9), Конституція України (ст. 18) та інших держав 

світу [182]. 
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В останні роки дослідники відзначають ще один конституційний 

принцип міжнародно-правового походження, визначаючи його як «відмова 

від державного тероризму», під яким розуміються «репресії відповідних 

державних органів проти свого власного населення, або тероризм 

інспірований, або підтриманий на державному рівні щодо інших країн, 

опозиційних партій чи окремих осіб» [346].  

Зокрема, однією з таких форм державного тероризму проти власного 

населення, притаманний для держав з тоталітарним політичним режимом 

інститут позбавлення громадянства без вказаних у чинному законодавстві 

правових підстав, що прямо забороняється загальновизнаними міжнародно-

правовими нормами (зокрема, згідно зі ст. 15 Загальної декларації прав 

людини, «…ніхто не може бути позбавлений [громадянства] безпідставно»), 

а тому конституційні положення абсолютної більшості сучасних зарубіжних 

країн з демократичною формою державного (політичного) режиму 

відображають зазначену тезу.  

Так, наприклад, відповідно до п. 1 ст. 16 Конституції ФРН, «ніхто не 

може бути позбавлений німецького громадянства. Втрата громадянства може 

мати місце лише на підставі закону, а всупереч волі зацікавленої особи – 

лише у тому випадку, якщо вона у такий спосіб не стає особою без 

громадянства» [164].  

В той же час, в першу чергу під державним тероризмом зазвичай 

розуміються певні незаконні, неправові насильницькі дії з боку держави з 

метою задоволення певних політичних, економічних або інших власних 

інтересів. З цієї точки зору можна констатувати, що у світі немає жодної 

чинної Конституції або іншого джерела конституційного права, положення 

яких схвалюють або проголошують терористичні або інші насильницькі 

методи здійснення державної зовнішньої чи внутрішньої політики 

припустимими або бажаними, але водночас вказані прояви мають місце у 

деяких суспільствах фактично, тобто всупереч чинним конституційно-

правовим нормам.  
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У контексті цього необхідно відзначити, що на жаль, міжнародне 

співробітництво у сфері боротьби ї тероризмом постійно розвивається та 

удосконалюється, але , на жаль, все ще не узгоджені закони і механізми 

спільної боротьби з терористами в цивільній авіації, а договори про 

екстрадицію терористів поки що здебільшого мають двосторонній, а не 

багатосторонній характер, що часто призводить до юридичних тупиків, які 

дозволяють терористам та їхнім організаціям уникати відповідальності [170, 

c. 222], а тому особливо важливим на сучасному етапі вбачається ефективне 

застосування саме внутрішньодержавних правових механізмів боротьби з 

тероризмом у широкому значенні цього поняття та, зокрема, недопущення 

конституційно-правовими засобами жодних терористичних або 

насильницьких проявів у державній внутрішній (відносно власного народу) 

або зовнішній (відносно інших народів та держав) політиці.  

Крім вказаних конституційних принципів, необхідно також 

відзначити специфічний принцип постійного нейтралітету у зовнішній 

політиці (під яким В. Н. Денисов розуміє «позицію держави, що не перебуває 

у стані війни з воюючими сторонами і не бере участі у воєнних діях» [80, 

с. 520], який за умови постійності, стає особливою позицією держави щодо 

будь-якого військового конфлікту, який виникає або може виникнути у 

майбутньому), притаманний унікальній конституційно-правовій системі 

Швейцарії на підставі Конституції Швейцарії 1999 р. [167]. На думку, 

Б. О. Страшуна, така якість Швейцарії була визнана ще Віденським 

конгресом 1815 р. на її власну вимогу [346], подібного погляду 

дотримуються й інші автори [170, с. 28]. Крім того, конституційний принцип 

постійного нейтралітету у зовнішній політиці має місце і в таких 

європейських країнах, як Австрія, Фінляндія, Швеція [170, с. 28]. 

Отже, деякі основні конституційні принципи щодо різних предметів 

конституційно-правового регулювання почали формуватися у міжнародно-

правовій та міжнародно-політичній площині, а вже з початку становлення 

етапу конституціоналізму розпочалася їх конституціоналізація на рівні 

національних правових систем.  
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Абсолютна більшість новітніх конституційних принципів 

міжнародно-правового та інтеграційно-наднаціонального походження 

відобразила принципово нові процеси у міжнародному праві після закінчення 

Другої світової війни та прийняття Статуту ООН, що вперше формально-

юридично встановив основні принципи міжнародного публічного права, а на 

сьогоднішньому етапі внаслідок вказаних складних політико-правових 

перетворень державна політика більшості держав світу фундаментально 

ґрунтується на формалізованих конституційних принципах, які є результатом 

конституціоналізації міжнародно-правових норм [372]. 

Водночас, конституціоналізація основних принципів міжнародного 

права у конституційному праві України є досить обмеженою у порівнянні з 

конституційно-правовим регулюванням держав-членів ЄС, і фактично 

виражається лише у ст. 18 Конституції України, згідно з якою 

зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права [182]. 

Подібна ситуація об’єктивує необхідність імплементації до 

конституційного права України не тільки основних принципів міжнародного 

права, але і принципових засад зовнішньої політики Української держави 

взагалі, включаючи актуальну потребу в належній конституціоналізації 

стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

У результаті проведеного дослідження теоретико-методологічних 

засад впливу процесів глобалізації та міждержавної інтеграції на 

конституційне право як галузь національного права, сформульовано такі 

висновки: 
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1. На міжнародно-правовому та конституційно-правовому рівнях 

умови інтенсифікації глобалізаційних процесів потребують адекватного 

посилення співробітництва (інтеграції) держав у правовій, політичній та 

економічно-фінансовій сферах через зміцнення міжнародних міжурядових 

організацій з відповідною спеціальною суверенною компетенцією, а також 

розробку ефективної нормативно-правової бази щодо впровадження спільних 

правових стандартів на рівні норм-цінностей, норм-цілей, норм-завдань.   

2. На сучасному етапі світового політико-правового і соціально-

економічного розвитку економічні, політичні, правові умови реалізації 

функції міждержавної інтеграції радикально змінилися, безпосередньо 

відчуваючи на собі вплив взаємопов’язаних процесів інтернаціоналізації 

конституційного права та конституціоналізації міжнародного права, а саме: 

а) спостерігається значне підвищення ролі загальновизнаних цінностей в 

економічному, соціальному, політичному, правовому, культурному розвитку 

людства; б) важливим аспектом суспільної модернізації стали швидкі 

технологічні зміни, інтенсифікація утвердження основних прав і свобод 

людини та громадянина.   

3. Процеси конституціоналізації міжнародного права знаходять свій 

прояв у формально-юридичній площині, насамперед, через визначення 

принципів, форм, напрямів та методів здійснення зовнішньої політики 

держави на рівні конституційно-правового регулювання відповідних 

суспільних відносин. З огляду на формально-юридичний аналіз положень 

сучасних конституцій, можна стверджувати про те, що юридичний зміст 

конституційно-правового регулювання зовнішньої політики має певну 

структуру, що складається з таких елементів: а) основні конституційні 

принципи зовнішньої політики держави, включаючи завдання і цілі, які 

переслідує ця держава стосовно інших держав та засоби, форми і методи, які 

вона використовує для задоволення своїх інтересів; б) зовнішньополітична 

компетенція органів державної влади (функції та повноваження); в) розподіл 

зовнішньополітичної компетенції між федерацією та її суб’єктами (у 

державах з федеративною формою державного устрою).  
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4. Здатність держав до взаємодії на універсальному та регіональному 

рівнях міждержавної інтеграції на сучасному етапі значною мірою визначає 

їх функціонування (враховуючи передачу суверенних прав наднаціональним 

органам) для подолання негативних наслідків економічної, соціальної та 

політичної глобалізації (глобальної економічної кризи, новітніх викликів 

безпекового характеру, захисту національної ідентичності, нелегальна 

міграція) що іманентно обумовлює взаємозалежність імплементації 

міжнародних стандартів та формування ефективного конституційного 

правопорядку у сучасних умовах для вирішення спільних глобальних 

завдань.   

5. Під конституційною реформою потрібно розуміти зміну форм та 

методів організації публічної влади, а саме – обрання оптимальної для 

забезпечення ефективної життєдіяльності суспільства, що ґрунтується на 

принципі верховенства права, демократичної форми державного устрою, 

розподілу компетенції між вищими органами державної влади, та 

незалежність між ними, децентралізація публічної влади й розвитку 

місцевого самоврядування тощо. 

6. Під конституційно-правовою реформою у сучасних умовах 

правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції потрібно 

розуміти реформування безпосередньо галузі конституційного права як 

пріоритетної національної галузі права, формально-юридичне оновлення та 

удосконалення конституційного нормативно-правового матеріалу на усіх 

його системних рівнях, таких як норми, інститути, підгалузі та галузь 

загалом.  

7. Предмет галузі конституційного права, його об’єктний та 

суб’єктний склад в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції 

об’єктивно розширюється, регулює найважливіші суспільні відносини, що 

онтологічно ґрунтуються на універсальних загальновизнаних правових 

цінностях, принципах, нормах захисту та забезпечення прав людини і 

громадянина, загальних засадах державного ладу, статусах органів публічної 

влади (національного та наднаціонального рівнів) при реалізації іманентної 
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функції міждержавної інтеграції сучасної демократичної, соціально-правової 

держави.   

При цьому до найважливіших особливостей визначення предмету  

галузі конституційного права в умовах активізації глобалізаційних процесів 

віднесено: а) галузеві предмет, методи, принципи, норми, інститути 

конституційного права, які універсалізуються та уніфікуються під впливом 

правової глобалізації та міждержавної інтеграції, що знаходить свій прояв у 

взаємопов’язаних тенденціях інтернаціоналізації конституційного права та 

конституціоналізації міжнародного права; б) вплив глобалізації значно 

посилює роль та значення принципів конституційного права у регулюванні 

суспільних відносин; в) посилюється роль та значення судової практики не 

тільки у тлумаченні конституційно-правових норм, але і в механізмі 

конституційної правотворчості; г) відбувається об’єктивний процес 

формування нових галузей та підгалузей національного права, зокрема, таких 

як право захисту прав людини, парламентське право (право парламентських 

процедур міждержавних інтеграційних об’єднань), виборче право, 

референдне право, муніципальне право, медичне право, міграційне право, 

освітнє право тощо; ґ) посилюється необхідність адаптації національної 

правової системи до універсальних та регіональних правових стандартів у 

всіх важливих сферах суспільних відносин, що безпосередньо впливає на 

можливість якісної конституційної модернізації; д) посилюється 

конституціоналізація універсальних та регіональних стандартів у сфері прав 

людини, а вказана сфера конституційно-правового регулювання посідає 

ключове місце у національній правовій системі та механізмі її 

функціонування; є) відбувається поступова трансформація національного 

конституціоналізму до принципово нової форми – транснаціонального 

(глобального) конституціоналізму, що є глобальним за своєю правовою 

природою, характером та масштабом.  

8. Окремі конституційні принципи,  що відносяться до  предмету 

конституційно-правового регулювання, формуються у міжнародно-

правовому середовищі. У процесі еволюційного розвитку доктрини 
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конституціоналізму здійснюється їх поступова конституціоналізація на рівні 

національних правових систем. При цьому абсолютна більшість з новітніх 

конституційних принципів міжнародно-правового та інтеграційно-

наднаціонального походження відобразила принципово нові процеси у 

міжнародному праві після закінчення Другої світової війни та прийняття 

Статуту ООН, що вперше формально-юридично встановив основні принципи 

міжнародного публічного права, а на сучасному етапі внаслідок вказаних 

складних політико-правових перетворень державна політика більшості 

держав світу фундаментально ґрунтується на формалізованих 

конституційних принципах, які є результатом конституціоналізації 

міжнародно-правових норм. Отже, у сучасних умовах правової глобалізації 

та міждержавної інтеграції під конституційними принципами потрібно 

розуміти найважливіші домінанти суспільно-правового розвитку, що 

відображають загальні тенденції універсального (глобального) правового 

розвитку, та які формалізовані на рівні національних конституційно-

правових норм. 

 9. Конституціоналізація основних принципів міжнародного права у 

конституційному праві України є досить обмеженою у порівнянні з 

конституційно-правовим регулюванням держав-членів ЄС, і фактично 

виражається лише у ст. 18 Конституції України, згідно з якою 

зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. Подібна 

ситуація об’єктивує необхідність імплементації до конституційного права 

України не тільки основних принципів міжнародного права, але і 

принципових засад зовнішньої політики Української держави взагалі, 

включаючи актуальну потребу в належній конституціоналізації стратегічного 

курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. 

10. Значний вплив на конституційно-правове регулювання в умовах 

правової глобалізації та міждержавної інтеграції здійснює комплекс 
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міжнародних договорів держави як на універсальному, так і на 

регіональному рівнях міждержавної взаємодії, оскільки на сучасному етапі 

міжнародний договір здатен регулювати не тільки сферу міждержавних 

відносин, але і внутрішньодержавну політику, причому у деяких випадках 

необхідність дотримання загальнолюдських (універсальних) правових 

цінностей не залежить від внутрішньої політичної волі держави, а є її 

безпосереднім обов’язком як члена міжнародного співтовариства, що 

відображає процес конституціоналізації міжнародного права в частині його 

основоположних принципів, зокрема принципу поваги до прав людини. 
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РОЗДІЛ 2 ОНТОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ  

І СПІВВІДНОШЕННЯ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ  

І КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

2.1 Основні історичні етапи розвитку доктрини 

конституціоналізму  

 

Для найбільш повного з’ясування юридичного змісту та механізмів 

функціонування конституційного права у сучасних умовах його 

інтернаціоналізації необхідно враховувати історико-правовий досвід як 

України, так і інших держав Європи та світу щодо формування доктрини 

конституціоналізму як суспільно-політичного та філософсько-правового 

явища дійсності та аналіз відповідної трансформації предмету 

конституційно-правового регулювання у різні періоди його модернізації. 

У контексті цього, можна припустити, що потреба в удосконаленні та 

прогресивному розвитку конституційного права пов’язана з загальним 

становленням етапу конституціоналізму в історії права та прийняттям 

перших світових конституцій. 

А. Шайо зазначав, що конституціоналізм являє собою сукупність 

принципів, порядок діяльності та інституційних механізмів, які традиційно 

використовуються з метою обмеження державної влади. У такий спосіб, 

конституціоналізм є комплексом ідей, принципів та порядку діяльності, в 

основі яких лежить проста концепція, що влада держави ґрунтується на праві 

(конституції) та одночасно нею обмежується [36, с. 4].  

Отже, конституціоналізм органічно пов’язаний з Основним Законом – 

Конституцією. Без конституціоналізму немає реально чинної конституції, 

про що свідчить сумний досвід тоталітарних країн, але конституціоналізм 

може існувати і без писаного Основного Закону. З врахуванням позицій 

сучасного конституціоналізму, Конституція у демократичній державі ніколи 

не розглядається тільки як система позитивних норм або як «мапа влади»; її 
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головне завдання полягає в забезпеченні організації державної влади, що 

унеможливить прояв державного свавілля, а також в унеможливленні 

перетворення державної влади в засіб пригнічення адресатів державно-

владних приписів [400; 405].     

Традиція конституціоналізму, на думку С. Шевчука, має давню 

історію. Так, американський дослідник Д. Білліас, зазначав, що 

«конституціоналізм – це проблема, що турбувала уми людства з часів 

стародавньої Греції та Риму: як утворити державну владу, яка здатна 

підтримувати стабільність та порядок, що є необхідними для досягнення 

цілей громади, та одночасно визначати та структурувати таку владу у спосіб, 

який би не допускав тиранії» [5, с. 2]. Пошук вирішення цього питання – 

концепцій обмеження державної влади та одночасно утвердження і гарантій 

основних прав та свобод, а також суспільної справедливості – ось так можна 

охарактеризувати всю історію європейського конституціоналізму та 

європейської політичної думки загалом.        

Відповідно, конституціоналізм як філософсько-правове явище має два 

виміри: приписовий (prescriptive) та описовий (descriptive). «В приписовому 

сенсі... його значення включає всі ті характеристики організації державної 

влади, які розглядаються як невід’ємні елементи... Конституції. В описовому 

сенсі, – зазначав професор Г. Каспер, – він переважно стосується історичної 

боротьби за конституційне визнання права народу на те, що він має 

конституційні права, свободи та привілеї...» [8, с. 24].  

У такий спосіб, описовий вимір конституціоналізму стосується 

історичного контексту розвитку ідей обмеження державної влади. Саме 

конституційні права та свободи, а також конституційні принципи виступають 

надійним та ефективним механізмом обмеження державної влади. В цьому і 

полягає зв’язок між конституційним нормативізмом як системою 

конституційних норм й принципів найвищої юридичної сили та легітимністю 

як політико-правовою категорією. Легітимність у цьому контексті означає не 

просто відповідність певних дій держави, втілених у правову форму, 

конституційним нормам та принципам, а відповідність загальноприйнятим 
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цінностям правової системи та демократичного суспільства, які можуть і не 

бути чітко сформульовані у конституційному тексті, а походити 

від  історичного досвіду народу або цивілізації, а також походити від 

конституційного духу[428]. 

Історичний та історико-правовий вимір конституціоналізму вимагає 

звернення до цивілізаційних цінностей і традицій, укорінених у правовій 

свідомості та суспільних цінностях, до сприйняття діалогу між 

конституційними суддями та іншими практичними працівниками, які 

покликані охороняти та плекати конституційні цінності у тих країнах, що 

належать до однієї цивілізаційної традиції. Це об’єктивно легітимізує широке 

використання конституційної доктрини та практики судів інших 

європейських держав у практиці як Конституційного Суду України так і в 

практиці Європейського суду з прав людини, яка уособлює квінтесенцію 

європейського конституціоналізму[399].   

Приписовий вимір конституціоналізму фактично являє собою 

ідеальну модель побудови держави і суспільства на ліберальних засадах, 

закладену у Конституції. Канадський філософ У. Валучов, стверджував, що 

цей вимір втілює «ідею- що державна влада може і повинна бути юридично 

обмеженою у своїх повноваженнях, та її існування залежить від дотримання 

цих меж» [45]. 

Саме в такому контексті можна усвідомити ключовий зміст 

конституціоналізму – правова легітимність будь-якої дії державної влади, 

оцінюється конституційними цінностями, що викладені у повній 

відповідності до норм та принципів Конституції.  

Хоча формування сучасного змісту ідеалів конституціоналізму і 

можна віднести до періоду боротьби з королівським абсолютизмом у 

Західній Європі на початку XVII століття, сама історія конституціоналізму в 

Європі нараховує не одне століття. Необхідно відзначити, що сама ідея 

обмеження державної влади, заборони урядового свавілля була 

започаткована ще за часів Платона та Аристотеля. Тим не менше, 

незважаючи на значимий вплив, що був здійснений античною історією та 
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мислителями, все ж таки витоки сучасного конституціоналізму потрібно 

шукати у Середньовіччі, коли вперше ідеї божественного, а згодом і 

природного права були використані для обґрунтування концепцій обмеження 

королівської влади правом, яке б унеможливило державне свавілля. 

Першими кодифікаторами та розробниками  багатьох ідей, принципів та 

концепцій були саме «батьки церкви», такі як Ісидор Севільський, 

Св. Августин тощо, які, взявши за основу Святе писання, розвинули його 

ідеї, приписи та принципи у норми регулювання публічного та приватного 

життя [399].  

Ідеали конституціоналізму було сформовано у період боротьби з 

королівським абсолютизмом у Західній Європі на початку ХVII ст. з метою 

захисту від публічної влади індивідуальних прав та свобод (на підставі 

ідеологічних основ пізнього протестантизму про святість індивідуальної 

волі) та унеможливлення державного свавілля. До таких ідеалів належали 

принципи: принцип «обмеженого правління» (держави існують тільки для 

забезпечення досягнення спеціально визначених цілей та діють лише у межах 

повноважень) та верховенства права (як верховенство природного 

права). Натомість, певні історико-правові передумови для виникнення колізій 

конституційно-правових норм між політичними інтересами, втіленими у 

нормативних актах різних гілок влади, виникли ще у часи створення першої 

інституції з сутнісними юридичними рисами сучасного парламенту в Англії 

(терміном «парламент» вперше почали визначати судові органи у Франції у 

ХІІІ ст., де королівська курія була розділена на дві частини, одна з яких 

розглядала судові справи і називалася парламентом; в Англії цей термін 

почали використовувати лише наприкінці ХІІІ ст. як назву великої ради 

королівства, до якої входили монарх та феодальні сеньйори, що поступово, 

зберігаючи свою назву, трансформувалася у станово-представницьку 

установу [423, с. 48]). Зокрема, подібної позиції дотримується 

В. В. Маклаков, зауважуючи при цьому, що «точного часу утворення цього 

органу в англійській правовій літературі не вказується» [224, с. 570–571] та 

наголошуючи: «…у XI-XIII ст. при королі скликалися ради в якості 
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допоміжного органу» [224, с. 571]. Цей погляд поділяє і Г. Барнетт [4, с. 518]. 

На зазначеному етапі історичного розвитку та становлення політико-

правового явища конституціоналізму набуває Велика Хартія (Magna Carta), 

відома ще як Хартія Вольностей, яка за структурою є єдиним документом, 

що вміщує чотири королівські хартії – 1215, 1216, 1217, 1225 рр. [25, с. 9–12].  

Так, саме Велика Хартія вольностей вперше започаткувала правовий 

дискурс конституціоналізму в історії європейської цивілізації. Звичайно, 

поняття та розуміння ідей, закладених у Хартії, змінювалися з перебігом 

часу. Зобов’язання короля не вчиняти свавільних дій щодо будь-якого зі 

своїх підданих, нагальне для ХІІІ ст., поступово, з розвитком правової 

системи і суспільства, еволюціонувало у дієвий механізм обмеження 

державної влади через встановлення матеріальних та процесуальних вимог 

до реалізації такої влади. Це був шлях від приборкання королівської влади до 

виведення цілого переліку громадянських прав.  

На думку С. П. Головатого, «найбільша новизна та найважливіший 

поступ у напрямі до організованої влади  вбачається в положеннях глав 52, 

55 і 61» [102, с. 138] цього юридичного акту, адже у зазначених главах 

йшлося про двадцять п’ять баронів як певний орган, уповноважений 

представляти баронів, а через них – і весь народ. Цікаво, що повноваження 

двадцяти п’ятьох баронів були надзвичайно широкими, завдяки чому цей 

орган розглядається як «мініатюрний самодіяльний парламент для 

здійснення контролю за діями короля» [102, с. 139] (прообраз сучасних 

контрольних повноважень парламенту за діяльністю органів виконавчої 

влади). Крім того, подібну  юридичну конструкцію можна вже навіть назвати 

«обмеженою монархією», оскільки, утримуючи виконавчу владу у повному 

обсязі, король «підпорядковувався вищому контролю у разі виникнення 

порушення хартії чи загрози іншого зла» [38, с. 82], а це в тогочасних умовах 

була вже безпосередня передумова для політико-правової колізії актів 

парламенту та короля. Водночас, прообраз «представницького і потенційно 

сильного законодавчого органу» вбачається в «загальній раді королівства», 

яка, згідно з положеннями глав 12 і 14, мала ухвалювати рішення стосовно 
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запровадження податків у королівстві. Наділений досить широкими 

повноваженнями, цей орган формувався на основі непрямого представництва 

народу (в особі дворянства, церковних ієрархів і бюргерів), збирався у 

визначеному місці за попереднім повідомленням і без чітко визначених 

правил процедури, і ще практично ціле століття пішло на те, щоб цю ідею 

розвинути і втілити в особі загальновизнаного інституту – парламенту [38, 

с. 82]. Таку позицію підтримував і В. В. Маклаков, наголошуючи, що «з 

великою ймовірністю потрібно визнати XIV ст. часом створення 

парламенту», оскільки саме «в XIV ст. барони і представники церкви стали 

збиратися окремо від дворян і буржуа, створивши, таким чином, дві палати 

парламенту – палату громад для других та палату лордів для аристократів і 

представників церкви» [224, с. 571]. Пізніше подібні представницькі органи з 

обмеженим народним представництвом почали з’являтися в інших державах 

Європи, таких як, Франція, Іспанія, Польща, на основі яких поступово 

розвинувся конституційно-правовий феномен парламенту сучасного типу 

[121, с. 352], з чого і зародилася категорія «обмежене правління» та 

відповідний плюралізм джерел конституційного права, окремі приписи яких 

за задумом їх авторів несвідомо можуть вступати у правову колізію один з 

одним.   

Застосовуючи принцип «обмеженого правління» влада таким чином, 

по суті,  легітимізує себе шляхом введення обмежень на її реалізацію, що 

унеможливлює перетворення на владу тиранічного або деспотичного 

характеру. Згідно з вище зазначеним, конституційна держава є державою в 

якій основний закон є стримуючим фактором, тобто ключовим та 

визначальним. Автори вважають, що конституціоналізм є теорією та 

практикою здійснення державної політики згідно з конституцією, через це 

кожна конституція прямо чи опосередковано має передбачати правові шляхи 

подолання колізій конституційно-правових норм, які зобов’язують суб’єктів 

конституційно-правових відносин залишатися у легітимному, конституційно-

правовому полі своїх актів та дій. 
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Під принципом верховенства права як ідеалу конституціоналізму в 

цьому випадку розуміється верховенство вищого або фундаментального 

права, що знаходить своє відображення як у букві конституції (позитивному 

тексті), так й у конституційному дусі [428]. Здійснювати цю ідею на практиці 

покликаний незалежний судовий корпус (максимально це було досягнуто у 

США, де було прийнято першу у світі офіційну Конституцію як єдиний 

нормативно-правовий акт [428]), який перевіряє дії держави на предмет 

відповідності вищому праву, що міститься у Конституції.   

Однак, європейська ідеологія конституціоналізму походить із 

середньовічної концепції права, запозичивши традиції франкських та 

німецьких племен. Так, німецький дослідник Ф. Керн визначав три основні 

принципи середньовічного конституціоналізму: 1) принцип обмеження 

правом (король зв’язаний правом, де право трактувалося як традиція та 

звичай); 2) принцип відповідальності (право народу на опір владі короля); 3) 

принцип народного представництва (обов’язок короля отримати згоду 

підвладних) [28, с. 121].  

Еквівалентом конституціоналізму у середньовічній Англії був 

принцип верховенства права, який мав практичне значення правового 

обмеження королівської влади. Король, як й інші феодали, згідно із 

загальним правом мав договірні права та зобов’язання, що походили з його 

права власності на землю. Взаємні зобов’язання створювали сферу особистої 

свободи, яким кореспондували права не тільки короля, але і його васалів. Ці 

права та свободи захищалися судами й створювали феномен підкорення 

короля праву та судовим рішенням – верховенства права над королем. В 

інших сферах (ведення війни, зовнішні відносини, регулювання торгівлі та 

інше) король мав необмежені повноваження – королівські прерогативи або 

сферу публічної влади (gubernaculum), тоді як індивідуальні права та свободи 

створювали сферу приватних відносин, відносно незалежних від публічної 

влади (jurisdictio) [23, с. 26–27].  З огляду на вище зазначене, можна 

стверджувати, що конституціоналізм походить з приватного права, зокрема із 

зобов’язального цивільного права, та є перенесенням підходів приватного 
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права щодо визначення прав та обов’язків суб’єктів цивільно-правових 

відносин у площину публічного права [32, с. 147].  

Характеризуючи конституціоналізм необхідно акцентувати увагу на 

писаний конституційний текст, який настільки укорінений у культурній 

традиції Європи, що нагадує постійний «великий діалог» між сучасниками та 

стародавніми мислителями [318, с. 53].  

Стародавнє знання, викладене в книгах, становило 

загальноєвропейський досвід пізнання та розвитку конституційних ідей 

обмеження державної влади: «...у цьому аспекті цивілізації Заходу немає 

подібних. …тією мірою, якою книги можуть представляти ідею цивілізації, 

ідея цивілізації Заходу викладена у великих книгах. Ці книги є засобом 

розуміння нашого суспільства та нас самих» [9, с. 806].     

Загальновідомі тексти – Біблія, Corpus juris civilic, Corpus juris 

canonici, класичні твори Античності тощо, – були предмет Великого діалогу 

поколінь, який продовжують сучасні тексти конституцій. Звернення саме до 

писаного документу, а не до звичаю і підкреслює важливість та 

пріоритетність при забезпеченні прав та свобод. Спроби захиститись від 

абсолютної влади монарха в кінцевому результаті і призвели до потреби 

закріплення обов’язків, а саме їх фіксації. Така фіксація принципів 

конституціоналізму в силу окресленої цивілізаційної традиції вимагала появи 

певного документу. Це і підштовхнуло до появи ідеї Основного Закону 

держави, який був втілений у документ, що отримав назву Конституція.  

Не цілком відображає ситуацію, позиція згідно з якою, наявність 

конституції є невід’ємною складовою конституціоналізму. В силу самого 

характеру такого складного і комплексного явища, як конституціоналізм, 

воно не обмежується конкретним текстом. Зокрема, відсутність конституції 

(Великобританія) чи наявність декількох конституційних законів (Ізраїль) не 

є перешкодою розвитку конституційних традицій. З іншої сторони, наявність 

писаної конституції не є гарантією втілення ідеї обмеження державної влади.  

Сумний досвід ХХ століття довів вірність цієї тези. Результати І та ІІ 

світових війн, тоталітарний терор, тим не менш, стали тим середовищем, яке 
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надало новий поштовх розвитку ідей конституціоналізму, а тому на 

сучасному етапі історії права в абсолютній більшості країн світу конституція 

в умовах ліберально-демократичного режиму не тільки визначає 

компетенцію вищих державних органів, але й намагається обмежити 

державну владу та надати універсальному державному примусу більш 

передбачуваний та мінімально необхідний для досягнення чітко визначених 

державних цілей характер. Конституція також через систему конституційних 

обмежень гарантує конституційні права та свободи особи, робить державний 

механізм більш ефективним. Натомість, за умов наявності тоталітарного 

режиму державна влада не обмежується Конституцією, і такі варіанти ще 

зустрічаються на політико-правовій мапі світу, зокрема, прикладом можуть 

бути сучасні КНДР або Куба.  

Це твердження є правильним для характеристики радянських 

конституцій, які, на думку українського конституціоналіста В. Речицького, 

можна віднести одночасно до семантичного (такий, що відображає, але не 

формує структури влади) та одночасно до номінального типу (такий, що 

проголошує нереальні ідеали) [318, с. 53]. Радянські конституції також не 

були нормативними, тобто не регулювали державно-владні відносини як 

загальнообов’язкові норми прямої дії, що безпосередньо застосовуються у 

судах.  

Зокрема, в науковій літературі зазначається, що закріплення в цих 

конституціях фундаментальних права та свобод, не нівелювало їх 

номінальності. ефективність державного механізму та стабільність 

радянського суспільства підтримувались здебільшого у неправовий спосіб у 

той час, коли радянські конституції виконували політико-ідеологічну, 

«тотемну» роль та намагались створити пристойний зовнішній та внутрішній 

імідж радянській державі. Проте призначення конституції у сучасних 

державах полягає в обмеженні державної влади в інтересах суспільного 

спокою та стабільності, до того ж це обмеження не може загрожувати 

зниженню ефективності виконання державних функцій. У такому випадку 

може йтися про суттєву або навіть, разючу розбіжність  у радянській 
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правовій системі, що втілювалось між текстом конституції та реальними 

правовідносинами у суспільстві, включаючи наявність чи відсутність 

правових та неправових механізмів забезпечення тієї чи іншої поведінки 

суб’єктів конституційного права та суспільства загалом.  

На думку вчених, Конституція та конституційна юстиція намагаються 

забезпечити баланс між двома основними суспільними пріоритетами або 

цінностями демократичного суспільства: свободою, сферу якої складають 

конституційні права, свободи та конституційні принципи, та порядком, який 

ґрунтується на принципі законності (режимі точного та неухильного 

виконання всіма суб’єктами права законів та підзаконних актів, які не 

суперечать законам).  

Така ситуація підтверджує думку, що свободу як специфічний стан 

суспільства не можна забезпечити тільки шляхом видання державною 

владою нормативних приписів та забезпечення їх суворого та неухильного 

виконання всіма суб’єктами права, позаяк будь-який правовий акт держави, в 

тому числі закон, потенційно може бути свавільним та спрямованим на 

знищення свободи. Тому природа конституційного права не може 

розглядатися винятково з позицій правового позитивізму. Таким чином, на 

погляд С. Шевчука, конституційна держава визнає не тільки верховенство 

конституції в ієрархії нормативно-правових актів держави, а й будь-які дії 

такої держави отримують законодавче забезпечення, якщо вони в межах 

правових норм конституції [428]. Саме в такій державі  головною цінністю є 

права і свободи людини та їхні гарантії, що загалом визначають зміст та 

спрямованість діяльності держави, а гарантія та забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави, як прояв демократичного і 

громадянського суспільства (що проголошено у  ч. 2 ст. 3 Конституції 

України) [182]. 

Відомий американський конституціоналіст К. Фрайдріч у такий 

спосіб, визначає конституцію як систему ефективних, врегульованих правом 

обмежень щодо державних дій [15, с. 56]. Загалом, під цими обмеженнями 

розуміється система інституційних гарантій, які унеможливлюють 
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свавільність державної влади, коли навіть король (політичний суверен) 

знаходиться sub deo et lege. К. Фрайдріч, зауважує, що є дві важливі складові 

ідеї обмеження державної влади, що визначає ґенезу розвитку сучасного 

конституціоналізму. Під першою він розуміє природно-правову складову як 

ефективне належне джерело сучасного конституціоналізму, про що вже 

йшлося у цьому дослідженні. Другою є релігійно-християнська складова, що 

міститься у концепції природних прав позадержавного походження: 

«Держави західної цивілізації мають спільну тенденцію щодо 

конституційного розвитку. Ця тенденція може бути віднесена з абсолютною 

впевненістю до християнської турботи про індивіда та його персональне 

спасіння. Така тенденція є універсальною та дублюється у християнських 

країнах» [14, с. 18].  

В інший праці К. Фрайдріч обґрунтовує християнську тенденцію 

конституційного розвитку: «Конституція означає захист особи, її гідності та 

віри; особі належить верховенство та незмінна цінність. Таке становище 

особи закріплено у християнській вірі, яка дає імпульс розвитку концепції її 

прав, які вважаються природними. З-поміж цих прав необхідно відокремити 

права, що гарантують релігійну віру особи та створюють духовну сферу; те ж 

саме, як і право приватної власності, що утворює матеріальну сферу. 

Протягом всієї історії західного конституціоналізму йому притаманна ідея, 

що людині належить верховенство, тому вона має бути захищеною від 

втручання свого володаря, будь він королем, партією або парламентською 

більшістю» [15, с. 57].     

Крім того, конституціоналізм та конституційна демократія не можуть 

бути ототожненими з волею парламентської більшості. На думку Ф. Гаєка, 

переконаність у тому, що воля більшості з окремих питань визначає, що є 

справедливим, призводить до думки, нібито більшість не може бути 

свавільною. Цей висновок здається логічним лише в тому разі, якщо згідно з 

наявним тлумаченням демократії (і позитивістським правознавством як його 

основою) за критерій справедливості береться джерело, з якого походить те 

чи інше рішення. Однак «свавільність» означає дії, зумовлені конкретною 
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волею, не обмеженою загальним правилом, – незалежно від того, чия це воля: 

однієї людини чи більшості [18, с. 21].       

Сучасний конституціоналізм може бути  у певний спосіб 

ототожненим з ідеологією лібералізму, яка набула поширення у більшості 

європейських держав. Вона наполягає на тому, що «вільні від природи, 

аполітичні, будучи носіями фундаментальних прав, індивіди створюють 

державу, яку вони можуть та повинні контролювати. Виходячи з історичного 

досвіду такий контроль є необхідним, так як аналіз свідчить про те, що існує 

постійна тенденція перетворення держави у свавільну та деспотичну, така 

тенденція є наслідком, що походить від людської природи та є результатом 

незмінної логіки діяльності державних інститутів» [380, с. 21].  

Саме для унеможливлення свавілля державної влади та її носіїв 

виникла ідея створення конституції у письмовій формі, як засобу захисту 

також і від авторитарної та необмеженої державної влади, яка втілює ідею 

«обмеженого правління» на практиці та забезпечує юридичні гарантії. У 

контексті цього вже згадана Конституція США 1787 р. є вдалим прикладом 

практичного втілення зазначеної ідеї. Крім того, саме реальне, гарантоване 

конституційно-правовими механізмами втілення ідеї «обмеженого 

правління» допомагало протягом чинності Конституції США уникати 

серйозних колізій конституційно-правових норм, особливо в тій частині, що 

стосується врегулювання політико-правових (владних) відносин у державі, а 

тому цей документ змінювався поправками лише 27 разів в історії США [211, 

с. 207], будучи сталим, стабільним та фактично забезпеченим дієвим 

інструментом конституційного регулювання найважливіших суспільних 

відносин у державі [394]. 

Потрібно зазначити, що конституції та конституційні акти 

(різнорівневі та різновидові джерела конституційного права) на території 

сучасної  Україні також мають свої прадавні витоки [175, с. 82]. 

Так, у період Київської Русі, Галицько-Волинського та Литовсько-

Руського князівств організація державної влади на території України 

базувалася на засадах звичаєвого права [342, с. 73].  
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Достатньо розвинене звичаєве право Давньокиївської держави 

втілилося в ХІ-ХІІ ст., у нормативно-правові акти Ярослава Мудрого та його 

синів-спадкоємців («Руська правда», «Правда Ярославичів»). Сучасні 

дослідники зазначають, що крім звичаєвого права, у «Руській правді» зібрані 

й «княжі устави». За формою та змістом вони ближчі до звичаєвого права, 

ніж до писаного закону. Законотворча діяльність органів державної влади 

була незначною і дуже обмеженою формуванням звичаєвого права [153, с. 

24]. 

За часів Гетьманства українська держава характеризувалася вже 

появою актів, що мали певні риси конституційного документу [342, с. 73]. 

Зборівський договір вважають одним із першоджерел українського 

конституціоналізму, на основі якого стало можливим формування держави як 

цілісного структурно-системного організму. За умовами цього договору, 

частина українських земель польським урядом визнається як державно-

політичне утворення під назвою «Гетьманщинa». 

Іншими документами, які можна вважати першоджерелами розвитку 

доктрини конституціоналізму в Україні, є договірні статті українських 

гетьманів. 

Одним з джерел українського конституціоналізму, що має історичне 

значення є Гадяцький трактат 1658 р. Цей мирний договір, підписаний за 

часів гетьманування Івана Виговського з урядом польського короля Яна II 

Казимира. За умовами трактату передбачалося повернення Гетьманщини до 

складу оновленої Речі Посполитої на правах федеративного утворення під 

назвою Великого князівства Руського [357, с. 110–112].  

Натомість, Конституцію Пилипа Орлика можна вважати не тільки 

ключовим доктринальним джерелом розвитку українського 

конституціоналізму, але і взагалі – першою європейською Конституцією в 

сучасному розумінні. Вона не була втілена на практиці, але стала одним із 

найвидатніших документів української державно-політичної думки, 

української державотворчої історії. Своїм змістом, демократичністю вона 

випереджала тогочасні європейські суспільно-політичні концепції. 
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Конституція Пилипа Орлика багато в чому випереджає основні принципи 

Конституції США, прийнятої у 1787 р. [349, с. 55]. 

Опубліковані у 2010 р. нові документи староукраїнською мовою  

свідчать про чіткішу повну назву цього акту. Повною назвою Конституції 

Пилипа Орлика є: «Договори і постанови прав і вольностей військових між 

ясновельможним його милості паном Филипом Орликом, новообраним 

Гетьманом Війська Запорозького, та між Генеральними особами, 

полковниками і тим же Військом Запорозьким на спільній з обох боків раді 

затверджені при вільній елекції формальною присягою від того ж 

ясновельможного гетьмана підтверджені року від Різдва Христового 1710 

місяця квітня 5» [327, с. 29–30]. 

Основу цього акту складала угода між гетьманом і козацтвом, яке 

виступало від імені українського народу, про взаємні права й обов'язки. 

Вперше новообраний гетьман укладав офіційну угоду зі своїми виборцями, 

чітко визначаючи умови, за яких він отримував владу. Крім того, в документі 

обумовлювався державний порядок України. Саме тому його вважають 

першою українською Конституцією [210,  с. 6]. 

Конституція Пилипа Орлика у 16 статтях обґрунтовувала права 

України на суверенітет від Москви і Польщі, затверджувала як основну 

релігію на своїх теренах, православне віросповідання, підпорядковане 

константинопольському, а не московському патріарху, відроджувала 

державні кордони часів розквіту Гетьманщини [89, с. 145].  Конституція була 

також програмним документом зовнішньополітичного характеру, 

встановлювала засади поточної співпраці з сусідніми державами та 

передбачала  заходи для  розвитку такої співпраці у майбутньому. Її 

положення були присвячені й внутрішній побудові державі, конституційному 

ладу.  

Привертають увагу також проекти Конституцій ХІХ століття. Так, 

згідно з конституційним проектом Г. Андрузького 1850 р., пропонувалося 

створення федеративної слов’янської держави, яка мала складатися із семи 

штатів: 1) України з Чорномор’ям, Галичиною та Кримом; 2) Польщі з 
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Познанню, Литвою та Жмуддю; 3) Бессарабії з Молдавією і Валахією; 4) 

Остзеї; 5) Сербії; 6) Болгарії; 7) Дону. Передбачався поділ влади на три гілки 

при її здійсненні [150, с. 54]. 

Конституційний проект М. Драгоманова 1884 р. містив правову 

модель звільнення й розвитку українського народу шляхом перетворення 

Росії в демократичну федеративну державу. Зокрема, передбачалося визнати 

широкий спектр громадянських та політичних прав громадян, запровадити 

право на судовий захист, новий (обласний) територіальний поділ і місцеве 

самоврядування на всіх рівнях, створення Державної Думи та Союзної Думи 

тощо [150, с. 54]. 

В цей період заслуговує уваги конституційний проект відомого 

українського громадсько-політичного діяча Миколи Міхновського. Саме на 

цьому прикладі прослідковується певна сукупність прав та свобод, що 

потребувала закріплення в одному документі, який повинен мати вищу 

юридичну силу та прийнятий у правовій площині. Саме таким документом 

повинна була стати Конституція [411, с. 18]. 

Важливим етапом конституційного розвитку України стало також 

прийняття Конституції УНР. 

29 квітня 1918 року о 17 год., в останній день свого існування, Мала 

Рада за незначної кількості своїх членів практично одноголосно ухвалила 

постатейно в трьох читаннях текст Конституції («Статут про державний 

устрій, права і вольності УНР») практично без змін, у тій редакції, яка була 

запропонована комісією [215, с. 37].  

Україна проголошувалася «державою суверенною, самостійною і ні 

від кого незалежною». Зазначалося, що суверенне право належить народові 

України, тобто громадянам УНР всім разом. Конституція УНР визнала народ 

України джерелом влади. Всеукраїнські збори України мали бути вищою 

законодавчою владою в державі. Народ  своє суверенне право на владу мав 

здійснювати саме через ці всенародні збори [119]. 

У дію «Статут про державний устрій, права і вольності УНР» не 

вступив, оскільки незабаром після його прийняття, Центральна Рада була 
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розігнана німецькими військовими і припинила своє існування [49, с. 90]. 

Незважаючи на те, що Конституція УНР 1918 року не була втілена в життя, 

вона мала велике історичне значення. Конституція УНР стала першою 

конституцією незалежної, демократичної, суверенної України [440, с. 10]. 

Конституційні засади Західноукраїнської Народної Республіки 

визначала Тимчасова Конституція, прийнята 13 листопада 1918 р. та 

іменована як «Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність 

українських земель бувшої австро-угорської монархії» [219, с. 31]. Цей 

нормативно-правовий акт закріплював верховенство й суверенітет народу, 

який мав здійснювати їх через свої представницькі органи, обрані на основі 

загального, рівного, прямого, таємного голосування за пропорційною 

системою. Виборчим правом наділялися усі громадяни, незалежно від 

національності, віросповідання та статі [359, с. 428]. 

Наприкінці 1920 р., на замовлення уряду ЗУНР було розроблено 

проект Конституції ЗУНР. За допомогою нової «цивілізованої» конституції 

керівництво ЗУНР розраховувало вплинути на позицію представників 

Антанти щодо визнання права українців Галичини на створення власної 

держави. Проект Конституції ЗУНР С. Дністрянського складався із 130 

параграфів, логічно та змістовно об’єднаних у три глави: «Держава і право», 

«Державна влада» та «Право народів на самовизначення» [49, с. 88–89]. 

Конституція ЗУНР 1920 р., [180] мала демократичний характер, 

проголошувала ЗУНР самостійною правовою державою, закріплювала 

основні права та свободи людини й громадянина. Її положення багато в чому 

знайшли свій розвиток в Конституції України 1996 р., зокрема в частині 

проголошення кожної людини вільною, наділеною правом особистої 

недоторканності, правом свободи пересування, таємниці листування, 

гендерної рівності тощо. 

За період української державності радянського часу було прийнято 

чотири Конституції (1919, 1929, 1937, 1978 рр.), у яких закріплювалася 

радянська модель організації державної влади. Конституції України 
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радянського періоду відтворювали, в основному, структуру та положення 

відповідних Конституцій СРСР [342, с. 73].  

В основу проекту першої Конституції УСРР 1919 р. було покладено 

Конституцію РСФРР. Основний Закон УСРР був в значній мірі 

декларативним, ніж правовим документом. Правам і свободам людини у 

цьому формальному документі, який хоч і називався Конституцією, 

відводилося передостаннє місце, що і визначало місце серед завдань 

держави. Пріоритетними ж питаннями, що були проголошені в цій 

конституції були питання організації центральної та місцевої влади [49, 

с. 90]. 

Конституція УСРР 1929 р. проголошувала свободу релігійних визнань 

і антирелігійної пропаганди. В тексті були знову декларовані основні права 

та свободи. В тексті посилювались економічні гарантії права на інформацію: 

передавалася до рук робітничого класу і селян преса та всі технічні і 

матеріальні засоби для видання часописів, книжок тощо; забезпечувалось їх 

вільне поширення по всій країні, гарантувалася свобода зібрань, мітингів, 

походів, свобода спілок. На державу був покладений обов’язок надавати 

громадянам повну, всебічну та безкоштовну освіту. Право на доступ до 

культурної інформації забезпечувалося подальшим розвитком української 

національної культури, культури національних меншин, що як і очікувалось 

не відображало реальної ситуації [358]. 

Конституція УРСР 1937 р. закріплювала суспільний лад, державний 

устрій, визначала систему вищих органів державної влади УРСР та 

Молдавської АРСР, яка входила до складу Української РСР, систему 

місцевих органів державної влади, бюджет УРСР, організацію суду і 

прокуратури, основні права і обов’язки громадян, виборчу систему, герб, 

прапор, столицю, порядок внесення змін до Конституції УРСР. Конституція 

містила низку нових, порівняно з Конституцією УСРР 1929 р., положень. 

Так, радикально була змінена система органів влади і управління як у центрі, 

так і на місцях, виборча система тощо [103, с. 78]. 



136 

Текст Конституції УРСР від 1978 р. було розроблено відповідно до 

Конституції СРСР 1977 р., яка відобразила, як стверджувалося, новий етап 

розвитку Радянської держави – побудову в СРСР розвинутого 

соціалістичного суспільства. Конституція розширювала компетенцію органів 

Союзу, унеможливлювала здійснення державного суверенітету України. 

Конституція УРСР 1978 р. серед основних напрямів політичної системи 

проголошувала, зокрема, розширення гласності, постійне враховування 

громадської думки. В Конституції закріплювалося, що підлягає захисту з 

боку держави честь і гідність, особиста свобода та майно, гарантувалось 

право оскарження дій, службових осіб, державних і громадських організацій. 

Певною особливістю конституції було покладення на Ради всіх рівнів 

обов’язок здійснювати свою діяльність на основі колективного, вільного, 

ділового обговорення і вирішення питань гласності, регулярної звітності, 

систематичного інформування населення про свою роботу і прийняті 

рішення, а також гарантувалось вільне обговорення політичних, ділових і 

особистих якостей кандидатів у депутати, право вести агітацію на зборах, у 

пресі, на телебаченні і радіо. В той же час, не передбачалось публікування 

бюджету та звітів про його виконання, а лише його загальні показники. 

Право на доступ до інформації у процесі набуття освіти забезпечувалося 

загальнообов’язковою середньою освітою, розвитком заочної і вечірньої 

освіти, безкоштовною видачею шкільних підручників, створенням умов для 

самоосвіти. Водночас, демократичний потенціал Конституції 1978 р. не міг 

бути реалізований, оскільки вона діяла в умовах тоталітарного режиму в 

Україні і необмеженої влади КПРС [358]. 

Крім того, Конституції УРСР законодавчо закріпляли примат держави 

над особою, тому що вважалося, що саме держава визначає обсяг прав і 

обов’язків людини [272, с. 17], що у жодний спосіб не відповідає 

загальновизнаним доктринальним принципам конституціоналізму у 

контексті його світового розвитку. 

Так, Конституція Пилипа Орлика 1710 p., Конституції УНР і ЗУНР, а 

також, певною досить обмеженою мірою, низка українських радянських 
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конституцій стали ідеологічною та практично-прикладною доктринальною 

передумовою розробки, прийняття, реалізації та удосконалення Конституції 

незалежної України [175, с. 84]. 

За роки незалежності Україна подолала складний, часом 

суперечливий шлях становлення й розбудови національної державності. При 

цьому їй доводилося не тільки вирішувати практичні питання державно-

правового будівництва, а й формувати нову за своєю сутністю та змістом 

конституційну базу державного ладу. На цьому шляху Україна пройшла свій 

шлях з певними періодами, що були наповнені як успіхами, так і помилками. 

Цей процес триває і дотепер, зокрема, у вигляді реформування чинної 

Конституції України [431, с. 4]. 

Наразі у наукових колах немає одностайності з приводу виділення 

етапів проведення конституційної реформи, що пов’язано з різним підходами 

до того, які сутнісні ознаки повинні бути покладені в основу періодизації 

конституційної реформи в Україні. 

Так, А. Р. Крусян у своїй монографії «Сучасний український 

конституціоналізм» наголошує на тому, що підставою періодизації 

конституційної реформи в Україні, з огляду на її спрямованість – 

формування сучасного вітчизняного конституціоналізму, – є мета, зміст 

реформи, способи її здійснення і часові рамки в сукупності. У зв’язку з цим, 

А. Р. Крусян виділяє два періоди конституційної реформи в Україні [196, 

с. 419]. 

Перший період конституційної реформи охоплюється хронологічними 

межами з 1989 р. до 1996 p., тобто після внесення перших змін до 

Конституції УРСР 1978 р. [196, с. 419]. 

Суверенітет української держави мав бути підкріплений створенням 

власної системи органів влади, визначенням їх статусу і засад 

функціонування. Вирішення цих завдань не могло повноцінно ґрунтуватися 

на Конституції Української РСР 1978 р., яка, попри перманентне внесення до 

її тексту десятків змін, залишалася далекою від демократичних принципів 

конституціоналізму [245]. 
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Перший період конституційної реформи характеризувався такими 

ознаками: реформа була направлена на сутнісні зміни державного і 

суспільного ладу, реформа відрізнялася високою динамічністю проведення 

(було прийнято понад півтора десятка законів про внесення змін і доповнень 

до чинної тоді Конституції 1978 р.), передбачалася зміна всіх галузей 

законодавства на основі нових конституційних принципів, здійснювалася 

легітимація нових політико-правових інститутів. Наприклад: інститут 

президентства, інститут місцевого самоврядування, інститут конституційної 

юстиції, уповноваженого з прав людини тощо, створювалися передумови 

становлення концептуально нової моделі українського конституціоналізму 

[196, с. 419–420 ]. 

Другий період конституційної реформи в Україні починається з 

прийняття Конституції України (та є не закінченим) і відрізняється такими 

ознаками: спрямованість на вдосконалення конституційного ладу; невисока 

динаміка конституційних перетворень; часткові зміни конституційного 

законодавства на підставі «критичного аналізу конституційних 

правоположень у процесі перевірки їх на реалізованість і ефективність в 

конституційній практиці» (М. П. Орзіх); цілеспрямованість на формування 

сучасного українського конституціоналізму [196, с. 420].  

Прийняття 28 червня 1996 р. Верховною Радою України Конституції 

України [182] стало знаменною подією в історії України та великим 

досягненням для нашої молодої держави. Ухвалення Основного Закону 

України відбувалося як це доволі  властиво для нових держав  в складних 

умовах перебуваючи під тиском різних факторів. Президент України 

наполегливо відстоював свою редакцію Конституції, за якої він мав би 

максимум повноважень і мінімум відповідальності. На противагу 

попередньому  Парламент, усвідомлюючи свою історичну місію, зумів 

консолідувати сили та прийняти цілком збалансований Основний Закон 

України. Європейська комісія за демократію через право (Венеційська 

комісія), правники різних країн дали позитивні оцінки тексту Української 
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Конституції, визнали її такою, що цілком відповідає європейським 

стандартам [169,  с. 9–10]. 

Іншій підхід до періодизації конституційної реформи в Україні 

запропоновано Н. В. Агафоновою, яка розподіляє процес конституційного 

реформування в Україні на 5 періодів [47].  

Межами першого, перехідного періоду конституційної реформи в 

Україні, на думку Н. В. Агафонової,  можна вважати: 1990 р. – 28 червня 

1996 р. Його початок визначило прийняття 16 липня 1990 р. Декларації про 

державний суверенітет України [111], в останньому розділі якої визначено, 

що Декларація є основою для нової Конституції і законів України. А 

моментом завершення перехідного періоду потрібно вважати прийняття 

Конституції України у червні 1996 р.  

Другий період – період реалізації положень Конституції 1996 р. – 

«Помаранчева революція» та внесення змін до Конституції України згідно з 

Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222 [291]. 

Третій період – період становлення оновленої Конституції України 

2006 р. – відміна конституційної реформи, згідно з рішенням 

Конституційного Суду України у 2010 р. (втрата чинності Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. N 2222-IV 

внаслідок визнання його неконституційним Конституційним Судом України 

[322]. 

Четвертий період конституційної реформи – найбільш драматичний, 

2011–2014 рр. Його визначають такі основні події: формування 

Конституційної асамблеї, революційні події на Майдані та відновлення дії 

положень Конституції України в редакції 2004 р. відповідно до приписів 

Закону України від 21 лютого 2004 р. «Про відновлення дії окремих 

положень Конституції України» [290]. 

У 2015 р. Україна вступила в чергову активну фазу, яку 

Н. В. Агафонова вважає п’ятим періодом конституційного реформування. 

Головні риси поточної конституційної реформи вже означені у низці 

нормативних актів, зокрема, у Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», у 
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Плані законодавчого забезпечення реформ в Україні, а також у робочих 

документах Конституційної комісії [47, с. 72–73]. 

На думку Т. Копитько, конституційний процес в Україні після набуття 

нею незалежності умовно поділяється на чотири основні періоди: 

І період (1991–1996 рр.) позначився здобуттям Україною 

незалежності, процесом підготовки проекту Конституції та прийняттям 

Конституції України 28 червня 1996 р.; 

ІІ період (1996–2004 рр.) своєрідний період реалізації Конституції 

України; 

ІІІ період (2004–2014 рр.) означений початком процесу внесення змін 

та доповнень до Конституції України (конституційної реформи). 

ІV період (з лютого 2014 р. і триває дотепер) передбачає прагнення 

передати більше владних повноважень громадам, оновити судову владу, 

посилити гарантії захисту прав людини тощо [183]. 

Іншої позиції щодо періодизації проведення конституційної реформи 

в Україні дотримується В. Сухонос. Науковець розподіляє конституційну 

реформу в Україні на три етапи [353].  

Перший етап конституційної реформи розпочався у зв’язку із 

розпадом СРСР та становленням України як незалежної самостійної 

суверенної держави. Цей період історії Конституції України є найбільш 

складним і суперечливим. 

Другий етап розпочинається після прийняття Конституції України 28 

червня 1996 р. Його характерною ознакою стала реалізація положень 

Конституції через новостворені правові акти (закони та підзаконні акти) та 

систему органів державної влади і місцевого самоврядування, передбачену 

Основним Законом. Це означає, що упродовж 1996–2006 рр. загалом були 

сформовані нормативні та організаційно-правові механізми реалізації 

Конституції України. Однак зважаючи на потреби та враховуючи виклики та 

завдання держави в нових умовах була очевидна необхідність реформування 

окремих конституційних положень. Під впливом політичних та соціально-

економічних чинників зумовили необхідність зміни форми держави, а відтак, 
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– чергової конституційної реформи. Політики, громадські діячі, науковці 

пропонували власні проекти внесення змін до Конституції України, більшість 

з яких, як це не дивно, не знайшла підтримки у парламентаріїв. 

Сучасний, третій етап конституційної реформи, за періодизацією 

В. Сухоноса, формально розпочався 5 березня 2003 р., коли Президент 

України Л. Кучма звернувся до українського народу з пропозицію 

реформувати політичну систему, адже на момент зазначеного звернення 

«...президентсько-парламентська система відіграла дуже важливу історичну 

роль, – особливо в перші роки державності, – забезпечуючи стабільність і 

суспільства, і держави. Але сьогодні... ситуація в економіці – стабільна, 

почалося поступове економічне зростання... Тепер потрібно іти далі... Маємо 

перейти до політичної системи, що відповідає найбільш поширеній у 

демократичних країнах Європи парламентсько-президентській моделі» [353, 

с. 191–194]. 

Загалом, прийнятною є періодизація проведення конституційної 

реформи, запропонована Ю. С. Шемчушенком.  

Перший етап, на думку вченого, бере свій початок від Декларації про 

державний суверенітет України, прийнятої Верховною Радою Української 

РСР 16 липня 1990 р. У цьому історичному документі знайшли відображення 

зміст та основні принципи державного суверенітету України. З прийняттям 

Декларації термін «Україна» здобув широкого офіційного застосування, а 

сама Декларація стала основою для розробки і прийняття Акта проголошення 

незалежності України [300], а потім – і нової Конституції України [431, с. 4]. 

Другий етап охоплює період діяльності першої Конституційної комісії 

з розробки проекту Конституції України 1996 р. Він розпочався ще у жовтні 

1990 р. прийняттям постанови про створення відповідної комісії [431, с. 4].  

Процес підготовки проекту концепції нової Конституції видався 

складним і тривав більше ніж півроку. Вперше напрацьований Робочою 

групою Конституційної комісії проект такої Концепції був представлений 

для обговорення на засіданні Комісії 4 грудня 1990 р.. За формою державного 

правління Україна мала стати президентською республікою: передбачалися 
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пости президента, віце-президента, замість уряду пропонувалася державна 

адміністрація, яка б об’єднувала центральну державну адміністрацію та 

місцеві державні адміністрації. Функції законодавчої влади, за проектом 

Концепції, покладалися на Державну Раду України як двопалатний 

парламент, який мав складатися з Народної Палати і Палати Представників. 

Однак, у процесі обговорення проекту Концепції нової Конституції робочій 

групі було доручено продовжити роботу над документом [424, с. 8–9].  

Другий проект Концепції не був сприйнятий ні в теорії, ні на 

практиці. Він довго знаходився у Конституційній Комісії і навіть виносився 

на всенародне обговорення. Але в умовах гострої конфронтації різних 

політичних сил, у парламенті він не здобув необхідної підтримки та був 

відкладений. У 1993 р. перша Конституційна комісія припинила свою 

діяльність. 

Третій етап пов’язаний з діяльністю другої Конституційної комісії, 

утвореної відповідно до постанови Верховної Ради України від 20 вересня 

1994 р. Діяльність цієї Комісії виявилася не менш конфронтаційною, аніж 

попередньої. Щоб вийти з тупикової ситуації, Президент України 

Л. Д. Кучма і Голова Верховної Ради України О. О. Мороз у червні 1995 р. 

підписали т. зв. Конституційний договір з річним строком дії [431, с. 4].  

Тогочасне й чинне конституційне законодавство України не 

передбачає такої юридичної форми нормативно-правового акта, як 

«конституційний договір». Погорілко В. Ф. та Федоренко В. Л. у свій час 

зазначили, що викликає сумнів також правомірність підписання договору 

Президентом України, який не був наділений законодавчими функціями. За 

своєю сутністю, Конституційний Договір мав «надконституційний» характер 

щодо Конституції УРСР 1978 р., хоча за змістом і юридичною силою він був 

фактично конституційним законом, однак дія якого обмежувалася в часі [225, 

с. 36]. 

За цих обставин, з ініціативи Л. Д. Кучми, було утворено єдину 

робочу групу Конституційної комісії, яка підготувала новий проект 

Конституції України на базі Конституційного договору. До цього процесу 
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було долучено  узгоджувальну комісію. Проект нової Конституції було 

розглянуто на засіданні Конституційної комісії 11 березня 1996 р., яке стало 

останнім і надіслано з висловленими зауваженнями та пропозиціями на 

розгляд до Верховної Ради України. 

Четвертий етап – це етап безпосереднього прийняття чинної 

Конституції Верховною Радою України [431, с. 4–5]. 

На вказаному етапі розвитку вітчизняного конституціоналізму 

Верховна Рада України 5 травня 1996 р. сформувала з представників 

депутатських груп та фракцій Тимчасову спеціальну комісію для 

доопрацювання проекту Конституції України. Ця комісія 17 травня внесла на 

розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Конституції 

України. До прийнятого 4 червня у першому читанні проекту надійшло 1932 

зауваження та пропозиції. Навколо питань розподілу повноважень між 

гілками влади, проблеми власності, державної символіки, статусу російської 

мови, статусу Республіки Крим виникли найбільші дискусії. Верховна Рада 

утворила окремі робочі групи щодо узгодження кожного з цих питань. 

Голосування з окремих питань проходило дуже складно. Президент України 

видав 26 червня 1996 р. Указ про винесення проекту Конституції України на 

всеукраїнський референдум 25 вересня 1996 р. З огляду на це Верховна Рада 

України прийняла рішення працювати у режимі одного засідання доти, поки 

робота над проектом Конституції не буде завершена. 28 червня 1996 р. о 

9 годині 18 хвилин Верховна Рада України 321 голосом «за» (при 45 – 

«проти», 12 – «утримались» та 17 – «не голосували») прийняла Конституцію 

України [261, с. 34–35]. 

П’ятий етап пов’язаний зі внесенням перших істотних змін до 

Конституції України 1996 р. [431, с. 5]. Так, Постановою Верховної Ради 

України від 20 лютого 1997 р. було затверджено «Загальний план 

законодавчих робіт на 1997 рік» [294], який передбачав внесення змін до 

прийнятої Конституції України в частині правової політики і судово-правової 

реформи, державного будівництва, діяльності рад і самоврядування, прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 
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Знаковою подією є також проведення 16 квітня 2000 р. 

конституційного референдуму. Громадянами України було схвалено 

абсолютно всі питання, що виносилися на референдум, однак Верховна Рада 

України проігнорувала волевиявлення народу, який є єдиним джерелом 

влади в Україні. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України» від 8 грудня 2004 р., було змінено розподіл повноважень між 

вищими органами державної влади, форма правління України змінена з 

президентсько-парламентської на парламентсько-президентську. 

Крім того, Президент України В. А. Ющенко у 2009 р., як суб’єкт 

права законодавчої ініціативи направив до Верховної Ради України проект 

Закону «Про внесення змін до Конституції України» [308], однак цей 

законопроект Верховною Радою України прийнято не було.  

Наступний, шостий етап конституційних змін, випав на період 

президентського правління В. Ф. Януковича. У жовтні 2010 р. країна 

повернулася до президентсько-парламентської форми правління. Це було 

зроблено шляхом визнання Конституційним Судом України 

неконституційним Закону України від 8 грудня 2004 р. «Про внесення змін 

до Конституції України», з посиланням на порушення процедури прийняття 

цього Закону. У  цей самий період діяла нова рекомендаційна структура, що 

утворилась у травні 2012 р., Указом Президента і носила назву 

Конституційна Асамблея, очолювана першим президентом України 

Л. М. Кравчуком. Мета створення була зрозуміла та логічна – внесення 

системних змін до чинної Конституції України. До складу цього органу 

входило понад 90 відомих конституціоналістів. Асамблея підготувала 

науково обґрунтовану Концепцію змін до Конституції України. Результатом 

роботи Комісії мало бути прийняття змін до Конституції, однак через чи 

завдяки початку Революції Гідності наприкінці 2013 р., діяльність 

Конституційної Асамблеї фактично було зупинено [431, с. 5]. 

У сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції чіткий 

європейський вибір Україною вектору свого подальшого політико-правового 
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розвитку змінив підхід до визначення змісту конституційної реформи та 

процедури її проведення [348, с. 27]. 

Сьомий етап реформування чинної Конституції України розпочався у 

лютому 2014 р. з постанови Верховної Ради України, якою остання відновила 

дію Конституції України в редакції 2004 р., а отже, й парламентсько-

президентську форму правління. До цього етапу входить також Указ 

Президента України П. О. Порошенка від 3 березня 2015 р. «Про 

Конституційну комісію» [296].  

У зв’язку з тим, що у 2016 р. Конституція України зазнала чергових 

змін в частині правосуддя, необхідно виділити восьмий етап реформування 

Конституції України. В межах даного етапу, з Конституції було виключено 

розділ VII «Прокуратура», статус якої було закріплено в розділі VIII 

«Правосуддя». Запроваджується Вища рада правосуддя, зазнає суттєвих змін 

суддівська недоторканність, відбувається трансформація функцій, виконання 

яких покладено на прокуратуру. В Основному Законі України закріплюється 

монополія адвокатури на представництво інтересів інших осіб в суді та 

часові межі впровадження такої монополії: з 1 січня 2017 р. – у Верховному 

Суді та судах касаційної інстанції, з  1 січня 2018 р. – у судах апеляційної 

інстанції, та з 1 січня 2019 р. – у судах першої інстанції. Водночас, потрібно 

зазначити, що відмежування в перехідних положеннях Конституції України 

Верховного Суду України від судів касаційної інстанції суперечить Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» [302], який встановлює, що 

Верховний Суд України є судом касаційної інстанції, що свідчить про 

невизначеність законотворця з роллю Верховного Суду України в судовій 

системі України. 

Дослідження різних підходів до визначення поняття конституційної 

реформи, її ознак та функцій, а також історико-правових аспектів 

конституційної модернізації в Україні, дає підстави запропонувати авторське 

визначення поняття конституційної реформи, яку потрібно розглядати як 

поетапне, системне, проведене з дотриманням процедурних вимог, внесення 
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якісних, докорінних змін до чинної Конституції або прийняття нової 

Конституції, що визнана (легітимізована) суспільством. 

Сутність конституційної реформи знаходить свій вираз у функціях, до 

яких відносяться функції: інституціоналізації, концептуального оновлення, 

понятійного забезпечення процесів перетворення держави та права, 

забезпечення переходу держави та права до якісно нового етапу свого 

існування, вирішення (зняття) суперечностей між потребами розвитку 

суспільства та можливостями, заданими в межах основного закону держави 

та ін. 

Крім того, до зазначених в українській конституційно-правовій 

доктрині ознак конституційної реформи потрібно також віднести легальність 

її проведення, тобто будь-які внесення змін до чинного Основного Закону 

держави повинні бути проведені у чіткій відповідності до вимог 

матеріального та процесуального права, інакше ставиться під сумнів сама 

цінність, ідея конституції. 

Оскільки конституційна реформа завжди пов’язана із реалізацією 

публічної влади та встановлює межі допустимої поведінки суб’єктів права, то 

її потрібно розглядати як явище політико-правового характеру.  

При цьому чітке розуміння сутності конституційної реформи є 

неможливим без визначення співвідношення конституційної реформи з 

суміжними категоріями, такими як «конституційно-правова реформа», 

«конституційна модернізація», «внесення змін до Конституції», 

«конституційний процес» тощо. 

Зокрема, конституційна реформа та конституційний процес мають 

різну правову природу, адже конституційний процес гарантує правове 

забезпечення проведення конституційних реформ, встановлюючи правову 

регламентацію тих заходів, які спрямовані на прийняття нового або внесення 

змін у чинний Основний Закон. 

На відміну від конституційної модернізації, яка спрямована на 

оновлення і осучаснення конституції та не передбачає докорінних змін 
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конституційного ладу, конституційна реформа передбачає прийняття нової 

конституції або якісну зміну чинного основного закону. 

Отже, вивчення історичного процесу становлення феномену 

«конституція», який на різних етапах розвитку правової думки мав різні 

значення (наприклад, розуміння конституції як волі імператора, або як окремі 

акти церкви), дає підстави стверджувати, що сучасного значення цей термін 

набув в епоху буржуазних революцій. 

Єдиного, усталеного підходу до розуміння сутності та природи 

конституції в наукових колах немає. Найбільш розповсюдженими підходами 

до розуміння сутності конституції є: нормативістський, природно-правовий, 

соціологічний (лассальянський), класово-вольовий (марксистсько-

ленінський), інституціоналістський та теологічний. Кожен з них розкриває 

окремі аспекти конституції як фундаменту існування суспільства. 

Водночас, необхідною умовою забезпечення неухильного виконання 

вимог конституцій, неможливості допущення свавілля з боку державної 

влади, утвердження принципів верховенства права та законності, є 

конституціоналізм. Така різноманітна та багатопланова категорія як 

конституціоналізм не має єдиного та універсального значення, але, доцільно 

розглядати конституціоналізм крізь призму обмеження влади як сукупність 

принципів, механізмів, порядків діяльності, оскільки саме такий підхід 

значною мірою відповідає природі конституціоналізму. 

Розглядаючи специфіку поступового становлення та розвитку 

доктрини конституціоналізму на території сучасної України, необхідно 

відзначити, що  організація правового укладу функціонування державної 

влади Київської Русі, Галицько-Волинського та Литовсько-Руського 

князівств здійснювалася на засадах звичаєвого права. Добою появи актів, що 

мали риси конституційного документу, потрібно вважати період розквіту 

Гетьманщини, а Конституцію Пилипа Орлика 1710 р. можливо розглядати як 

першу європейську конституцію. 

Значний вплив на утвердження сучасної конституційної дійсності в 

Україні справив конституційний розвиток України в часи УНР та ЗУНР, а 
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також конституції радянського періоду розвитку нашої країни, основою яких 

були відповідні конституції СРСР. 

Аналізуючи сучасний етап розвитку українського конституціоналізму, 

необхідно зазначити, що різноманіття наявних підходів до періодизації 

процесу здійснення конституційної реформи в Україні обумовлене тим, що в 

його основу покладаються різні ознаки здійснення якісних перетворень 

конституційної матерії, а тому систематизація і класифікація таких ознак 

одним з найважливіших теоретико-методологічних завдань української 

конституційно-правової науки на сучасному етапі [399]. 

Отже, у результаті ґрунтовного наукового аналізу історико-правових 

аспектів становлення та розвитку світового і, зокрема, українського 

конституціоналізму, було сформульовано такі висновки: а) формування 

конституційного права як самостійної галузі національного права пов’язано з 

загальним процесом становлення конституціоналізму як теорії, втіленої на 

державному рівні, яка брала початок з прийняття перших світових 

конституцій наприкінці XVIII ст., основний юридичний зміст якої полягає у 

впровадженні так званого «обмеженого правління» на основі суспільно-

політичного принципу розподілу влади в державі на три основні гілки, що, 

натомість, породжує можливість впровадження положень, які суперечать 

одне одному, в актах різних гілок влади, виданих в межах своєї компетенції, 

які одночасно визнаються джерелами конституційного права, втілюючи 

зокрема відповідні політичні інтереси різних державних органів та вищих 

посадових осіб; б) історичні та історико-правові передумови формування 

сучасної європейської доктрини конституціоналізму з’явилися ще у XIII ст., 

коли у Великій Британії абсолютна влада монарха була обмежена 

аристократичним прообразом парламенту та було прийнято Велику хартію 

вольностей як перший офіційний обмежувальний правовий акт, добровільно 

визнаний на державному рівні абсолютним монархом; в) протягом історії 

конституціоналізму уникати великої кількості конституційно-правових 

конфліктів в деяких країнах світу (наприклад, США) допомагало реальне, 

гарантоване конституційно-правовими механізмами втілення ідеї 
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«обмеженого правління» (на відміну від тоталітарних режимів, таких як 

правова система СРСР, де норми конституції практично у повному обсязі в 

частині регулювання політико-правових відносин суперечили  реальній 

ситуації та відповідним наповненням певних правовідносин та 

конституційно-правовими механізмами їх здійснення) [399]. 
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2.2 Транснаціональний (глобальний) конституціоналізм та його 

співвідношення з конституційним правом: онтологічний та 

аксіологічний виміри 

 

Аналізуючи транснаціональний (глобальний) конституціоналізм як 

сучасний феномен суспільно-правової дійсності, що відображає ключові 

тенденції та детермінанти процесів конституціоналізації міжнародного права 

та інтернаціоналізації конституційного права і є безпосереднім породженням 

вказаних процесів, необхідно зазначити, що уніфіковані ознаки глобального 

конституціоналізму знаходять свій прояв під час реалізації конституційних 

реформ як засобу прогресивного перетворення національних правових 

систем. 

Так, комплексні конституційні реформи є  досить поширеним явищем 

в сучасній політико-правовій реальності, адже внесення змін до Конституції 

є звичайною світовою практикою, пов’язаною з потребою правового 

забезпечення змін, що відбуваються в суспільному житті та відображають 

певний етап розвитку державної організації суспільства. Мабуть, не 

знайдеться держави, яка б за останнє століття у той чи інший спосіб не 

змінювала свою конституцію [394]. 

В літературі закцентовано  увагу, що «сьома за рахунком конституція 

Бразилії, прийнята у 1988 р., вже зазнала 64 зміни; конституція Венесуели, 

що набула чинності 30 грудня 1999 р., стала 26-ю конституцією країни; 

Конституція Грузії 1995 р. змінювалася вже 19 разів. До конституції ФРН, що 

набула чинності 24 травня 1949 р., було внесено більше ніж 50 змін. Серед 

них зміни, що стосувалися вступу до НАТО (1956 р.), стану оборони 

(1968 р.), наслідків об’єднання Німеччини (1994 р.). Конституція Франції від 

1958 р. діє зі змінами та доповненнями від 1962, 1992, 1993, 1996, 2000, 2008 

рр. До неї, в період 1791–1946 рр., у Франції було прийнято 13 конституцій. 

Конституція Мексики, що набула чинності 1 травня 1917 р., є єдиною у 

своєму роді, оскільки відповідно до її ж положень вона є «вічною» 

конституцією, прийнятою «на всі часи», та не може бути скасована «навіть у 
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результаті революцій». При цьому за час існування цієї конституції до неї 

було внесено… понад 400 змін і доповнень» [47, с. 40]. 

Аналіз змісту конституційних змін останніх років на універсальному 

(глобальному) рівні дає підстави виділити деякі їх напрямки.  

По-перше, в сучасних світових конституціях дістають подальшого 

розвитку окремі принципи. Так, розширюється правове регулювання 

принципу гендерної рівності: якщо на початковому етапі конституційні 

тексти містили лише норми про рівність у політичних правах, рівний доступ 

жінок і чоловіків до отримання виборних мандатів і виборних посад, то 

згодом зміст вказаного принципу було істотно розширено і посилено. 

Зокрема, Конституційний закон Французької Республіки від 23 липня 2008 р. 

закріпив в ст. 1 Конституції принцип рівності не тільки прав жінок і 

чоловіків, а й їх обов’язків. Нова Конституція Марокко 2011 р. передбачила 

положення про те, що чоловіки і жінки наділені не тільки рівними 

політичними, але і громадянськими, економічними, соціальними, 

культурними, екологічними правами. Подальшого розвитку отримує 

конституціоналізація правового статусу парламентської опозиції: якщо 

раніше окремі зарубіжні конституції (Португалії і ін.) фіксували право на 

створення опозиції, сучасні конституції XXI ст., (Бутан, Марокко, Непал), 

сприйнявши зазначене положення, розвивають його, конкретизуючи окремі 

права опозиції, зокрема – ті, що реалізуються через парламентські форми та 

методи [228, с. 55–56]. 

Поряд з демократизацією політичної системи, удосконалення 

конституцій пов’язано з удосконаленням соціальної політики сучасних 

держав світу, а тому у конституціях, прийнятих за останні десятиліття, 

знайшли втілення нові виклики соціально-економічного характеру. Так, в 

деяких з них йдеться, хоча і не дуже чітко, про соціально орієнтовану 

економіку (наприклад, Конституція Польщі 1997 р.). У конституціях 

Португалії (1976 р.), Іспанії (1978 р.) йдеться про державне планування 

економічного розвитку. В Конституції Єгипту 1971 р. (в ред. 2007 р.) є 

положення про соціальне партнерство. У деяких конституціях встановлено, 
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що окремі об’єкти економіки знаходяться у винятковій державній 

власності [159, с. 34–35]. 

Розвиток науково-технічного процесу зумовлює виникнення нових 

суспільних відносин, які потребують конституційно-правового регулювання. 

Так, зокрема, Конституція Швейцарії 1999 р., в ч. 2 ст. 119 якої заборонено 

будь-яку форму клонування і будь-яке втручання у спадковий матеріал 

людських гамет і ембріонів, перенесення в людський зародковий матеріал 

генотипу, що не належить людині, дарування ембріонів, всі види сурогатного 

материнства [228, с. 58]. 

Зазнають певних змін і традиційні об’єкти конституційного 

регулювання, що демонструє безпосередній вплив глобального 

конституціоналізму на традиційні предмет і метод конституційного права, як 

базової національної галузі права. Так, право власності стало регулюватися з 

середини XX ст., з урахуванням соціальної функції, яка означає, що власність 

повинна використовуватися власником не тільки в його інтересах, а й в 

інтересах суспільства. Крім того, виникли нові підходи до регулювання 

організації і діяльності держави – використання нетипових форм правління, 

поява тенденції регіоналізації держав, закріплення в конституціях основних 

принципів державної політики, які все частіше відображаються у 

використанні таких конституційних характеристик держави, як правова, 

світська, соціальна, демократична тощо [156]. 

Деякі конституції зарубіжних країн закріплюють ряд нових обов’язків 

особистості. Наприклад, Конституція Бутану 2008 р. передбачає, що «особа, 

за можливості, має допомагати жертвам нещасних випадків і природних 

катастроф», «кожна особа має ... виступати проти корупції» [228, с. 59]. 

Отже, завданням сучасного конституційного процесу в Україні, що 

випливає із загальних світових тенденцій формування доктрини 

уніфікованого транснаціонального (глобального) конституціоналізму, є 

напрацювання пропозицій щодо здійснення децентралізації влади, 

конституційного вдосконалення прав і свобод людини, реформи судової 

системи, які забезпечать поступальний прогресивний розвиток нашої 
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держави, а в перспективі – інтеграцію до Європейського Союзу та до 

європейських і євроатлантичних оборонних структур [340, с. 128]. 

При цьому, з огляду на вітчизняну політику, спрямовану на 

інтеграцію у європейський простір, необхідно врахувати досвід проведення 

конституційної реформи в Польщі, яка була реалізована з урахуванням 

світових конституційних цінностей та тенденції модернізації конституційно-

правового регулювання найважливіших суспільних відносин. 

Так, 16 грудня 1991 р. Польща та ЄС підписали «Європейську угоду 

про створення асоціації між РП, з одного боку, та європейськими 

спільнотами й державами – її членами, – з іншого». Європейська угода (про 

асоціацію) передбачала тісну співпрацю між ЄС та Польською державою за 

кількома стратегічними напрямками: політика, економіка, культура та 

євроінтеграція. Поворотним моментом стало прийняття нової Конституції 

Польщі від 2 квітня 1997 р. [112, с. 14].  

Прийняттям Конституції Республіка Польща завершила процес 

політичної інституціоналізації, закріпила основні свої досягнення на шляху 

до розбудови демократичної правової системи: принцип поділу влади, 

пропорційний їх розподіл, зв’язки між основними інституціями, які повинні 

працювати як механізм, що саморегулюється [235, с. 19]. 

Ухвалена Конституція стала результатом тривалих політичних 

дискусій та переговорів. Маючи за пріоритет потенційне членство Польщі в 

ЄС, проектанти Конституції 1997 р. заклали в неї окреме підґрунтя для 

майбутнього делегування певних елементів компетенції спільним органам 

ЄС. Важливий пункт «Європа» вміщено у ст. 90 Конституції. Він мав за мету 

знайти вирішення колізії з збереження засад національного суверенітету і 

передбаченою можливістю інтеграції в ЄС. Саме в цій ст. 90 Конституції 

зазначено, що: «Республіка Польща може, на підставі міжнародних угод, 

делегувати до міжнародної організації або міжнародної інституції 

компетенцію органів державної влади з деяких конкретних питань». Це 

положення створило достатню конституційно-правову легітимацію для 

приєднання Польщі до Європейського Союзу [112,  с. 15].  
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Внаслідок національної конституційної реформи Конституція України 

поповнилася схожою за конструкцією правовою нормою, яка передбачає 

можливість визнання юрисдикції такої міжнародної установи, як 

Міжнародний кримінальний суд, однак можливість делегування компетенції 

органів державної влади до міжнародних організацій та міжнародних 

інституцій національною конституційною реформою не передбачена. Отже, 

перейняття досвіду Польщі у сфері конституційного реформування 

сприятиме законодавчому закріпленню європейського вибору України на 

найвищому (конституційно-правовому) рівні. 

Крім того, «лабораторією конституцій» завжди вважалася Франція, і 

проведена в 2008 р. конституційна реформа підтвердила це твердження, 

змінивши вигляд Конституції 1958 р. Практично половина тексту 

Конституції V Французької Республіки була доповнена або викладена в новій 

редакції. Липнева реформа 2008 р. була проведена за трьома основними 

напрямками: 1) посилення ролі парламенту; 2) посилення контролю над 

виконавчою владою; 3) набуття громадянами нових прав [410].  

Зазначена реформа посилила роль парламенту в державному 

механізмі, наділивши його новими правами: правом приймати резолюції; 

дозволяти або продовжувати військові втручання за кордоном; обговорювати 

проекти по тексту, виправленому комісією, а не Урядом; наділила правами в 

галузі міжнародної та європейської політики. В Конституції збережені й 

істотно розширені елементи парламентського правління. Права Президента 

наразі дещо обмежені, наприклад: право помилування може бути реалізовано 

лише в індивідуальному порядку; обмежено право призначення Президентом 

Республіки низки посадових осіб (наприклад, членів Конституційної Ради). 

Крім того, закріплена заборона займати посаду Президента більше двох разів 

поспіль [436], що також відображає загальносвітову тенденцію 

конституційно-правового розвитку інституту глави держави в частині 

визначення порядку та умов його обрання на найвищу державну посаду. 

Так, конституційна реформа 2008 р. відкрила можливість громадянам 

звертатись у зв’язку з подачею позову до французького суду з пріоритетним 
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запитом на відповідність Конституції, тобто стверджувати, що чинне 

законодавче положення порушує права та свободи, гарантовані 

Конституцією. Таким чином, введення подібного контролю за 

законодавством дозволяє учасникам судового процесу отримувати 

додатковий захист своїх прав і свобод, оскільки оголошена 

неконституційною норма законодавства не може бути застосована, і через це 

вона виключається з числа норм, що регулюють правопорядок [251]. 

Така практика конституційного реформування Франції певною мірою 

була запозичена і українським законодавцем та знайшла свій розвиток в 

галузевому законодавстві, зокрема в Законі України «Про Конституційний 

Суд України» [295], яким запроваджується можливість подання до 

Конституційного Суду України письмового клопотання щодо перевірки на 

відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його 

окремих положень), який застосований в остаточному судовому рішенні у 

певній справі. Право на таке подання надається особі, яка вважає, що 

застосований в остаточному судовому рішенні в її справі Закон України 

(його окремі положення) суперечить Конституції України. 

Натомість, умови наступного конституційного контролю, 

ініційованого громадянами, у Франції і в Україні різняться. Для Франції не є 

необхідним елементом розгляд такого позову в національному суді, оскільки 

питання про відповідність конституційним положенням певного закону, який 

підлягає використанню, може бути поставлене перед судом, який розглядає 

справу по суті, в письмовій формі у вигляді окремого клопотання. Суд 

повинен негайно розглянути це питання і встановити відповідність критеріям 

допустимості. У випадку позитивної відповіді матеріали повинні бути 

передані в одну із високих юрисдикцій [157, с. 84], до яких відносяться 

Державна рада та Касаційний суд. Саме Державна рада та Касаційний суд 

приймають рішення про передачу матеріалів у Конституційну раду [163]. 

В Україні звернення до Конституційного Суду України з 

конституційною скаргою можливе лише після винесення остаточного 

рішення у справі. Застосована вітчизняним законотворцем модель 
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наступного конституційного контролю є менш прогресивною, порівняно з 

тією, що застосована Францією, оскільки передбачає захист від положень 

законів України, що не відповідають Конституції України, вже після того, як 

правовий конфлікт буде вирішено на підставі неконституційних положень, 

що потягне за собою виникнення у сторін відповідних прав та обов’язків. 

Потрібно наголосити і на тому, що громадяни України наділені правом 

оскаржувати положення лише законів України, однак положення 

підзаконних нормативно-правових актів на відповідність Конституції 

України не можуть бути перевірені за ініціативою громадян, тоді як з огляду 

на практику Конституційного Суду України, кількість підзаконних 

нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції України є 

значною, про що свідчать Рішення Конституційного Суду України у справі 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення у 2008 

році земельних аукціонів» [320], Рішення Конституційного Суду України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення 

підпункту 1 пункту 4 Положення про паспортну службу органів внутрішніх 

справ [319] та інші. 

Відображенням наявної в багатьох зарубіжних країнах тенденції 

регіоналізації та автономізації є закріплення в конституційних текстах 

принципу децентралізації [228, с. 57], що також становить одну з ключових 

тенденцій сучасного глобального конституціоналізму. 

Показовим з погляду послідовності та ефективності проведення 

реформи щодо децентралізації публічної влади є досвід Франції [250], де у 

2003 р. до ст. 1 Конституції було включено конституційний принцип 

децентралізованого устрою держави [228, с. 57].  

Прикладом однієї з найбільш централізованих держав є Франція, 

кількість самоврядних одиниць (комун) якої зараз сягає 36 тис., за 

економічним потенціалом посідає четверте місце в світі. У 2002 р. Франція 

прийняла закон, відповідно до якого були створені т. зв. агломерації, тобто 

об’єднання населених пунктів, об’єднання комун. З одного боку, це сприяє 
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вирішенню проблем, які цікавлять жителів сусідніх громад, а з іншого – 

дозволяє економити державний ресурс і створює умови для того, щоб 

територія сама заробляла кошти, тобто, створює умови для саморозвитку. 

Для України цей досвід є досить корисним у контексті реалізації 

конституційної децентралізації публічної влади, адже протягом останньої 

чверті минулого століття самоврядування Франції отримало більше автономії 

щодо ресурсів та легітимності [250]. 

Водночас впровадження реформ децентралізації не принесе 

позитивних результатів, якщо цей процес матиме примусовий характер [351]. 

Україна повинна враховувати даний постулат у вітчизняній практиці 

децентралізації публічної влади, а тому добровільне об’єднання 

територіальних громад не повинно здійснюватися за планами, 

затвердженими державними органами влади. 

Корисним для України в частині проведення конституційної 

децентралізації можна вважати також інститут префектів, який успішно діє у 

Франції. 

У Франції функції префектів поділяють на три категорії: 1) загальне 

управління, зокрема повноваження щодо місцевих органів центральних 

державних відомств; 2) нагляд за діяльністю органів місцевого 

самоврядування; 3) безпека та захист населення [99, с. 21]. Запровадження 

посади префекта в Україні буде сприяти розмежуванню компетенції органів 

місцевого самоврядування з органами державної влади, представником якої 

стане саме префект [64, с. 180]. 

Розглядаючи французьку модель інституту префектури, одним з 

найбільш цікавих елементів для України є взаємозв’язок органів місцевого 

самоврядування та префектів, які є представниками держави на місцях. Так, 

префекти наділяються повноваженнями оспорювати рішення органів 

місцевого самоврядування, які виходять за межі їх компетенції та суперечать 

законодавству. Однак до 1982 р. префекти мали право забороняти та 

відміняти акти органів місцевого самоврядування своїм одноосібним 

рішенням, тобто без звернення до суду [310, с. 126]. 
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Проте в Україні наділення префекта повноваженням зупиняти дію 

актів органів місцевого самоврядування має свої ризики. Рівень правової 

культури в Україні є значно нижчим від Франції, що зумовлює можливе 

виникнення ситуацій, за яких префект як представник держави буде 

керуватися політичною доцільністю при прийнятті рішень про зупинення дії 

актів органів місцевого самоврядування, або ж буде використовувати свої 

повноваження для тиску на органи місцевого самоврядування. 

Крім того, потрібно враховувати і ту інституціональну особливість, 

що надання префектам контрольно-наглядових повноважень стосовно 

органів місцевого самоврядування не супроводжується симетричним 

наданням органам місцевого самоврядування законних засобів захисту від 

неправомірної поведінки префектів [174, с. 9]. 

Привертає увагу досвід децентралізації публічної влади на сучасному 

етапі розвитку світового конституціоналізму і в Італії. Конституційна 

реформа 2001 р., або, як її прийнято називати, «Реформа V Глави», остаточно 

закріпила децентралізацію і автономізацію регіонів як провідного принципу 

реформування державного устрою Республіки Італія [333, с. 123]. Для 

організації самоврядування у цій державі застосовано модель автономії, 

оскільки всі територіальні одиниці визнаються автономними утвореннями з 

власним статусом [72, с. 17]. 

Результатом реформування стало формування трирівневої системи 

організації влади в країні: регіон – провінція – комуна [273, с. 686]. У 

контексті цього потрібно зазначити, що Україна Концепцією реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади також 

запроваджує трирівневу систему місцевого самоврядування: базовий, 

районний та регіональний рівні. 

Завданнями комун є запровадження та акумулювання місцевих 

податків, регулювання діяльності місцевої поліції, початкової та середньої 

освіти,  закладів охорони здоров’я, надання соціальних послуг на місцевому 

рівні, громадського транспорту, дозволу на торгівлю, збір та утилізацію 
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сміття, місцеву транспортну інфраструктуру та освітлення вулиць [273, 

с. 686]. 

До основних функцій провінційних органів місцевого самоврядування 

відносяться територіальне планування, регулювання діяльності місцевих 

поліцейських органів та пожежної служби, транспортне забезпечення та 

реєстрація, охорона навколишнього середовища, розвиток культурної 

спадщини, медичні питання та утилізація твердих побутових відходів, 

менеджмент середньою освітою [105,  с. 5]. 

Італійські провінції об’єднані в регіони (області), які обирають раду та 

президента. П’ять регіонів мають спеціальний статус (області, що межують з 

іншими країнами) – вони наділені законодавчими повноваженнями [115, 

с. 64]. Видатки на забезпечення функціонування освіти, охорони здоров’я, 

транспортних мереж, цивільної авіації, надання адміністративних послуг для 

промисловості та бізнесу зосереджені у регіональних бюджетах [273, с. 686]. 

Досвід Італії щодо розподілу повноважень між різними рівнями 

місцевого самоврядування може слугувати базисом для проведення 

відповідних перетворень в Україні, оскільки, виходячи з Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні, тенденції розподілу повноважень між органами місцевого 

самоврядування різних рівнів нині є відірваними від реальної спроможності 

їх виконання. Наприклад, до основних повноважень органів місцевого 

самоврядування районного рівня відноситься лише виховання та навчання 

дітей у школах-інтернатах загального профілю та надання медичних послуг 

вторинного рівня, тоді як базовий рівень органів місцевого самоврядування є 

перевантаженим наданими йому повноваженнями: це і надання 

адміністративних послуг через відповідні центри, і розвиток доріг, мереж 

водо-, тепло-, газо-, електропостачання, і водовідведення, управління 

закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти та інше. Факт того, 

що дотаційність 5419 бюджетів місцевого самоврядування становить понад 

70%, а 483 територіальні громади на 90% утримуються за рахунок коштів 

державного бюджету [262, с. 129] свідчить про те, що фінансова основа для 



160 

виконання місцевим самоврядуванням повноважень на базовому рівні є 

недостатньою. 

Загалом, сучасний етап конституційних перетворень в Україні 

спрямований на демократизацію державного режиму, що супроводжується 

переорієнтуванням конституційного процесу за напрямом євроінтеграції, 

який, натомість, ґрунтується на загальних засадах глобального 

конституціоналізму як універсальної, загальнолюдської доктрини та 

відповідного політико-правового явища у суспільному житті. До цього 

процесу залучені більшість органів публічної влади, які мають можливість, 

відповідно до своєї компетенції, а саме, приведення законодавства України у 

відповідність до європейських стандартів [197, с. 72]. Серед окремих 

напрямків конституційної реформи в Україні значна кількість положень 

потребує узгодження з європейськими стандартами, а імплементація 

європейських конституційних цінностей до національної правової системи, 

безумовно, є необхідним кроком для практичної реалізації обраного народом 

України вектору зовнішнього розвитку, орієнтованого на впровадження 

світових конституційних принципів та ідеалів. 

Зокрема, в умовах євроінтеграційних прагнень України особливої 

актуальності набуває реформування функціональної спрямованості 

діяльності прокуратури, зокрема – питання щодо обсягу повноважень 

прокурора з представництва інтересів держави в суді.  

У зв’язку з цим, доречно нагади позицію Венеціанської комісії, 

викладену в Звіті з Європейських стандартів щодо незалежності судової 

системи: частина II – Служба обвинувачення, у пункті 71 якого 

Венеціанська комісія звернула увагу на те, що необхідно відрізняти 

інтереси носіїв державної влади та публічні (державні інтереси), а також 

на те, що в ідеалі виконання функцій щодо захисту публічних інтересів не 

потрібно поєднувати або плутати з функцією захисту інтересів діючого 

уряду, інтересів інших інституцій держави чи навіть інтересів політичної 

партії. З метою розвитку цих положень у пункті 87 Висновку CDL-

AD(2013) 025 експерти зазначили про необхідність звести повноваження 
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прокурора з представництва інтересів держави в суді до ситуацій, у яких 

жоден інший державний орган не має можливості забезпечити 

представництво [343, с. 83]. 

Водночас, профільний Закон України «Про прокуратуру», який 

деталізує конституційне положення про представництво прокуратурою 

інтересів держави в суді, встановлює, що умовами для представництва в суді 

законних інтересів держави прокуратурою, поряд із відсутністю суб’єкта 

владних повноважень, до компетенції якого віднесено повноваження щодо 

захисту інтересів, є нездійснення захисту інтересів держави компетентним 

органом та неналежне здійснення компетентним органом своїх повноважень 

із захисту інтересів. 

Як вбачається, функціонування всієї системи органів прокуратури 

України може бути ефективним лише при запровадженні якісного механізму 

призначення Генерального прокурора, на якого покладається завдання 

організувати діяльність органів прокуратури. Процедура призначення на 

посаду Генерального прокурора України, відповідно до якої Генеральний 

прокурор України призначається на посаду Президентом України за згодою 

Верховної Ради України, не відповідає європейським стандартам, оскільки, 

як зазначається у звіті Венеціанської комісії з Європейських стандартів щодо 

незалежності судової системи: частина ІІ – Служба обвинувачення у межах 

процедури призначення Генерального обвинувача, потрібно отримувати 

консультації щодо професійної кваліфікації кандидатів від відповідних осіб, 

таких як представники юридичної спільноти (зокрема – обвинувачів) та 

громадянського суспільства [133]. 

Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального 

правосуддя передбачає необхідність прокурорів поважати незалежність і 

неупередженість суддів, а саме: вони ніколи не повинні ні ставити під сумнів 

судові рішення, ні перешкоджати їх виконанню, зберігаючи використання їх 

права на процедуру апеляції або на будь-яку іншу пояснювальну процедуру 

[317]. Прокурори повинні утримуватися від публічних коментарів і заяв у 
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засобах масової інформації, які можуть створити враження прямого або 

опосередкованого тиску на суд для досягнення певного рішення, чи впливати 

на справедливість процесу. Прокурори повинні бути обережними, надаючи 

коментарі щодо процедури, якій слідував суддя, або винесеного судового 

рішення, і в разі потреби мають заявляти про свою незгоду з цим рішенням 

апеляційним шляхом [85].  

Наведені стандарти поведінки прокурорів, їх взаємовідносин із 

суддями, ще не набули належної практичної реалізації в правовому 

просторі нашої держави. Так, досить часто прокурори коментують рішення 

суддів у засобах масової інформації як при розгляді резонансних, так і при 

розгляді всіх інших справ. Показовими у вказаному контексті є, наприклад, 

коментарі прокурора О. Донського у справі Лавриновича, який зазначав, 

що він не очікував від судді іншого рішення, що рішення судді є 

необґрунтованим, що суддя вже раніше відпускала осіб, які потім втекли. 

Також прокурор повідомив, що за дане рішення суддю внесли до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Отже, є закономірним, що після 

вираження прокурорами своєї позиції щодо правомірності, 

обґрунтованості судового рішення та їх ставлення до персони судді, 

держава вимушена проводити політику, спрямовану на відновлення довіри 

до судової гілки влади. 

В умовах втрати суспільством довіри до судової гілки влади 

важливого значення набуває питання забезпечення принципу незалежності 

судових органів, керівна роль якого відзначається як на міжнародному рівні, 

так і на рівні Європейського Союзу.  

Приписами статті 6 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний 

розгляд його справи незалежним судом упродовж розумного строку. 

Відповідно до схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної 

Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 р., основних принципів 

незалежності судових органів [263], судові органи вирішують передані їм 

справи безсторонньо, на основі фактів згідно з законом, без будь-яких 
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обмежень, неправомірного впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання, 

прямого чи непрямого, з будь-якого боку і через будь-які причини.  

Бангалорські принципи поведінки суддів встановлюють, що 

незалежність судових органів є передумовою забезпечення правопорядку та 

основною гарантією справедливого вирішення справи в суді. Суддя має 

здійснювати свою судову функцію незалежно від стороннього впливу, 

зважаючи виключно на оцінку фактів, відповідно до свідомого розуміння 

права, незалежно від спонукання, тиску, загроз чи втручання, прямого чи 

опосередкованого,  що здійснюється з будь-якої сторони та з будь-якою 

метою [62]. 

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи 

«Державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки» 

[316] проголошує, що судді повинні мати необмежену свободу щодо 

неупередженого розгляду справ відповідно до законодавства та власного 

розуміння фактів. Ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи Рекомендація 

№ 94 (12) «Незалежність, дієвість та роль суддів» передбачає, що судді 

повинні приймати свої рішення цілком незалежно і мати змогу діяти без 

обмежень, без неправомочного впливу, підбурення, тиску, погроз, 

неправомочного прямого чи непрямого втручання, незалежно з чийого боку 

та з яких мотивів воно б не здійснювалося. Судді мають бути цілком 

вільними у винесенні неупередженого рішення у справі, яку вони 

розглядають, покладатися на своє внутрішнє переконання, власне 

тлумачення фактів та чинне законодавство. Виконавча та законодавча влади 

повинні забезпечити, щоб судді були незалежними і щоб не вживалися 

заходи, які можуть поставити під загрозу незалежність суддів [315]. 

Натомість, нинішній стан реалізації функції правосуддя в Україні 

певною мірою ставить під сумнів ефективну реалізацію принципу 

незалежності судових органів. 

Викликає занепокоєння і порядок призначення на посаду судді, 

зокрема функціонування Громадської ради Доброчесності, персональний 

склад якої представлений здебільшого лише двома громадськими 
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об’єднаннями: «Центр політико-правових реформ» та «Всеукраїнське 

об’єднання «Автомайдан». 

Так, при ухваленні висновку про невідповідність кандидата на посаду 

судді [87] Юрченко В. П. критеріям доброчесності та професійної етики 

Громадська рада Доброчесності керувалась винятково політичними 

аргументами. Так, серед підстав прийняття такого висновку є покривання 

«суддів Майдану», що знаходить свій прояв в тому, що кандидат на посаду 

судді входила до складу колегії суддів, які 14 березня 2016 р. визнали 

незаконним та скасували подання Вищої ради юстиції про звільнення судді 

Дарницького районного суду м. Києва Пойди Сергія Миколайовича за 

рішення проти Майдану (23 січня 2014 р. суддя Пойда ухвалив рішення про 

тримання під вартою активістів Майдану) [281]. 26 квітня 2016 р. Верховний 

Суд України скасував постанову Вищого адміністративного суду України від 

14 березня 2016 р., яка була прийнята колегією суддів, до якої системою 

автоматизованого розподілу була включена суддя Юрченко В. П., та 

направив справу на новий розгляд [282]. За результатами нового розгляду 

справи, постанову колегії суддів, до якої була включена Юрченко В. П., 

скасовано [280]. Судді Швець В. В. та Штульман І. В., які входили до складу 

колегії, з таким судовим рішенням не погодилися, та кожен письмово 

обґрунтував свою окрему думку [257; 258], що додатково свідчить про 

складність справи. 

Потрібно зазначити, що Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» встановлено, що суддю не може бути притягнуто до відповідальності 

за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або 

дисциплінарного проступку. Прийнятною є  позиція Венеційської комісії про 

те, що помилкові рішення необхідно оскаржувати в межах апеляційного 

провадження, а не притягати суддів до індивідуальної відповідальності, крім 

випадків, коли помилка виникла внаслідок умислу або грубої недбалості з 

боку судді [84]. У Київських Рекомендаціях щодо незалежності судочинства 

у Східній Європі, на Південному Кавказі та у Середній Азії, передбачено, що 

діяльність суддів жодним чином не може оцінюватися на підставі змісту їх 
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рішень чи вироків (безпосередньо, чи через вирахування відсотка скасованих 

рішень). Те, як суддя вирішує справу, ніколи не може бути підставою для 

накладення санкцій [140]. В цьому випадку висновок Громадської ради 

Доброчесності ґрунтується на оцінці прийнятого кандидатом на посаду судді 

рішення та породжує для кандидата негативні наслідки у вигляді перепон для 

кар’єрного зростання. Отже, у такому разі Громадська рада Доброчесності 

перебирає на себе не властиву їй функцію оцінки компетенції кандидата на 

посаду судді. 

Отже, повноваження Громадської ради суттєво виходять за межі 

повноважень дорадчого органу і дають змогу Громадській раді вагомо  

впливати на результати оцінювання [86], оскільки висновок Громадської 

ради про невідповідність кандидата на посаду судді вимогам професійної 

етики та доброчесності може бути подоланий Вищою кваліфікаційною 

комісією тільки більшістю голосів. Практика діяльності Громадської ради 

Доброчесності демонструє, що вона з органу, головним завданням якого є 

утвердження доброчесності та високих стандартів професійної етики у 

суддівському корпусі [312], перетворилася в орган тиску на суддівський 

корпус, що є порушенням європейського принципу незалежності судової 

влади. 

Не знаходять свого втілення в Україні і європейські стандарти у сфері 

місцевого самоврядування. Так, Європейською хартією місцевого 

самоврядування [123] передбачено, що місцеве самоврядування здійснюється 

радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на 

основі прямого, рівного, загального виборчого права, і які можуть мати 

підзвітні їм виконавчі органи. Вітчизняна практика розвитку місцевого 

самоврядування не надає можливості районним та обласним радам 

утворювати власні виконавчі органи. З огляду на це Конгрес місцевих та 

регіональних влад Європи на своїй V сесії, посилаючись на статтю 3 

параграфа 2 Європейської Хартії місцевого самоврядування, у Рекомендації 

48 (1998) пропонує Україні надати обласним і районним радам законодавчу 

можливість мати свої власні адміністративні органи, підзвітні їм та 
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відповідальні перед ними [247, с. 111]. Таке положення дублюється і у 

Рекомендації 102 (2001) Конгресу місцевих та регіональних влад Ради [314], 

яка пропонує, щоб всі місцеві й регіональні ради, а також ради міст Києва й 

Севастополя, мали свої виконавчі органи та адміністрації аж до внесення 

потрібних змін у Конституцію. 

Європейська Хартія місцевого самоврядування суперечить  

законодавству України і в частині визначення головного, первинного 

суб’єкта місцевого самоврядування. Конституція України визначає місцеве 

самоврядування як право саме територіальної громади самостійно 

вирішувати питання місцевого значення, яке реалізується територіальної 

громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. 

Провідна роль територіальної громади в місцевому самоврядуванні 

дублюється і положеннях Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». У свою чергу, Європейська Хартія місцевого самоврядування 

головним суб’єктом місцевого самоврядування визначає орган місцевого 

самоврядування, висуваючи на перший план представницьку форму 

демократії, тоді як здійсненню громадянами регулювання та управління 

суттєвою часткою публічних справ надається другорядна роль, оскільки 

збори громадян, референдуми чи будь-яка інша форма прямої участі можлива 

лише у разі, якщо це дозволяється законом [395; 420].  

Відповідно до п. 1 ст. 8 Європейської Хартії місцевого 

самоврядування, будь-який адміністративний нагляд за органами 

місцевого самоврядування може здійснюватися тільки згідно з 

процедурами та у випадках, передбачених конституцією або законом. 

Згідно з положеннями п. 2 ст. 8 Європейської Хартії місцевого 

самоврядування, будь-який адміністративний нагляд за діяльністю органів 

місцевого самоврядування, як правило, має на меті тільки забезпечення 

дотримання закону та конституційних принципів. Однак вищі інстанції 

можуть здійснювати адміністративний нагляд за належністю виконання 

завдань, доручених органам місцевого самоврядування. Це положення 

встановлює стандарт поєднання нагляду за законністю з контролем за 
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доцільністю (адміністративний нагляд щодо власних повноважень 

муніципальної влади здійснюється виключно за законністю; щодо 

делегованих – допустимим є контроль за законністю й доцільністю, якщо 

останній відповідає вимогам правової визначеності й не протиставляється 

законності). Водночас, в Україні відсутні спеціальні процедури, надмірний 

обсяг делегованих повноважень, їхня функціональна переплетеність із 

власними повноваженнями й досі дають змогу контролювати діяльність 

органів місцевого самоврядування з порушеннями цієї вимоги [270, с. 76]. 

Окремої уваги заслуговує питання відтворення та реалізації принципу 

цілісності та недоторканості території суб’єктів місцевого самоврядування, 

закріпленого в статті 5 Європейської Хартії місцевого самоврядування. В 

юридичній літературі неодноразово зверталася увага на те, що в Конституції 

та законах України не визначено територіальної основи місцевого 

самоврядування, не встановлені межі територіальних громад. Дана проблема  

спричинила вживання в окремих нормативних актах низки понять і термінів, 

що не дістали відповідного законодавчого визначення, наприклад: «територія 

юрисдикції сільської, селищної, міської ради», «територія села, селища, 

міста» тощо. Відсутнє нормативне визначення і терміну, що вживається в 

офіційному перекладі українською мовою Європейської Хартії місцевого 

самоврядування – «територіальні кордони органу місцевого 

самоврядування» [191,  с. 41]. 

Не відповідає європейським стандартам й Закон України «Про місцеві 

вибори», яким позбавлено права голосу на місцевих виборах осіб, які за 

вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі. Таке позбавлення 

права голосу у жодний спосіб не залежить від ступеня тяжкості вчиненого 

злочину, що суперечить Кодексу належної практики у виборчих справах 

[147], відповідно до пункту 1.1. підпункту d якого, засудження особи лише за 

тяжкі злочини може бути підставою для позбавлення права обирати та бути 

обраним. Існуюча на сьогодні в Україні система призводить до розірвання 

зв’язків між територіальною громадою та засудженим, тобто особа (що була 

засуджена, наприклад, до позбавлення волі строком на 6 місяців)  позбавлена 
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права обрати кандидата у депутати до місцевої ради, який би представляв 

інтереси як територіальної громади, так і виборців свого виборчого округу 

протягом наступних п’яти років. Таке обмеження права обирати на місцевих 

виборах потрібно обумовити тяжкістю вчиненого правопорушення, 

перейнявши положення Кодексу належної практики у виборчих справах, або 

ж обумовити характером тих охоронюваних законом суспільних відносин, на 

порушення яких діяв засуджений, наприклад – у випадку вчинення злочинів 

проти виборчих прав громадянина.  

Таким чином, можна констатувати, що практика вдосконалення 

конституційно-правових інститутів є звичною для сучасного світу, і 

значною мірою відображає загальні транснаціональні (глобальні) тенденції 

розвитку світового конституціоналізму, як доктрини та політико-правового 

явища. 

До сучасних глобальних тенденцій конституційного реформування 

потрібно віднести, зокрема, те, що подальшого розвитку отримують окремі 

принципи, зокрема принцип рівності прав жінок та чоловіків, розвиваються 

положення про конституційно-правовий статус опозиції, закріплюються нові 

обов’язки особистості. Крім того, конституційно-правового регулювання 

набувають нові суспільні відносини, що виникли у зв’язку з розвитком 

науково-технічного прогресу. 

При цьому потрібно зазначити, що вказані тенденції є складовою 

конституційної модернізації суспільства як тенденції сучасного політико-

правового розвитку в об’єктивно існуючих детермінантах глобалізації та 

універсальної і регіональної міждержавної інтеграції.    

Зважаючи на означену взаємозалежність сучасних конституційних 

трансформацій від міждержавних процесів, що виражається у посиленні 

конституціоналізації міжнародного права та інтернаціоналізації 

конституційного права, у згідно з досвідом Польщі, в Конституції України 

потрібно передбачити можливість делегувати до міжнародної організації або 

міжнародної інституції певну частину суверенної компетенції органів 

державної влади з деяких конкретних питань, що допоможе правовому 
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закріпленню європейського вибору України на найвищому законодавчому 

(конституційному) рівні та інституціональному забезпеченню реалізації її 

інтеграційних завдань. 

Крім того, українська модель наступного конституційно контролю є 

менш прогресивною у порівнянні з тою, що застосовується у Франції, 

оскільки передбачає необхідність наявності остаточного судового рішення у 

справі, що може призвести до використання у правозастосовній діяльності 

неконституційних положень. Наявність великої кількості підзаконних 

нормативно-правових актів, визнаних Конституційним Судом України 

недійсними, зумовлює необхідність надання можливості громадянам 

оскаржувати за допомогою інституту конституційної скарги приписи не 

лише законодавчих актів, а й підзаконних нормативно-правових актів. 

Іншим висновком з аналізу загальносвітових тенденцій розвитку 

доктрини транснаціонального (глобального) конституціоналізму є 

необхідність, при проведенні в Україні комплексної конституційної реформи, 

вирішення проблеми розподілу повноважень між органами місцевого 

самоврядування різних рівнів в залежності від реальної фінансової 

спроможності їх виконання на цьому рівні. 

Правове регулювання місцевого самоврядування потребує приведення 

місцевого самоврядування у відповідність до Європейської хартії, зокрема в 

частині визначення первинного суб’єкта місцевого самоврядування, 

встановлення ефективного механізму адміністративного нагляду за органами 

місцевого самоврядування, реалізації принципу цілісності та недоторканості 

території суб’єктів місцевого самоврядування [420].  

Позбавлення права голосу на місцевих виборах осіб, які за вироком 

суду перебувають у місцях позбавлення волі, не відповідає наявним 

універсальним та європейським стандартам, а тому потребує обумовленості 

тяжкістю вчиненого правопорушення або ж характером охоронюваних 

законом суспільних відносин, на порушення яких діяв засуджений, у жодний 

спосіб не може бути загальним правилом у сучасному розумінні 
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конституційного забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини і 

громадянина. 

Крім цього, європейський вектор розвитку українського 

конституціоналізму зумовлює необхідність остаточного приведення 

функціонування органів прокуратури у відповідність до європейських 

стандартів. 

Так, зокрема, підстави здійснення прокурором функції з 

представництва у суді інтересів держави потрібно звести лише до випадків у 

яких жоден інший державний орган не має можливості забезпечити 

представництво, а конституційна процедура призначення Генерального 

прокурора України потребує вдосконалення шляхом запровадження 

консультацій з представниками юридичної спільноти, громадським 

суспільством.  

Нарешті, забезпечення практично реалізації конституційного 

принципу незалежності судової гілки влади є неможливим за відсутності 

спеціального органу, який би забезпечував безпеку працівників суду, що 

призводить до блокування суддів, неможливості суддів видалитись у нарадчу 

кімнату для прийняття рішення по справі, виникнення ситуацій, коли суддям 

погрожують у залі судових засідань розправою, застосуванням гранат або у 

будь-який інший спосіб. 

Вдосконалення потребує також процедура призначення на посаду 

суддів, оскільки наділення Громадської ради Доброчесності (яка є органом, 

що має допоміжний для Вищої кваліфікаційної комісії суддів характер) 

повноваженням з надання висновків про невідповідність критеріям 

професійної етики та доброчесності, які можуть бути подолані основним 

органом лише у разі ухвалення рішення, за яке проголосують 11 із 16 членів, 

суперечить природі Громадської ради Доброчесності як допоміжного органу. 

Натомість, практика ухвалення Громадською радою Доброчесності висновків 

про відповідність або невідповідність кандидата на посаду судді критеріям 

професійної етики та доброчесності свідчить, як вбачається, про певну 

політичну заангажованість даного органу. 
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Одним з елементів механізму встановлення панування цілковитої 

довіри суспільства до органів судової влади також є потреба у 

забезпеченні виконання прокурорами європейських стандартів, за якими 

прокурор повинен не ставити під сумнів судові рішення, утримуватись від 

публічних заяв щодо неправосудності судових рішень, оскільки 

висловлювання прокурором своєї незгоди з аргументацією ухваленого 

судового рішення повинно находити своє відображення у використанні 

інституту апеляційного оскарження.  

Загалом, виходячи з порівняльно-правового аналізу загальних 

тенденцій процесів конституційної модернізації у сучасному світі, з 

онтологічної та аксіологічної точки зору транснаціональний (глобальний) 

конституціоналізм можна визначити як комплекс конституційних ідей, 

доктрин, а також форм та методів їх практичної реалізації, що є спільними 

для переважної більшості сучасних національних правових систем, який 

складає фундаментальну основу взаємопов’язаних процесів 

конституціоналізації міжнародного права та інтернаціоналізації 

конституційного права, і безпосередньо відображає об’єктивні 

закономірності світового конституційно-правового розвитку в умовах 

глобалізації та універсальної і регіональної міждержавної інтеграції [410].  
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Висновки до розділу 2 

 

 

У результаті проведеного дослідження онтологічного визначення 

сучасного конституціоналізму в умовах активізації глобалізаційних процесів, 

сформульовані такі висновки: 

1. Сутність конституційної модернізації протягом різних історичних 

етапів розвитку світового конституціоналізму знаходить свій практично-

праксіологічний вираз у функціях, зокрема: інституціоналізації, 

концептуального оновлення, понятійного забезпечення процесів оновлення 

держави та права, забезпечення переходу держави та права до якісно нового 

етапу свого існування, вирішення (зняття) суперечностей між потребами 

розвитку суспільства та можливостями, заданими в межах Основного Закону 

держави. 

 2. Найбільш розповсюдженими підходами до розуміння сутності 

конституції в історико-правовому дискурсі є: нормативістський, природно-

правовий, соціологічний (лассальянський), класово-вольовий (марксистсько-

ленінський), інституціоналістський та теологічний. При цьому природно-

правовий підхід найповніше розкриває ключові аспекти конституції як 

базового фундаменту існування суспільства в сучасних умовах глобалізації 

та міждержавної інтеграції, зважаючи на універсальний характер невід’ємних 

природних прав особистості у доктрині та практиці глобального 

конституціоналізму. 

3. Формування конституційного права як самостійної пріоритетної 

галузі національного права пов’язано з загальним процесом становлення 

конституціоналізму як доктрини, теорії, яка була реалізована на рівні 

держави, починаючи з прийняття перших світових конституцій наприкінці 

XVIII ст., основний юридичний зміст якої полягає у впровадженні 

механізму  «обмеженого правління» на основі конституційного принципу 

поділу влади. 
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4. Зважаючи на порівняльно-правового аналіз загальних тенденцій 

процесів конституційної модернізації у сучасному світі, з онтологічного та 

аксіологічного поглядів транснаціональний (глобальний) конституціоналізм 

можна визначити як комплекс конституційних цінностей, ідей, доктрин, а 

також форм та методів їх практичної реалізації, що є спільними для 

переважної більшості сучасних національних правових систем, який складає 

фундаментальну основу взаємопов’язаних процесів конституціоналізації 

міжнародного права та інтернаціоналізації конституційного права і 

безпосередньо відображає об’єктивні закономірності світового 

конституційно-правового розвитку в умовах глобалізації та універсальної й 

регіональної міждержавної інтеграції.  

  



174 

РОЗДІЛ 3 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО   

ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

 

3.1 Інтернаціоналізація конституційного права та 

конституціоналізація міжнародного правопорядку як сучасна тенденція 

та умова розвитку правових систем 

 

На сучасному етапі розвитку конституційного права актуальним є 

дослідження сутності процесів інтернаціоналізації, гармонізації та 

імплементації, оскільки в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції 

вказані процеси визначають подальші тенденції формування конституційно-

правових інститутів та трансформації предмету і методу конституційного 

права як базової галузі національного правопорядку. 

Розглядаючи особливості імплементації норм міжнародного права до 

національного конституційного права, насамперед,  варто акцентувати увагу 

на прямій взаємодії між нормативними масивами національного 

конституційного законодавства і міжнародного права. Так, на думку 

вітчизняного дослідника О. О. Мережка, розвиток міжнародного права в 

контексті розвитку його політики можна уявити як зміну трьох моделей 

співвідношення міжнародного і національного права, кожна з яких відповідає 

певному етапу розвитку міжнародного співтовариства і правової 

психіки [236, с. 107].  

При цьому, розглядаючи теоретико-методологічні питання взаємодії 

конституційного права з міжнародними нормами, необхідно розглянути саме 

поняття  «імплементація».  

Згідно з «Оксфордським словником» («Oxford Dictionary»), під 

терміном «імплементація» розуміється «штовхання (проштовхування) 

рішення чи плану до результату (definition of implementation – the process of 



175 

putting a decision or plan into effect), реалізація відповідного рішення чи 

плану» [35].  

Відповідно до Юридичного словника, імплементація (міжнародного 

права, англ. – Implementation) – це фактичне здійснення міжнародних 

зобов’язань на внутрішньодержавному рівні шляхом трансформації 

міжнародно-правових норм у національні закони і підзаконні акти. У низці 

держав ратифіковані міжнародні договори автоматично стають частиною 

національного законодавства [136]. 

Вікісловник містить окрему статтю «Правова імплементація», в якій 

імплементація (міжнародного права) (англ. Implementation – «здійснення», 

«виконання», «практична реалізація») – це фактична реалізація міжнародних 

зобов’язань на внутрішньодержавному рівні, а також конкретний спосіб 

включення міжнародно-правових норм у національну правову систему. 

Головна вимога імплементації – це суворе додержання цілей і змісту 

міжнародного закону [284].  

У доктрині міжнародного права відзначається, що для позначення 

процесу виконання норм міжнародних договорів усередині країни за 

допомогою норм національного права використовуються різні терміни: 

«здійснення» (реалізація); «імплементація», «застосування», 

«виконання» [54].  

Доцільність подібного розуміння імплементаційних процесів у 

сучасному світі підтверджується і наявною міжнародно-правовою 

практикою. Наприклад, систематичний аналіз положень Віденської конвенції 

про право міжнародних договорів 1969 р. [88] дає підстави стверджувати, що 

терміни «дотримання», «застосування», «виконання» вживаються як 

рівнозначні. В офіційних документах ООН і переважно в західній 

доктринальній літературі дуже часто вживається термін «імплементація» 

(англ. «Іmplementation» – здійснення, запровадження в життя), що виступає 

як узагальнюючий і навіть родовий термін для зазначених понять.  

Натомість, необхідно констатувати, що сам термін «імплементація» 

знаходить своє закріплення в законодавстві України, однак тільки на рівні 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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підзаконних актів, а саме, на рівні наказів органів виконавчої влади. Одним із 

таких актів є наказ Державної податкової адміністрації «Про затвердження 

Методичних рекомендацій із забезпечення приведення розроблювальних 

проектів нормативно-правових актів з питань оподатковування акцизним 

збором у відповідність до законодавства Європейського Союзу і вимог 

положень угод ГАТТ-ВТО» від 26 грудня 2003 р. № 631 [249].  

Таким чином, можна констатувати про те, що імплементація – це 

процес впровадження норм міжнародного права, включаючи створення 

порядку і процедур їх упровадження, що включає тлумачення, практику 

застосування, забезпечення дотримання і виконання норм права, 

відповідність міжнародному (зокрема, європейському) праву актів органів 

державної влади.  

На думку М. О. Баймуратова і Б. Я. Кофмана, національна 

імплементація – це насамперед самостійна, телеологічно вивірена системна 

діяльність, що має властиві їй нормативні й процесуальні пріоритети і 

домінанти, яка приводить у дію всю систему норм і принципів міжнародного 

права [56, с. 145–146], а також співвідносить з ними норми національного 

конституційного масиву, що включає їх у свій склад, трансформуючи в 

норми поточного національного законодавства. 

З огляду на це, така позиція є логічною, оскільки систематичний 

аналіз доктринальних позицій з проблематики трансформації свідчить, що у 

цьому питанні в контексті стратегії майже всі автори одностайні, а в 

тактичному плані – існують розбіжності, особливо у способах узгодження. 

При цьому необхідно враховувати, що термін «трансформація» іноді 

вживається як один зі способів цього процесу [212, с. 92–93]. Аналізуючи 

згадані розбіжності, доречно зазначити, що вони здебільшого носять онто-

гносеологічний характер, бо стосуються і торкаються цільових і предметних 

настанов трансформації. Так, безпосередньо підтверджуючи позицію 

М. О. Баймуратова й узагальнюючи її, В. Г. Буткевич відзначав: 

«Трансформацію варто розглядати, насамперед, як юридичну форму зв’язку 

двох систем» [76, с. 46].  
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Однак існує і діаметрально протилежна позиція, що ґрунтується на 

різночитаннях у деталях розуміння трьох основних термінів і у виявлених 

недоліках праксіологічної реалізації кожного з них. Її представником є 

російський дослідник В. В. Гаврилов, котрий відзначав: «Зіставивши основні 

положення теорії трансформації і теорії імплементації, неважко помітити, що 

в даному разі йдеться не стільки про суперечку щодо термінів, як це 

намагаються подати деякі дослідники, скільки про різні бачення змісту 

процесу здійснення норм міжнародного права в межах 

внутрішньодержавного правопорядку Росії» [97].  

Повертаючись до імплементації, потрібно також згадати позицію Б. Л. 

Зимненка,  який бачив істотний недолік терміну «імплементація» в тім, що 

він ширше за обсягом і містить у собі як національно-правову 

імплементацію, так і інші механізми реалізації міжнародно-правових норм, 

не пов’язані з узгодженням норм міжнародного і національного права [134, 

с. 96].  

Процес поєднання двох правових систем можна охарактеризувати 

таким терміном, як інтеграція. Відповідно, міждержавна правова інтеграція, 

на думку Є. Потапенка, є синонімом інтеграції національних правових 

систем, що є об’єднанням національних (внутрішньодержавних) правових 

систем на базі загальних правових принципів і стандартів. Здійснення 

політичної, економічної та іншої міждержавної інтеграції у сучасному 

цивілізованому світі неможливе без відповідного юридичного оформлення і 

створення уніфікованої правової основи. Без  інтеграції права неможливе 

ефективне співробітництво держав у інших сферах суспільного життя, 

оскільки розбіжності у фундаментальних правових питаннях, що 

закріплюють методи, засоби і форми реалізації національних інтересів, 

основні цінності й пріоритети, виключає можливість взаємодії держав у 

економічній, політичній та інших сферах [283, с. 120]. 

У контексті цього, доречно виокремити позицію українського 

конституціоналіста Ю. O. Волошина, який відзначає значущість правової 

складової глобалізації та міждержавної інтеграції [90]. 
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Виходячи з подібної інтерпретації, можна зазначити, що з розвитком 

міждержавних інтеграційних процесів особливої актуальності набуло 

питання методів і способів правової інтеграції, які в сукупності є 

найважливішим елементом механізму здійснення  міждержавної правової 

інтеграції. Потрібно відзначити, що в основі правових методів інтеграції  

лежать загальносоціальні методи переконання і примусу. При чому в даний 

час при здійсненні інтеграційних процесів спостерігається стійка тенденція 

збільшення питомої ваги переконання. Розвиток зазначеного методу 

зумовлений об’єктивними факторами суспільного розвитку, спрямованими 

на об’єднання і спільне використання сировинних, науково-технічних, 

інтелектуальних та інших ресурсів на взаємовигідній добровільній основі та 

в узгоджених межах. До правових методів міждержавної інтеграції відносять 

гармонізацію та уніфікацію правових систем [283,  с. 121]. 

Так, Ю. А. Тихомиров, інтернаціоналізація в національному праві 

протікає нерівномірно та достатньо суперечливо. Позначаються об‘єктивні 

фактори (війни, конфлікти, економічне зростання); державно-правові зміни в 

окремих країнах (революції, політичні курси, конституції); нарешті, вельми 

нерівномірно і неоднаково взаємний вплив міжнародно-правових масивів 

стосовно до різних країн (деструкції, «обвали» правових станів та 

інститутів). Необхідно дотримуватися зваженого сприйняття міжнародного 

права. Не однаковим є й ступінь «готовності» різних правових систем до 

міжнародних норм, причому не тільки національних норм як таких, а й 

правової свідомості громадян і правових традицій країни. Визнаючи відому 

позитивність інтернаціоналізації національного права, Ю. А. Тихомиров 

вважав, що її не можна абсолютизувати і тим самим заохочувати 

«глобалізаторські апетити» великих монополій і певних держав. Зауважуючи 

про небезпеку встановлення міжнародного диктату [361,  с. 168].  

У такому разі, на думку Ю. О. Волошина, потрібно враховувати те, що 

держави запозичують одна в одної правові норми, інститути, галузі права, 

але не саму правову систему, під якою розуміють не лише норми, а й 

механізм їх функціонування в певному суспільстві. Норми в процесі 
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імплементації в правову систему органічно набувають національної 

специфіки [94, с. 264].   

Натомість, Я. В. Чернопищук, в залежності від географії поширення, 

інтернаціоналізація права як явище має декілька рівнів. Так, перший рівень – 

це європеїзація національних правових систем в територіальному просторі 

Європи, другий рівень – взаємодія національних правових систем в масштабі 

націй, третій – глобалізація, що у правовому значенні має наслідком 

створення спільного наддержавного права. Всі рівні є взаємопов’язаними хоч 

і мають свою специфіку та унікальність [386, с. 59]. 

Однак, необхідно відрізняти процес глобалізації від 

інтернаціоналізації, зокрема підривом основ національного суверенітету,  

перш за все тим, що починають руйнуватися національні кордони. За 

влучним твердженням С. В. Чугрова, «їх можна розглядати як стадії, що 

йдуть одна за одною» [100, с. 20].  

Однак, на думку Н. А. Косолапова, який вважав, що 

«інтернаціоналізація передбачає «вихід чогось раніше винятково 

внутрішнього за початкові рамки». Він зазначав також, що вона універсальна 

за об‘єктами та простором, який охоплює, хоча не обов‘язково залучає всіх 

або майже всіх учасників міжнародного життя… Інтернаціоналізація – 

історико-еволюційна підготовка глобалізації, прямий та безпосередній 

початок останньої, яка б не могла виникнути, якщо б їй не передували 

масштабні, довгочасні, всеохоплюючі процеси інтернаціоналізації» [186, 

с. 233–234]. Подібної точки зору дотримувався А. Ю. Саломатін, який вважав 

глобалізацію стадією інтернаціоналізації, яка пов’язана з переходом до 

постіндустріальної економіки. На його думку цю стадію можна назвати 

«постіндустріальною інтернаціоналізацією» [332, с. 86].  

Натомість, Ю. О. Волошин цілком зауважував, що «глобалізація може 

бути підвидом інтернаціоналізації, у той час як інтернаціоналізація 

відрізняється від першої двома ознаками». Першою ознакою, на його думку, 

є те, що інтернаціоналізація може виникнути на регіональному або 

двосторонньому рівні, як глобалізація має місце на загальному, 
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наднаціональному рівні, рівні всього світового співтовариства. Другою – 

інтернаціоналізація може відбуватися між державою і міжнародною 

урядовою або міжнародною неурядовою організацією з питань регіональної 

співпраці, не охоплюючи ширших меж, хоча діяльність подібних організацій 

може стосуватися питань глобального масштабу [94, с. 296].  

Потрібно зазначити, що правова інтернаціоналізація має місце в 

різних формах. Поряд з традиційним зближенням законодавства різних країн 

на основі норм міжнародного права використовується його гармонізація, як 

спосіб забезпечення єдності в різноманітті у вигляді узгодження концепцій і 

програм, вироблення загальних нормативних понять і оцінок. Важливе 

значення має уніфікація законодавства як метод створення однакових актів та 

норм, і орієнтація на певні стандарти – техніко-юридичні акти. Нарешті, 

найбільш жорсткою і обов‘язковою процедурою є імплементація – виконання 

державою міжнародно-правових норм шляхом їх включення до національної 

правової системи [363, с. 88].  

На думку І. І. Лукашука, гармонізація є процесом цілеспрямованого 

зближення правових систем загалом або окремих галузей, утвердження 

спільних інститутів і норм, усунення суперечностей [216, с. 44].  

Натомість, Г. K. Дмитрієва розуміє під гармонізацією процес, 

спрямований на зближення права різних країн, на усунення або зменшення 

відмінностей в ньому [233, с. 112].  

Уніфікація як метод правової інтеграції являє собою процес 

приведення до однаковості взаємодіючих елементів, що здійснюється, 

зокрема, за допомогою розробки і прийняття єдиних правових норм, 

запровадження єдиної правової термінології, здійснення єдиної правової 

політики та ін.  

Як вказує у цьому контексті В. В. Гаврилов, «відмінною рисою 

підготовки багатьох сучасних міжнародних правових документів (особливо 

тих, які призначені для регулювання відносин, що виникають всередині 

держави) є прагнення їх розробників не лише встановити єдині для всіх 

держав-учасниць правила поведінки, а й визначити зміст і рамки 
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національних законодавчих, адміністративних та інших заходів, необхідних 

для їх здійснення на практиці» [96, с. 32–33]. 

Означені теоретико-методологічні особливості процесів 

інтернаціоналізації конституційного права та конституціоналізації 

міжнародного права знаходять свій практичній прояв у конституційній 

доктрині та практичних аспектах імплементації міжнародно-правових норм 

до національної правової системи України у сучасних умовах її 

прогресивного розвитку. 

Українська держава є загальновизнаним учасником досліджуваних 

процесів, що на формально-юридичному рівні відображено у таких 

основоположних джерелах її національного конституційного правопорядку, 

як  Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., Акт 

проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р., Закони України 

«Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р., «Про дію 

міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991 р., які 

практично та юридично засвідчили не лише самостійність, суверенність і 

незалежність нашої держави, а й її готовність до міжнародного спілкування 

на основі дотримання міжнародного права. Про вище сказане зазначено і в 

статтях  чинної Конституції України [260, с. 5]. 

 Нині Україна зайняла належне місце серед держав світу. Кожна з них, 

незважаючи на розмір території, кількість населення, соціально-економічний 

устрій, природні та кліматичні умови тощо, проводить самостійну як 

внутрішню, так і зовнішню політику, що є нормальним і природним явищем 

[336, с. 23], тобто можна стверджувати, що учасниками взаємодії 

міжнародного та конституційного правопорядків у сучасних умовах 

глобалізації є всі суверенні держави світу. 

 Присутність на політичній карті світу України, її географічне 

розташування, міжнародно-політична ситуація в світі та інші фактори 

зумовлюють ключову роль нашої держави насамперед у процесі 

вдосконалення сучасної загальноєвропейської безпеки та в посиленні 

європейської міждержавної інтеграції загалом, що, безумовно, є важливим 
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для забезпечення безпеки в усьому світі [204, с. 36]. Ось чому вже в 

Декларації про державний суверенітет України, прийнятій 16 липня 1990 р. 

Верховною Радою України (розділ Х) були визначені основні засади, на яких 

наша держава будує свої міжнародні відносини. У 1993 р. Верховна Рада 

України прийняла Закон України «Про міжнародні договори України». 

Необхідно відзначити, що протягом останніх років Україна активно 

займається розвитком на змістовним наповненням своєї нормативної бази 

для вирішення питання взаємодії міжнародного й національного права з 

метою приведення національного законодавства у відповідність зі своїми 

міжнародними зобов’язаннями [433].  

Найважливішим результатом цілеспрямованої, послідовної роботи 

законодавчої та виконавчої гілок влади у зовнішніх зносинах за роки 

незалежності стало широке визнання України як активного суб’єкта 

міжнародного життя [98, с. 3], про що свідчить, наприклад, той факт, що 

Україна є членом більше 50 міжнародних організацій. 

Крім того, важливе значення для зростання авторитету України має 

також її приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що 

значною мірою сприяло поглибленню політичного, економічного та іншого 

міжнародного співробітництва, налагодженню конструктивних відносин з 

провідними країнами світу. А вступ України до ОБСЄ та Ради Європи, 

приєднання її до Центрально-Європейської ініціативи, визначення стосунків 

з Північно-Атлантичним альянсом шляхом укладення Хартії про відносини 

особливого партнерства між Україною та НАТО, а також участь у програмі 

«Партнерство заради миру», укладення Угоди про партнерство і 

співробітництво між Україною і Європейським Союзом та прийняття Плану 

дій ЄС щодо України, нормалізація відносин з найближчими сусідами – 

країнами ближнього зарубіжжя, та здійснення інших заходів сприяли 

зростанню ролі України на міжнародній арені. 

Від ступеня відповідності національного законодавства будь-якої 

країни нормам (стандартам) міжнародного права багато в чому залежить 

ефективність міжнародного співробітництва з іншими країнами, їх 



183 

угрупованнями, міжнародними організаціями [303, с. 88]. Навіть вступ до 

окремих міжнародних організацій, зокрема до Європейського Союзу 

(сьогодні багато держав мають бажання стати його членами, зокрема й 

Україна), залежить поряд з іншими факторами від того, наскільки та чи інша 

країна може прийняти інтеграційне законодавство цієї міжнародної 

організації, яке, зокрема, не лише базується на нормах міжнародного права, а 

й одночасно є його складовою частиною [430, с. 108]. 

У вказаному контексті вагомим та значимим прикладом 

інтернаціоналізації положень Конституції України є, зокрема, другий її 

розділ, присвячений правам, свободам і обов’язкам людини і громадянина в 

Україні [267, с. 338].  Це один з найбільших, надзвичайно важливих і, можна 

сказати, центральних розділів. Зміст розділу переконує, що загалом в них 

враховані вимоги і норми міжнародно-правових стандартів з прав людини, 

які відображені в чинних для України міжнародних документах 

універсального рівня, таких як: Загальна декларація прав людини, 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права і Факультативний 

протокол до нього, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 

права, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації, Конвенція про політичні права жінок, Конвенція про права 

дитини та ін. [260, с. 6]. 

Завдяки їм з’явились нові конституційні норми стверджуючи, що всі 

люди є вільними і рівними у своїх правах та свободах, мають невід’ємне та 

природне право на життя, повагу до своєї гідності, свободу світогляду та 

низку інших прав, які кореспондуються з положеннями важливих і ключових 

міжнародно-правових актів [396].  

Так, Конституція України проголошує рівність прав громадян, їх 

рівність перед законом, що співзвучно зі статтею 7 Загальної декларації прав 

людини.  

Вперше в Конституції України закріплено такі природні права 

людини, як: право на життя (міститься у Загальній декларації прав людини 

[129], ст. 2 Європейської конвенції з прав людини [152]), особисту 
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недоторканність (ст. З Загальної декларації прав людини, ст. 5 Європейської 

конвенції з прав людини; ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права [238]), невтручання в особисте життя (ст. 12 Загальної 

декларації прав людини, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини), на 

свободу пересування та обрання місця проживання (ст. 13 Загальної 

декларації прав людини), повагу до гідності (ст. 5 Загальної декларації прав 

людини, ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права). 

Конституція України встановлює, що права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними. Це положення Конституції цілком 

відповідає вимогам таких головних джерел міжнародного права як Статут 

Організації Об’єднаних Націй та принципам Гельсінкського Заключного акту 

[108; 131; 372]. В Конституції України дістали закріплення і значна кількість 

й інших положень базових міжнародно-правових актів. 

Разом із тим потрібно зазначити, що і цей розділ, на сьогодні потребує 

подальшого вдосконалення та змін. На це, наприклад, вказує порівняльний 

аналіз змісту  чинного тексту Конституції України з положеннями Віденської 

декларації та Програми дій, схвалених Всесвітньою конференцією з прав 

людини 25 червня 1993 р. Зокрема, потребують подальшого розвитку та 

реалізації світових стандартів положення щодо прав дитини. В Конституції 

України цьому питанню безпосередньо присвячені норми, які зобов'язують 

батьків утримувати дітей до їх повноліття, забезпечується охорона 

дитинства, сім’ї, материнства та батьківства з боку держави (ст. 51), 

визначається рівність дітей у своїх правах (ст. 52) тощо[182]. Проте зазначена 

Віденська декларація і Програма дій у п. 21, присвяченому правам дітей, 

звертає також увагу на необхідність вдосконалення національних і 

міжнародних механізмів та програм захисту й охорони дітей, дітей 

залишених без нагляду, безпритульних дітей, дітей, що страждають від 

хвороб, включаючи синдром набутого імунодефіциту, дітей з числа біженців, 

дітей, що перебувають у місцях позбавлення волі тощо. 
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Потребують вдосконалення на конституційно-правовому рівні, у 

відповідності до міжнародно-правових стандартів, і правові основи захисту 

інших категорій людей, зокрема дітей, жінок, інвалідів тощо. 

На думку С.М. Ратушного, один із варіантів виходу з цього становища 

полягає в прийнятті окремого закону, в якому були б систематизовані 

вимоги, норми і стандарти чинних для України міжнародно-правових 

документів з питань забезпечення прав людини [311]. 

 Згідно ст. 9 Конституції України, «чинні міжнародні договори, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України». І далі: «укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції України». Аналізуючи зміст цієї 

конституційної норми, важливо зазначити, що перша її частина надає 

можливість збагачувати зміст національного законодавства України нормами 

та принципами, які уніфіковані та закріплені у міжнародних договорах та 

уособлюють надбання світової цивілізації та міжнародного співтовариства у 

міжнародному праві. Це значною мірою сприяє зближенню національного 

законодавства України з міжнародною правовою системою. А із 

врахуванням, того, що до цієї мети подібним чином спрямовують свої 

зусилля й інші держави світу, то міжнародне право потрібно розглядати тим 

своєрідним об’єднуючим фактором, який поєднує всі національні правові 

системи. А це значить, що через втілення в законодавство України норм та 

принципів міжнародного права наша держава практично гармонізує свою 

правову систему з правовими системами інших держав світу. Отже, зміст ст. 

9 Конституції України дає підстави вважати міжнародні договори не лише 

джерелом міжнародного права, а й джерелом національного конституційного 

права України, що відображає взаємні процеси інтернаціоналізації 

конституційного права та конституціоналізації міжнародного права у 

сучасних умовах державно-правового розвитку [182]. 

Враховуючи вищезазначене, потрібно акцентувати увагу на тому, що 

важливим у вказаних процесах є приведення норм конституції будь-якої 
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країни до міжнародних  та європейських стандартів, зокрема. Це надзвичайно 

актуально, якщо взяти до уваги, що конституція є основою, правовим 

фундаментом розвитку національного законодавства. Цілком зрозуміло, що 

від того, скільки в конституції буде враховано норм і принципів 

міжнародного права, стільки ж відповідно буде їх закріплено в 

національному законодавстві, яке повинно розвивати конституційні 

положення. Потрібно зазначити, що такий підхід був використаний і при 

розробці та прийнятті Конституції України у червні 1996 року. Більшість, 

якщо не всі, міжнародно-правові акти спрямовані на розвиток демократичних 

принципів правової держави, інститутів громадянського суспільства, 

визнання і захист прав і свобод людини. Так, згідно зі Статутом Ради Європи, 

верховенство права є основою будь-якої істинної демократії. Враховуючи це, 

Конституція України (ст. 8) закріпила принцип верховенства права [182].  

Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. У 

Конституції України також відображені міжнародно-правові норми, 

присвячені демократичним інститутам правової держави. Це норми щодо 

вільних виборів, які повинні забезпечувати вільне волевиявлення виборців, 

представницьку форму правління. В них закріплюється також обов’язок усіх 

органів держави дотримуватися Конституції і діяти відповідно до законів, а 

також визначаються гарантії незалежності судової влади тощо. Окрім того, 

Конституція України проголошує рівність прав громадян, їх рівність перед 

законом. Але водночас, не зважаючи на інтенсивні процеси 

інтернаціоналізації конституційного права України, деякі розділи 

Конституції України потребують подальшого вдосконалення у відповідності 

до універсальних та регіональних (європейських) міжнародно-правових 

стандартів [416, с. 44]. 

Крім того, проявом інтернаціоналізації конституцій та 

конституційного права загалом є розширення кола наднаціональних 
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правових актів, що відбувається  у результаті регіонального зближення ряду 

держав в переважній більшості враховуючи геополітичне розташування. Це 

деякі акти органів Європейського Союзу, які мають пряму дію на території 

країн-учасниць шляхом імплементації їх у конституції цих держав 

(наприклад, акт, який регулює порядок проведення виборів у Європейський 

парламент) [392].  

Проблеми глобалізації сучасного конституційного права тісно 

пов'язані і значною мірою детерміновані зростанням ролі прав людини у 

системі координат «міжнародне співтовариство-національні держави-

індивіди». З 70-х років ХХ ст. права людини поступово стали набувати 

глобальних рис, що стало відображенням певної стандартизації вітальних і 

соціальних потреб людей. Вони посилюються схожістю умов життя, 

складається загальний економічний, інформаційний, культурний простір, 

інтернаціоналізація і транснаціоналізація пов’язують індивідів з системами 

великих масштабів. Тобто, інтернаціоналізація, на думку експертів, вступила 

в завершальну стадію, адже світ стає єдиним не тільки з філософської точки 

зору, але і в правовій щоденній реальності [188]. 

Відбувається зміна цивілізаційної парадигми розвитку, планетарне 

життя стає взаємозалежним. Світове співтовариство впритул підійшло до 

появи нового феномену – всесвітньої цивілізації, що охоплює все людство. 

Права людини є відображенням і активним важелем цих процесів, перейшли 

на наступний рівень свого розвитку, а саме – на рівень універсальної 

глобалізації. Вони демонструють свою достатню зрілість для участі в 

проблемах «глобальної гармонізації» світу, що, безперечно, знаходить своє 

відображення в конституційному праві [216, с. 36]. 

Таким чином, на початку ХХІ ст., прослідковується суттєвий поступ у 

сфері інтернаціоналізації регулювання правових відносин більшості держав, 

зокрема мова йде про суттєві зрушення та розвиток на конституційному 

рівні [404].  

У наш час «відкрита державність» невід’ємна від процесу глобалізації 

та має логічний прояв у прагненні держав брати участь у спільній 
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міжнародній діяльності, приєднуватися до міжнародних торгівельних 

договорів і організацій, жорстко дотримуватися норм міжнародного права 

тощо. Інтеграція більшості держав як особлива форма міжнародних відносин 

є провідною стадією інтернаціоналізації конституційного права. Сміливість 

та здатність йти на суттєве зменшення зовнішнього суверенітету заради 

європейської інтеграції є невід’ємною від глибинного усвідомлення, що 

політичний, економічний і культурний прогрес йде поруч з міжнародним 

співробітництвом, і що передача внутрішніх справ на міжнародний або 

наднаціональний рівень на сьогодні є необхідним та суттєвим внеском у 

справу зміцнення міжнародного співробітництва [437, с. 5]. 

Нова хвиля конституційного розвитку свідчить, що сталося 

принципове за своїм значенням розширення об'єкта конституційно-правового 

регулювання. Якщо раніше конституції обмежувалися головним чином 

питаннями організації державної влади й відносинами влади і особистості, то 

зараз фактично всі сучасні конституції включають положення, які 

відносяться до сфери функціонування суб'єктів громадянського суспільства, 

економіки, соціальних відносин, політичної системи, основ духовного життя 

суспільства. 

Перші конституції декларували переважно громадянські і політичні 

права, а з числа економічних – здебільшого право власності. Сьогодні 

перелік конституційних прав і свобод поповнюється соціальними, 

економічними, культурними та екологічними правами, що є активним 

проявом процесів інтернаціоналізації. З’являються конституційні права і 

свободи окремих категорій громадян – підприємців, роботодавців. 

Конституції, які були прийняті після другої світової війни в демократичних 

країнах, значне місце приділяють регулюванню соціальних відносин [195, с. 

46]. 

Необхідно відзначити посилення активності держав у сфері прав та 

свобод людини, активізується правотворчість, приймається та ратифікується 

ціла низка міжнародних договорів, використовують практику провідних 

країн  та переймають досвід. Аналізуючи конституції більшості країн, 
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спостерігаємо, що розділам, які присвячені правам людини відводяться перші 

позиції, що підкреслює значимість  і важливість даної сфери для сучасних 

держав. Трансформація ідеї конституційних прав та поєднання їх в 

універсальну концепцію є основним предметом міжнародного права, який 

інтернаціоналізується у внутрішні правові системи.  

Показовий приклад прояву процесів інтернаціоналізації можна 

спостерігати, наприклад, в конституціях таких держав, як Італія, Іспанія, 

Україна, Венесуела, – досить різних за основними політико-правовими 

характеристиками що стосуються прав людини, причому перелік останніх 

виходить далеко за межі їх класичного універсалізованого переліку [44]. 

Очевидним є процес зближення конституцій різних країн у 

змістовному відношенні. Цей процес, що  є характерним для прав і свобод 

проходить у декількох напрямах: по-перше, шляхом розширення їх кола, 

включення в текст конституцій нових прав і свобод, по-друге, шляхом 

деталізації, уточнення, більш докладного регулювання раніше відомих 

громадянських прав і свобод. Поява будь-якого нового виду прав в одній 

країні рано чи пізно спричиняє появу такого ж або подібного виду в інші. 

Зрозуміло, що цей процес має місце при наявності подібних умов 

економічного і соціального розвитку тих чи інших зарубіжних країн [416, 

с. 190].  

Форсований міжнародний розвиток прав людини відбувався з низки 

причин, починаючи з політичних мотивів, а також під впливом гуманітарної 

катастрофи другої світової війни і у зв'язку з крахом колоніальної системи. 

Права людини знову стали гаслом, під яким здійснювалася боротьба з 

тоталітарними ідеологіями й державними режимами, проти всякої диктатури 

і необмеженого насильства. В цей період права людини особливо динамічно 

виходять за межі власне європейського простору і з’являються в 

законодавстві і в практиці країн, що звільнилися від колоніальної та іншої 

залежності. У зв’язку із зростанням  ролі  політичних партій і громадських 

об’єднань зумовлюється  тенденція зі  зміцнення правової державності та 

інше [216, с. 45].  
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Загалом  метою означених процесів є більш повне конституційно-

правове регулювання основ всіх найважливіших сторін суспільних відносин 

у їх взаємозв’язку. Конституція стає універсальним документом, який 

поширюється на всі загальнозначущі сфери життя суспільства. Шляхом 

використання інструментів публічної влади конституційне право практично 

всіх країн встановлює системні зв'язки «особистість-колектив-держава-

суспільство». 

Однак при цьому спостерігаються й інші тенденції: з нормативних 

джерел поступово зникають деякі види прав першого покоління, які втратили 

актуальність, наприклад, право на опір гнобленню, право на повстання, право 

народів на державне самовизначення, тобто ті, які, з точки зору урядів, 

спричиняють небезпеку конституційному правопорядку в державі. 

Держави, проводячи компанії конституціоналізації прав на загальній 

основі, починають стикатися з певними труднощами. Запозичені у інших 

держав норми, юридичні конструкції та технології не гарантують 

автоматичної дії прав, оскільки неможливо перенести в нове середовище 

механізми функціонування. Постала проблема гарантування прав, тобто 

кардинальної трансформації суспільних відносин в сторону їх сприяння діям 

прав. А це є тривалим процесом, що вимагає часу і терпіння, результати 

якого відсуваються на перспективу. Все це викликає незадоволення та 

відповідну критику ідей прав людини загалом, охолодження інтересу до 

них [360, с. 135]. 

Іншою проблемою процесів інтернаціоналізації конституцій держав, а 

саме тих положень, які стосуються економічної діяльності країни, є те, що 

дані процеси не завжди приносять позитивний результат. Низка факторів 

глобального характеру призводить до ослаблення ролі держави в 

національній економіці у зв’язку з об’єктивною необхідністю передачі 

деяких управлінських функцій на наднаціональний рівень. Це призводить до 

того, що в міжнародних відносинах у сфері економіки держава стає 

неефективною порівняно з іншими державами [410]. 
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Потрібно зазначити і те, що у зв’язку з тенденцією інтернаціоналізації 

спостерігається інша тенденція: по мірі того, як міжнародне право все 

ґрунтовніше зачіпає внутрішнє право, його застосування все більше 

стикається з відмінностями правової культури, правової свідомості. В різних 

правових системах ідентичні норми де-факто набувають не зовсім 

однакового змісту. Аналіз практики держав, особливо в судових справах  

щодо застосування норм міжнародного права, свідчить про те, що ця 

практика нагадує переклад іноземного тексту, який не ідентичний оригіналу, 

тобто, іншими словами, внутрішньодержавне тлумачення міжнародного 

права не є всюди однаковим.  

Ще одна проблема інтернаціоналізації багатьох зарубіжних 

конституцій вбачається в тому, що даний процес відбувається дуже повільно. 

На думку британського професора Д. Фельдмана, процес інтернаціоналізації 

конституційного права є тільки «декорацією, яка ніколи не стане складовою 

національних правових систем» [12, с. 131]. 

 Крім того, зближення національних правових систем у міжнародному 

праві стало найгострішою проблемою сучасності [363, с. 83]. Ще з давніх 

часів взаємопроникнення культур було одним із суттєвих і значних засобів 

розвитку державно-правових інститутів. Нині навряд чи можна знайти 

«чисту» національну правову культуру або «незатьмарений» зовнішнім 

впливом національний архетип сприйняття права. Всі вони є симбіозом 

місцевого і зовнішнього, інонаціонального або такого, що має міжнародне 

визнання [227, с. 9]. В останньому випадку особливо значною є роль 

міжнародного права, вплив якого на національні доктрини конституційного 

розвитку неухильно посилюється. У цьому аспекті особливого 

методологічного значення набуває позиція І. І. Лукашука, згідно з якою: 

«Міжнародне право поступово виходить за межі дипломатії, починає 

впливати на масову свідомість, на формування суспільної думки, від 

підтримки якої певною мірою залежить ефективність міжнародного права, а 

відповідно успіх у вирішенні світових проблем» [218, с. 44]. 
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Глобалізація фактично за допомогою феномена правової 

інтернаціоналізації істотно впливає на характер і функції держави, чим веде 

до взаємовпливу держав, до посилення їх взаємозалежності.  

Потрібно зазначити і те, що функції держав у ХХІ ст. успішно 

виконують міжнародні організації міждержавного інтеграційного рівня. 

Багато ключових рішень приймаються саме ними, зокрема під впливом 

міжнародних структур здійснюються процеси інтернаціоналізації 

конституцій держав, наприклад, внесення змін до Конституції Боснії та 

Герцеговини після закінчення війни у 1992–1995 рр. або до Конституції Іраку 

в 2004–2005 рр.  

Вступ країн до ЄС у більшості випадків супроводжується внесенням 

змін до національних конституцій, а це є проявом процесів 

інтернаціоналізації [439, с. 22]. Прикладом є Польща, яка стала першою 

країною, що оформила можливість свого приєднання до ЄС шляхом 

делегування повноважень органів державної влади за «певним колом питань» 

(ст. 90 Конституції Польщі) міжнародній організації чи інституту [181].   

Конституція Польщі передбачає дві процедури передачі цих 

повноважень: за рішенням парламенту або в результаті референдуму. Обидві 

палати можуть приймати таке рішення кваліфікованою більшістю голосів. 

Однак це положення не містить прямого згадування ЄС як однієї з таких 

«міжнародних організацій».  

У результаті тенденцій правової інтеграції посилюється роль права ЄС 

в національних конституціях, відбувається процес інтернаціоналізації права в 

європейському просторі та ствердження наднаціональної природи права ЄС, 

або іншими словами відбувається так звана конституціоналізація процесів 

європейської інтеграції в національному законодавстві. З іншого боку, 

конституція інтернаціоналізується і стає невід’ємною частиною 

міжнародного співробітництва [82, с. 48]. 

Крім того, у зв’язку із загальною ідеєю підвищення керованості 

міжнародними справами з боку держав та для досягнення загального миру в 

світі, протягом ХХ століття була створена Ліга Націй, а після Другої світової 
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війни – Організація Об’єднаних Націй. У Статуті ООН (підписаний 26 червня 

1945 р.), у прийнятій 10 грудня 1948 р. «Загальній декларації прав людини», в 

наступних міжнародних пактах і в інших міжнародних документах були 

закріплені універсальні принципи і норми діяльності держав на міжнародній 

арені [205, с. 99]. Ці універсальні міжнародно-правові положення знайшли 

свій розвиток і конкретизацію у документах цілої низки об'єднань держав – у 

документах Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та 

ін. У даному випадку держави виступили ініціаторами зміцнення режимів 

безпеки і співробітництва. У результаті, в умовах глобалізації 

відповідальність держав за все, що відбувається у світі, різко зросла, що 

знайшло безпосереднє вираження в конституціях більшості держав. 

Останнім часом все більшому усвідомленню людьми різних держав 

необхідності діяти спільно і жити в мирі, що підвищує роль світового 

співтовариства. Загальні гуманітарні і моральні принципи набувають все 

більшого значення. Але при їх очевидному позитивному сенсі не 

залишається непоміченим спроби та приховане прагнення світового 

співтовариства легітимізувати право втручатися в деякі внутрішньодержавні 

аспекти розвитку із подальшою можливістю їх регулювання. В ООН набула 

поширення точка зору про узаконення «права втручатися» в ім’я вищих 

інтересів світового співтовариства і його цінностей [362]. Такими приводами 

для втручання міжнародного співтовариства у внутрішні справи держав є 

захист прав людини, контроль за виробництвом зброї масового знищення, 

збереження планетарного середовища. Ставиться під сумнів тлумачення 

обсягу мандатних повноважень і статус миротворчих сил в різних регіонах 

світу. 

Враховуючи вищенаведене, потрібно зазначити, що на 

універсальному рівні інтернаціоналізація принесла консенсус, принаймні у 

якості політико-правового принципу і декларації, про те, що особисті права 

людини становлять «міжнародний інтерес» і є суб’єктом дипломатичних 

відносин, міжнародних інститутів і міжнародного права. Проте, не зважаючи 

на позитивні моменти, пов’язані з процесами інтернаціоналізації конституцій 
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держав, спостерігаються й негативні, а саме: запозичення державами одна у 

одної норм стосовно прав людини  не гарантує автоматичної дії цих прав в 

конкретній конституції, оскільки неможливо перенести в нове середовище 

одразу всі механізми функціонування і реалізації цих прав; процеси 

інтернаціоналізації відбуваються дуже повільно; можливим є негативний 

вплив даного процесу на економіку держав, а також втручання та вплив 

міжнародних структур на конституції держав, їх внутрішню сутність та 

текстуальний зміст. 

Отже, у процесах інтернаціоналізації конституційного права значну 

роль відіграє міжнародне право, оскільки воно є основним інструментом 

гармонізації й уніфікації права держав. У цій сфері досягнуті істотні 

результати, про які ще недавно неможливо було навіть мріяти. Дістали 

загального визнання в конституційному праві та приведені у відповідність до 

вимог міжнародного права й міжнародно-правових зобов’язань держав такі 

найважливіші інститути конституційного права, як права і свободи людини, 

виборчі стандарти, право народів і націй на самовизначення, місцеве 

самоврядування. 

З огляду на це, особливе місце серед інтернаціоналізованих сфер 

конституційно-правового регулювання займає місцеве самоврядування, бо 

воно: є первинною та єдиною природною формою існування людських 

спільнот; внесло вирішальний вклад у формування державності, оскільки 

історично передувало розвиткові державно організованого суспільства, що 

запозичило та підняло на державний рівень багато організаційних та 

організаційно-правових форм взаємодії влади і первинних мікроспільнот 

суспільства (громад, територіальних колективів); відіграє важливу роль та 

має особливе значення для становлення й функціонування сучасної 

демократичної державності, що формується на принципах народовладдя та 

пріоритету прав людини перед правами держави; місцеве самоврядування 

входить в коло питань, що складають предмет не тільки національного, а й 

міжнародно-правового регулювання [59, с. 48].  
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Наразі місцеве самоврядування виступає як складний і 

багатоплановий соціальний феномен і правовий інститут, який знайшов своє 

закріплення в конституціях переважної більшості держав-членів міжнародної 

спільноти [420].  

У сучасному міжнародному співтоваристві місцеве самоврядування  

розцінюється в якості найважливішого елементу конституційного ладу 

демократичних держав. Це пов’язано з тим, що становлення та 

функціонування інституту місцевого самоврядування на території конкретної 

держави відповідає загальній меті діяльності міжнародного співтовариства 

держав щодо побудови демократичної державності, системи міжнародного 

миру та міжнародної безпеки. Його легалізація та функціонування 

призводить до реалізації та захисту цілого розмаїття прав людини, що на 

сьогодні виступають найважливішим чинником побудови міжнародного 

співтовариства (процес трансформації конституційних прав і свобод людини 

у так звані «муніципальні права людини») [60, с. 183].  

Соціальна і правова цінність місцевого самоврядування, за словами 

М.О. Баймуратова,  полягає в тому, що воно фактично являє собою 

специфічний рівень представницької і виконавчої публічної самоврядної 

(муніципальної) влади. Місцеве самоврядування  бере участь в реалізації 

завдань і функцій держави на локальному рівні управління, одночасно 

реалізує систему специфічних різнорівневих і багато об’єктних інтересів 

жителів відповідних територіальних одиниць конкретної держави, що 

пов'язані з необхідністю організації стабільної життєдіяльності на 

локальному рівні соціуму і, таким чином, суттєво відрізняються від інтересів 

держави, але, в той же час, вони ним не суперечать [59, с. 48]. 

Держави з традиційно розвиненою демократією досить давно визнали 

переваги місцевого самоврядування й відвели йому особливе та важливе 

місце в структурі національного і світового конституціоналізму. Це було 

обумовлено, в першу чергу, тим, що на національному рівні на органи 

місцевого самоврядування, які найтісніше пов’язані з населенням, була 

покладена відповідальність за вирішення практично всіх проблем локального 



196 

характеру, житлового і комунального господарства, розвитку сфери послуг, 

екології, створення локальних систем освіти, охорони здоров'я, транспортної 

інфраструктури тощо [59, с. 49]. Все це, дало можливість державній владі 

зосередитися на вирішенні питань загальнодержавного значення, і цим самим 

вивільнило можливість для прийняття важливих рішень. 

Місцеве самоврядування все більше набуває важливого значення в 

сучасних умовах розвитку національного і міжнародного правопорядків, 

тому що саме через повноцінне та дієве місцеве самоврядування може бути 

реалізована найбільш важлива ідея існування і функціонування основних 

принципів демократії, а саме – безпосереднє здійснення влади народом [59, с. 

49]. Стабільність відносин у системі координат «держава (органи державної 

публічної влади) – місцеве самоврядування (органи і суб’єкти локальної 

демократії) – територіальна громада (жителі відповідної території), зумовлює 

її існування і має значення для існування не тільки держави як такої, а й для 

світової спільноти держав, яка побудована та розвивається на демократичних 

засадах [59, с. 49]. 

За висновками Баймуратова М.О., створення системи органів 

локальної демократії на територіях національних держав в міжнародному 

аспекті стимулює розробку в межах міжнародних міжурядових 

універсальних та регіональних організацій, зокрема, таких, як Рада Європи, 

цілої низки міжнародних угод [59, с. 49]. Вони включають принципи і норми 

щодо конституювання та інституціоналізації інституту місцевого 

самоврядування на території держав – учасників таких угод [59, с. 49].  

Підписання таких угод, які є угодами рамкового характеру, в першу 

чергу Європейської Хартії місцевого самоврядування 1985 р., покладає на 

держави-учасниці міжнародні обов’язок щодо визнання, легалізації, 

гарантування, охорони і захисту інституту місцевого самоврядування на 

своїх територіях [123]. Це здійснюється шляхом відтворення норм 

міжнародного права (міжнародного договору) в національному законодавстві 

держави-учасниці міжнародної угоди. Контроль за виконанням вказаних 

зобов’язань здійснюється міжнародною організацією, під егідою якої було 
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підписано угоду, і реалізується в межах механізму конвенційного контролю, 

який міститься в кожній з угод такого характеру [59, с. 49]. Об’єктивною 

причиною створення такого міжнародного механізму є те, що міжнародне 

співтовариство розглядає місцеве самоврядування в якості важливого 

інструменту побудови демократії на рівні держав і могутнього засобу 

міждержавної інтеграційної співпраці і об'єднання [59, с. 49]. 

Можна сказати, що інститут місцевого самоврядування, з однієї 

сторони, є інститутом національного правопорядку (законодавча база, 

національні системні структури, національний контроль), а з іншої – це 

інститут, що має велике міжнародне навантаження та відповідну міжнародну 

правосуб'єктність (наявність норм міжнародного права спеціального та 

профільного характеру, наявність системи міжнародного договірного 

співробітництва держав, наявність міжнародних інституцій профільного 

характеру як міждержавних, так й недержавних – міжнародні неурядові 

організації місцевих влад) [59, с. 49]. 

Варто згадати, що формування місцевого самоврядування в різних 

державах не завжди відбувалось ідеально, інколи воно мало деякі проблеми 

економічного, фінансового, соціального, політичного і правового характеру, 

які не зникли і в сучасних умовах.  

До важливих чинників, які обмежують та істотно стримують процеси 

розвитку системи місцевого самоврядування держав, відносяться і чинники 

суб'єктивного характеру, пов’язані з явною недовірою державних інституцій 

до місцевого самоврядування, що призводить до відсутності стратегії його 

подальшого розвитку [59, с. 50]. 

Важливого значення набуває місцеве самоврядування у якості 

сучасного міжнародного правопорядку і в процесі стимулювання автономії 

особи, на тлі паралельних процесів розвитку громадянського суспільства і 

демократичної державності [59, с. 51]. Вказаний трикутник «місцеве 

самоврядування – громадянське суспільство – демократична державність» 

володіє не тільки високим комунікативним потенціалом, але і потенціалом 

взаємного розвитку – результатом якого є виникнення необхідного 



198 

компоненту ефективної державності й становлення міцної і сильної держави 

[59, с. 51]. Адже сильна держава – це держава, яка може створити 

функціональну, раціональну, внутрішньо узгоджену систему правових норм 

(право), які б стимулювали ініціативу, активність і самоврядування громадян, 

підвищували б їх роль в управлінні державою, встановлювали б суспільний 

контроль над діяльністю органів державної влади [132, с. 142].  Виникаюча 

таким чином ефективна державність є запорукою існування не тільки 

національного, але й міжнародного правопорядку, його стабільності та 

передбачуваності [59, с. 51]. 

Багатогранна роль місцевого самоврядування не залишає осторонь і  

сферу захисту прав і свобод людини й громадянина. Оскільки саме в його 

межах на локальному рівні формування і функціонування соціуму йдуть 

складні процеси становлення і активізації громадянської і особистісної 

активності кожного з членів співтовариства, випробовуються можливість і 

рівень їх самодіяльності на рівні «мікро»  (громада), «мезо» (регіональний 

рівень) і «макро-соціуму» (держава), формується, структурується, 

функціонує і реалізується їх світогляд [59, с. 51].  У цих же межах 

формується і діє, завдяки муніципальній демократії, локальна система 

безпеки людини, її створення має на меті забезпечення реалізації кожним 

жителем повсякденних потреб існування і функціонування в межах 

локального соціуму і на рівні держави. Зазначені потреби мають системний 

вихід на всі групи і рівні прав, свобод і обов'язків людини й громадянина [58, 

с. 96]. 

Ознакою місцевого самоврядування, як феномена сучасних 

національного та міжнародного правопорядків, є його національно-

моделююча роль у вирішенні національно-етнічних проблем [59, с. 51]. 

Крім того, місцеве самоврядування виступає найбільш зручним 

способом та місцем здійснення національно-культурної автономії, тобто воно 

сприяє законному використанню національними меншинами своїх 

культурних традицій, мови, релігії, інших національних устремлінь. Не 

надаючи нікому національних привілеїв, воно, з одного боку, ефективно 



199 

захищає і реалізує права і свободи громадянина й людини, а з іншого – 

виступає могутнім чинником, який перешкоджає тенденціям, здатним 

викликати роздроблення єдиної держави. 

Прикладом практичної уваги до місцевого самоврядування з боку 

міжнародного співтовариства є розробка проекту Всесвітньої Хартії 

місцевого самоврядування під головуванням Центру ООН з населених 

пунктів (Хабітат) та Координаційного Центру всесвітніх асоціацій міст та 

місцевих органів влади [59, с. 52]. 

Враховуючи вищезазначене, потрібно зауважити, що сучасні умови 

становлення, розвитку і реалізації процесів конституціоналізації 

міжнародного та інтернаціоналізації національного правопорядків відносно 

інституту місцевого самоврядування досить вдало впливають на його 

формування та роблять цей інститут надбанням національного та світового 

конституціоналізму, важливим чинником національного та міжнародного 

правопорядків. Створення національної моделі місцевого самоврядування за 

допомогою вибору оптимальних форм самоорганізації і самоврядування 

населення може надати не тільки нового поштовху розвитку державності, але 

і дасть реальний вихід особистому і колективістському потенціалу населення 

держав-членів світової спільноти, здатному забезпечити усунення багатьох 

кризових явищ в житті суспільства і держави, забезпечить їм додаткові 

стимули для розвитку і вдосконалення [44]. 

Крім того, у сучасних умовах необхідно відзначити зростаючу роль 

місцевого самоврядування в політико-правових процесах, які відбуваються в 

державах і на міжнародній арені. Місцеве самоврядування виступає одним з 

основних елементів розвитку демократичної державності, що є невід’ємною 

вимогою з боку міжнародних структур. Крім того, ефективне 

функціонування місцевого самоврядування на території конкретної держави 

відповідає загальній меті міжнародного співтовариства щодо побудови 

міжнародного миру, безпеки, захисту прав людини та ін. Однак, в літературі 

відзначається, що як і завжди є й негативні сторони, пов’язані з тим, що 

місцеве самоврядування розвивається досить повільно, і залежить це від 
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низки чинників, а саме: деякі проблеми економічного, фінансового, 

соціального, політичного і правового характеру, явна недовіра державних 

інституцій до місцевого самоврядування, що призводить до відсутності 

стратегії його подальшого розвитку.  

Таким чином, проаналізувавши умови розвитку правових систем та 

загальні особливості інтернаціоналізації конституційного права і 

конституціоналізації міжнародного правопорядку як сучасної тенденції, 

можна зробити такі найважливіші висновки: а) в сучасних умовах 

міждержавної інтеграції інтернаціоналізація конституційного права 

інституціонально може відбуватися не тільки на універсальному 

(глобальному) рівні, але і у формі взаємодії між державою і міжнародною 

урядовою або міжнародною неурядовою організацією регіонального рівня, не 

охоплюючи ширших меж; б) інтернаціоналізація конституційно-правової 

матерії може функціонально відбуватися на універсальному, регіональному 

та двосторонньому рівнях міждержавної взаємодії; в) основними формами 

конституціоналізації міжнародного права в сучасних умовах розвитку 

правових систем є традиційно, його гармонізація, трансформація та 

уніфікація. 
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3.2 Особливості та форми взаємодії конституційного та 

міжнародного правопорядків в умовах інтеграції держав 

 

Основною процедурною формою взаємодії міжнародного та 

конституційного правопорядків є імплементація міжнародних договорів до 

національної правової системи. 

Більше того, у цьому контексті потрібно відзначити, що сучасна 

правова доктрина визначає міжнародні договори не тільки як джерела 

міжнародного права, а й як джерела національного права, в тому числі й 

конституційного права.  

Кількість міжнародних договорів, які укладаються сьогодні в світі, 

постійно зростає. Договірні відносини набувають універсального характеру, 

що вимагає від сучасних держав на конституційному рівні визначати статус 

міжнародних договірних норм в національній правовій системі, в тому числі 

й у сфері конституційно-правових відносин, а також визначати засади 

співвідношення міжнародних договорів і національних нормативно-правових 

актів як джерел права [116, с. 391]. 

Традиційно в науці міжнародного права під міжнародним договором 

розуміють угоду, яка укладається між основними суб’єктами міжнародного 

права, перш за все між державами, що регулює відносини між ними шляхом 

створення взаємних прав та обов’язків [232]. Це поширене в науковому обігу 

визначення міжнародного договору, яке ґрунтується на положеннях 

Віденської конвенції з права міжнародних договорів, можна взяти за основу 

також при формулюванні концептуального визначення міжнародного 

договору як джерела конституційного права [88].  

Договори, що застосовуються у конституційно-правовій сфері, містять 

в собі правила загального характеру, норми, обов’язкові для всіх учасників 

конституційно-правових відносин. Такі договори визначають як нормативно-

правові [116, с. 381].  

На думку О. Ф. Скакун, нормативно-правовий договір – це спільний 

акт-документ, що містить нові норми права, які встановлені за взаємною 
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згодою правотворчих суб’єктів з метою врегулювання життєвої ситуації і які 

забезпечуються державою [338, с. 334].  

О. О. Мясін визначає нормативно-правовий договір як угоду, що 

заснована на рівності сторін та спільності інтересів і містить в собі норми 

права загального характеру, направлені на досягнення бажаного сторонами 

результату [246, с. 11]. 

Нормативно-правовому договору притаманні універсальні ознаки 

договорів, сформульовані Ю. О. Тихомировим, які притаманні і 

міжнародному договору як джерелу національного права. Серед них 

найсуттєвішими є такі: добровільний характер укладення договору (тобто 

вільне волевиявлення сторін укласти договір); рівність сторін договору як 

партнерів; узгоджувальний характер договору (договір є угодою сторін з усіх 

аспектів договору); еквівалентний характер договору; взаємна 

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання прийнятих 

зобов’язань; законодавче забезпечення договору, що надає договорам 

юридичної сили [364, с. 182].  

На думку О. А. Назаренко,  договори доцільно розділити на дві групи: 

внутрішньодержавні та міжнародні нормативно-правові, що застосовуються 

в конституційно-правовій сфері. Ці види договорів мають суттєві 

відмінності. По-перше, суб’єкти міжнародного договору є рівними, а 

суб’єкти внутрішньодержавних договорів можуть бути неоднаковими за 

своїм статусом, а іноді можуть перебувати у відносинах підпорядкування, 

що, в свою чергу, не заперечує можливості укладання договору між ними як 

партнерами. По-друге, сторони міжнародних договорів є суб’єктами 

міжнародного права, а сторони внутрішньодержавних договорів – 

національного. По-третє, міжнародний договір являє собою певною мірою 

самообмеження суверенітету держав, які домовляються, що не є характерним 

для внутрішньодержавних договорів. Важливою відмінністю між 

міжнародним і внутрішньодержавним договором є також те, що міжнародні 

договори можуть мати пріоритет над національним законом, в той час як 
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внутрішньодержавний договір, як правило, є підзаконним за юридичною 

силою актом [116, с. 384]. 

Водночас, за справедливим зауваженням І. І. Лукашука, «здійснення 

міжнародно-правових норм є, як правило, набагато більш складним і 

відповідальним завданням, ніж їх прийняття» [217, с. 10]. 

На думку О. А. Назаренко, проголошення у ст. 9 Конституції України 

чинних міжнародних договорів України (згода на обов'язковість яких дана 

Верховною Радою України) частиною національного законодавства і, 

відповідно, можливість їх застосування в Україні означає, що для 

врегулювання конституційно-правових відносин договірна форма є 

припустимою і можливою, оскільки в міжнародних договорах містяться 

норми, що регулюють частіше конституційно-правові відносини, а саме: 

закріплюються права і свободи людини й громадянина, гарантії їх захисту, 

закріплюються права національних меншин, мови національних меншин, 

регулюються актуальні питання громадянства, проблеми біженців, апатридів, 

що неможливо врегулювати виключно національними нормативно-

правовими актами, основи місцевого самоврядування і багато іншого [116, 

с. 380; 182].  

Щодо цього суттєве праксеологічне значення, на наш погляд, 

становить позиція видатного українського науковця М. О. Баймуратова 

відносно доктринального тлумачення цього механізму. Вчений вважає, що 

після дачі такої згоди, що в Україні процесуально реалізується парламентом 

у формі ратифікації міжнародного договору і видання відповідного закону 

України, міжнародний договір України стає частиною її національного 

законодавства, набуваючи форми і юридичної чинності закону [57, с. 163].  

У цьому контексті становить інтерес також досить оригінальна 

позиція вітчизняного вченого-теоретика права М. І. Козюбри, котрий, 

досліджуючи тенденції розвитку джерел права України в контексті 

європейських правових інтеграційних процесів і торкаючись, зокрема, 

принципів права, відзначає, що останні «можуть фіксуватися, а можуть і не 

фіксуватися в текстах нормативно-правових актів» [148, с. 7].  
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Після підписання 27 червня 2014 р. Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом, почався принципово новий етап реформування 

внутрішнього, а особливо – конституційного законодавства України. Дана 

угода передбачає поглиблену інтеграцію України в правову систему 

унікальної наднаціональної міжнародної організації [271].  

Загальновідомо, що імплементація та застосування Угоди про 

асоціацію з ЄС в правовій системі України регулюється її конституційним 

законодавством. Конституція України щодо застосування міжнародних угод 

встановлює підхід, відповідно до якого у разі конфлікту між положенням 

міжнародного договору та національним законодавством пріоритет мають 

національні договори. Винятком є конфлікт договору і Конституції. 

В той же час, потрібно зазначити, що сучасній історії відомі численні 

приклади, коли норми міжнародних договорів розглядаються державами як 

регулятори суспільних відносин на їх території. При цьому вони навіть 

оголошуються частиною національного права чи національної правової 

системи. Це передбачено, наприклад, Конституціями США (ст. 6), Аргентини 

(ст. 31), Болгарії (ст. 5), Нідерландів (ст. 93), Швейцарії (ст. 113), Японії 

(ст. 98) та ін. Відомі також випадки, коли той же підхід передбачається у 

відношенні не норм міжнародних договорів, а звичайних норм міжнародного 

права. Такі положення є, наприклад, у конституціях Австрії (ст. 9), Угорщини 

(ст. 7), Ірландії (ст. 29), Естонії (ст. 3) [253, с. 9–10]. 

Втім, при аналізі ситуації, що склалася, потрібно звернути увагу ще на 

одну обставину, яка, на думку багатьох учених, також свідчить про еволюцію 

уявлень про «традиційні» доктрини співвідношення правових систем, або їх 

«сучасне» тлумачення, хоча таким не є. Мова йде про нові теорії 

співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права, що 

з’являються у різних країнах. На сьогодні в цій області відомі концепції 

«радикального монізму» і «радикального дуалізму», «помірного дуалізму» і 

«помірного монізму», «стриманого дуалізму» і «діалектичного дуалізму», 

«послідовного дуалізму» і «реалістичного дуалізму», «об’єктивного 

дуалізму» і «діалектичної» концепції, теорія «координації» та інші, причому 
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самі ці доктрини в своїх аспектах часто настільки тісно переплітаються одна 

з одною, що відрізнити, де з них яка в межах конкретного дослідження часто 

виявляється досить складно. Мало того, прихильність до тієї чи іншої 

концепції найчастіше декларується або приписується тим чи іншим авторам 

незалежно від того, як вони самі себе позиціонують [253, с. 11]. 

Так, згідно з концепцією «радикального монізму», міжнародне право і 

національне право утворюють єдину правову систему з приматом 

міжнародного права. Дійсно, відповідно, скажімо, до ст. 91 Конституції 

Нідерландів, «...будь-яке положення міжнародного договору, що вступає в 

суперечки з Конституцією, підлягає схваленню більшістю не менш як у дві 

третини голосів депутатів Генеральних штатів». Звідси випливає висновок, 

що «...договори, інкорпоровані у внутрішнє право Королівства, превалюють 

над внутрішнім правом (включаючи Конституцію)» [11]. 

На думку вчених, «стриманий дуалізм» виходить з того, що норми 

міжнародного права та національного законодавства можуть регулювати одні 

й ті самі суспільні відносини та колізувати одна з одною. Це відповідає, 

наприклад, практиці в США, де федеральні закони і міжнародні договори 

знаходяться на одному рівні в ієрархії джерел національного права. При 

цьому, відповідно до принципу lex posterior deroga legi priori, з двох актів, що 

регулюють один і той же предмет, перевагою буде користуватися більш 

пізній. А відповідно до ст. 55 Конституції Франції, «міжнародні договори ... 

мають силу, що перевищує силу законів». 

Означені приклади підкреслюють значимість та роль міжнародних 

договорів у системі внутрішнього законодавства, а різноманітні доктринальні 

підходи обґрунтовують місце міжнародного договору в системі джерел 

права, передусім конституційного. 

В основі «помірного монізму» лежить теза про те, що міжнародний 

договір є не тільки джерелом міжнародного права, але й може бути 

обов’язковим «всередині» держави. Це відповідає практиці Бельгії, 

Нідерландів, Франції, США та Швейцарії, де національне законодавство 

оголошує міжнародні договори частиною права країни. 
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Згідно «діалектичної концепції», норми міжнародного права, 

обов’язкові для держави, і його внутрішнє право створюють єдину правову 

систему. Це підтверджується, наприклад, практикою Іспанії, ст. 96 

Конституції якої прямо вказує на те, що «законно укладені і офіційно 

опубліковані в Іспанії міжнародні договори складають частину її 

внутрішнього законодавства».  

П. 1 ст. 28 Конституції Греції також визначає, що «загальновизнані 

норми міжнародного права, а також міжнародні договори з моменту їх 

санкціонування за допомогою закону і набрання чинності, відповідно до 

положень самого договору є частиною національного права Греції і мають 

перевагу перед законами, що суперечать їм» [253, с. 13]. 

Аналіз конституцій низки країн дозволяє зробити висновки щодо 

сучасних тенденцій розуміння впливу та гармонізації внутрішнього 

законодавства із міжнародними договорами. Переважна більшість країн 

дотримується підходу діалектичного дуалізму, що змушує розглянути зміст 

даної  концепції [397]. 

«Діалектичний дуалізм» виходить з того, що міжнародний договір 

може регулювати відносини в державі, але це відбувається не автоматично, а 

в результаті дозволу держави. І такий підхід підтверджується, наприклад, п. 2 

ст. 8 Конституції Португалії 1976 р., в якому говориться, що «норми 

міжнародних договорів, ратифіковані або схвалені належним чином, 

набувають чинності після офіційної публікації, і їх виконання стає 

обов’язковим для Португальської держави».  

У Конституції Чеської Республіки (ст. 10) встановлюється, що 

ратифіковані міжнародні угоди щодо прав людини та фундаментальних 

свобод негайно вступають в силу і мають верховенство по відношенню до 

закону.  

Аналогічні положення є в конституціях Іспанії (ст. 10), Казахстану 

(ст. 3), Словаччини (ст. 11) [253, с. 13].  

Теорія «координації» або «дружнього ставлення до міжнародного 

права» виходить з того, що в разі колізії норм міжнародного права та 
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національного законодавства, питання вирішується на основі тлумачення 

норми національного права відповідно до вимог міжнародно-правової норми. 

Дійсно, ст. 10 Конституції Італії визначає: «Правовий порядок Італії 

узгоджується з загальновизнаними нормами міжнародного права». 

Аналогічні формулювання містяться у ст. 9 Конституції Австрії і в ст. 7 

Конституції Іспанії. У Німеччині звичайне міжнародне право визнається 

правом країни, а до договірних норм відносяться на підставі принципу 

«дружнього підходу до міжнародного права». Так у випадку колізії з 

договірними нормами наступний закон не скасовує положень договору, якщо 

останнє може розглядатися, наприклад, як спеціальне для даного випадку, 

яке законодавець не мав наміру скасувати [231, с. 236].  

На думку професора П. Мартиненка, «міжнародні зобов’язання 

держава повинна виконувати, повністю та належним чином дотримуючись 

принципу «pacta sunt servanda». І хоч міжнародне право визнає, що грубе 

порушення конституційних норм, в принципі, може бути в окремих випадках 

підставою для відмови від зобов’язань, але учасник договору не може 

посилатись на положення свого національного права як на причину 

невиконання взятих ним міжнародних зобов’язань...» [226, с. 7]. 

За загальноприйнятим правилом, закріпленим в конституціях більшості 

демократичних європейських держав, в ієрархії джерел права, включаючи 

джерела конституційного права, ратифікований міжнародний договір стоїть 

вище, ніж національний закон, оскільки норми останнього не можуть ні 

суперечити нормам міжнародного права, ні відміняти їх. На конституційному 

рівні закріплюється пріоритет міжнародного права над 

внутрішньодержавним [79, с. 131]. 

Більшість вчених-міжнародників дотримуються думки, що у випадку 

колізій між нормами міжнародних договорів, ратифікованих Верховною 

Радою, і нормами національного законодавства, пріоритетному застосуванню 

підлягають норми міжнародних договорів.  

Так, на думку М. І. Козюбри, «вагоміші конституційні підстави для 

обґрунтування пріоритетності норм ратифікованих Верховною Радою 
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міжнародних договорів, що стосуються прав і свобод людини, перед нормами 

національного законодавства України, дає положення частини першої статті 8 

Конституції, яке закріплює принцип верховенства права. Самостійного, 

відмінного від традиційного для вітчизняної теорії і практики принципу 

верховенства закону, принцип верховенства права набуває, по-перше, тоді, коли 

право не ототожнюється із системою встановлених або санкціонованих 

державою загальнообов’язкових правил поведінки, тобто коли має місце 

теоретичне і практичне розрізнення права і закону. По-друге (і це, очевидно, 

головне для з’ясування співвідношення норм міжнародних договорів і норм 

національного законодавства у випадках колізій між ними), принцип 

верховенства права може досягати свого призначення – набувати 

визначального значення у відносинах між усіма учасниками суспільного життя, 

насамперед між людиною і державною владою тоді, коли право, незалежно від 

можливої різноманітності його визначень, нерозривно пов’язується з людиною, 

її правами» [148, с. 5].  

Сучасна доктрина конституційного права України відносить до 

самостійних джерел конституційного права міжнародні договори, що 

укладаються незалежною державою з іншими суверенними державами.  

При розгляді механізму трансформації норм міжнародного права, що 

перетворюючи їх на норми національного права, аналізуються відповідні 

положення профільного характеру, котрі містяться в Конституції та Законі 

України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р., який 

регламентує цей процес. Відзначається невідповідність положень зазначених 

законів, із яких випливає, що Верховна Рада України здійснює ратифікацію 

міжнародних договорів шляхом прийняття спеціального закону про 

ратифікацію, згідно положенню ст. 9 Конституції України, яка закріплює, що 

частиною національного законодавства є лише чинні міжнародні договори, 

«згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України» [182].  

У результаті систематичного дослідження цих положень установлено, 

що під конституційним формулюванням розуміється власне ратифікація 

міжнародного договору, при її здійсненні передбачено видання національного 
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нормативного акту у вигляді спеціального закону про ратифікацію, що 

свідчить про опосередковану трансформацію міжнародних норм у національне 

законодавство України [397].  

За підсумками правового аналізу ратифікації, що є найважливішою 

стадією укладання міжнародних договорів, робиться висновок, що тільки ті 

міжнародні договори України, які належним чином будуть ратифіковані, є 

джерелами її національного та, отже, конституційного законодавства. 

Відзначається неоднозначність такого висновку, оскільки при буквальному 

дотриманні конституційного положення міжнародні договори України, які не 

підлягають ратифікації Верховною Радою України в силу того, що вони 

укладені іншими суб’єктами (міжурядові, міжвідомчі), або ратифікація їх не 

передбачена в самому договорі, не тільки не є джерелами конституційного 

права, але і взагалі не належать до системи національного законодавства 

України, що робить їх практично не здійснюваними та нездійсненними, 

оскільки для суб’єктів внутрішньодержавного права вони не мають 

обов’язкової сили. Із цього робиться висновок, що в результаті 

недосконалості конституційної регламентації міжнародних договорів склалася 

ситуація, яка, по суті, блокує процес імплементації, а в широкому розумінні, і 

трансформації норм міжнародного права в норми внутрішнього законодавства 

[79, с. 133].  

Участь держави у процесі створення міжнародно-правових норм, що 

згодом стають предметом імплементації до національного конституційного 

права держав, обумовлене встановленим Статутом ООН [372] принципом 

суверенної рівності держав, який передбачає, серед інших суб’єктивних прав 

та реальних юридичних можливостей, наявність у кожної визнаної держави 

світу права на створення міжнародних організацій, участь у міжнародних 

організаціях та, відповідно, участь в їх реформуванні та удосконаленні їх 

установчих документів у тих формах та методах, які безпосередньо 

передбачені даними установчими документами та внутрішнім правом 

міжнародних організацій. 
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У контексті становлення і розвитку сучасного українського 

конституціоналізму потрібно зазначити, що єдиним універсальним суб’єктом 

міжнародного права є держава, тому що майже не існує таких міжнародних 

відносин, учасником яких не може бути, серед інших визнаних світовим 

співтовариством суверенних держав світу, Українська держава в якості 

виразника спільної волі та загальних інтересів народу України як єдиного 

носія влади в країні. Крім того, міжнародна правосуб’єктність Української 

держави ніким не була створена штучно (таку правосуб’єктність ще 

називають фактичною, оскільки вона походить з юридичного факту – 

виникнення держави на певній території [356, с. 12]), натомість вона склалася 

у міжнародному праві в результаті загального визнання як такого. А ось 

Україна разом з іншими суверенними державами колективними зусиллями 

можуть створювати інші суб’єкти міжнародного права через укладення 

міжнародних договорів, тому її правоздатність ще називають первинною, а 

правоздатність створених державами міжнародних міжурядових організацій 

– вторинною чи похідною [237, с. 24].   

Подібне твердження підтверджується і чинними міжнародно-

правовими актами. Так, згідно зі ст. 1 Міжамериканської конвенції про права 

та обов’язки держав від 26 грудня 1933 р., держава як особа міжнародного 

права повинна мати: постійне населення, визначену територію, уряд, 

спроможність вступати у зносини з іншими державами [33], тобто її 

правосуб’єктність ставиться у залежність від об’єктивних чинників, а не від 

формально-юридичного змісту юридичних норм. 

Проте в сучасному міжнародному та конституційному праві йдеться 

про три основні складові держави: територія, населення, публічна влада, під 

якою розуміється суверенна влада (над нею не може бути ніякої іншої влади). 

Крім того, публічна влада має бути ефективною (легітимною). Хоча це 

оцінювальне поняття, і тому посилання на ефективність не завжди дозволяє 

вирішити питання про правосуб’єктність держави [237,  с. 28].  

Концептуальні конституційно-правові засади зовнішньої політики 

України як незалежної держави було закладено ще в Декларації про 
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державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою 16 липня 1990 

р.. У розділі «Міжнародні відносини» Декларації наголошується: 

«Українська РСР як суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні 

зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється 

дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере 

участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для 

ефективного забезпечення національних інтересів республіки у політичній, 

економічній, екологічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і 

спортивній сферах. Українська РСР виступає рівноправним учасником 

міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і 

міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському 

процесі та європейських структурах. Українська РСР визнає перевагу 

загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних 

норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного 

права» [111]. 

У деталізованому вигляді зовнішньополітична концепція незалежної 

Української держави була сформульована у прийнятих Верховною Радою 

України 2 липня 1993 р. «Основних напрямах зовнішньої політики України» 

(наразі цей акт вже втратив чинність, але має велике історико-правове 

значення для розуміння основ міжнародної правосуб’єктності України як 

учасника міжнародних відносин) [299]. У цьому документі зазначалося, що 

зовнішня політика України спрямовується на виконання таких 

найважливіших завдань: утвердження і розвиток України як незалежної 

демократичної держави; забезпечення стабільності її міжнародного 

становища; збереження територіальної цілісності держави і недоторканності 

її кордонів; включення національного господарства в світову економічну 

систему для його повноцінного розвитку, підвищення добробуту народу; 

захист прав та інтересів громадян України за кордоном; поширення у світі 

образу України як надійного партнера.  

Головними сферами зовнішньополітичної діяльності України цей 

важливий рамковий документ визначав: двосторонні міждержавні відносини, 
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розширення участі в європейському регіональному співробітництві, 

співробітництво в межах Співдружності незалежних держав, участь в ООН та 

інших міжнародних організаціях.  

Прийнята Верховною Радою концепція зовнішньої політики України 

стала основою діяльності держави на міжнародній арені. З моменту 

схвалення Верховною Радою 24 серпня 1991 р. Акта проголошення 

незалежності України і створення самостійної Української держави, вона 

визнана більш як 200 державами світу, 140 із них підтримують з Україною 

дипломатичні відносини [48]. 

Як член Організації Об’єднаних Націй, Українська держава бере 

активну участь в роботі її спеціалізованих установ, миротворчих заходах. З 

метою виходу з економічної кризи і реформування економіки вона активно 

співпрацює з такими спеціалізованими валютно-фінансовими установами 

ООН, як Міжнародний валютний фонд і Міжнародний банк реконструкції і 

розвитку. В роки незалежності Україна стала повноправним членом низки 

впливових європейських міжнародних організацій – Ради Європи, 

Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Центральноєвропейської 

ініціативи – регіонального об’єднання країн Центральної і Східної Європи. 

Стратегічною метою України є вступ до Європейського союзу. 

Відносини України з НАТО, як і інших центрально- і 

східноєвропейських держав, здійснюються на основі програми «Партнерство 

заради миру» [266, с. 32–33], прийнятої цією організацією і підписаної 

відповідними державами. У межах програми відносини з Україною мають 

характер «особливого партнерства», яке визнає міжнародну вагомість 

України та її безперечний потенціал у європейській безпеці. В межах цієї 

програми у 1997 р. в Києві було відкрито Інформаційний центр НАТО, 

призначення якого полягає в тому, щоб оперативно надавати українському 

суспільству достовірну інформацію про цю організацію. Також було 

підписано «Хартію про особливе партнерство між НАТО й Україною» [381], 

в якій, зокрема, задекларовані гарантії безпеки України в новій системі 

європейського порядку. Однією з форм партнерства є проведення спільних 
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військових навчань, зокрема на території України (за умови надання згоди на 

проведення таких навчань Верховною Радою України у відповідь на 

звернення Президента України з таким проханням, виходячи з міркувань 

захисту національних інтересів України). 

У розділі «Зовнішня і внутрішня безпека» Декларації про державний 

суверенітет України зазначається, що «Українська РСР урочисто проголошує 

про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не 

бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: 

не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї». Відповідно до цього 

положення, Україна стала першою у світі державою, яка добровільно 

відмовилася від ядерної зброї, наявної на її території. Згідно з московською 

Заявою президентів США, Росії та України від 14 січня 1994 р. [242], Україна 

взяла на себе зобов’язання протягом семи років ліквідувати всю розташовану 

на її території ядерну зброю, одержавши відповідне матеріальне 

відшкодування і гарантії своєї безпеки спочатку від США і Росії, а потім і 

Китаю. Відмова від ядерної зброї неоднозначно сприймається в Україні, 

однак вона залишається фактом.  

Водночас запропонована норма-ціль про нейтралітет у подальшому не 

знайшла розробки та деталізації ні в Конституції України, ні в інших законах. 

Засади зовнішньополітичної діяльності України її Основний Закон – 

Конституція визначає таким чином: «Зовнішньополітична діяльність України 

спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами 

міжнародного права» (ст. 18) [182]. Користуючись цим принциповим 

конституційним положенням, Україна підтримує дружні стосунки, 

намагається розвивати взаємовигідне співробітництво з усіма державами 

світу, особливо – з європейськими державами у контексті нещодавнього 

підписання та ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 

[371], яка передбачає, крім іншого, створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) 

Україна-ЄС, та країнами-сусідами. В межах останнього напрямку 
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зовнішньополітичної діяльності Україна стала одним із засновників у 1993 р. 

Парламентської асамблеї чорноморського економічного співробітництва, до 

складу якої входять одинадцять країн цього регіону, що дає сподівання 

розраховувати на реальне становище України як регіональної чорноморської 

держави – лідера у політичних, економічних, правових процесах 

субрегіональної інтеграції на основі спільного виходу до Чорного моря та 

користування відповідними економічними перевагами задля загального 

добробуту у вказаному регіоні.  

В контексті зазначених чинників потрібно вказати на те, що усі 

держави рівноправні та володіють суверенітетом, а тому вибір форм участі у 

створенні міжнародно-правових норм та їх імплементація до національного 

конституційного права є виключним правом кожної держави та її народу, і не 

може бути об’єктом зовнішнього тиску будь-якими засобами та методами.  

Проте у сучасному міжнародному та конституційному праві 

переважає думка, що абсолютного державного суверенітету не існує (нерідко 

він обмежується з метою забезпечення прав людини, забезпечення безпеки 

тощо). Юридична рівність держав як суб’єктів міжнародного права означає, 

що ніхто не може нав’язувати свою волю, обов’язки без її згоди. Держави в 

односторонньому порядку можуть визнати свій правовий статус, наприклад, 

відмовляючись від певних союзів – не бажають вступати в певні міжнародні 

відносини і цим самим звужують коло своїх прав та обов’язків, або 

проголосити статус нейтральної держави (Швейцарія, Австрія, Лаос, Мальта 

тощо), оголосити себе без’ядерною державою тощо [237, с. 168]. 

До основних прав держави як основного суб’єкта конституційного та 

міжнародного права правова доктрина зазвичай відносить, крім інших, 

наступні, що є найбільш показовими у площині практичної реалізації її 

правосуб’єктності: право укладати міжнародні договори; право вступати у 

відносини з іншими суб’єктами міжнародного права; право брати участь у 

створенні прав міжнародного права; право виступати на міжнародній арені 

від свого імені; право на здійснення своєї поведінки у відповідності до 

чинних міжнародно-правових норм; право на визнання держави в якості 



215 

суб’єкту міжнародного права іншими суб’єктами міжнародного права; право 

на індивідуальну і колективну самооборону; право на відшкодування збитків, 

завданих внаслідок скоєння міжнародного правопорушення тощо. У 

міжнародних відносинах держава представлена системою органів і 

посадових осіб. У разі порушення міжнародно-правових зобов’язань держава 

як суб’єкт міжнародного права несе міжнародно-правову відповідальність, 

незалежно від того, який її орган або посадова особа своєю поведінкою 

завдали шкоду міжнародному праву. Поряд із міжнародно-правовою 

відповідальністю держави до міжнародної кримінальної відповідальності 

можуть бути притягнені i посадові особи [408]. 

Ще одним важливим елементом правосуб’єктності держави як 

основного суб’єкта міжнародного права є її здатність нести юридичну 

відповідальність за скоєні правопорушення (деліктоздатність), що є 

необхідним і обов’язковим структурним елементом міжнародної 

правосуб’єктності держави як основного (первинного) суб’єкту 

міжнародного публічного права, а тому вказана суб’єктивна якість потребує 

окремого розгляду в межах відповідного комплексного профільного 

дослідження. 

За визначенням В. Н. Денісова, під відповідальністю держави 

потрібно розуміти «обов’язок держави відшкодувати шкоду, завдану іншій 

державі в результаті здійснення нею міжнародно-протиправного діяння» [80, 

с. 101–102], що визначається у міжнародно-правовій доктрині як незаконні 

діяння, так і протиправні упущення, здійснені державою, її офіційними 

особами або громадянами. Серед правових підстав відповідальності держав 

варто назвати існування чинного правового зобов’язання між двома 

державами та факт порушення даного зобов’язання відповідальною за це 

державою [80, с. 101–102].  

Зазначені умови настання відповідальності держав містяться, перш за 

все, у нормах міжнародного звичаєвого права, що віддзеркалюють практику 

держав та міжнародних арбітражних трибуналів. Якщо держава порушила 

зобов’язання, встановлене нормою міжнародного права, вона несе 
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міжнародну відповідальність і зобов’язана поновити, наскільки це можливо, 

стан справ, що існував до того, як було здійснене дане порушення (повне 

відшкодування у формі реституції, компенсації чи сатисфакції). Ця практика 

сформувалася переважно на основі двосторонніх відносин між потерпілою 

державою та державою-правопорушницею, і у разі відмови останньої 

відновити порушений стан потерпіла сторона мала право звертатися до 

самодопомоги, а саме – вживати примусових заходів (вдаватися до збройних 

репресалій та війни, які в сучасному міжнародному праві заборонені) або не 

примусових заходів (економічні санкції, призупинення або припинення дії 

міжнародного договору) з метою або змусити державу відшкодувати завдану 

шкоду, або піддати її покаранню. Особливістю цих відносин було і те, що 

відповідальність за міжнародні правопорушення виходила з концепції 

«колективної відповідальності», згідно з якою лише держава може нести 

відповідальність за будь-яке діяння, що суперечить міжнародним нормам, яке 

здійснене її офіційними особами. Єдиними сферами, в яких індивіди могли 

бути притягнені до відповідальності за свої діяння, були: а) піратство (як 

міжнародний злочин); б) військові злочини (з кінця ХІХ ст.). Складовою 

звичаєвих норм про відповідальність держави є також норми, що порушують 

зобов’язання держав стосовно поваги до прав іноземних громадян та їх 

власності. Зазначені норми про відповідальність держав стосуються й 

порушень норм багатосторонніх конвенцій або норм, які забезпечують 

взаємні інтереси держав (економічні та комерційні відносини, взаємне 

поводження з громадянами та консульськими і дипломатичними 

представниками тощо) [237, с. 244]. 

 Загалом, характеризуючи міжнародну правосуб’єктність держави як 

суб’єкта створення та імплементації до своєї національної правової системи 

міжнародно-правових норм на прикладі України, можна визначити наступні 

її характерні ознаки.  

По-перше, Україна є суверенним суб’єктом міжнародного права, який 

має повний обсяг прав, обов’язків та необмежену здатність нести 

міжнародно-правову відповідальність за власні дії та рішення.  
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По-друге, державний суверенітет України де-юре і де-факто визнаний 

всім світовим співтовариством, а саме – більш ніж 200 країнами світу.  

По-третє, Декларація про державний суверенітет визначає 

нейтральний та позаблоковий статус України, однак ці рамкові положення не 

знайшли відображення у конституційно-правовому регулюванні, а тому 

достатніх юридичних підстав вважати України нейтральною та 

позаблоковою наразі немає, а отже, питання вступу до військово-політичних 

блоків є питанням вільного вибору самої України та її народу як єдиного 

джерела влади в країні.  

По-четверте, стратегічним зовнішньополітичним курсом України є 

курс на вступ до Європейського Союзу, а тому підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС є логічним кроком до реалізації цієї встановленої 

законодавством мети.  

По-п’яте, Україна на сучасному етапі є активним учасником та, у 

деяких випадках, засновником багатьох міжнародних міжурядових 

організацій, серед яких – ООН, СОТ, ВООЗ, МОП, Рада Європи та багато 

інших універсальних та регіональних організацій, що свідчить про авторитет 

Української держави у світі та наявність у неї реальних можливостей для 

участі у процесах удосконалення та реформування цих міжнародних 

організацій. 

Характеризуючи роль держав у функціонуванні та прогресивному 

розвитку міжнародного права, потрібно зазначити про значний вплив 

процесів міждержавної інтеграції на зростання форм та методів участі держав 

в інституціоналізованому міждержавному співробітництві. Зокрема, у 

сучасних умовах йдеться вже не тільки про можливість створення та участі у 

діяльності традиційних міжнародних міжурядових організацій, але і у 

специфічних інтеграційних об’єднаннях з елементами наднаціональності, 

таких як Європейський Союз, що посилює відповідні функції держави та 

збільшує можливості реалізації її зовнішньополітичних суверенних прав, 

визначених на конституційно-правовому рівні [416, с. 221–222]. 
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Таким чином, можна дійти загального висновку, що вплив 

міжнародних договорів на конституційне законодавство і відповідно на 

конституційне право набуває більш суттєвого та важливого значення у 

сучасних умовах універсальної правової глобалізації та європейської 

міждержавної інтеграції.  

Підписання угод, особливо стосовно вступу до певних організацій та 

союзів, змушує імплементувати їх у внутрішнє законодавство, або навіть 

змінювати конституції.  

При цьому процес інтернаціоналізації національного права, а 

особливо – конституційного, набуває все більших обертів в період 

всесвітньої глобалізації, а отже, дослідження сучасних теоретичних 

концепцій таких процесів із аналізом вирішення проблем поєднання 

внутрішнього законодавства з міжнародними договорами на прикладах 

конституцій цілої низки держав дозволяє прослідкувати, яким саме шляхом 

відбувається процес інтернаціоналізації конституційного права та визначити 

ключове значення у вказаному процесі належної імплементації міжнародних 

договорів до національної правової системи. 

   

 

Висновки до розділу 3 

 

 

У результаті проведеного дослідження феноменології взаємодії 

конституційно-правового та міжнародно-правового правопорядків можна 

сформулювати такі висновки: 

1.  У сучасних умовах міждержавної інтеграції інтернаціоналізація 

конституційного права інституціонально може відбуватися у формі взаємодії 

між державою і міжнародною урядовою або міжнародною неурядовою 

організацією регіонального рівня, а й на більш традиційному – 

універсальному (глобальному) рівні, але і прикладом цього є взаємне 

зближення конституційно-правових систем держав-членів ЄС чи загальна 
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універсалізація та гармонізація єдиного механізму виконання державами 

положень  Європейської конвенції захисту прав людини в межах Ради 

Європи. В результаті такої взаємодії міждержавні інститути можуть взаємно 

сприймати конституційно-правові норми як орієнтир подальшого розвитку 

міжнародно-правових норм, принципів, інститутів. 

2. Інтернаціоналізація конституційно-правової матерії як 

комплексний, перманентний, інтенсивний процес може функціонально 

відбуватися на універсальному (загальновизнані, глобальні конституційні 

принципи та цінності), регіональному (в межах інтеграційних міждержавних 

об’єднань регіонального рівня) та двосторонньому (функціонально-

ординарному) рівнях міждержавної взаємодії. 

3. Основними формами конституціоналізації міжнародного права у 

сучасних умовах розвитку правових систем є його гармонізація (поступове 

наближення конституційно-правових норм до єдиного змісту), 

трансформація (сприйняття конституційно-правових норм однієї держави 

іншими державами та їх імплементація до національних правових систем) та 

уніфікація (міжнародна правотворчість на основі глобалізованих 

конституційно-правових норм). 

4. Характеризуючи роль держав у функціонуванні та прогресивному 

розвитку міжнародного права, потрібно зазначити про значний вплив 

процесів міждержавної інтеграції на зростання форм та методів участі держав 

в інституціоналізованому міждержавному співробітництві. Зокрема, у 

сучасних умовах йдеться вже не тільки про можливість створення та участі у 

діяльності традиційних міжнародних міжурядових організацій, але і у 

специфічних інтеграційних об’єднаннях з елементами наднаціональності, 

таких як Європейський Союз, що посилює відповідні функції держави та 

збільшує можливості реалізації її зовнішньополітичних суверенних прав, 

визначених на конституційно-правовому рівні, що, натомість, має наслідком 

формування принципово нової функції сучасної демократичної, соціальної, 

правової держави – функції міждержавної інтеграції, яка, натомість, потребує 

належної конституціоналізації та формалізації. 
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5. Вплив міжнародних договорів на конституційне право набуває 

більш суттєвого та важливого значення у сучасних умовах універсальної 

правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, адже у 

багатьох випадках підписання угод, особливо стосовно вступу до певних 

організацій та союзів, змушує імплементувати їх у внутрішнє законодавство, 

або навіть змінювати конституції. При цьому процес інтернаціоналізації 

національного права, а особливо – конституційного, набуває все більших 

обертів, особливо в умовах глобалізації, а отже, дослідження сучасних 

теоретичних концепцій таких процесів поєднуючи з аналізом вирішення 

проблем координації внутрішнього законодавства з міжнародними 

договорами на прикладах конституцій ряду держав дозволяє прослідкувати, 

яким саме шляхом відбувається процес інтернаціоналізації конституційного 

права, та визначити ключове значення у вказаному процесі належної 

імплементації міжнародних договорів у національне законодавство. 
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РОЗДІЛ 4 

 ПРАКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА АКСІОЛОГІЧНЕ 

ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО 

ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖДЕРЖАВНОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

 

4.1 Проблеми оновлення системи джерел конституційного права 

та феномену їх інтернаціоналізації 

 

У сучасних умовах правової глобалізації та міждержавної інтеграції 

одним з основних об’єктів внутрішніх трансформацій є галузева система 

джерел національного конституційного права, що виражає його нормативний 

зміст та обумовлює формально-догматичний вектор подальшого 

конституційного розвитку і загальної суспільної модернізації. 

Потрібно зазначити, що джерела конституційного права як невід’ємна 

частина системи джерел права характеризуються і певними особливостями, а 

саме: 1) множинністю, тому що нормативні акти, які регулюють 

конституційні відносини, видаються різними суб’єктами нормотворчості, а 

також можуть мати міжнародний характер; 2) ієрархічною будовою, що 

спрямована на забезпечення єдиного правового регулювання основ 

конституційного ладу та покликана усунути можливі колізії між ними; 3) 

провідною роллю закону у врегулюванні конституційних відносин, що 

характеризує активну роль конституційного права в здійсненні основних 

функцій держави; 4) є результатом правотворчої діяльності представницьких 

органів державної влади, або результатом правотворчості, здійснюваної 

безпосередньо народом шляхом референдуму; 5) комплексним характером, 

оскільки досить часто поєднують матеріальні та процесуальні норми у 

єдиному нормативно-правовому акті [173, с. 33]. 

Провідна роль джерел конституційного права у правовій системі 

України передбачає виконання ними різних функцій: 1) установчої, яка 

виявляється у вирішенні питань, пов’язаних із установленням і реалізацією 
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народовладдя у формах безпосередньої і представницької демократії, 

закріпленням державного устрою, системи органів публічної влади та основ 

правового становища особистості; 2) правотворчої, оскільки вони 

безпосередньо пов’язані з організацією і функціонуванням органів публічної 

влади, що передбачає цілеспрямовану діяльність по створенню, зміні або 

скасуванню норм конституційного права; 3) правореалізаційної, оскільки 

джерела конституційного права є не тільки формою закріплення норм 

конституційного права, але й інструментом вирішення конкретних правових 

питань, що виникають у сфері конституційного права; 4) системотворчої, 

оскільки джерела конституційного права визначають зміст та форму джерел 

права інших галузей права, включаючи і саме конституційне право. За 

визначенням А. Т. Назарко, джерело конституційного права являє собою 

створену або санкціоновану державою правову форму існування 

конституційно-правових норм, яка передбачена законодавством 

України [173, с. 34]. 

Сукупність джерел конституційного права є органічною системою та 

має ієрархічну структуру. Системність складу джерел конституційного права 

означає внутрішню взаємозалежність різних видів джерел конституційного 

права, яка виявляється, зокрема, у визнанні найвищої юридичної сили 

Конституції України та верховенства закону щодо інших нормативно-

правових актів. Прослідковується також і пряма залежність юридичної сили 

джерела конституційного права та відповідної правової норми. З метою 

підвищення важливості конституційно-правової норми суб’єкти 

правотворчості обирають форму джерела, яке розташоване вище в ієрархії 

джерел конституційного права. Це передбачає також врахування об’єктивних 

умов державного і суспільного буття та залежить від потреби надати 

відповідній нормі належний рівень юридичної значимості, територіального 

масштабу дії норми, установленого порядку розмежування компетенції 

правотворчих органів. 

Для ефективного використання системи законодавчих актів, що 

існують в кожній державі, унеможливлення колізій нормативно-правових 
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актів та унормування системи джерел сучасного конституційного права 

України необхідним є однозначне розуміння їх видів, загальних і 

специфічних ознак, співвідношення між собою. Тому нагальною потребою 

сьогодення в Україні є прийняття закону про нормативно-правові акти, де 

було б урегульовано суспільні відносини у сфері конституційної 

правотворчої та правозастосовної діяльності, розроблене і визначене питання 

класифікації нормативно-правових актів, їх юридичної сили, порядку 

прийняття, вступу в силу тощо [173, с. 34]. 

Основним джерелом конституційного права переважної більшості 

держав світу на сучасному етапі становлення та розвитку глобального 

(транснаціонального) конституціоналізму є конституція як нормативно-

правовий акт найвищої юридичної сили в межах національної системи права. 

Загалом в світі чинними є більше 200 конституцій, а також існує понад 300 

конституцій суб’єктів федерацій і автономних утворень [376, с. 6]. 

При цьому потрібно зазначити, що конституції фактично стали 

найважливішим здобутком світової політико-правової думки, втілили 

найкращі здобутки державотворення, а у ряді країн – нормативно закріпили 

перемоги у демократичних революціях, війнах за незалежність, національно-

визвольних рухах тощо. У силу цього, для України та більшості зарубіжних 

країн день прийняття їх конституцій став найважливішим 

загальнонаціональним святом [376, с. 6]. 

Існує наукова думка, що поштовхом для використання латинського 

слова «constitutio» як юридичного поняття стало вживання його у заголовку 

офіційних документів Стародавнього Риму часів Принципату та Домінату. 

Це поняття вживалося у словосполученні «Rem Publicum Constituere…» – 

«Римський народ встановлює…». Пізніше дієслово «встановлює» 

трансформувалось у іменник «встановлення, устрій», який і дав початок 

численним стародавнім «конституціям». Однією з найбільш відомих з них є 

«антична конституція» Аристотеля, відома як «Конституція Афін» або 

«Афінська Політія». Термін «конституція» також застосовувався у 

давньоримському праві при кодифікації тогочасного законодавства. До 
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нашого часу дійшли свідчення про існування таких кодифікованих актів, як 

«Конституція Солона» та «Конституція Лікурга», хоча не виключено, що 

таких «конституцій» було значно більше. Утім, давньоримські юристи 

тлумачили термін «конституція» у зовсім іншому розумінні, ніж він 

тлумачиться сьогодні. Зокрема Гай в «Інституціях» писав: «Constitutio 

pricipis est guod imperator decreto, vel edicto, vel constituit» – «Імператорська 

конституція є саме тим, що імператор диктує, видає, або те, що він 

встановлює письмово» [375, с. 188–189]. 

Термін «конституція» вживався і після поділу та фактичного розпаду 

єдиної імперії: наприклад, відповідну назву мали акти імператора ромеїв 

(Візантійської імперії) Юстиніана, видані в VI ст. з метою організації 

кодифікації римського права. Кодекси Юстиніана як джерело цивільного 

права були затверджені «конституціями» імператора. Далі цей термін втратив 

значення і зв’язок з державним владарюванням, зокрема у середньовічній 

Європі він застосовувався лише в канонічному праві для позначення деяких 

актів папи римського [354, с. 11]. 

Починаючи з XVI ст. у Франції отримує поширення термін «Lex 

fundamentalis» – «основний закон», що вперше був запроваджений в 

науковий обіг у роботах французьких публіцистів-тираноборців 

(монархомахів) Ф. Дюплессі-Морне та Ф. Отмана. Ідея конституції як 

основного закону в уявленні монархомахів передбачала існування у державі 

такого найвищого нормативного акта (закону), який би обмежував владу 

монарха-самодержця й гарантував мінімальне коло особистих прав його 

підданим. Так, Ф. Отман у памфлеті «Франко-Галлія» (1573 р.) проголошує 

принцип верховного суверенітету народу. Обґрунтовуючи його, автор 

посилається на стародавні галльські традиції вибору народом монарха. 

Ф. Отман пропонує повернутися до стародавньої конституції Галлії, до 

федерації самоврядних республік, до права народу обирати та 

відсторонювати короля, оголошувати війни, видавати закони тощо [168, 

с. 22–23]. 
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Вперше ж термін «основний закон» для позначення акту найвищої 

юридичної сили був вживаний у тексті Форми правління 1809 р. – однієї зі 

складових тодішньої Конституції Швеції [426, с. 15]. 

Термін «конституція» у сучасному розумінні одним із перших почав 

вживати відомий французький філософ Ш. Л. Монтеск’є, зокрема 

використовуючи його для характеристики державного ладу тогочасної 

Великобританії [342, с. 73]. Назву «Про конституцію Англії» мала глава його 

твору «Про дух законів» (1748 р.), в якій викладено концепцію Монтеск’є 

про розподіл влади, а тому саме Англія і вважається «батьківщиною» 

конституції як політико-правового явища у його сучасному доктринальному 

та практично-праксіологічному розумінні. В XVII ст. у вказаній державі були 

прийняті такі важливі конституційні акти, як, зокрема, «Хабеас корпус акт» 

(1679 р.), «Біль про права» (1688 р.), «Форма правління державою Англії, 

Шотландії, Ірландії та володіннями, які їм належать» («Знаряддя правління», 

1653 р.) [385, с. 8]. 

Теза Монтеск’є про те, що свободи та права індивіда можуть бути 

забезпечені лише при суворому розподілі влади, отримала широке визнання 

та стала своєрідним політичним догматом на зразок релігійних одкровень. 

Наприклад, в Декларації про права людини та громадянина 1789 р. 

говорилось, що там, де немає розподілу влади та забезпечення прав людини 

та громадянина, немає і конституції. Саме з цієї пори слово «конституція» 

стало політико-правовим терміном з цілком визначеним змістом [435]. 

Остаточна поява конституцій в якості основних джерел національного 

конституційного права у сучасному їх розумінні нерозривно пов’язана з 

епохою буржуазних революцій [202, с. 127].  

Епоха буржуазних революцій дає початок, від реальних спроб 

проголошення та забезпечення прав людини в державі, фактичного 

проведення розподілу державної влади на окремі гілки з первинною метою 

недопущення узурпації всієї державної влади однією людиною чи групою 

людей, утвердження інших демократичних перетворень, – бере свій початок 

епоха конституції та конституціоналізму як така. Основною причиною 
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виникнення конституцій було усвідомлення потреби правової фіксації на 

найвищому рівні зміни владних відносин (відносин державного 

владарювання) при переході суспільства від феодалізму до демократії та 

створення правових основ подальшого демократичного розвитку суспільства 

і держави [344]. 

У сучасній юридичній літературі виокремлюють різні підходи до 

розуміння сутності конституції. Найбільш типові підходи до визначення 

сутності конституції, тобто поширені серед сучасних науковців, виокремлює 

Ж. Й. Овсепян. Так, досліджуючи розвиток наукових уявлень про поняття і 

сутність конституції, науковець виділяє п’ять основних напрямів у 

дослідженні цього феномена: 1) формально-юридичний (або 

нормативістський) напрям; 2) природно-правова (або договірно-правова) 

теорія права, конституції; 3) соціологічна (або лассальянська) концепція 

конституції; 4) класово-вольова (або марксистсько-ленінська) теорія права, 

конституції; 5) інституціоналістський напрям. Крім цих напрямів Ж. Й. 

Овсепян запропонував також шостий – «соціально-генетичний напрям у 

дослідженні сутності конституції», до якого віднесено «визначення, в яких 

підкреслюється така сутнісна риса конституції, як обмеження державної 

влади» [200, с. 309]. У науковій літературі виділяють також теологічний 

підхід до розуміння конституції [68, с. 40]. 

Формально-юридичний підхід був історично першим у вивченні 

конституцій. Згідно з нормативістським уявленням, конституція визначається 

як юридичний документ, в якому містяться певні встановлені норми та 

інститути. Тобто, це основний закон, що закріплює механізм державної 

влади, права і свободи людини; закон, що володіє специфічними 

властивостями в порівнянні з іншими законами держави, що забезпечується 

державним примусом, в тому числі охороняється за допомогою специфічних 

механізмів, що гарантують принцип верховенства конституції [255, с. 24–36]. 

Прихильники нормативістської школи права бачили в конституції вираження 

абсолютної основоположної норми права [83, с. 32].  
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Однак на сьогодні формально-юридичний підхід вбачається дещо 

однобічним, оскільки не дозволяє зрозуміти причини прийняття тої чи іншої 

конституції в тій чи іншій державі, причини і потреби внесення до неї змін у 

межах одного і того ж державного ладу [46, с. 355]. 

В основі природньо-правового напрямку (юснатуралізму) лежать 

праці Ж.-Ж. Руссо, А. Радищева, Т. Гоббса [255 ].  

Юснатуралізм серед інших конституційно-правових доктрин 

характеризує постановка низки морально-правових, політико-правових, 

соціально-етичних, етико-теологічних проблем, заснованих на розрізненні 

об’єктивованих форм права, з одного боку, та їх сутнісних і ціннісних основ 

– з іншого [288, с. 56]. 

Заперечуючи нормативістське визначення права, прихильники 

природно-правової школи вважали, що право Монтеск’є це не продукт 

державної нормотворчості, права і свободи належать людині від народження, 

мають природне походження. Водночас право подібно математичним, 

фізичним і хімічним законам – «відкривається» державою, визнається і 

забезпечується нею. Причому визнання права, тобто його трансформація в 

закон або надання праву форми закону (іншого нормативного акту), можливе 

і доцільне тільки при наявності суспільного договору. Так само і конституція 

відповідно до теорії природного права –  це сукупність норм природного 

права, відкритих, обговорених і закріплених державою і забезпечених силою 

державного примусу, причому прийняття конституції, здійснення 

конституційної реформи, проведення будь-яких суспільних трансформацій на 

рівні модернізації (прогресивного осучаснення) конституційно-правового 

регулювання можливо лише при наявності суспільного договору, згоди 

відносно концепції природного права, яка вкладається в концепт конституції. 

Згідно з трактуванням сутності конституції як суспільного договору, всі 

члени суспільства в зв’язку з прийняттям конституції немовби укладають 

договір, втілений в конституцію, про те, на яких засадах створюється дане 

суспільство, за якими правилами воно живе. Відповідно до даних концепцій 
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конституція є виразом суверенітету народу, проявом його єдиної політичної 

волі [255]. 

Таким чином, згідно з теорією суспільного договору, в конституції 

повинна бути відображена доля усіх членів суспільства, в ній чітко 

втілюються правила, за якими вона будується і функціонує. Відповідно до 

цієї теорії, влада базується на згоді усіх між собою, а держава розглядається 

як самостійний суб'єкт владарювання. Виходячи з теорії суспільного 

договору, конституція повинна базуватися на наступних основоположних 

ідеях: усі громадяни рівні у невід’ємних правах; вони формують уряд, який 

має втілювати їх загальні інтереси; уряд (державна влада) не є «природним» 

інститутом, але він необхідний для забезпечення стабільності у державі; 

держава повинна забезпечити права людини; авторитет уряду, інших 

державних структур залежить від того, наскільки з його діями погоджується 

народ; тільки влада, яка базується на злагоді, може визнаватися 

справедливою і законною [366, с. 32–33]. 

Як стверджував Т. Пейн, «конституція є річ, що передує державі; 

держава – це всього лише дітище конституції». У конституції він вбачав акт 

не уряду, а народу, який створює такий уряд. Конституція як суспільний 

договір, на його думку, є важливим показником політичного консенсусу, що 

існує в суспільстві [189, с. 48]. 

У реальному юридичному значенні суспільний договір ніким ніколи 

не оформлявся. Однак його досягнення є важливим легітимізуючим 

фактором у процесі розробки і прийняття конституції. Він може мати 

вирішальний вплив на ефективність реалізації вже введених в дію 

конституційних норм [220]. 

Основоположником соціологічного підходу до дослідження 

Конституції як основного джерела конституційного права вважається 

німецький соціаліст Фердинанд Лассаль (1825–1864 рр.), який вважав, що 

конституційні питання – це питання не права, а сили; дійсна конституція 

(матеріальна) полягає в реальному, фактичному співвідношенні політичних 
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сил, а писана конституція (формальна) тільки тоді має значення, коли вона 

відображає дійсне співвідношення сил [46, с. 356]. 

Натомість, Ф. Лассаль пропонував розрізняти писану конституцію і 

реальну (дійсну, фактичну). Писану конституцію Ф. Лассаль визначав як 

зібрані «на одному аркуші паперу, в одному акті підстави установ і урядової 

влади всієї цієї країни». А фактичну конституцію він характеризував як 

фактично наявне в країні співвідношення суспільних сил. На думку Ф. 

Лассаля, «кожна країна не може не мати якусь реальну конституцію, який-

небудь суспільний уклад, хороший чи поганий, все одно, і це так само вірно, 

як вірно те, що будь-який організм, всяке тіло має свою будову, свою, кажучи 

інакше, конституцію ... адже повинні ж у кожній країні існувати будь-які 

реальні відносини між громадськими силами» [255]. Тобто, писана, 

формалізована конституція тільки тоді буде ефективною, коли повністю 

відповідатиме конституції дійсній, тобто, коли вона буде адекватно 

відтворювати фактично існуюче співвідношення суспільних сил [355, с. 23]. 

Згідно зі вченням Ф. Лассаля, фактична конституція, на відміну від 

юридичної (писаної), властива будь-якому державно-організованому 

суспільству, в тому числі – рабовласницькій та феодальній державам, а не 

тільки буржуазній [255]. 

Сутність конституції, зазначає Ф. Лассаль, проявляється через 

соціальну, національну та політичну боротьбу. Така конституція виражає і 

закріплює стан конфлікту у суспільстві [145, с. 344]. 

В основі класово-вольового підходу лежать дві концептуальні ідеї: 

економічна обумовленість конституції (права) і класовий підхід. Відповідно 

до поглядів К. Маркса і Ф. Енгельса, конституція, як і держава і право, – це 

надбудовні явища, зумовлені станом виробничих відносин, що становлять у 

своїй сукупності економічний базис суспільства; конституція (держава і 

право загалом) – це надбудова над економічним базисом. Інша ідея концепції 

конституції полягала в тому, що конституція будь-якої держави розглядалась 

«як продукт класової боротьби», як інструмент, за допомогою якого той чи 

інший клас (блок, коаліція, союз класів) закріплює своє політичне панування. 
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Тобто конституція, по суті, розглядається як акт насильства одного класу над 

іншим [255]. 

Вперше практичне втілення даний підхід отримав при створенні 

радянської Конституції РРФСР 1918 р., а потім став широко застосовуватися 

в соціалістичних державах, де затверджувався особливий тип конституцій, а 

також той чи інший різновид радянської форми правління. Представники 

цього підходу бачили в конституції не результат угоди, а підсумок класової 

боротьби, яка визнавалася домінуючою силою історичного прогресу. 

Класовий підхід до розуміння природи конституції відмовляв у праві на 

життя політичному компромісу. У такій конституції завжди втілювалась воля 

економічно панівного класу, який здобув політичну перемогу над іншими 

класами і більш дрібними соціальними групами. Тому конституція мала 

відображати інтереси класу, який переміг у політичній боротьбі, класу, який 

посів економічні висоти, якому тепер належали і засоби виробництва [190, 

с. 48]. 

В межах класово-вольового підходу конституція ставала не 

інструментом суспільної злагоди, а правовою базою проведення репресій 

одних класів проти других. Це базувалося на ідеї класової сутності 

конституції, в основі якої полягало ленінське положення: «Сутність 

конституції в тому, що основні закони держави взагалі і закони, що 

відносяться до виборчого права в представницькі установи, їх компетенція... 

відображають дійсне співвідношення класових сил в суспільстві» [366, с. 36]. 

Дійсно, в конституції неможливо врахувати інтереси всіх членів 

суспільства, всіх політичних угруповань. В світі немає жодної конституції, 

під якою б підписалися всі громадяни відповідної держави. Безумовно, більш 

впливова спільність з тих чи інших причин (насамперед, економічних) в 

значній мірі визначає зміст конституції. Але ж не можна погодитись з тим, 

що конституція втілює волю тільки економічно пануючого класу, оскільки 

якби вона виражала тільки волю, наприклад, великого капіталу, то вона не 

змогла б бути інструментом громадянського миру, точно формулювати 
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«правила гри» на політичній сцені, визначати такий устрій держави і влади, 

який би значною більшістю народу визнавався справедливим [366,  с. 37]. 

Інституційний підхід у дослідженні конституції ґрунтується на 

інституційній теорії, основоположником якої вважається французький юрист 

М. Оріу (1856–1929 рр.), який, розуміючи націю (державу) в якості 

корпорації, тлумачив конституцію як статут нації (держави), відповідно 

органи корпорації вважаються творцями її статуту (конституції). У такому 

випадку сама нація (народ) залишається за межами процесу створення 

конституції, або її роль у такому процесі є символічною (допоміжною) [46, 

с. 36]. 

Сучасний юридичний інституціоналізм розглядає право як норми, 

втілені в особливих правових інститутах громадянського суспільства і 

правової держави. Переваги інституціоналізму полягають у тому, що він 

дозволяє вивчати реальне співвідношення між правовим принципом 

соціального життя (правова свобода, верховенство прав людини) та реальним 

функціонуванням публічно-владних інститутів, що дозволяє вивести правове 

поняття держави із сфери ідеології («держава повинна бути правовою») в 

галузь соціальної науки, яка демонструє відповідність або невідповідність 

між соціальним інститутами і релевантними нормативними текстами [46, 

с. 36]. 

В основу соціально-генетичного напряму дослідження конституції 

вчені покладають таку рису конституції, навіть функцію, як обмеження 

державної влади. Так, розглядаючи конституції в контексті їх генезису, 

Ж. І. Овсепян виділила три аспекти в характеристиці сутності конституцій: їх 

виникнення було зумовлено потребами юридичного закріплення і 

утвердження принципів зв’язаності держави правом, законом та принципом 

суверенітету права щодо держави; історична роль конституції полягає не 

тільки в проголошенні пріоритету права і конституції над державою, але і в 

припиненні абсолютизму, монополії на здійснення державної влади 

правителем; сутнісні ознаки конституції визначаються подіями 

(буржуазними революціями та їх цілями), які покликали їх до життя, і 
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потребами суспільства, тому «суть конституції полягає не в регулюванні 

державної влади як такої, а в регулюванні її в соціальному ракурсі, тобто з 

позиції того, на яких умовах та в яких межах державна влада вправі 

втручатися в сферу суспільної й індивідуальної свободи». Такий підхід, на 

наш погляд, також має право на існування у конституційно-правовій науці, 

оскільки допомагає розкрити ще один аспект конституції як правового засобу 

соціалізації державної влади та охорони суспільної й індивідуальної свободи 

у сучасних умовах суспільного розвитку [47, с. 25–26]. 

Нарешті, теологічний підхід є певним симбіозом ідей світського і 

релігійного права. Він з’явився значно пізніше як результат розповсюдження 

в XX ст. (переважно в другій його половині) конституційних ідей і принципів 

в країнах арабського Сходу, де домінуюче положення займають джерела 

мусульманського права. Уявлення про конституцію в цих країнах 

асоціюється із наданням божественних правил поведінки для «релігійної 

громади». Якщо конституція існує як писаний акт, вона не повинна 

суперечити найважливішому джерелу мусульманського права – Корану. 

Політична боротьба не заохочується, а іноді – забороняється, а громадянська 

згода, натомість, досягається через вірність сповіданню єдиної релігії – 

ісламу [68, с. 40–41]. 

Норми та принципи мусульманського права здійснюють глибокий 

вплив на конституційне законодавство та форму правління, що склалася в 

таких державах, як, наприклад, Іран і Саудівська Аравія. Мусульманське 

право відіграє в цих країнах провідну роль і в інших галузях діючого права, 

що знаходить своє підтвердження і на конституційному рівні. Так, 

Конституція Ірану закріплює положення про обов’язкову відповідність всіх 

законів, що приймаються, нормам шаріату. З роллю ісламу, як 

найважливішою політико-ідеологічною основою держави, пов’язано і 

ставлення до нього як до одного з легітимізуючих чинників, що забезпечують 

стабільність правлячого режиму. Тому не конституція виступає мірилом 

«законності» існуючого режиму, а ісламські цінності, міцно укорінені в 
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масовій свідомості, маючи своїм джерелом норми шаріату, а не світського 

конституційного законодавства як такого [66, с. 44–45]. 

Підсумовуючи огляд різних напрямів та підходів до дослідження 

конституції, можна зробити загальний висновок, що кожен з них розкриває 

ту чи іншу сторону, аспект конституції як основи регулювання та 

трансформації конституційної дійсності, і дає певні додаткові 

інструментальні можливості для розкриття сутності тих чи інших 

конституційно-правових понять та явищ, в тому числі і категорій 

«конституційне право» та «конституційна реформа» [47, с. 26]. 

Відповідно до світової конституційної доктрини, основне призначення 

Конституції полягає в тому, що вона, насамперед, покликана визначити, 

окреслити межі державної влади та забезпечити захист прав і свобод особи. 

Ця ідея була сформульована ще у ст. 16 Французької Декларації прав людини 

і громадянина 1789 р., де зазначається, що суспільство, в якому не 

забезпечено гарантії прав людини і не запроваджено поділу влади, немає 

конституції [222, с. 24–25]. Конституція – це фундамент, на якому зводиться 

будівля держави. Вона повинна захищати суспільство від тих, хто здійснює 

владу, адже у відносинах «держава-індивід» держава є потенційно 

сильнішою, може застосовувати до індивіда правомірний примус [146, 

с. 364]. 

З іншого боку, конституція захищає народ від встановлення 

абсолютної деспотичної влади, визначаючи межі державного регулювання, і 

тим самим охороняє простір особистої свободи людини, де остання 

понизкукує відповідно до своєї волі. Крім того, закладається правління, за 

якого в руках жодної посадової особи чи органу не може бути зосереджено 

надто багато влади, що дозволятиме їм діяти свавільно.  Зокрема, функції 

законодавчої, виконавчої та судової влади розподіляються між різними 

державними органами. Для кожного з них конституція визначає 

повноваження і далі встановлює, як ці повноваження мають 

здійснюватися [259]. 
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Конституція є засадничим актом усього суспільного ладу, оскільки 

охоплює всі сфери його життєдіяльності, а тому є актом найвищої юридичної 

сили, головною ознакою верховенства права як влади народу, а отже і 

головним політико-правовим документом. Останнє дає всі підстави 

констатувати той беззаперечний факт, що конституція є фундаментом, 

основою всієї національної системи права переважної більшості сучасних 

держав світу [229, с. 224–225]. 

Діалектика зв’язку конституції, конституційного права і 

конституційної реформи у сучасних умовах правової глобалізації та 

міждержавної інтеграції полягає у тому, що конституція визначає засади і 

понизкуок запровадження конституційної реформи. Натомість,  

конституційна реформа, змінюючи конституцію, сприяє забезпеченню її 

стабільності. Така дихотомія потреб стабільності і оновлення основного 

закону держави виявляє всю складність досліджень проблематики 

конституційної реформи, вимагає особливої уваги дослідників до причин і 

умов конституційних перетворень та прогнозування їх наслідків, адже 

конституція – це не тільки основний правовий та важливий політичний, але й 

ідеологічний та програмний акт [47, с. 30]. 

При цьому необхідною умовою формування та застосування законів, 

реформування конституції, є конституціоналізм як спосіб життєдіяльності та 

задоволення основних потреб суспільства в частині регулювання 

найважливіших, базових суспільних відносин [74, с. 158]. 

При цьому конституціоналізм як політико-правова доктрина тісно 

пов’язаний з конституціями як джерелами національних систем права. Цей 

зв’язок виражено, насамперед, у тому, що нормативною основою 

конституціоналізму є конституція певної держави та її конституційне 

законодавство загалом [198, с. 21]. 

Саме поняття «конституціоналізм», як зазначається в літературі, не 

можна розглядати первинним чи навіть самостійним, оскільки воно є 

похідним від поняття «конституція» як в етимологічному, так і в науково-

теоретичному плані [67, с. 39].  
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Так П. Б. Стецюк зазначає, що конституціоналізм можна розглядати у 

широкому (політико-правовому, політологічному) та вузькому (юридичному) 

значеннях, причому у широкому розумінні конституціоналізм є ідейно-

політичною доктриною, ідейно-політичним рухом та державно-правовою 

практикою, а в юридичному – державне правління, обмежене конституцією; 

вчення про конституцію як основний закон держави, закон, який визначає 

відносини держави і суспільства; політичні системи, в основі яких лежать 

конституційні методи правління [344]. 

Натомість, В. М. Шаповал досліджує конституціоналізм передусім як 

політико-правову ідеологію, інтелектуальні узагальнення, притаманні 

певному етапу історичного розвитку, а також як державне правління, 

обмежене за змістом конституції [425, с. 17]. 

На думку Н. Бобрової, конституціоналізм є складним явищем 

державної і суспільної організації, яке можна визначити одночасно як: 

а) систему ідей і концепцій; б) тип і спосіб взаємодії в системі органів 

державної влади і суспільства; в) тип конституційного ладу; г) тип 

нормативної системи правової основи країни; г) юридичний результат 

реалізації конституційних норм, принципів та інститутів конституційного 

права; д) засіб вирішення політичних криз та розв’язання конфліктів у 

державі і суспільстві [53, с. 101]. 

Як зазначає Д. Сікейра, термін «конституціоналізм» за суттю означає 

обмеження влади та існування верховенства права. Він стверджує, що 

конституціоналізм складається з доктрини, пов’язаної зі структурою уряду, 

розподілом влади, системою стримувань і противаг, а також захисту прав, а 

отже, незважаючи на різноманітні визначення, які можуть відрізнятись одне 

від одного, ключові елементи конституціоналізму не повинні викликати 

суперечок: обмеження влади та верховенство права. Науковець також 

висловлює низку думок щодо необов’язковості існування писаної конституції 

для наявності конституціоналізму, оскільки «головним є легітимність 

здійснення повноважень владою, добровільне зобов’язання громадян 
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підпорядковуватись встановленій (або тільки такій, що лише має бути 

встановлена) системі і добре структурованій організації уряду» [127, с. 55]. 

Професор Центральноєвропейського університету А. Шайо розглядає 

конституціоналізм в аспекті самообмеження влади, визначає його як 

сукупність принципів, порядку діяльності та інституційних механізмів, які 

традиційно використовуються з метою обмеження державної влади [201, 

с. 192]. 

Існує і точка зору, згідно якої сутністю конституціоналізму є 

самоврядування індивідів, що ґрунтується на національній згоді, правовому 

формалізмі та інституційній демократії [367, с. 125]. 

Метою функціонування системи конституціоналізму є конституційна 

законність як режим точного і неухильного дотримання конституції та інших 

конституційно-правових актів усіма суб’єктами, яким вони адресовані, 

реальна дія ієрархії нормативно-правових актів, у системі яких конституція 

має вищу юридичну силу [201, с. 193]. 

Конституціоналізм базується на низці вироблених людством основних 

принципів, які стали світовими стандартами формування демократичної 

держави і громадянського суспільства, основою системи конституціоналізму.  

Узагальнивши практику європейського конституціоналізму, 

С. П. Головатий з-поміж основоположних принципів європейського 

конституціоналізму виокремив верховенство права, демократію та права 

людини. Серед цих основоположних принципів, на погляд вченого, перше 

місце посідають права людини. Інші два необхідні тому, що досвід 

конституційного розвитку зарубіжних країн переконує: ретельне дотримання 

принципів верховенства права та демократизму є важливим чинником 

забезпечення належного рівня охорони прав людини, що, натомість, дозволяє 

досягти мети сучасного конституціоналізму [197, с. 72–73]. 

Після Конституції України провідне місце у правовій системі України 

посідають закони, які є первинною основою регулювання найважливіших 

суспільних відносин. Закони мають вищу юридичну силу, що дозволяє 

виокремити їх серед інших правових актів. 



237 

Проблема класифікації законів розглядається у вітчизняній юридичній 

науці лише на доктринальному рівні, в той час як у Конституції України 

застосовується єдиний термін – «закон», а диференціація законів 

відбувається, перш за все, за предметною ознакою, за колом суспільних 

відносин, що ними регулюються, їх місцем у системі законодавства і в 

правовій системі загалом. 

З урахуванням наукових поглядів та практики зарубіжних країн є 

підстави розрізняти три основні групи законів в Україні: конституція, 

конституційні закони, звичайні закони. Численні пропозиції щодо 

запровадження окремого статусу поза Конституцією для тих чи інших 

законів (наприклад, органічних, надзвичайних) у поточному законодавстві, 

на думку багатьох вчених-конституціоналістів, суперечать Конституції, адже 

не засноване на положеннях Конституції України закріплення статусу того 

чи іншого виду закону може призвести до ускладнення законотворчості і 

колізій у застосуванні норм конституційного права [173,  с. 37]. 

Під конституційними законами в Україні можна розуміти закони про 

внесення змін та доповнень до Конституції, враховуючи при цьому, що у 

Конституції України не передбачено як окремого різновиду нормативно-

правових актів «конституційних» законів. 

До юридичних ознак (властивостей) конституційних законів, 

впровадження яких представляється доцільним в Україні, можна віднести: 

1) власний предмет регулювання, конкретизований у нормах Конституції 

України (наприклад, у ст. 92); 2) юридичну силу, вищу за звичайні закони; 

3) особливий ускладнений порядок прийняття (наприклад, двома третинами 

від конституційного складу Верховної Ради України); 4) заборону 

застосування права вето Президента України. 

Практика зарубіжних країн свідчить, що конституційні закони 

повинні мати власний об’єкт регулювання, до якого потрібно віднести 

«найважливіші», «основоположні», «фундаментальні» суспільні відносини, 

тому у майбутньому потрібно максимально чітко конкретизувати предмет 

регулювання конституційних законів [197, с. 74].  
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Аналіз тексту Конституції України свідчить, що окремими за 

процедурою прийняття (дві третини голосів від конституційного складу 

Верховної Ради України), а отже фактично конституційними за змістом, є 

закони про Державний Герб та Державний Гімн України, державні символи 

та порядок їх використання (ст. 20).  

Окрім цього, Конституцією України передбачено обов’язкове 

прийняття низки законів, що мають особливе значення для держави 

(наприклад, ст. 10, 77, 103, 107, 120, 123, 133, 139, 153 Конституції України). 

Таким чином, під конституційними законами доцільно розуміти 

закони, якими вносяться зміни до Конституції України, а також закони, що 

регулюють найважливіші суспільні (конституційні) відносини, які виникають 

у процесі здійснення державної влади, та приймаються в порядку, що 

відрізняється від звичайних законів. 

За умов фактичного існування конституційних законів України та за 

відсутності законодавчих актів, які б врегулювали найважливіші 

конституційні відносини, відповідні прогалини заповнюються актами 

тлумачення Конституційного Суду України.  

Так, практичною необхідністю «вдосконалення нормативної бази, яка 

розкривала б зміст права недоторканності Президента України і спеціальної 

процедури імпічменту з метою створення належного конституційно-

правового механізму їх застосування» було обумовлено прийняття Рішення 

Конституційного Суду України від 10 грудня 2003 р. у справі щодо 

недоторканності та імпічменту Президента України. Подібні рішення 

Конституційного Суду України заповнюють правові прогалини, які повинні 

бути врегульовані конституційними законами [173, с. 37]. 

Практика діяльності Конституційного Суду України обумовила 

виникнення особливого правового явища – правових позицій, які містяться в 

інтерпретаційних висновках, викладених у раніше прийнятих рішеннях, та 

мають об’єктивний характер, оскільки, приймаючи рішення у новій справі, 

Конституційний Суд має враховувати вже вироблене ним розуміння 
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конституційної норми чи положення закону, тобто правові позиції в 

аналогічних справах. 

Термін «правова позиція» не має офіційного закріплення в Україні, 

але неодноразово вживався самим Конституційним Судом при посиланні на 

аргументацію у раніше прийнятих рішеннях. 

В юридичній літературі правова позиція розглядається як «результат 

інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду у формі висновків, 

роз’яснень, доктрин, у яких міститься тлумачення неявного змісту закону, 

правова оцінка або правове визначення, сукупність правових уявлень та 

знань щодо вирішення конкретної ситуації, які є обов’язковими для всіх 

суб’єктів правовідносин» [365, с. 75]. 

 Натомість, Президент України реалізовує свої правотворчі 

повноваження виходячи із свого конституційного статусу як гаранта 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання 

Основного Закону, забезпечення основних прав і свобод (ст. 102), насамперед 

шляхом видання правових актів. Юридична сила правових актів Президента 

України визначається їх місцем у системі нормативно-правових актів. 

Провідною формою реалізації повноважень Президента України є 

укази. Згідно із практикою Конституційного Суду (наприклад, Рішенням 

Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. у справі про тлумачення 

терміна «законодавство») укази Президента України є невід’ємною частиною 

законодавства та відповідно до статті 8 Конституції України за своєю 

юридичною силою займають місце після Конституції та законів 

України [173, с. 37]. 

Про важливе місце указів глави держави в системі нормативно-

правових актів свідчить і положення частини 3 статті 106 Конституції 

України, відповідно до якого укази Президента України є обов’язковими до 

виконання на території України, а також положення частини 7 статті 107 

Конституції України, відповідно до якого рішення Ради національної безпеки 

і оборони України вводяться в дію указами Президента України. 
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Важливим для нормотворчої діяльності Президента України є питання 

про розмежування предмета закону і нормативного указу Президента. 

Конституція України не обмежує останнього переліком питань, з яких він 

має право видавати акти, здійснюючи правове регулювання. Проте, з іншого 

боку, стаття 92 Конституції України окреслює коло найважливіших питань, 

правове регулювання яких має визначатися та встановлюватися виключно 

законами України. Тому обмеження нормотворчої компетенції глави держави 

полягає у тому, що він не може видавати укази з питань, які вже 

регламентовані законом чи щодо яких Конституція містить прямі вказівки 

про те, що вони повинні бути регламентовані законом [182]. 

Укази Президента України поділяються на: 

1) нормативні укази, в яких коло суб’єктів, що підпадають під дію 

положень указу, є невизначеним, а час дії тривалим. Нормативний указ 

Президента – це юридичний акт глави держави, виданий ним у межах 

повноважень, визначених Конституцією та відповідно до неї, що містить 

загальнообов’язкові правила поведінки, спрямований на регулювання 

широкого кола суспільних відносин, розрахований на постійну або тривалу 

дію і спрямований на невизначене коло суб’єктів. За своєю юридичною 

силою та характером укази Президента є актами прямої дії та мають 

однакову юридичну силу на всій території України; 

2) ненормативні укази, в яких визначено коло осіб, на яких 

поширюється дія акта, статус дії за територією є локальним, а за часом – 

обмеженим. Це укази Президента про прийняття до громадянства України чи 

припинення громадянства України, про надання політичного притулку, про 

присвоєння класних чинів, рангів, почесних звань, про помилування, про 

нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками тощо. 

Ненормативний (правозастосовний) указ є формою реалізації владних 

повноважень Президента з конкретних питань, розрахований на одноразову 

реалізацію і завжди персоніфікований. 

У ч. 3 ст. 12 Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої 

політики» передбачено, що Президент України як глава держави, гарант 
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державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 

Конституції України, прав і свобод людини й громадянина, шляхом 

звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України пропонує визначення 

та коригування (з урахуванням становища України) засад її внутрішньої і 

зовнішньої політики. Щорічні послання президентів у зарубіжних країнах 

завжди мають конкретний характер і слугують орієнтиром законодавчої 

діяльності парламенту [388, с. 328].   

Отже, аналіз правової природи та юридичної сили актів Президента 

України дає підстави зробити висновок, що джерелами конституційного 

права України є акти Президента України, видані у формі нормативних 

указів [173, с. 37]. 

Нормотворчі повноваження Президента також переплітаються з 

повноваженнями уряду. Згідно з принципом поділу влади регулювати 

правовідносини на основі закону має право Кабінет Міністрів, оскільки він 

згідно з Конституцією (ст. 116 Конституції) здійснює зовнішню і внутрішню 

політику держави, а тому може встановлювати правила шляхом видання 

правових актів – постанов [182].   

 Джерелами конституційного права є також акти суб’єктів місцевого 

самоврядування. Система нормативно-правових актів місцевого 

самоврядування є самостійною, незалежною від органів державної влади, 

хоча і підпорядкованою Конституції та законам, тому що суб’єкти місцевого 

самоврядування, зокрема органи місцевого самоврядування, не входять до 

системи органів державної влади. 

Нормативно-правовими актами місцевого самоврядування є: 1) акти 

місцевих референдумів; 2) статути територіальних громад; 3) рішення зборів 

громадян за місцем проживання; 4) рішення громадських слухань; 5) рішення 

органів самоорганізації населення; 6) нормативні акти органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування, прийняті на підставі ст. 144 Конституції 

України. 
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За допомогою актів місцевого самоврядування реалізуються функції й 

компетенція територіальних громад, місцевих рад, сільських, селищних, 

міських голів, виконавчих органів місцевих рад; забезпечується утворення та 

функціонування виконавчих органів місцевого самоврядування, діяльність 

постійних і тимчасових контрольних комісій і депутатів, керівництво їх 

діяльністю; забезпечується дотримання законів, охорона громадського 

понизкуку, прав і свобод людини й громадянина тощо[395]. 

Важливою нормативною умовою функціонування територіальної 

громади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування є статути 

територіальних громад. 

Статут територіальної громади – це основоположний, постійно 

діючий нормативно-правовий акт місцевого самоврядування установчого 

характеру, який має вищу юридичну силу порівняно з іншими правовими 

актами суб’єктів місцевого самоврядування, змістовно оформлений 

відповідно до вимог Конституції та законів України, приймається в 

особливому порядку з метою врахування історичних, національно-

культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення 

місцевого самоврядування на території, на яку розповсюджується 

юрисдикція відповідної територіальної громади [391, с. 214]. 

До нетрадиційних джерел конституційного права можна віднести 

договори. На відміну від цивільних угод, побудованих на приватноправових 

засадах, договори, що регулюють конституційно-правові відносини, є 

нормативно-правовими за змістом, оскільки: 1) складаються з норм 

загального характеру; 2) є обов’язковими для всіх учасників конституційно-

правових відносин; 3) укладаються між суб’єктами публічно-правових 

відносин; 4) регулюють питання, віднесені до предмета конституційного 

права; 5) спрямовані на максимальне забезпечення інтересів суб’єктів 

конституційно-правових відносин. 

Нормативно-правові договори, що регулюють конституційні 

відносини, поділяються на два види: 1) внутрішньодержавні; 2) міжнародно-

правові. 
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Серед внутрішньодержавних нормативно-правових угод можна 

виокремити: 1) договори про делегування повноважень. За такими угодами 

один орган влади уповноважує інший орган (делегує) здійснювати належні 

йому за законом повноваження для ефективнішого їх виконання за певних 

умов. Делегування повноважень поширене у сфері виконавчої влади, втім 

можливе на місцевому рівні між органами державної влади й органами 

місцевого самоврядування; 2) угоди в системі місцевого самоврядування – 

між органами місцевого самоврядування; 3) угоди між органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади; 4) 

функціонально-управлінські договори, які можуть укладатися переважно в 

системі виконавчої влади з метою посилення взаємодії органів; 5) угоди про 

громадську злагоду, – можуть укладатися між державними органами, 

політичними партіями, громадськими організаціями з метою досягти певних 

цілей, що вимагає від суб’єктів вжити певних публічних заходів чи 

утриматися від певних дій [173, с. 38].   

Натомість, міжнародний договір як джерело конституційного права 

України – це укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим 

суб’єктом міжнародного права акт нормативного характеру, що містить 

норми конституційного права. 

Стаття 9 Конституції України визначає, що єдиною умовою для 

визнання міжнародного договору джерелом національного права є надання 

Верховною Радою України згоди на його обов’язковість [182].   

Потрібно відзначити, що в сучасних умовах інтернаціоналізації 

конституційного права значний вплив на галузь конституційного права 

здійснюють міжнародні стандарти універсального та регіонального рівня.  

Зокрема, якщо йдеться про трансформацію джерельної бази 

конституційного права України, в умовах реалізації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС важливим джерелом конституційного права є правові 

стандарти ЄС, що містяться у відповідних джерелах європейського права. 

У цьому контексті потрібно зазначити, що існуюча практика, на 

основі якої впроваджуються європейські правові стандарти до національної 
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конституційно-правової матерії, свідчить про наявність як обов’язкових 

стандартів, так і стандартів, що мають рекомендаційний характер [124,  

с. 11]. 

Обов’язкові правові стандарти знаходять своє вираження у 

конституційно-правових нормах, що зобов’язують до належної поведінки. 

На думку вчених, саме цей аспект стандартів багато в чому визначає 

загальний напрямок розвитку правової системи, оскільки за своєю правовою 

природою такі норми належать до норм-принципів. Натомість, необов’язкові 

стандарти, що мають рекомендаційний характер, є породженням сучасного 

міжнародного права.  

Як слушно зазначає К. Ебботт, в ЄС такий феномен знайшов своє 

відображення в моделі інтеграції, що отримала назву «Європа різних 

швидкостей». Даний тип стандарту за своєю природою є рекомендацією та 

має необов’язковий характер, проте за умови його імплементації суспільні 

відносини набувають якісно нових рис, бажаних для даної правової системи. 

Таким чином, поділ європейських правових стандартів на зазначені 

різновиди обумовив функціонування права у звичайному розумінні, тобто 

такого, що має обов’язковий характер, і так званого «м’якого» права [1]. 

Загалом, виникнення правового стандарту як сучасного джерела 

конституційного права в деяких випадках подібне до виникнення 

міжнародного звичаю: спочатку зароджується практика, яка повторюється 

протягом певного часу, а згодом за цією практикою визнається сила 

юридичної норми. При цьому відкритим залишається питання, в який момент 

норма вже існує і може бути застосована, а в який момент це ще розумна 

практика [29].   

Загалом, переважна більшість сучасних стандартів у праві стала 

наслідком прагнення створити певний правопорядок sui generis (особливого 

типу). У зв’язку з цим правовий стандарт інколи виникає як consensus 

omnium, тобто загальноприйнятна база для функціонування певного 

правопорядку, як це стало з Загальною декларацією прав людини 1948 р. 
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Зрештою, правовий стандарт може стати наслідком реалізації певної правової 

доктрини на нормативному рівні [124,  с. 12]. 

Отже, основною умовою легітимності будь-якого стандарту є його 

чітка фіксація і доступність для ознайомлення, що не виходить за межі 

легітимності правової норми. 

Потрібно також розрізняти різні генези правових стандартів, як 

власне, і рівні стандартів. Стандарти можуть формуватися як всередині 

держави (національні стандарти), так і на рівні міждержавного спілкування – 

регіональному, або навіть універсальному (міжнародні стандарти). При 

цьому існують різні вектори руху правових стандартів. Так, деякі стандарти, 

що формуються на рівні національної правової системи, іноді стають 

міжнародними, і навпаки (що відображає ключові й визначальні для 

сучасного розвитку конституційного права взаємопов’язані процеси 

конституціоналізації міжнародного права та інтернаціоналізації 

конституційного права). В ідеалі, внутрішньодержавні правові стандарти, що 

стають частиною національної конституційно-правової матерії, повинні 

відповідати регіональним, які, натомість, мають кореспондуватися з 

універсальними [124, с. 13]. 

Таким чином, може скластися достатньо чітка система норм-

стандартів, на які потрібно орієнтуватися і які потрібно враховувати при 

регулюванні певної сфери суспільних відносин. Така система стандартів 

склалася, зокрема, у сфері прав людини: Загальна декларація прав людини 

1948 р. – Конвенція захисту прав людини та основоположних свобод 1950 р. 

як базовий документ регіонального характеру – Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права 1966 р. і Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні та культурні права 1966 р. як базові документи, що містять 

універсальні стандарти прав людини [2, с. 84]. 

Загалом, міжнародні стандарти як формально-юридичне галузеве 

джерело конституційного права виникають або в певному регіоні, або за 

участі всіх чи більшості держав світу. Як правило, вони належать до категорії 

так званого «м’якого права» і мають переважно рекомендаційний характер. У 
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такому випадку стандарт є орієнтиром, взірцем, який доцільно застосовувати 

в силу його розумності та практичної цінності. Таким чином забезпечується 

гармонізація норм національних правових систем у суспільно важливих 

сферах. Особливо це стосується сфери прав людини, податкової та митної 

політики, правоохоронної та судової систем, енергетичної безпеки тощо [124,  

с. 13].   

В якості прикладу цілеспрямованої та ефективної імплементації 

міжнародних (універсальних та регіональних європейських) стандартів до 

системи конституційного права як галузі національного права України можна 

навести сферу правосуддя та судоустрою. 

Так, за твердженням Ю. О. Волошина і С. В. Кулика, важливу роль у 

становленні сучасної судової системи України відіграло входження нашої 

держави до системи Європейської конвенції з прав людини [91, с. 145], адже 

українська судова система, як і судові системи всіх країн-учасниць 

Конвенції, стала складовою цього європейського правозахисного простору у 

сенсі його субсидіарності. 

Більше того, як відзначають зазначені науковці, судові реформи 

відбуваються не лише на національному рівні. Міжнародні судові органи 

реформуються заради збереження своєї ефективності. Європейський суд з 

прав людини теж зазнав серйозної реформи. До 1998 р. система Європейської 

конвенції з прав людини складалася з Європейської комісії з прав людини, 

власне Європейського суду з прав людини і Комітету міністрів Ради Європи, 

який мав повноваження контролювати виконання рішень Європейського 

суду і Комісії. В результаті реформи, запровадженої Протоколом 11 до 

Конвенції у 1998 р., Комісія була скасована, і Європейський суд став єдиним 

органом, який розглядає заяви про порушення Конвенції [26]. 

При цьому необхідно визнати, що українська судова система ніколи 

не була закритою від міжнародного правового співтовариства, вона активно 

співпрацювала з європейськими експертами. Перші паростки судової 

реформи в Україні беруть свій початок з 90-х років. Так, у 1992 р. було 

прийнято Концепцію судово-правової реформи [297], яка заклала основні 
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напрямки вдосконалення судової гілки влади України. Цим документом 

визначалося, що головною метою зазначеної реформи була перебудова 

судової системи, створення нового законодавства, вдосконалення форм 

судочинства тощо. Відповідно до мети реформи визначалися певні завдання, 

що відповідали першочерговим викликам періоду відмови від радянської 

системи правосуддя та створення принципово нової [91, с. 146], 

концептуально та функціонально побудованої на універсальних та 

регіональних правових стандартах судочинства і судоустрою. 

Відповідно до зазначеної мети, нова модель реалізації судової влади 

була нормативно об’єктивована на конституційно-правовому рівні у розділі 

VIII «Правосуддя» Конституції України [182], що остаточно відобразило 

сприйняття національною правовою системою України і, зокрема, галуззю 

конституційного права, міжнародних (в першу чергу – європейських) 

стандартів судочинства та судоустрою в якості невід’ємного елемента 

галузевої джерельної бази. 

Отже, якщо всебічно проаналізувати вплив процесів глобалізації та 

міждержавної інтеграції на склад та якість джерельної бази галузі 

конституційного права (тобто її кількісний та якісний аспекти), можна 

відзначити такі найважливіші особливості і тенденції: а) значний вплив на 

конституційно-правове регулювання в умовах правової глобалізації та 

міждержавної інтеграції здійснює комплекс міжнародних договорів держави 

як на універсальному, так і на регіональному рівнях міждержавної взаємодії, 

оскільки на сучасному етапі міжнародний договір здатен регулювати не 

тільки сферу міждержавних відносин, але і внутрішньодержавну політику, 

причому у деяких випадках необхідність дотримання загальнолюдських 

(універсальних) правових цінностей не залежить від внутрішньої політичної 

волі держави, а є її безпосереднім обов’язком як члена міжнародного 

співтовариства, що відображає процес конституціоналізації міжнародного 

права в частині його основоположних принципів, зокрема принципу поваги 

до прав людини; б) основним джерелом конституційного права України в 

умовах правової глобалізації та міждержавної інтеграції залишається 
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Конституція України, а тому принципова можливість передавання деяких 

суверенних повноважень спільним органам інтеграційного об’єднання 

обов’язково має бути передбачена саме нормами Конституції як 

основоположного акту найвищої юридичної сили в ієрархічній архітектоніці 

національної системи права; в) у сучасних умовах європейської 

міждержавної інтеграції постійно посилюється роль та значення актів органів 

місцевого самоврядування як джерел конституційного права, зважаючи на 

децентралізаційний характер сучасних практичних підходів до реалізації 

функцій та повноважень публічної влади і зміцнення локальної 

(самовнизкуної) демократії як дієвого механізму забезпечення сталого 

розвитку територіальних громад; г) принципово новим джерелом 

конституційного права України в умовах глобалізації та європейської 

міждержавної інтеграції є універсальні та регіональні (європейські) правові 

стандарти як обов’язкового, так і рекомендаційного характеру («м’яке» 

право), при цьому основними сферами конституційно-правового 

регулювання, на джерельну базу яких імплементація  правових стандартів 

спричиняє найбільший кількісний та якісний вплив, є сфери прав людини, 

податкової та митної політики, правоохоронної та судової систем, 

енергетичної безпеки [412]. 
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4.2 Концептуальні підходи до визначення державного ладу, 

суверенітету та наднаціональності в умовах глобальних викликів 

 

У сучасних умовах конституціоналізації міжнародного права, 

інтернаціоналізації конституційного права та створення наднаціональних, 

наддержавних структур зазначені новітні процеси суспільно-правового 

розвитку впливають не тільки на формування принципів та джерельної бази 

національних правових систем, але і стають ключовими чинниками 

модернізації найважливіших традиційних конституційно-правових 

інститутів, таких як державний лад та суверенітет. 

У зазначеному контексті досить цікаво розглянути проблему 

трансформації концептуальних і практичних підходів до державного 

суверенітету у площині функціонування принципово нових міждержавних 

інтеграційних об’єднань, основний інтерес серед яких, в силу вже наведених 

у попередніх розділах дослідження причин, становить організація і діяльність 

ЄС з точки зору співвідношення міжнародної правосуб’єктності 

інтеграційного об’єднання та окремих держав-учасниць, що породжує 

складні теоретичні і практичні політико-правові проблеми визначення і 

реалізації державного суверенітету.  

Вказана проблематика особливо проявляється на конституційно-

правовому рівні національних правових систем держав-членів Європейського 

Союзу. Так з огляду на положення Договору про ЄС «коли країна 

приєднується до Співтовариства, вона зобов’язана привести свою 

конституцію у відповідність зі статусом члена Співтовариства» [55, с. 116–

117], цікавим є порівняння тих конституційних норм держав-членів, які 

стосуються обмеження їхніх суверенних прав у зв’язку з членством у ЄС. У 

цих випадках йдеться про передання суверенних повноважень (Німеччина), 

передання федеральних повноважень (Австрія), передання повноважень, що 

ґрунтуються на конституції (Іспанія), передання прав парламенту щодо 

ухвалення рішень (Швеція), делегування повноважень, наданих 

конституцією органам влади (Данія), тимчасове надання повноважень, 
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передбачених конституцією щодо законодавчої, виконавчої та судової влади 

(Люксембург), надання визначеного повноваження (Бельгія), надання 

законодавчих, виконавчих та судових повноважень (Нідерланди), обмеження 

суверенітету (Італія). Конституція Греції (п. 2 ст. 28) визначає умови надання 

повноважень міжнародним організаціям, передбачених нею, та обмеження 

(п. 3 тієї ж статті) національного суверенітету [80, с. 936–937].  

З іншого боку, якщо розглядати приклади інших держав-членів ЄС та 

їх внутрішнього конституційного регулювання питань суверенітету та його 

певних обмежень, то, наприклад, з огляду на вступ у 1995 р. Швеції в 

Європейський Союз, у її Конституційний акт, що має назву «Форма 

правління», були введені норми, які надали змогу передавати певні 

повноваження національних органів, зокрема ухвалення рішень, «іншій 

державі... міжнародній організації для цілей мирного співробітництва... чи 

Міжнародному Суду» (§5), за винятком рішень, що стосуються ухвалення 

зміни та відміни Конституції, Закону про вибори в Риксдаг 1997 р. та 

обмеження прав і свобод, передбачених Розділом 2 [55, с. 119]. У цьому разі 

проблема співвідношення норм права ЄС зі шведським конституційним 

правом, «стала предметом спеціального розгляду Конституційної комісії 

Риксдагу ще до офіційного вступу країни в Союз. Комісія в принципі 

висловилась за визнання пріоритету норм права ЄС, визнавши, що шведська 

влада та суди зобов’язані дотримуватись права ЄС навіть у тому випадку, 

коли воно будь-яким чином обмежує права і свободи, передбачені Формою 

правління за умовою, що інститути ЄС вправі ухвалювати закони з 

відповідних питань» [80, с. 398].  

Необхідно зазначити, що  держави-члени  ЄС,  які  приєднались  до   

нього 1 травня 2004 р., то у конституціях Польщі, Угорщини, Естонії, Мальти 

та інших країн не передбачені можливості здійснення суверенних прав 

спільно з іншими суб’єктами, навіть якщо такими суб’єктами є держави-

члени Союзу, до якого вони входять [55, с. 120–121].   

Отже, можна загалом констатувати, що різні наведені юридичні 

способи, правові форми участі в діяльності Європейського Союзу знайшли 
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досить чітке конституційно-правове визначення в документах держав-членів, 

де передбачено умови делегування чи спільного розподілу владних 

повноважень між суб’єктами ЄС. 

Таким чином, підтверджуючі нові конституційно-нормативні підходи 

до регламентації принципу державного суверенітету у сучасній Європі, на 

теоретичному рівні існує дві основні політико-правові концепції подальшого 

об’єднання Європи – федералістська і неофункціоналістська. 

За висновками В.Копійки та Т.Шинкаренка, зміст федералістської 

концепції полягає в ідеї об’єднання Європи на основі федеративного 

принципу, який передбачав би підпорядкування національних та регіональних 

органів управління спільним наднаціональним структурам. Розглядаючи 

єдину Європу як основну й кінцеву мету своєї діяльності, європейські 

федералісти використовували такі аргументи, як історична та культурна 

єдність народів, що проживають на континенті, необхідність забезпечення 

миру й демократії, а також вирішення економічних, політичних та інших 

проблем, що виходили за межі компетенції національної держави.  

На сучасному етапі певна частина суверенних прав держав-членів ЄС 

передається спільним органам цього міждержавного інтеграційного 

об’єднання на підставі внутрішніх конституційно-правових норм, що можна 

вважати навіть певним проявом суверенітету та політичної незалежності 

держави на зовнішній арені, але у будь-якому випадку на європейському 

континенті створено унікальний в історії держави і права прецедент 

передання значного обсягу функцій та повноважень щодо здійснення 

зовнішньої політики та політики безпеки на наддержавний 

(наднаціональний) рівень, що потребує як подальшого теоретичного 

обміркування, так і відповідної конституційно-правової регламентації як 

факту реальної дійсності у конституціях нових членів ЄС і тих країн, які 

планують перспективу свого вступу до цього міждержавного утворення, 

зокрема – України, яка отримала реальний шанс підготуватися до вступу до 

ЄС після підписання та ратифікації у 2014 р. Угоди про асоціацію.   
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Досліджуючи сучасний стан впливу процесів глобалізації та 

міждержавної інтеграції на  конституційно-правові інститути на прикладі 

української внутрішньої конституційно-правової системи, потрібно 

зазначити, що доцільно розглянути декілька способів формування 

державного ладу в умовах взаємодії національного конституційного права з 

правом наднаціонального об’єднання [416, c. 260].   

Вбачається доцільним розглянути зазначені проблемні питання у 

трьох вимірах: 1) модернізація інститутів демократії (вибори, референдум) та 

конституційного ладу України загалом (як такого, що на онтологічному рівні 

методологічного сприйняття і практичної реалізації встановлює та регулює 

демократичний політичний режим в країні); 2) модернізація форми держави 

(форми державного правління, форми державного устрою, форми 

політичного режиму) у відповідності до універсальних і регіональних 

(зокрема – наднаціональних) правових стандартів; 3) модернізація організації 

та діяльності Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України як 

базових інститутів формування державної політики в умовах парламентсько-

президентської республіки; 4) модернізація конституційно-правового статусу 

Президента України з позицій недопущення та запобігання президентській 

інституційній конституційній кризі, а також вирішення правових колізій та 

прогалин у конституційно-правовому регулюванні функцій та повноважень 

глави Української держави, порядку його обрання та підстав дострокового 

припинення повноважень у відповідності до універсального уявлення про 

місце і роль глави держави у сучасній правовій державі. 

Говорячи про конституційно-правове регулювання демократичного 

конституційного ладу та пов’язані з цим проблемні конституційно-правові 

питання на сучасному етапі в Україні, потрібно відзначити, що сутність 

конституційного ладу в Україні, на думку В. М. Шаповала, визначається 

змістом I, III і XIII розділів Конституції. Розділ І «Загальні засади» фіксує 

основи конституційного ладу, містить положення сутнісного характеру, 

більшість із яких виконує роль юридичного підґрунтя, нормативної 

першооснови для інших конституційних положень. Цей розділ потрібно 
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розуміти як змістовний стрижень Основного Закону, причому значна частина 

його норм є нормами-принципами, які забезпечують найбільш загальний 

рівень регулювання. Розділ III «Вибори. Референдум» (основні інститути 

прямої демократії, що слугують способами вирішення конституційних криз 

політико-правового характеру), розвиваючи відповідні основи 

конституційного ладу, визначає загальні умови здійснення народного 

волевиявлення через форми безпосередньої демократії. Зміст розділу 

відображає юридичні параметри реалізації ідеї народного суверенітету, або 

народовладдя. Положення цього розділу Конституції є основою механізмів і 

безпосередньої, і представницької демократії. Нарешті, в розділі XIII 

«Внесення змін до Конституції України» засвідчено фундаментальний 

характер Основного Закону України, його найвищу силу. Співвіднесеність 

положень цього розділу з явищем конституційного ладу має свого роду 

інструментальне значення: він містить положення про внесення змін до 

названих трьох розділів Конституції, що конкретизують вимогу Конституції 

про виняткове право народу визначати й змінювати конституційний лад в 

Україні [155, с. 120–121]. 

При цьому безпосередньо саме поняття «конституційний лад» у 

Конституції не визначено, хоча цей термін зустрічається в її тексті тричі. З 

положень статей 17 і 37 Конституції незаперечно випливає, що 

конституційний лад, тобто закріплений Конституцією економічний, 

соціальний, національний, політичний (включаючи державний) та інший 

устрій України, заборонено змінювати насильницьким шляхом. Не таким 

однозначним є положення статті 5 Конституції, згідно з яким єдиним 

суб’єктом, котрий має прерогативу визначення та зміни конституційного 

ладу, визнано український народ [182].  

Як визначення, так і зміна конституційного ладу не можуть 

відбуватися за межами правової площини, зокрема, шляхом 

антиконституційного державного перевороту, насильства тощо, навіть якщо 

суб’єктом таких дій є «народ» або вони вчиняються «від імені народу». 

Оскільки в Конституції йдеться про конституційне право народу визначати 
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та змінювати конституційний лад, то це означає, що такі акти мають 

відбуватися виключно у чітко визначений в Конституції спосіб у формі 

реалізації народом його конституційних повноважень через вибори, 

референдум та інші форми безпосередньої демократії. Тому вбачається, що 

вимоги громадян на мітингах, демонстраціях тощо про зміну державного 

устрою, звернені до законодавчого органу чи глави держави з додержанням 

Конституції та законів, можна розглядати як одну з форм безпосередньої 

демократії, що допускаються Конституцією. Подібний підхід є 

універсальним і загальновизнаним у сучасній світовій конституційно-

правовій практиці, що також є свідченням інтернаціоналізації основних 

принципів транснаціонального (глобального) конституціоналізму в межах 

національних правових систем на галузевому конституційно-правовому рівні 

нормативного регулювання.  

Аналізуючи право визначення чи право зміни конституційного ладу в 

тексті Конституції чітко не відокремлені. З точки зору теоретичного 

осмислення ці поняття не є тотожними. Так, змінами конституційного ладу є, 

певні реформаційні перетворення окремих його складових, що не вимагають 

прийняття нового основного закону або прийняття нової редакції чинного. В 

свою чергу, визначення конституційного ладу включає в себе перегляд 

існуючого державного та суспільного ладу в усіх його проявах та в результаті 

встановлення нового ладу та прийняття нової Конституції.  

Досліджуючи визначення та зміни конституційного ладу, варто 

враховувати основоположні засади, які закладені в  статтях 1 та 3 

Конституції України. Згідно з якими конституційний лад України має 

формуватися та утверджуватися як демократичний, соціальний і правовий, в 

його змісті мають бути визначальними людина, її життя і здоров’я, честь, 

гідність і безпека, а також зміцнення громадянської злагоди на землі України. 

Лише демократична публічна влада, що реалізовує інтереси народу 

для народу, діє як єдиний владний суб’єкт на основі права і закону, може 

забезпечити визначення, формування і утвердження необхідного Україні 

конституційного ладу. Питання єдності публічної влади в цьому контексті 
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актуалізується для України досить вагомо, що безпосередньо впливає і на 

можливість і запобігання та вирішення вже існуючих конституційних криз, а 

також  уникнення колізій конституційно-правових норм шляхом звернення 

до народу як до єдиного джерела влади через демократичні процедури 

(вибори, референдум), що повністю відповідає чинному конституційному 

ладу, встановленому Конституцією України 1996 р. [182].  

Отже, виходячи з означених позицій можна зробити низку важливих 

висновків відносно особливостей трансформації конституційного ладу та 

окремих інститутів конституційної демократії в Україні під впливом процесів 

міждержавної інтеграції та правової глобалізації, серед яких необхідно 

відзначити наступні: а) конституційний лад України має формуватися та 

утверджуватися як демократичний, соціальний і правовий, в його змісті 

мають бути визначальними людина, її життя і здоров’я, честь, гідність і 

безпека, а також зміцнення громадянської злагоди на землі України, як 

зазначено в преамбулі Конституції, що має стати концептуальним, 

засадничим положенням у сучасних умовах розвитку глобального 

конституціоналізму; б) зміст розділу ІІІ Конституції України «Вибори. 

Референдум» безпосередньо відображає юридичні параметри реалізації ідеї 

народного суверенітету, з чого випливає першочергове значення врахування 

народної волі при практичному здійсненні конституційної модернізації будь-

якого інституційного змісту (парламентської, урядової, президентської, 

судової тощо); в) в умовах становлення наднаціональних інститутів 

суверенітет держави знаходиться у тісному діалектичному зв’язку з 

реальною можливістю відповідної держави належним чином реалізовувати 

функцію міждержавної інтеграції, яка є невід’ємним складовим елементом 

системи функцій сучасної правової держави. 

Аналізуючи вплив європейських правових стандартів, джерелом яких 

є, зокрема, і акти наднаціонального інтеграційного об’єднання особливого 

типу (Європейського Союзу) на конституційну модернізацію форми 

державного правління в Україні як важливий елемент конституційного ладу, 

потрібно зазначити, що питання форми державного правління України 
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неодноразово ставало предметом висновків Венеціанської комісії. Поза 

всяким сумнівом, і це логічно, що в нашій державі існують власні погляди на 

майбутнє і на процеси розвитку, в тому числі і щодо питання, яку саме форму 

правління потрібно обрати Україні. Проте, на думку В. І. Чорненького і М. Б. 

Сподарика, правильним та завбачливим кроком буде прислухатись до 

пропозицій, наданих Венеціанською комісією, адже до її складу входять 

незалежні експерти – провідні європейські науковці, відомі юристи-

практики, судді конституційних та верховних судів, фахівці з питань 

конституційного права, функціонування демократичних інституцій, 

фундаментальних прав, виборчого права та конституційного правосуддя. 

Більше того, попри той факт, що висновки та рекомендації Венеціанської 

комісії не є і не можуть бути обов’язковими, ними успішно були 

врегульовані сотні питань найрізноманітнішого міжнародного та 

національного характеру. Також країни попередили виникнення багатьох 

конфліктів, завдяки чому цей орган здобув повагу та авторитет на світовій 

арені [390, с. 153]. 

Актуальність взаємодії з міжнародними експертними структурами 

щодо визначення оптимальної моделі конституційного ладу взагалі і, 

зокрема, конституційної форми державного правління, у загальному 

історико-правовому контексті пояснюється і з тих позицій, що після 

проголошення Україною незалежності виникла необхідність складання 

власної нормативної бази, оскільки існуюча, яку було отримано у спадок від 

СРСР, очевидно, перестала відповідати вимогам часу, адже ухвалення нових 

законів нерідко відбувалося спонтанно, без визначеної концепції розвитку 

національної правової системи, чіткої методології нормотворення, що в свою 

чергу призводило до появи суперечливих актів, неузгодженості їх положень з 

чинним правовим урегулюванням відповідних суспільних відносин [305, 

с. 7]. Такі проблеми в наслідку призводили до невідповідності одних законів 

іншим, виникала необхідність заповнення прогалин та врегулювання 

суперечностей між ними, що вимагало прийняття, доповнення чи скасування 

низки нормативно-правових актів. Проте найбільше цей процес гальмувала 
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затримка у підготовці та прийнятті Основного закону держави – Конституції 

України, яка мала стати міцною базою всього масиву законодавства. Отже, 

Венеціанська комісія була активним учасником конституційних процесів, 

зокрема брала участь у розробці Конституції України, а також надала 

висновки стосовно проекту Конституції 1996 р. і, зрештою, стосовно самої 

Конституції [390, с. 153]. 

Загалом, розглядаючи проблематику доцільності впливу міжнародних 

та наднаціональних структур на внутрішньодержавний процес 

конституційної модернізації, можна погодитися з твердженням 

В. І. Чорненького і М. Б. Сподарика про те, що кожна країна має право 

самостійно і вільно обирати ту форму правління, яка видається їй 

найкращою, з урахуванням історичних етапів розвитку, політичного та 

економічного становища тощо, і саме тому Венеціанська комісія «дає лише 

рекомендації, а не загальнообов’язкові укази» [390, с. 156]. 

В той же час, досить важливо, щоб ця запроваджена система діяла і 

була якомога більш відкритою та прозорою, оскільки Україна досі перебуває 

на етапі розвитку і, будучи достатньо молодою державою, ще не визначилась 

остаточно, яка форма правління найкраще відповідатиме інтересам держави і 

сприятиме перспективам її майбутнього, особливо в контексті глобалізацій 

них та євроінтеграційних процесів. Крім того, якщо розглядати форму 

державного правління в історичному спектрі України, то, як зауважують 

науковці, вона знала різні моделі, і кожна мала свої певні особливості [390, с. 

156].   

При цьому Венеціанська комісія активно протягом всього часу 

закликала до парламентаризації форми правління в Україні і всіляко цьому 

сприяла. В той же час, за будь-якої форми державного правління ключовим 

та незмінним має залишатися принцип балансу стримувань та противаг, який 

є базовим принципом в країнах, що претендують на те, щоб їх називали 

розвинутими та демократичними, і якщо Україна хоче бути в плеяді таких 

держав, їй потрібно врешті-решт визначитись з формою правління і 
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продовжувати дослухатись до рекомендацій Венеціанської комісії, як це 

успішно роблять усі інші держави Європи та світу [390, с. 156].   

Існує думка, що на роботу парламенту й надалі впливають радянські 

стереотипи про верховенство та всеосяжну роль парламенту. Це знаходить 

свій прояв в тому, що Верховна Рада може втручатися в предмет віддання 

Президента чи інших органів та вирішувати будь-яке питання суспільного 

життя на рівні закону, не зважаючи на конституційний принцип поділу 

влади. Таке уявлення про всевладдя представницького органу закладає певну 

небезпеку порушення балансу влад та відхід від принципу розподілу гілок 

влади шляхом свавільного застосування права. Можна сказати, в Україні 

існує «законодавчо-центрована» система парламентаризму, за якого 

законодавча влада перебуває у самому центрі процесу управління [13]. Як 

зазначається в літературі, в країнах ліберальної демократії парламенти 

«виступають формальними органами законотворення, які служать печаткою 

для законодавчих заходів, що їх детально розробляють в іншому місці» [37,  

с. 15].  

Варто відзначити, що за період незалежності української держави 

неодноразово посилювалося протистояння між Президентом та парламентом, 

в різні етапи це мало різні форми та прояви, але рушійною силою і причиною 

цьому є конституційний спір про компетенцію та розмежування сфер впливу 

кожної сторони.  

В даному випадку, як демонструє європейський досвід становлення та 

розвитку конституційних уявлень про форму правління та конституційний 

лад взагалі, дискусія має відбуватися в площині побудови  парламентської чи 

президентської республіки. Дискусія про парламентаризм і президенталізм 

пов’язана із хвилями демократизації. Цю точку зору відстоює Арен Липхарт. 

Дискусія має глобальний характер – питання однаково широко 

обговорюється як у країнах розвинутої демократії, так і в тих, які ще тільки 

переходять до неї. Це країни Латинської Америки, а також Південної, 

Східної та Центральної Європи [285].  
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Водночас, дискусія про те, яка республіка більш демократична – 

президентська або парламентська – зазвичай зводиться до суперечки про 

роль інститутів у політичному житті загалом. Цікавою у цьому зв’язку є 

позиція, висловлена у відомій статті Дж. Істера про президентську владу в 

країнах СНД. Вона полягає в тому, що з погляду демократії не настільки 

важливо, який режим записаний у конституції – президентський або 

парламентський, а те, як цей режим на практиці сприяє захисту базових 

суспільних цінностей, таких як гідність, безпека, воля, рівність і добробут 

[10, с. 220]. У цьому контексті в західній конституційній доктрині давно 

створена теоретична база, яка доводить, що парламентська форма правління a 

priori більш демократична, чим президентська.  

На думку Ж. Лейна, із тридцяти п’яти країн світу зі стійким 

демократичним режимом двадцять п’ять є парламентськими демократіями, а 

президентськими – тільки десять. Натомість, недемократичні країни, як 

правило, є державами із президентською формою правління (70 з 91) [30, 

с. 54]. Однозначно, що абсолютної оцінки ніхто з дослідників не ризикує 

встановлювати між ступенем демократичності режиму і його формою, однак, 

найімовірніше, демократичним принципам найбільше відповідає саме 

парламентаризм [31, с. 57], що, натомість, інколи це може призводити до 

конституційно-правових конфліктів та гострих конституційних криз у такій 

політично різнобарвній державі. На жаль, приклади таких випадків 

зустрічаються у сучасній історії. 

У цьому зв’язку потрібно відзначити, що парламентські коаліційні 

технології, іманентно притаманні парламентській формі правління, досить 

широко використовуються як на національному, так і наднаціональному 

рівнях функціонування парламентських асамблей, що також свідчить про 

вплив інтеграційного права наднаціонального рівня на конституційний лад 

національних держав, що нормативно встановлюється на галузевому 

конституційно-правовому рівні.  
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Так, як зазначають дослідники Європейського парламенту, його 

основою, як і будь-якого парламенту, є організовані на основі ідеологічної 

спільності партійні групи.  

Однак, порівняно з діяльністю партій у національних парламентах, 

партійні групи Європейського парламенту функціонують в умовах зовсім 

іншого політичного та інституційного оточення, що надає їм особливих 

характеристик. По-перше, відсутність прямого контролю Європейського 

парламенту за діяльністю виконавчої влади знімає необхідність формування 

стабільної коаліції, а відтак і дотримання жорсткої внутрішньопартійної 

дисципліни. По-друге, обрання депутатів Європейського парламенту на 

основі національних виборчих кампаній з числа національних політичних 

партій призводить до того, що до Європейського парламенту потрапляє 

значна кількість національних політичних партій.   

Все це разом із соціальною та культурною різноманітністю Союзу є 

причиною значної внутрішньої гетерогенності партійних груп. 

Крім того, у контексті висвітлення особливостей партійної системи 

Європейського парламенту, дослідники вважають основними елементами, які 

визначають функціональні можливості партійної системи в межах  будь-

якого парламенту, організацію політичних партій (наявність ієрархічної 

структури, механізму прийняття рішень, рівня політичної єдності) та 

характер міжпартійної конкуренції (особливості формування виграшних 

коаліцій) [265, с. 23]. 

Натомість, політичний процес в Європейському парламенті є 

своєрідним індикатором ефективності національних партійних систем і 

консолідованої діяльності політичних об’єднань. Цікавим питанням є їх 

взаємодія, інтеграція в європейську політичну систему, формування 

відповідних політичних традицій. У зв’язку з цим привертає особливу увагу 

досвід створення і діяльності, численні дослідження коаліцій в країнах 

Вишеградської групи [265, с. 23]. 

 Загальновідомо, що створене в 1991 р. угруповання чотирьох 

центральноєвропейських країн – Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини, 
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розглядалося як інструмент та механізм скоординованої підготовки до вступу 

Польщі, Словаччини, Угорщини, а також Чехії в Європейський Союз. 

Наприкінці 2004 р. Президент Польщі А. Кваснєвський зазначив, що 

Вишеградська група може виступати зі спільними ініціативами, які 

стосуватимуться політики Європейського Союзу щодо її східних сусідів, 

зокрема України, і мати істотну роль в побудові площини європейських 

цінностей [265, с. 23]. 

У науково-доктринальному сенсі дослідження питань теорії і 

практики політичних коаліцій Вишеградської групи складають 

найсуттєвіший для України доробок у розвиток уявлень і положень щодо 

сучасної проблематики ефективності урядової політики в умовах реформ, 

обґрунтовують цінність і доцільність врахування та застосування досвіду їх 

функціонування з огляду на євроінтеграційні умови та відповідні критерії, які 

потрібно забезпечити державам і Україні.  

На основі практичного досвіду, систематизації та узагальнення 

численних теоретичних досліджень наукових груп і західних експертів, один 

із дослідників коаліцій Вишеградської групи, М. О. Лопата, констатує, що 

успішність політичної та господарської трансформації, а також стабільний їх 

подальший розвиток, сприяли входженню цих країн до Європейського 

Союзу, сприйняттю цих країн як своєрідного суспільного феномену, 

детермінувавши важливість досвіду: а) трансформації країн Вишеградської 

групи від періоду їх «Оксамитових революцій» до вступу в Європейський 

Союз; б) підготовки країн Вишеградської групи до вступу в Європейський 

Союз; в) діяльності головних політичних інститутів Польщі, Словаччини, 

Угорщини та Чехії [265, с. 24]. 

У цих процесах велике значення мав і має досвід урядової діяльності. 

В умовах правління керівної партії в країнах так званої «народної демократії» 

парламенти й уряди юридично функціонували, проте обсяг їхніх 

повноважень був дуже обмежений. Після падіння «Берлінського муру» уряди 

країн відігравали чільне місце у визначенні напряму політичного процесу та 

розвитку своїх країн. Додаткова важливість зумовлена й тим, що 
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домінантний формат конструкції уряду був коаліційним. З одного боку, 

країни Вишеградської групи запозичили й адаптували досвід країн Західної 

Європи, а з іншого – нагромадили значний масив власного досвіду, 

зумовленого особливостями процесу політичного транзиту і розвитку [265, 

с. 24–25]. 

Отже, на сучасному етапі доктринально домінують декілька основних 

підходів позиціонування політичних коаліцій у суспільстві та 

інституціоналізації їх діяльності в праві. Їх конституційна природа 

визначається функціональністю в ході досягнення політичних цілей. 

Політичні коаліції розглядаються як інституційний механізм реалізації 

програм політичних сил та їх об’єднань з іншими частинами урядової 

програми.  

При цьому у країнах сталої демократії із сформованими виборчими та 

партійними системами політичні коаліції є результатом реагування на 

зовнішні виклики та імпульси суспільства, способом оптимальної та 

ефективної реалізації урядової політики в її широкому сенсі [265, с. 25]. 

У сучасних українських реаліях з огляду на те, що у вирі як 

політичного так і правового процесу вже традиційно є парламент (Верховна 

Рада України), утворюється необхідність дослідження самого інституту 

парламентаризму як єдиного і вищого органу законодавчої влади.  

Загалом, сучасна криза парламентаризму та відповідна конституційна 

парламентсько-урядова криза в Україні має бути оцінена в кількох аспектах. 

По-перше, в умовах парламентської кризи доцільним вбачається 

застосування Президентом «резервної» влади, як зазначається в літературі, 

виконуючи арбітражні функції глави держави [329, с. 68]. В конституційній 

практиці така роль президента під час парламентських чи урядових криз є 

вагомим засобом забезпечення балансу влади та континуїтету 

парламентаризму [6, с. 45]. В даному випадку можна говорити про політичну 

доцільність відправлення парламенту у відставку Президентом та 

призначення позачергових виборів  як у вересні 2007 р. [104], так і в травні 
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2019 року, адже мова йде про існування балансу між правлячою коаліцією та 

опозицією в парламенті.  

Такий баланс у 2007 р. був порушений через зміну в структурі 

парламентської більшості, яка відбулася з порушенням демократичних засад 

парламентаризму. Президент провів консультації зі спікером парламенту та 

головами фракцій, після чого видав указ про припинення повноважень 

Верховної Ради України та проведення дострокових виборів у вересні 2007 р. 

Дещо інша за змістом, однак схожа за процедурою відбулась історія у травні 

2019 року, в результаті якої, новообраний Президент України Володимир 

Зеленський також розпустив парламент підписавши відповідний Указ. Таким 

чином, глава держави діяв в руслі демократичних конституційних традицій, 

забезпечивши правонаступність парламентаризму. По-друге, в умовах 

напівпрезидентської  республіки створюється небезпека дуалізму виконавчої 

влади та протистояння у трикутнику Президент – Парламент – Уряд, 

оскільки світовій практиці майже не відомі максимально ефективні змішані 

системи [104].  

Тобто, в Україні сьогодні склалася напівпрезидентська форма 

правління, що неефективно поєднує в собі риси парламентської та 

президентської республіки.  

Політична система, внаслідок останніх конституційних криз, певною 

мірою вичерпала себе, а конституційна реформа, як вбачається, головним 

чином внесла дисбаланс у відносини між центральними органами влади.   

Так, у 2007 р. парламент було розпущено, але причина його розпуску 

не подолана, вона залишилася і до сьогодні. Протистояння коаліції та 

опозиції протягом зими 2008 р. та блокування роботи парламенту є другою 

парламентською кризою, настання якої змушує замислитись над причинами 

її появи за такий незначний час після конституційної реформи, оскільки 

конституційно-правовий конфлікт розгортався навколо повноважень, які є 

основними в системі противаг та стримувань, яка не дозволяє узурпувати 

владу в державі. Важко сказати, що стара система противаг була ідеальна, але 
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вона вже була відпрацьована на практиці, склалися деякі політичні традиції 

реалізації публічної влади найвищими органами.   

Згадуючи про першочергову причину появи політичних конфліктів в 

Україні на сучасному етапі можна виокремити наступні: проблема існування 

позафракційних депутатів, формування коаліції, дострокового припинення 

повноважень Верховної Ради, проблема контрасигнації Прем’єр-міністром 

актів Президента та інші, причому всі вказані позиції безпосередньо 

відносяться до колізій конституційно-правових норм у традиційному 

визначенні цього поняття. 

Такий конфлікт повноважень між Президентом і Верховною Радою 

ставав і може ставати і у майбутньому предметом розгляду в 

Конституційному Суді України. Конституційний Суд, вирішуючи спори про 

компетенцію шляхом тлумачення спільних конституційних норм, 

покликаний за допомогою правових засобів стримати політику у 

встановлених конституційно-правових межах. Для напівпрезидентських 

республік важливим є відповідальне парламентське правління (assembly 

government). Практика європейського парламентаризму показує, що принцип 

більшості має залишатися недоторканим. Здатність парламентської більшості 

приймати рішення і приводити їх у життя не менш суттєва для збереження 

демократії, ніж наявність опозиції та її активність [203, с. 61–62].  

Дієвість парламенту також безпосередньо залежить від ефективності 

роботи коаліцій партій. Це питання може бути уточнене в контексті природи 

та правового статусу парламентської коаліції, адже в Україні перспектива 

функціонування представницької демократії пов’язана із питанням 

підтримки чи не підтримки Президента з боку парламенту. Сьогодні склалась 

доволі унікальна для України ситуація, оскільки більшість у парламенті має 

пропрезидентська фракція. У випадку ж, коли за результатами виборів 

парламентську більшість складають опозиційні до президента партії, глава 

держави не може проігнорувати співвідношення політичних сил у 

парламенті. Якщо він проігнорує волю парламентської більшості, то 

кандидатуру прем’єр-міністра може запропонувати сама коаліція, в обхід 
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президентської волі. Однак на прикладі сучасного стану справ в парламенті 

України це не стосується. відносно правового статусу парламентських 

коаліцій, то потрібно відзначити, що законів про такі коаліції не існує, і в 

жодній з конституцій демократичних держав Заходу не згадується порядок 

утворення коаліцій і правила їх поведінки [265]. 

Крім того, на думку вчених конституціоналістів, як свідчить практика 

українського парламентаризму, не менш важливим чинником належного 

функціонування конституційно-правового інституту парламентаризму є 

практична взаємодія коаліції із опозицією в парламенті. Хоча це характерно 

для більш класичних ситуацій. 

У новітній українській історії нездатність коаліції та опозиції 

ефективно співпрацювати була підтверджена тривалою кризою в парламенті, 

що виникла на початку 2008 р. під час першої сесії Верховної Ради України. 

Тривала недієздатність єдиного центру законотворення була зумовлена 

протилежністю позицій коаліції та опозиції стосовно вибору 

зовнішньополітичних пріоритетів України. Мінімальна перевага 

«демократичної коаліції» або іншими словами проста більшість у парламенті, 

абсолютна конфронтальність щодо ключових питань порядку денного, 

слабка партійна дисципліна та розкол в пропрезидентській партії стали тими 

основними чинниками, що спричинили розпад коаліції чи нездатність 

проводити ефективне законотворення.  

Таким чином, новий конституційний устрій, запроваджуваний з 2006 

р. з перервою на 2010-початок 2014 рр., не лише створює, але й постійно 

підсилює системну кризу організації влади в Україні, яка перманентно 

тривла протягом останніх років та складала реальну загрозу демократичним 

засадам функціонування парламентаризму, а тому значно підвищувала 

загальну вірогідність нових конституційних, урядових та парламентських 

криз в силу наявності великої кількості колізій та прогалин у положеннях 

чинної редакції Конституції України [416, c 276].   
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Отже, щодо особливостей сучасної конституційної модернізації 

форми правління та розподілу владних повноважень між вищими органами 

публічної влади в Україні, можна дійти до певних висновків і узагальнень. 

По-перше, політико-правова практика останніх років в Україні 

показує, що в умовах змішаної форми правління парламентська та урядова 

конституційні кризи, як правило, поєднуються в одну системну 

парламентсько-урядову кризу, що характеризується або фактичною 

нездатністю парламентської більшості забезпечувати поточну діяльність 

сформованого нею уряду позитивними голосуваннями за урядові 

законопроекти, або колізійністю та невизначеністю конституційно-правових 

норм про формування коаліції депутатських фракцій, що при фактичній 

здатності до виконання конституційних функцій та повноважень ставить під 

сумнів формально-юридичну легітимність такої коаліції депутатських 

фракцій, що також є проблемним конституційно-правовим конфліктогенним 

питанням українського державотворення та правотворення, а тому, 

користуючись досвідом світового та європейського конституціоналізму, 

логічним здається поступова трансформація форми правління від змішаної до 

парламентської. 

По-друге, найважливішою конституційно-правовою прогалиною у 

системі вищих органів державної влади є відсутність чіткої конституційно-

правової регламентації організації та діяльності парламентської опозиції, що 

потребує прийняття закону про опозицію, погодженого між парламентською 

більшістю та самою парламентською опозицією, адже лише опозиція здатна 

ефективно виконати функцію парламентського контролю за поточною 

діяльністю правлячої парламентсько-урядової більшості. Крім того, 

ухвалення подібного закону може посприяти загальній політичній 

стабілізації, а відсутність конструктивної, законодавчо визначеної взаємодії 

між владою та опозицією – призвести до повторення подій у м. Києві 2013–

2014 рр., які стали максимальною точкою політичної конфронтації між 

різними політичними силами та призвели країну до катастрофічних 

політичних, економічних, гуманітарних наслідків [265]. 
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Загалом, виходячи із аналізу подій останніх років в парламенті, можна 

зазначити, що в Україні склалася системна криза представницької демократії. 

Існує думка, що внаслідок початку конституційної реформи  2014 р. в Україні 

почався новий конституційний цикл, який проявився в зміні устрою 

конституційних інститутів влади, перерозподілі повноважень та закріпленні 

нових моделей механізму реалізації публічної влади у відповідності до 

європейських інституціональних стандартів, що безпосередньо впливають на 

удосконалення конституційно-правової матерії національної держави – 

учасниці поглиблених політико-правових, соціально-економічних та 

культурно-духовних інтеграційних процесів [335, с. 3].  

При цьому правові європейські стандарти публічного управління 

потрібно розуміти як комплекс принципів і норм формування й 

упровадження політики, вимог до систем управління, які в сукупності 

створюють засади добровільного й повторного їх застосування в діяльності з 

метою наближення до певної еталонної моделі побудови й реалізації сучасної 

публічної влади, орієнтованої на людину [427]. 

Натомість, європейські стандарти державної служби – це вимоги до 

організації, функціонування, структури та управління системою державної 

служби країн-членів ЄС, що встановлені законодавством і є результатом 

неформальної співпраці для забезпечення реалізації місії, мети та завдань ЄС, 

визначених в засновницьких договорах [387]. 

Основними передумовами спільного розвитку державної служби ЄС, 

на основі підходів сучасного менеджменту, стали: трансформація концепцій 

державного управління; Public-Private Partnerships; соціальний діалог як засіб 

забезпечення збалансованості розвитку публічного і приватного ринків праці 

в межах ЄC; впровадження інструментарію CAF; гуманізація управлінського 

сектору та забезпечення його гнучкості на основі теорії New public 

managment [387]. 

Тобто, гармонізація державної служби із міжнародними стандартами 

та нормами ЄС передбачає впровадження стандартів дотримання трудових та 

соціальних прав людини і основоположних свобод, стандартів 



268 

демократичного або доброго врядування; стандартів електронного 

врядування, стандартів управління якістю, стандартів управління людськими 

ресурсами, стандартів доброчесності, стандартів безперервної освіти 

дорослих [309, с. 114], що, на наш погляд, обов’язково має знаходити свій 

прояв і на базовому, конституційно-правовому рівні регулювання суспільних 

відносин. 

Наприклад, на конституційно-правовому рівні важливе значення та 

суттєвий інтегруючий вплив має те, що Україна приєдналася до основних 

міжнародних договорів у сфері трудових і соціальних прав. Зокрема,  

Україною  ратифіковані: Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права; Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права; 

Конвенція Міжнародної організації праці (далі МОП) про рівне ставлення і 

рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними 

обов’язками; Міжнародна конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації; Конвенція про захист прав і основних свобод людини; 

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Україна 

приєдналася до 20 статей при необхідних 16, а також до усіх необхідних 64 

пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої). Крім того, Україною 

ратифіковано Конвенції МОП, які регулюють право на працю [306], що 

встановлюється ст. 43 Конституції України як безумовна юридична норма 

прямої дії. 

Отже, у результаті проведеного дослідження сучасної конституційної 

трансформації конституційного ладу та форми правління Української 

держави під впливом процесів правової глобалізації, міждержавної інтеграції 

та формування наднаціональних інститутів, можна дійти до таких 

найважливіших висновків:  

1) останнім часом в Європі змінюється юридичний зміст 

конституційно-правового принципу державного суверенітету та державної 

незалежності з декількох позицій, зокрема: відбуваються процеси 

глобалізації та міждержавної інтеграції, що призводить до появи нових 

конституційно-правових норм про можливість обмеження суверенітету за 
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рахунок передавання частини суверенних прав наднаціональним органам 

міждержавних утворень (на прикладі Європейського Союзу); державний 

суверенітет перестає бути абсолютною цінністю у міжнародних відносинах 

та внутрішньому конституційному праві, уступаючи пріоритетну роль 

принципу поваги прав людини; класична, майже необмежена політична 

незалежність держав, відображена у «старих» конституціях, у сучасному світі 

значно обмежується міжнародно-правовими нормами, зокрема, щодо таких 

конституційних повноважень внутрішніх державних органів, як право війни 

та миру, тобто при наявності відповідної конституційної норми застосування 

сили або погрози силою все одно має узгоджуватись із міжнародно-правовим 

нормам за певною процедурою;  

2) вплив феномену наднаціональності та інтеграційних процесів на 

трансформацію конституційного ладу сучасних держав проявляється у двох 

вимірах, а саме: а) зовнішньому, що відображає на рівні конституційно-

правової регламентації міжнародні політико-правові процеси міждержавної 

інтеграції та реалізується у формі прийняття конституційно-правових норм 

про обмеження державного суверенітету й політичної незалежності шляхом 

делегування певного обсягу повноважень наднаціональним органам, та про 

конституційне розмежування компетенції між внутрішніми й спільними 

органами; б) внутрішньому, що у більшості сучасних  європейських країн 

(зокрема – в Україні) проявляється у таких тенденціях, як посилення ролі 

уряду у здійсненні зовнішньої політики шляхом появи конституційного 

звичаю про делегування главою держави повноважень щодо ведення 

міждержавних переговорів та підписання міжнародних договорів уряду або 

главі уряду (прем’єр-міністру), а також конституційне закріплення ключової 

ролі парламентів щодо процедури ратифікації міжнародних договорів;  

3) європейські стандарти функціонування публічної влади 

безпосередньо впливають на процес конституційної модернізації форми 

правління від президентської або змішаної до парламентської, а сама 

концепція парламентаризму є показовим прикладом конституціоналізації 
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загальновизнаних уявлень про роль парламенту у системі вищих органів 

державної влади;  

4) конституційні основи парламентаризму інтернаціоналізуються у 

діяльності Європейського парламенту та міжпарламентських асамблей, що є 

«дзеркальним» процесом відносно конституціоналізації універсальних та 

європейських стандартів національного парламентаризму як 

фундаментальної основи доктрини та практики конституціоналізму взагалі;  

5) в умовах становлення наднаціональних інститутів суверенітет 

держави знаходиться у тісному діалектичному зв’язку з реальною 

можливістю відповідної держави належним чином реалізовувати функцію 

міждержавної інтеграції, яка є невід’ємним складовим елементом системи 

функцій сучасної правової держави і, відповідно, має знаходити своє 

відображення на галузевому конституційно-правовому рівні регулювання 

суспільних відносин. 
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4.3 Міждержавна інтеграція та проблеми правового 

прогнозування розвитку галузі конституційного права України 

 

Проблеми визначення основних тенденцій трансформації галузі 

конституційного права та її окремих інститутів під впливом сучасних 

процесів правової глобалізації та міждержавної інтеграції об’єктивують 

необхідність комплексного аналізу можливостей та механізмів правового 

прогнозування і планування подальшого конституційно-правового розвитку. 

За визначенням В. П. Нагребельного, під прогнозуванням у 

загальновизнаному значенні розуміють процес підготовки науково 

обґрунтованих оціночних суджень (міркувань) про можливий стан 

відповідного об’єкта (суспільство, економіка, політика, правова система 

тощо) у майбутньому, що поєднують у собі два елементи – передбачення і 

пропонування [248, с. 22]. 

Відповідно до цього, виокремлюють пошуковий і нормативний 

прогнози. Якщо в першому випадку висловлюються можливі перспективи, 

стани, вирішення проблем майбутнього тощо, то у другому – визначається 

бажаний (можливий) стан розвитку і трансформації відповідного явища під 

впливом об’єктивних чинників або цілеспрямованої діяльності [248, с. 22].  

Пошуковий прогноз здебільшого має теоретико-пізнавальний 

характер і безпосередньо не враховує цілеспрямованих дій з боку суб’єктів 

соціального управління. Його основне завдання – з’ясувати, як і в якому 

напрямі розвиватиметься досліджуваний об’єкт (відповідні суспільні 

відносини) [248, с. 22]. 

Отже, на сучасному етапі конституційно-правового розвитку в умовах 

глобалізації та міждержавної інтеграції необхідним складовим елементом 

належної державної правової політики є нормативне прогнозування, тобто 

моделювання принципово нових конституційно-правових принципів, норм, 

інститутів, підгалузей, бажаних та суспільно корисних відповідно до стану 

урегульованості реально існуючих конституційно-правових відносин у 

суспільстві. 
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При цьому знання майбутнього є необхідною умовою для 

правильного та ефективного управління суспільством. На нинішньому етапі 

державотворення і правотворення в Україні особливої ваги набуває наукове 

планування та юридичне прогнозування, які мають надавати цим процесам 

цілеспрямованого, поступового, системного й комплексного характеру. 

Юридичне прогнозування, як цілком справедливо вказує В. П. Нагребельний, 

є науковим передбаченням майбутнього стану державно-правових процесів, 

їхнього характеру та особливостей, темпів і етапів, напрямів і шляхів 

розвитку тощо. Воно ґрунтується на певних закономірностях соціального, 

економічного та політичного розвитку суспільства й застосування 

загальнонаукових та спеціальних методів досліджень. Юридичне 

прогнозування (зокрема в законодавчій діяльності) мають вести спеціально 

організовані наукові колективи на засадах загальної теорії держави і права та 

соціальної прогностики, які безпосередньо пов’язані з розробкою стратегії 

правотворчості та її перспективного й поточного планування [248, с. 22]. 

Натомість, на думку науковців, об’єктами юридичного прогнозування 

мають стати держава, право, законодавство, правова система, система 

державних органів і правових норм, окремі галузі права (зокрема, 

конституційне право) та їхні інститути. 

Особлива складність феномену держави і права та їхніх підсистем і 

стимулюють запровадження та відпрацювання на практиці нових методів 

прогнозування, спеціально орієнтованих на вивчення динаміки складних 

процесів, зокрема: узагальненого сценарію (прогноз надається у вигляді 

цілісної картини майбутнього стану об’єкта); експертного опитування; 

наукового моделювання; системного аналізу; історико-правового методу та 

вироблення консолідованих поєднань.  

Таким чином, прогнозування в юриспруденції є формою пізнання 

майбутнього стану держави і права та їх головних інститутів, важливою 

складовою ланкою соціального прогнозування і, як правило, має охоплювати 

термін 10–20 років [248, с. 23].  
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У правовій науці прогнозування, залежно від видів, поділяють на: 

державознавче (загальний об’єкт – держава як складне системне соціальне 

утворення, що впливає на всі без винятку галузі суспільного життя); правове 

(загальний об’єкт – право як система регуляторів суспільних відносин); 

кримінологічне, об’єктом якого є загальні та локальні зміни динаміки 

злочинності; галузеве, в основі якого – прогнозування розвитку певної галузі 

права; локальне, що ставить за мету прогноз розвитку окремого правового 

інституту [248, с. 24]. 

Отже, в межах нашого дослідження доцільним вбачається здійснення 

спроби нормативного, галузевого (конституційно-правового) прогнозування 

розвитку національної галузі конституційного права в умовах глобалізації та 

міждержавної інтеграції (причому для України актуальною є, насамперед, 

проблематика європейської та євроатлантичної інтеграції як чинників впливу 

на галузевий конституційно-правовий розвиток).   

У відповідності до наведених сутнісних характеристик процесу 

юридичного (правового) прогнозування, правове прогнозування розвитку 

галузі конституційного права України можна визначити як комплексний, 

системний, науково обґрунтований процес моделювання бажаних і корисних 

нових принципів, норм, інститутів, підгалузей конституційного права з 

метою досягнення їх максимальної відповідності сучасним умовам 

транснаціонального (універсального і регіонального) політико-правового 

розвитку, а також реальному змісту та стану конституційно-правових 

відносин у суспільстві. 

Зокрема, виходячи з особливостей сучасної трансформації основних 

конституційно-правових принципів європейських держав, потрібно 

відзначити, що останнім часом у працях, присвячених вивченню зовнішніх 

функцій сучасної держави, разом із функцією оборони країни та іншими 

окремо виділяють і функцію міждержавної інтеграції, що є досить 

змістовною і комплексною категорією. За своїм змістом дана функція 

включає як співробітництво держав у різних галузях, зокрема у вирішенні 

глобальних проблем сучасності, так і участь у підтримці світового 
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правопорядку. На слушну думку С. А. Кирєєвої, функція міждержавної 

інтеграції – це зовнішня функція держави, змістом якої є діяльність держави, 

направлена на становлення, розвиток, зміцнення й удосконалення різних 

форм міждержавної співпраці і підпорядкована єдиним принципам, цілям і 

завданням [141, с. 42]. Таким чином, досліджуючи реалізацію зовнішньої 

функції держави органами влади, на думку Ю. О. Волошина, логічним буде 

висновок, що функція міждержавної інтеграції має бути пріоритетною в 

умовах розвитку глобалізації [92, с. 28], що, як здається, має знайти своє 

нормативне відображення і на конституційно-правовому рівні ієрархічної 

архітектоніки національної системи права. 

У цьому зв’язку потрібно зазначити, що поява нової конституційної 

функції, якою є функція міждержавної інтеграції, потребує формування 

нового погляду на суверенітет держави у зовнішній політиці не тільки з 

точки зору основних конституційно-правових принципів, але і врахування 

відповідних особливостей у конкретних конституційно-правових механізмах 

реалізації національної політики, що інтегруються до міждержавного 

об’єднання з елементами наднаціональності.  

Тобто, розвиток євроінтеграції в бік її посилення певною мірою 

дозволяє побачити наявність стійкої тенденції, з одного боку, щодо 

послідовного самообмеження держав-членів ЄС у обсязі здійснюваних 

суверенних прав, а з іншого – набуття ЄС дедалі більше ознак наддержавного 

утворення.  

При збереженні формально-юридичного аспекту державного 

суверенітету одночасно відбувається поступове обмеження матеріальних 

можливостей його прояву, що виражається в конституційному делегуванні 

державами суверенних прав ЄС [141, с. 43].  

Захисники державного суверенітету та їх опоненти багато в чому 

посилаються на принцип наднаціональності, використовуючи його як 

аргумент у своїх дискусіях. Так, М. А. Корольов вважає, що 

наднаціональність виникає тоді, коли утворення отримує можливість 

зобов’язувати своїми конкретними діями своїх держав-членів, не 



275 

заручаючись їх згодою на це в кожному окремому випадку, тобто набуває по 

відношенню до них певного обсягу самостійних розпорядчих повноважень 

[184, с. 15]. Фактично ж, на думку О. А. Шибаєвої, «питання про 

наднаціональність міжнародних організацій – це питання про співвідношення 

суверенітету держав-членів організації з повноваженнями створеного ними 

внтурішньоорганізаційного механізму». Ступінь делегування прав і 

повноважень держави органам міжнародної організації при цьому є суттю 

інституту наднаціональності [184, с. 18].  

Хоча делегування державами-членами значної частини суверенних 

прав Європейському Союзу відбулося з власної волі держав (виключно у 

конституційно-правовий спосіб), тобто це був їх суверенний вибір, у деяких 

науковців, багато побоювань викликає тенденція щодо постійного 

розширення кола цих прав, неоднозначне розмежування компетенції ЄС та 

національних держав. 

Чітке врегулювання питань співвідношення компетенції ЄС та його 

членів є особливо актуальним у випадку реалізації Європейським Союзом 

зовнішньополітичної функції. З огляду на це, за аналогією із законодавчою 

компетенцією для Європейського Союзу, Т. Хартлі виділяє чотири види 

компетенції (тобто сукупності встановлених в офіційній формі прав та 

обов’язків) [382, с. 44]. Перший вид – виняткова компетенція, яка стосується 

кола питань, переданих державами-членами об’єднанню. Другий вид – це так 

звана компетенція конкуруюча, яку здійснюють держави-члени з питань, що 

не стосуються компетенції об’єднання. Третій вид – це паралельна, або 

спільна компетенція, коли відносини у певних сферах держави-члени 

врегульовують спільно, а також на наднаціональному рівні. До четвертого 

виду компетенції належать питання, які врегульовуються на національному 

рівні [382,  с. 44].  

Однак з іншої сторони, якщо в процесі функціонування європейського 

Співтовариства «виникає потреба у діях з боку Співтовариства з метою 

досягнення однієї з цілей Співтовариства, то держава може бути вимушена 

виконувати рішення, навіть, у випадку її заперечення. М. Фредерик серед 
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головних ознак наднаціонального об’єднання назвав такі: набуття органами 

Співтовариств виняткової компетенції у сферах, які визначені в установчих 

актах і які раніше належали до суверенних прерогатив держав-членів; 

правоздатність головного представницького органу Співтовариств, у якому 

держави-члени мають неоднакову кількість голосів, розширювати їх 

компетенцію; право органів Співтовариств, що діють у межах компетенції, 

зобов’язувати членів без їх згоди та всупереч їх волі шляхом ухвалення 

обов’язкових рішень більшістю голосів; право органів Співтовариств, що 

діють у межах компетенції, від імені Співтовариств укладати з третіми 

країнами договори, які є обов’язковими для держав-членів; право органів 

Співтовариств, що діють у межах компетенції, зобов’язувати та 

уповноважувати постановами і міжнародними договорами фізичних і 

юридичних осіб або органи держав-членів безпосередньо, без трансформації 

цих постанов і міжнародних договорів у внутрішні правопорядки; надання 

представницьким органам Співтовариств (тобто органам, що складаються з 

міжнародних чиновників) повноважень ухвалювати обов’язкові для держав-

членів постанови, що стосуються суттєвих питань [378].  

Але, з іншого боку, якщо вважати наднаціональні риси в ЄС загрозою 

державного суверенітету його членів, то очевидним є те, що причини та 

умови можливості наднаціональності треба шукати в суверенітеті [20, с. 38].  

Отже, сутність наднаціональності полягає в тому, що дещо в порядку 

ієрархічних взаємозв’язків підпорядкування-підпорядкованості 

розташовується над державами як суверенними суб’єктами. Тобто 

наднаціональність може існувати лише в межах міжнародних утворень, в 

яких складові елементи (держави) повністю не втратили свого суверенітету 

[155, с. 22]. В чистому вигляді наднаціональність неможлива, оскільки поки 

держави-члени організації зберігають свій суверенітет, вони мають право 

вільного виходу з неї, і лишити державу цього права неможливо, як і 

відмовитися вони від нього не можуть, навіть включивши відповідні 

положення в установчий документ, в силу загальноправової презумпції 

недійсності відмови від потенційної вигоди. Прикладом такого явища є вихід 
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Великобританії з Європейського Союзу. Також наднаціональність 

обумовлює те, що поки держави-члени ЄС не втратять свого суверенітету, 

про федерацію говорити не доводиться. Якщо це відбудеться, то 

наднаціональність втратить свою сутність, тобто зараз можна говорити про 

наднаціональність як про якість політичної системи, яка реалізується у 

діяльності інститутів ЄС. Оскільки участь держави у міжнародних 

відносинах передбачає певну втрату суверенітету, в основі наднаціональних 

рішень лежить вихідна колективна згода, обов’язкова для кожної країни, яка 

вирішила брати участь в інтеграційному процесі. При цьому дотримання 

уніфікованих правил контролюється, а до порушників застосовуються 

ефективні санкції [155, с. 22].  

Таким чином, говорячи про принципово нову функцію міждержавної 

інтеграції та про відображення у цій функції сучасних політико-правових 

трансформацій конституційно-правових принципів державного суверенітету 

та політичної незалежності, потрібно констатувати необхідність (при бажанні 

держави реалізовувати таку функцію практично) встановлювати відповідні 

конституційно-правові механізми легітимного делегування спільним 

інтеграційним органам певного обсягу суверенних прав, що можна здійснити 

виключно на внутрішньому конституційно-правовому рівні шляхом 

нормативного прогнозування подальших інтегративних рішень такої 

держави.  

Більше того, країни, що прагнуть стати у майбутньому учасниками 

міждержавних об’єднань, також мають заздалегідь вносити зміни та 

доповнення до текстів своїх конституцій (прогностичний аспект 

конституціоналізації міждержавної інтеграції), адже тільки за подібного 

підходу обмеження суверенітету можна вважати проявом державного 

суверенітету та політичної незалежності держави, а будь-який інший підхід, 

за висновками вчених, скоріше за все, підірве основи існуючого 

міжнародного правопорядку, що ґрунтується на суверенній рівності держав 

як основному принципі міжнародного публічного права.  
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На рівні ЄС щодо конкретних спільних органів здійснення зовнішньої 

політики вказана проблематика проявилася практично після набуття чинності 

Лісабонським договором про внесення змін та доповнень до Договору про 

ЄС [117]. Інституційною новацією договору є впровадження посади 

Високого представника ЄС у зовнішніх справах і з політики безпеки. Ця 

посада об’єднує функції Високого представника ЄС з питань загальної 

зовнішньої політики і політики безпеки і Європейського Комісара у справах 

зовнішніх відносин. Більше того, Високий представник автоматично стає 

одним із віце-президентів Європейської Комісії [438, с. 116].  

Консолідації інституційної структури ЄС сприятиме також зменшення 

кількості членів Колегії Європейських Комісарів (складу Європейської 

Комісії). Нарешті, Лісабонський договір прописує нову систему ухвалення 

рішень «подвійною більшістю» замість існуючого консенсусу, що вимагає 

одноголосного схвалення всіма двадцятьма сімома країнами-членами ЄС. Це 

означає, що, починаючи з 1 листопада 2011 р., рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосують мінімум 55% країн-членів ЄС, в 

яких проживає не менше 65% населення всього Євросоюзу; і якщо раніше 

будь-яка держава-член могла накласти вето на рішення ЄС, то за новою 

системою заблокувати рішення зможуть не менше чотирьох країн [334, 

с. 212]. 

Отже, перспективний розвиток конституційно-правового механізму 

реалізації функції міждержавної інтеграції держав-членів ЄС та кандидатів 

до ЄС передбачає адаптацію національних конституцій до правової системи 

ЄС в умовах чинності Лісабонського договору, з одного боку, в частині 

обмеження суверенітету на користь спільних органів ЄС, а з іншого – щодо 

конституційного розмежування повноважень внутрішніх та спільних органів 

реалізації державної та міждержавної політики, як загальних, так і 

спеціальних. Причому така проблематика постане перед національними 

правовими системами в найближчому майбутньому у ході неминучого 

виникнення конфліктів компетенцій на практично-праксіологічному рівні, а 

така ситуація, натомість, передбачає необхідність набагато більш чіткого 
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визначення повноважень кожного конституційного органу держави, ніж це 

має місце у переважній більшості сучасних конституцій європейських країн, 

особливо «нових» членів ЄС, які вступили внаслідок трьох останніх 

розширень цього міждержавного утворення (Хорватія, Польща, Литва, 

Латвія, Естонія, Румунія, Болгарія та інші).  

З іншого боку, певні тенденції щодо перспективного розвитку 

інституціональних конституційно-правових механізмів прослідковуються і 

на винятково внутрішньому рівні.  

Однією з таких тенденцій є фактичне делегування функції ведення 

міждержавних переговорів та підписання міжнародних договорів главою 

держави уряду або голові уряду. Як відомо, порівняно з президентською 

владою американського зразку, напівпрезидентська модель в Європі не 

дозволяє володіти всією повнотою виконавчої влади. При цьому президент 

не лише не є главою уряду, але сам уряд формується залежно від реального 

співвідношення партійних фракцій у парламенті. Щоправда, у конституціях 

багатьох європейських країн записано, що прем’єра призначає президент. 

Однак, глава держави усвідомлює, що він може призначити на посаду 

прем’єра лише того діяча, який, сформувавши уряд, отримає вотум довіри 

парламенту, тобто свобода вибору у президента стосовно кандидатури 

прем'єра завжди обмежена. За умови, що відповідна партія має тверду 

парламентську більшість, у глави держави немає вибору, й залишається 

призначити прем’єром лідера цієї партії. Дійсно, в літературі відзначається, 

що за напівпрезидентської форми правління виконавча влада президента і 

прем’єр-міністра є досить взаємозалежною, тому практична реалізація 

конституційних повноважень залежить від партійного складу парламенту. За 

умови збігу партійної приналежності президента, прем’єр-міністра і 

більшості у парламенті, президент Франції мав значно більше можливостей 

впливати на перебіг політичних подій у країні. Проте, якщо президент і 

прем’єр є членами різних політичних партій, коли останній має відповідну 

партійну підтримку у парламенті, значущість посади президента 

послаблюється, натомість зростає сила і вплив прем’єр-міністра.  
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Так, за вдалим визначенням Дж. Сарторі, «французька 

напівпрезидентська форма правління ... ґрунтується на гнучкій подвійній 

владній структурі, тобто «двоголовій» виконавчій владі, чия «перша голова» 

змінюється (коливається) при зміні комбінацій більшості. При об’єднаній 

більшості президент явно переважає над прем’єр-міністром і конституцією... 

і навпаки, при розколотій більшості прем’єр-міністра підтримує його власна 

більшість у парламенті, яка дає йому перевагу, до того ж офіційна 

конституція (що записано у її положеннях) підтримує його вимогу на 

управління, оскільки це в його власному праві» [334, с. 214]. 

У Австрії згідно з Конституцією усі дії, на які уповноважений 

федеральний президент, мають виконуватися «...на підставі пропозицій 

федерального уряду або уповноваженого федерального міністра». Президент 

цієї держави призначає федерального канцлера, а за його пропозицією – 

міністрів уряду. Відставку членів уряду здійснює федеральний канцлер 

самостійно, відставку уряду ухвалює парламент [178].  

Президент Португалії відповідно до конституційних положень 

презентує державу і зобов'язаний забезпечувати національну незалежність, 

єдність держави та нормальне функціонування демократичних інститутів. 

Президент призначає прем’єр-міністра після консультацій з політичними 

партіями, представленими в парламенті, враховуючи результати виборів. 

Членів уряду призначає президент на підставі подання прем’єр-міністра. 

Уряд несе однакову відповідальність і перед президентом, і перед 

парламентом. Водночас більшість актів президента вимагають 

контрасигнації уряду: у разі відсутності скріплення підписом з боку урядовця 

акту президента, такий документ вважається недійсним. Проте і президент 

має підписувати усі урядові декрети, відсутність підпису глави держави 

означає неправомірність цього документа [178].  

За конституційними повноваженнями, президент Португалії 

наділений функціями верховного головнокомандувача збройних сил та 

головування у вищій раді національної оборони. Керівника генерального 

штабу президент призначає за пропозицією уряду. У сфері міжнародних 
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відносин до прерогатив президента належить призначення послів і 

надзвичайних повноважних представників за пропозицією уряду. При 

президентові акредитуються іноземні дипломатичні представники. Глава 

держави має також право ратифікувати міжнародні договори, оголошувати 

війну та укладати мир за пропозицією уряду [178].  

У Фінляндії президент лише номінує кандидата на посаду прем’єр-

міністра на підставі попередніх власних перемовин із головою парламенту, 

керівниками парламентських груп та враховуючи результати міжпартійних 

переговорів щодо формування уряду. Членів уряду президент призначає з 

урахуванням пропозицій парламентських фракцій. Звільнити членів уряду 

президент може за ініціативи прем’єра, їх особистої заяви та навіть без заяви, 

якщо вони не користуються довірою парламенту [122, с. 12]. 

До прерогатив президента Фінляндії належать скликання парламенту 

на позачергові сесії, відкриття парламентських сесій. Президент має також 

право, за пропозицією прем’єр-міністра та заслухавши думку голови 

парламенту і парламентських фракцій, достроково розпустити парламент і 

призначити нові вибори. За певних умов та стосовно конституційно 

визначених сфер президент має право видавати постанови, зміст яких не 

повинен суперечити прийнятим законам. Президент визначає відносини 

Фінляндії з іншими країнами, підписані ним угоди підлягають ратифікації. 

Сферою його компетенції є також призначення послів та акредитація 

повноважних представників іноземних держав [122, с. 12]. 

Важливим обмеженням президентської влади за напівпрезидентської 

форми правління є і те, що уряд здебільшого відповідальний не перед 

президентом, а перед парламентом, тобто уряд має значно більшу 

незалежність від глави держави, оскільки спирається на парламентську 

більшість. Достоїнством цієї форми правління є те, що президент має чимало 

владних повноважень, прем’єр і кабінет міністрів загалом керують 

виконавчою владою, і одночасно уряд відповідальний перед парламентом 

[126, с. 10]. 
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За парламентської системи правління, яка передбачає посаду 

президента, останній є конституційним главою держави. Це означає, що уряд 

і його діяльність практично виведені із сфери прерогатив президента. До 

таких держав належать ФРН, Греція, Швейцарія, а також Угорщина, 

Словаччина, Латвія та деякі інші країни. За парламентської системи 

президент наділяється важливими повноваженнями, такими як призначення 

глави уряду, оголошення про розпуск парламенту, призначення дати 

чергових чи позачергових парламентських виборів, а також повноваженням 

представляти державу у сфері міжнародних відносин. Проте фактично всі ці 

та інші повноваження він має здійснювати за згодою глави уряду, 

відповідальним не перед ним, а перед парламентом. У результаті такого 

розподілу прерогатив главою виконавчої влади за парламентської форми 

правління є прем’єр-міністр (канцлер), який має необхідні владні 

повноваження для здійснення урядової політики. Прем'єр і його уряд 

підзвітні вищому законодавчому органу й можуть бути відправлені у 

відставку парламентом за умови винесення їм вотуму недовіри. За цих умов 

президент не несе відповідальності за дії уряду й залишається надпартійною 

фігурою, гарантом правопорядку, уособленням збереження конституційного 

ладу. Досить поширеним є уявлення про те, що за парламентської форми 

правління президент наділений лише символічними повноваженнями, як, 

скажімо, конституційний монарх, який царствує, але не управляє. Вважається 

також, що діяльність президента зведена до лише церемоніальних й 

представницьких функцій. Проте такі стереотипи не відповідають дійсності 

та не розкривають повністю потенціал глави держави. За умов європейської 

демократії, відповідної політичної культури президент, навіть не володіючи 

реальною політичною владою, може мати високий конституційний статус й 

великий моральний авторитет у суспільстві. Президент у таких країнах 

виступає громадянином першої величини. Глава держави на політичному 

рівні публічно може висловлювати своє ставлення до животрепетних питань 

поточної політики. Водночас його рекомендації мають бути хоча й 

спонукального характеру, проте лояльними та конструктивними [209, с. 82].  
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Не зважаючи на таку різницю конституційно-правового статусу глави 

держави у різних зарубіжних країнах, зокрема, президента у європейських 

республіках різних типів, можна констатувати загальну тенденцію до 

посилення ролі уряду та глави уряду у закордонних справах за рахунок 

зовнішньополітичної конституційної компетенції глави держави, що 

відбувається в силу певних чинників. Так, наприклад, ст. 59 Основного 

закону ФРН передбачає: «Федеральний президент представляє Федерацію у 

міжнародно-правових відносинах. Він укладає від імені Федерації договори з 

іноземними державами, акредитує і приймає послів». Буквальне тлумачення 

цієї статті приводить до висновку, що будь-яке представництво ФРН повинно 

здійснюватися через президента. Беручи до відома широту міжнародних 

контактів ФРН і велику кількість міжнародних переговорів, які ведуться 

одночасно, потрібно зауважити, що одна особа не зможе виконати такий 

обсяг робіт. Тому, згідно зі звичайною практикою, президент доручає 

ведення таких переговорів уряду. Така практика існує і в інших 

парламентарних республіках, а тому її можна вважати навіть конституційним 

звичаєм, що зазвичай вважається джерелом конституційного права 

зарубіжних країн та формується на сучасному етапі розвитку конституційно-

правового регулювання зовнішньополітичної діяльності вищих органів 

державної влади [149, с. 114].  

Крім того, можна відзначити і сучасну тенденцію багатьох 

національних правових систем до конституційно-правового та фактичного 

посилення статусу спеціальних центральних органів виконавчої влади 

реалізації зовнішньої політики держави. Так, зокрема, міністр закордонних 

справ (голова такого органу, який зазвичай називається міністерством 

закордонних справ, про що вже вище зазначалося), як і глава уряду, 

відповідно до міжнародного права [88], може вести безпосередні переговори 

без спеціальних повноважень, але для підписання договору спеціальне 

повноваження потрібно навіть йому.  

Загалом, під відомством (міністерством) закордонних справ розуміють 

спеціальний апарат, який здійснює зовнішню політику держави, займається її 
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повсякденними зовнішньополітичними справами. Характерним є те, що в 

різних країнах він має різні назви: в США – Державний департамент, в 

Японії – Міністерство закордонних справ, в Англії – Foreign Office [179, 

с. 12]. 

Відомство закордонних справ, як правило, складається з трьох груп, 

управлінь та відділів: а) територіальні управління за групами країн, які 

здійснюють поточну оперативну роботу з вивчення політичного та 

економічного становища окремих груп держав та міжнародних організацій; 

б) функціональні управління: управління міжнародних договорів, 

Консульське управління, правових питань державних кордонів тощо; 

в) адміністративні підрозділи, які виконують головним чином допоміжні 

функції, зокрема, обслуговування апарату МЗС та закордонних 

представництв, Загальний секретаріат, управління справами, управління 

дипломатичних установ тощо [179, с. 12].  

Саме на спеціальний центральний орган виконавчої влади реалізації 

зовнішньої політики держави у сучасних європейських країнах 

конституційними та іншими джерелами покладається основна 

відповідальність за здійснення поточної зовнішньої політики та ефективну 

реалізацію обраного та нормативно закріпленого зовнішньополітичного 

курсу конкретної держави на фундаменті основних конституційно-правових 

принципів зовнішньої політики, цілей, завдань, форм та методів реалізації 

такого курсу [170, с. 44].  

Таким чином, на думку вчених-конституціоналістів, прогнозування 

розвитку інституціонального конституційно-правового механізму 

функціонування органів публічної влади України в умовах інтенсифікації 

європейської міждержавної інтеграції проявляється у двох онтологічних 

вимірах: а) зовнішньому, що відображає на рівні конституційно-правової 

регламентації міжнародні політико-правові процеси міждержавної інтеграції 

та реалізується у формі прийняття конституційно-правових норм про 

обмеження державного суверенітету та політичної незалежності шляхом 

делегування певного обсягу повноважень наднаціональним органам та про 
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розмежування конституційної (суверенної) компетенції між внутрішніми та 

спільними органами; б) внутрішньому, що на інституціональному рівні 

проявляється у таких тенденціях, як посилення ролі уряду у здійсненні 

зовнішньої політики шляхом появи конституційного звичаю про делегування 

главою держави повноважень щодо ведення міждержавних переговорів та 

підписання міжнародних договорів уряду або главі уряду (прем’єр-міністру); 

розширення нормативного та фактичного статусу відомства закордонних 

справ як спеціального державного органу здійснення зовнішньої політики; 

конституційному закріпленні важливої ролі парламентів щодо процедури 

ратифікації міжнародних договорів у відповідності до загальних 

(універсальних та регіональних) тенденцій розвитку парламентаризму тощо. 

Іншим ключовим напрямом нормативного прогнозування галузі 

конституційного права є моделювання конституційно-правових норм, 

спрямованих на захист національних інтересів та вирішення стратегічних 

завдань держави у новітніх умовах глобалізації та міждержавної інтеграції, 

появи принципово нових викликів та загроз національній безпеці. 

У цьому контексті потрібно зазначити, що Президент України 

П. О. Порошенко у червні 2018 р. виступив з цілком слушною та своєчасною 

ініціативою внести зміни до Конституції України, зафіксувавши в ній вступ 

до Євросоюзу та НАТО як стратегічну мету України, пообіцявши внести 

відповідний законопроект до Верховної Ради України найближчим часом 

[279]. Що і було зроблено у вересні 2018 р.  

Як заявив П. О. Порошенко в урочистій промові з нагоди Дня 

Конституції 28 червня 2018 р., «орієнтація на Євросоюз та 

Північноатлантичний альянс підтримуються абсолютною більшістю 

громадян, про що переконливо свідчить динаміка української думки» [279]. 

Достатню підтримку така ідея знайшла і серед інших правознавців, 

політичних та громадських діячів. 

Так, за висловом лідера Народного фронту України А. П. Яценюка, «в 

Конституції треба визначити курс на членство України в Європейському 

Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Сьогодні є 
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однозначна воля більшості українського народу: Україна має бути в ЄС і в 

НАТО» [77]. 

Водночас, соціологічні опитування свідчать про необхідність 

проведення широкої інформаційної політики та роз’яснювальної політики у 

суспільстві, адже, за останнім опитуванням групи «Рейтинг», 51% українців 

підтримують вступ до ЄС, що є найменшим показником з квітня 2014 р. в 

дослідженнях вказаної компанії, а 44% виступають за інтеграцію до 

НАТО [69].   

В експертному середовищі вказується і на ту обставину, що вступ до 

ЄС та НАТО як мету України вже зафіксовано в Законі України «Про 

національну безпеку України» і в Законі України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» [125].   

Аргументом опонентів зазначеної прогностично-перспективної 

пропозиції конституційно-правового характеру є і те, що жодна з 11 

постсоціалістичних  держав, які в 1999–2013 рр. вступали до ЄС та НАТО,  

не фіксувала в Конституції мету здобуття членства в цих організаціях. 

Наприклад, Конституція Чорногорії, яка вступила до НАТО в 2017 р. і веде 

переговори про вступ до ЄС, містить лише формулювання про «відданість 

співробітництву на рівних правах з іншими народами та державами, а також 

європейській та євроатлантичній інтеграції» [166].  

Отже, можна стверджувати, що найчастіше європейські та 

євроатлантичні інтеграційні процеси впливають на конституційно-правову 

матерію не прямо, а опосередковано і в інший спосіб, ніж безпосереднє 

внесення до конституції норми про мету вступу до певних конкретних 

інтеграційних структур. 

Наприклад, приєднання до ЄС означає передачу частини 

економічного суверенітету країни спільним органам ЄС (тобто, іншими 

словами, до наднаціональних органів Євросоюзу) і, можливо, це є однією з 

причин, чому усі зазначені вище 11 постсоціалістичних держав проводили 

референдуми вже після підписання угод про вступ, корегуючи після цього і 

конституційно-правові норми.  
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Так, в Основному законі Хорватії з’явилася ціла глава «Європейський 

Союз», в якій прописано участь країни в інституціях ЄС, роль спільного 

законодавства Євросоюзу, право громадян бути обраними до 

Європарламенту, а також права громадян Євросоюзу. Фактично, в 

Конституцію шляхом прямої рецепції було перенесено деякі положення 

Договору про ЄС [165]. 

Натомість, членство в НАТО у відповідності до змісту її установчого 

договору, обов’язкового загальнонаціонального голосування не вимагає. Тим 

не менше, кілька держав за власним бажанням провели референдуми, деякі 

змінили свої конституції [384, с. 78]. 

Так, наприклад, Словаччина у 2001 р. внесла до Основного закону 

поправки, які дозволяли країні виконувати статтю 5 Північноатлантичного 

договору, що передбачає колективну оборону. Зміни стосувалися розміщення 

військ союзників на її території, надсилання власних військ на захист інших 

держав альянсу, процедуру оголошення війни тощо [162]. 

У 2003 р. за результатами референдуму було внесено поправки в 

Конституцію Румунії. Вони стосувались певних процедурних питань, 

пов’язаних із вступом в НАТО (приєдналася у 2004 р.) та в ЄС (2007 р.), – 

головним чином щодо процедурного порядку затвердження національним 

парламентом вступу до цих організацій. 

Загальновідомо, що Болгарія, яка стала членом НАТО в 2004 р., 

врегулювала конституційне питання в інший спосіб – у 2003 р. президент 

Болгарії вніс до Конституційного суду запит про те, чи повинна країна 

змінювати Основний закон в зв’язку з майбутнім вступом до альянсу. Суд 

постановив, що питання розміщення іноземних військ на території країни та 

надсилання своїх солдат за кордон належить до компетенції уряду. 

Іншим державам – новітнім членам, для створення належного 

конституційно-правового забезпечення вступу до НАТО вистачило чинних 

положень конституції. 

Наприклад, Естонія скористалася статтею Основного закону, яка 

передбачає схвалення приєднання країни до міжнародних організацій через 
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ратифікацію відповідних угод парламентом [274], а Угорщина та Словенія 

провели перед вступом до НАТО консультативні референдуми, які не 

передбачали жодних конституційних змін [125].   

 На наш погляд, внесення до Конституції України норми щодо вступу 

до ЄС і НАТО як стратегічної національної мети є доцільним та корисним у 

сучасних умовах політико-правового розвитку з декількох основних причин. 

По-перше, під впливом новітніх інтеграційних процесів, однією з 

прогнозованих тенденцій розвитку конституційного права як базової, 

провідної галузі національного права є створення та включення до 

конституції норм, що безпосередньо відображають загальні стратегічні 

орієнтири та конкретні політико-правові способи реалізації функції 

міждержавної інтеграції, яка в умовах її фактичного існування має бути 

належним чином закріплена у конституційно-правовій матерії.  

Тобто, іншими словами, міждержавну інтеграцію України як суспільно 

корисний та об’єктивний процес необхідно в перспективі 

конституціоналізувати та унормувати саме у відповідності до найважливіших 

національних інтересів і пріоритетів.     

По-друге, на наш погляд, у випадку закріплення найважливіших 

принципів та напрямів державної політики базові норми стратегічного 

характеру потрібно встановлювати на конституційно-правовому рівні, а 

механізми їх поточної реалізації – в ординарних законах та підзаконних 

актах. Натомість, наразі на конституційно-правовому рівні подібні норми 

відсутні, тобто фактично стратегічні національні інтереси України в частині 

реалізації функції її міждержавної інтеграції знаходяться у залежності від 

простої більшості голосів народних депутатів України, в той час як такі 

норми потребують посиленої юридичної охорони та механізмів прямої дії, 

притаманних галузевим конституційно-правовим нормам. 

 По-третє, досвід європейських держав демонструє тенденцію до 

закріплення базових норм про реалізацію функції міждержавної інтеграції  у 

конституціях, що надає таким нормам найвищу юридичну силу та механізм 
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прямої дії, тим самим позитивно впливаючи на можливість їх належної 

практичної реалізації на усіх рівнях системи органів публічної влади.  

Загалом, у результаті проведеного дослідження проблем та 

перспектив правового прогнозування розвитку галузі конституційного права 

України під впливом міждержавної інтеграції можна дійти до таких 

найважливіших висновків:  

а) правове прогнозування розвитку галузі конституційного права 

України можна визначити як комплексний, системний, науково 

обґрунтований процес моделювання бажаних і корисних нових принципів, 

норм, інститутів, підгалузей конституційного права з метою досягнення їх 

максимальної відповідності сучасним умовам транснаціонального 

(універсального і регіонального) політико-правового розвитку, а також 

відповідності реальному змісту та стану конституційно-правових відносин у 

суспільстві;  

б) прогнозування розвитку інституціонального конституційно-

правового механізму функціонування органів публічної влади України в 

умовах посилення європейської міждержавної інтеграції проявляється у 

двох онтологічних вимірах: зовнішньому, що відображає на рівні 

конституційно-правової регламентації міжнародні політико-правові 

процеси міждержавної інтеграції та реалізується у формі прийняття 

конституційно-правових норм про обмеження державного суверенітету та 

політичної незалежності шляхом делегування певного обсягу повноважень 

наднаціональним органам та про розмежування конституційної 

(суверенної) компетенції між внутрішніми та спільними органами, та 

внутрішньому, що на інституціональному рівні проявляється у таких 

тенденціях, як посилення ролі уряду у здійсненні зовнішньої політики 

шляхом появи конституційного звичаю про делегування главою держави 

повноважень щодо ведення міждержавних переговорів та підписання 

міжнародних договорів уряду або главі уряду (прем’єр-міністру); 

розширення нормативного та фактичного статусу відомства закордонних 

справ як спеціального державного органу здійснення зовнішньої політики; 
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конституційному закріпленні важливої ролі парламентів щодо процедури 

ратифікації міжнародних договорів у відповідності до загальних 

(універсальних та регіональних) тенденцій розвитку парламентаризму;  

в) ключовим напрямом нормативного прогнозування розвитку 

галузі конституційного права є моделювання конституційно-правових 

норм, спрямованих на захист національних інтересів та вирішення 

стратегічних завдань держави у новітніх умовах глобалізації та 

міждержавної інтеграції, появи принципово нових викликів та загроз 

національній безпеці;  

г) внесення до Конституції України норми щодо вступу до ЄС і НАТО 

як стратегічної національної мети є доцільним та корисним у сучасних 

умовах політико-правового розвитку. 

 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

 

У результаті проведеного дослідження праксіологічних аспектів та 

аксіологічного значення трансформації інститутів конституційного права 

можна сформулювати такі висновки: 

1. Основним джерелом конституційного права України в умовах 

правової глобалізації та міждержавної інтеграції залишається Конституція 

України, а тому принципова можливість надання деяких суверенних 

повноважень наднаціональним органам інтеграційного об’єднання 

обов’язково має бути передбачена саме нормами Конституції як 

основоположного акту найвищої юридичної сили в ієрархічній архітектоніці 

національної системи права. 

2. У сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції постійно 

посилюється роль та значення актів органів місцевого самоврядування як 

джерел конституційного права, зважаючи на децентралізаційний характер 
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сучасних практичних підходів до реалізації функцій та повноважень 

публічної влади і зміцнення локальної (самоврядної) демократії як дієвого 

механізму забезпечення сталого розвитку територіальних громад. При цьому 

децентралізація є ключовою універсальною інституціональною домінантою 

глобального (транснаціонального) конституціоналізму в частині визначення 

конституційно-правових засад організації та діяльності інститутів публічної 

влади. 

3. Принципово новим джерелом конституційного права України в 

умовах глобалізації та європейської міждержавної інтеграції є універсальні та 

регіональні (європейські) правові стандарти як обов’язкового характеру 

(жорстке право), так і рекомендаційного («м’яке» право), при цьому 

основними сферами конституційно-правового регулювання, на джерельну 

базу яких імплементація правових стандартів спричиняє найбільший 

кількісний та якісний вплив, є сфери конституційної реформи (стандарти 

Ради Європи та Венеціанської комісії тощо) прав людини (інститути 

громадянства, національних меншин, біженців, виборів тощо), судової влади 

(принцип незалежності статусу суддівського корпусу, призначення на 

посаду, суддівське самоврядування тощо), місцевого самоврядування 

(порядок формування, об’єктний склад повноважень, субсидіарність та 

самодостатність тощо) та інші сфери. Отже, джерела конституційного права в 

умовах глобалізації та міждержавної інтеграції представляють собою 

взаємопов’язану і взаємозалежну сукупність нормативно-правових актів 

національного, міжнародно-правового (універсального і регіонального) та 

наднаціонального рівня, положення яких визначають найважливіші засади 

суспільного ладу, конституційно-правового статусу особи, функціонування 

інститутів публічної влади, а також участі інтеграційних процесів, 

включаючи конкретні конституційно-правові механізми реалізації функції 

міждержавної інтеграції. 

4. Конституційно-правовий принцип державного суверенітету у 

сучасних умовах глобалізації можна визначити як обмежений 

універсальними та інтеграційними (наднаціональними) правовими нормами 
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особливий правовий стан держави, ключовою метою якого є конституційне 

забезпечення реальної та ефективної взаємодії держави з іншими суб’єктами 

міжнародного права, зокрема – у формі здійснення інституціональної і 

функціональної міждержавної інтеграції. 

5. Вплив феномену наднаціональності та інтеграційних процесів на 

трансформацію конституційного ладу сучасних держав проявляється у 

двох вимірах, а саме: а) зовнішньому, що відображає на рівні 

конституційно-правової регламентації міжнародні політико-правові 

процеси міждержавної інтеграції та реалізується у формі прийняття 

конституційно-правових норм про передачу частини суверенних прав 

держави шляхом делегування певного обсягу (об’єктного складу) 

повноважень наднаціональним органам; б) внутрішньому, що у більшості 

сучасних європейських країн (зокрема в Україні) проявляється у таких 

тенденціях, як посилення ролі уряду у здійсненні зовнішньої політики 

шляхом появи конституційного звичаю про делегування главою держави 

повноважень щодо ведення міждержавних переговорів та підписання 

міжнародних договорів уряду або главі уряду (прем’єр-міністру), а також 

конституційне закріплення ключової ролі парламентів щодо процедури 

ратифікації міжнародних договорів. 

6. Європейські стандарти функціонування публічної влади 

безпосередньо впливають на процес конституційної модернізації форми 

правління від президентської або змішаної до парламентської, а сама 

концепція парламентаризму є показовим прикладом конституціоналізації 

загальновизнаних уявлень про роль парламенту у системі вищих органів 

державної влади. 

 7. Конституційні принципи та доктрина парламентаризму 

інтернаціоналізуються у діяльності Європейського парламенту та 

міжпарламентських асамблей, що є «дзеркальним» процесом відносно 

конституціоналізації універсальних та європейських стандартів 

національного парламентаризму як фундаментальної основи доктрини та 

практики конституціоналізму взагалі. 
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8. В умовах становлення наднаціональних інститутів суверенітет 

держави знаходиться у тісному діалектичному зв’язку з реальною 

можливістю відповідної держави належним чином реалізовувати функцію 

міждержавної інтеграції, яка є невід’ємним складовим елементом системи 

функцій сучасної демократичної, соціальної, правової держави і, відповідно, 

має знаходити своє відображення на галузевому конституційно-правовому 

рівні регулювання суспільних відносин. 

9. Правове прогнозування розвитку галузі конституційного права 

України можна визначити як комплексний, системний, науково-

експертний обґрунтований процес моделювання бажаних і корисних нових 

принципів, норм, інститутів, підгалузей конституційного права з метою 

досягнення їх максимальної відповідності сучасним умовам 

транснаціонального (універсального і регіонального) політико-правового 

розвитку, а також реальному змісту та стану конституційно-правових 

відносин у суспільстві. 

 10. Ключовим напрямом нормативного прогнозування розвитку 

галузі конституційного права є моделювання конституційно-правових 

норм, спрямованих на захист національних інтересів та вирішення 

стратегічних завдань держави у новітніх умовах глобалізації та 

міждержавної інтеграції, появи принципово нових викликів та загроз 

національній безпеці. 

11. Внесення до Конституції України норми щодо вступу до ЄС і 

НАТО як стратегічної національної мети є доцільним та корисним у 

сучасних умовах політико-правового розвитку, при цьому виокремлення 

реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 

України в Європейському Союзі та в НАТО серед конституційних 

повноважень Президента України та Верховної Ради України (проект 

Закону України № 9037, прийнятий у першому читанні та направлений до 

Конституційного Суду України для отримання висновку та внесення 

доповнення у преамбулу Конституції України із формулюванням про 

«незворотність європейського та євроатлантичного курсу України») має 
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важливе феноменологічне значення і становить унікальний прецедент 

визнання на формально-юридичному рівні конституційно-правових норм 

функції міждержавної інтеграції в якості самостійної, окремої іманентної 

функції сучасної демократичної, соціальної, правової держави поряд з 

класичними зовнішніми функціями.  
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

розв’язання наукової проблеми, вирішення якої полягає у проведенні 

дослідження впливу процесів глобалізації та міждержавної інтеграції на 

сучасне конституційне право. В результаті дослідження, сформульовано такі 

основні положення та висновки, зокрема: 

1. На сучасному етапі світового політико-правового і соціально-

економічного розвитку економічні, політичні, правові умови реалізації 

функції міжнародної міждержавної інтеграції радикально змінилися, 

безпосередньо відчуваючи на собі вплив взаємопов’язаних процесів 

інтернаціоналізації конституційного права та конституціоналізації 

міжнародного права, а саме: а) спостерігається значне підвищення ролі 

загальновизнаних цінностей в економічному, соціальному, політичному, 

правовому, культурному розвитку людства; б) важливим аспектом суспільної 

модернізації стали швидкі технологічні зміни, інтенсифікація утвердження 

основних прав і свобод людини та громадянина. 

2. Процеси конституціоналізації міжнародного права виявляються у 

формально-юридичній площині, передусім, через визначення принципів, 

форм, напрямів та методів здійснення зовнішньої політики держави на рівні 

конституційно-правового регулювання відповідних суспільних відносин. 

Зважаючи на формально-юридичний аналіз положень сучасних 

конституцій, можна стверджувати про те, що юридичний зміст 

конституційно-правового регулювання зовнішньої політики має певну 

структуру, яка складається з таких елементів: а) основні конституційні 

принципи зовнішньої політики держави, включаючи завдання і цілі, які 

переслідує ця держава стосовно інших держав, та засоби, форми і методи, 

які вона використовує для реалізації своїх інтересів; б) зовнішньополітична 

компетенція органів державної влади (функції та повноваження); в) 

розподіл зовнішньополітичної компетенції між органами публічної влади в 
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унітарній державі або між федерацією та її суб’єктами (у державах з 

федеративною формою державного устрою). 

3. Здатність держав до взаємодії на універсальному та регіональному 

рівнях міждержавної інтеграції на сучасному етапі значною мірою визначає 

їх функціонування (враховуючи передачу суверенних прав наднаціональним 

органам) для подолання негативних наслідків глобальної економічної кризи, 

новітніх викликів безпекового характеру, захисту національної 

ідентичності, нелегальної міграції, що іманентно зумовлює 

взаємозалежність імплементації міжнародних стандартів та формування 

ефективного конституційного правопорядку у сучасних умовах для 

вирішення спільних глобальних завдань. 

4. Під конституційною реформою запропоновано розуміти зміну форм 

та методів організації публічної влади, а саме – обрання оптимальної для 

забезпечення ефективної життєдіяльності суспільства, що ґрунтується на 

принципах: верховенства права, демократичної форми державного устрою, 

розподілу компетенції між вищими органами державної влади та 

незалежності між ними, децентралізації публічної влади та розвитку 

місцевого самоврядування тощо. Під конституційно-правовою реформою у 

сучасних умовах правової глобалізації та європейської міждержавної 

інтеграції потрібно розуміти реформування безпосередньо галузі 

конституційного права, як пріоритетної національної галузі права, 

формально-юридичне оновлення та удосконалення конституційного 

нормативно-правового матеріалу на усіх його системних рівнях, таких, як 

норми, інститути, підгалузі та галузь загалом. 

5. Предмет галузі конституційного права, його об’єктний та 

суб’єктний склад в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції 

об’єктивно розширюється, регулює найважливіші суспільні відносини, що 

онтологічно ґрунтуються на універсальних загальновизнаних правових 

цінностях, принципах, нормах захисту та забезпечення прав людини і 

громадянина, загальних засадах конституційного ладу, статусах органів 

публічної влади (національного та наднаціонального рівнів), при реалізації 
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іманентної функції міждержавної інтеграції сучасної демократичної, 

соціальної, правової держави. 

При цьому до найважливіших особливостей визначення предмету 

галузі конституційного права в умовах активізації глобалізаційних процесів, 

віднесено: а) галузеві предмет, метод, принципи, норми, інститути 

конституційного права, які універсалізуються та уніфікуються під впливом 

правової глобалізації та міждержавної інтеграції, що виявляються у 

взаємопов’язаних тенденціях інтернаціоналізації конституційного права та 

конституціоналізації міжнародного права; б) вплив глобалізації значно 

посилює роль та значення принципів конституційного права у регулюванні 

суспільних відносин; в) посилюється роль та значення судової практики не 

тільки у тлумаченні конституційно-правових норм, але і в механізмі 

конституційної правотворчості; г) відбувається об’єктивний процес 

формування нових підгалузей конституційного права, зокрема таких, як 

парламентське право, виборче право, референдумне право, муніципальне 

право, медичне право, міграційне право, освітнє право тощо; ґ) посилюється 

необхідність адаптації національної правової системи до універсальних та 

регіональних правових стандартів у всіх важливих сферах суспільних 

відносин, що безпосередньо впливає на можливість якісної конституційної 

модернізації; д) посилюється конституціоналізація універсальних та 

регіональних стандартів у сфері прав людини, організації влади, 

територіального устрою; е) відбувається поступова трансформація 

національного конституціоналізму до принципово нової форми – 

транснаціонального (глобального) конституціоналізму, що є глобальним за 

своєю правовою природою, характером та масштабом. 

6. Конституціоналізація основних принципів міжнародного права у 

конституційному праві України є досить обмеженою, порівняно з 

конституційно-правовим регулюванням держав-членів ЄС, і фактично 

виражається лише у ст. 18 Конституції України, згідно з якою 

зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 
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взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. 

7. Значний вплив на конституційно-правове регулювання в умовах 

правової глобалізації та міждержавної інтеграції здійснює комплекс 

міжнародних договорів держави як на універсальному, так і на 

регіональному рівнях міждержавної взаємодії, так як на сучасному етапі 

міжнародний договір здатен регулювати не лише сферу міждержавних 

відносин, але і внутрішньодержавну політику, причому у деяких випадках 

необхідність дотримання загальнолюдських (універсальних) правових 

цінностей не залежить від внутрішньої політичної волі держави, а є її 

обов’язком безпосередньо як члена міжнародного співтовариства, що 

відображає процес конституціоналізації міжнародного права в частині його 

основоположних принципів, зокрема принципу поваги до прав людини. 

8. Формування конституційного права як самостійної пріоритетної 

галузі національного права, пов’язано з загальним процесом становлення 

конституціоналізму як доктрини, теорії, втіленої на державному рівні, 

починаючи з прийняття перших конституцій наприкінці XVIII ст., основний 

юридичний зміст яких полягав у введенні «обмеженого правління» на основі 

конституційного принципу поділу влади. 

9. З огляду на порівняльно-правовий аналіз загальних тенденцій 

процесів конституційної модернізації у сучасному світі, з онтологічного та 

аксіологічного поглядів, транснаціональний (глобальний) 

конституціоналізм можна визначити як комплекс конституційних 

цінностей, ідей, доктрин, а також форм та методів їх практичної реалізації, 

що є спільними для більшості сучасних національних правових систем, 

який складає фундаментальну основу взаємопов’язаних процесів 

конституціоналізації міжнародного права та інтернаціоналізації 

конституційного права і безпосередньо відображає об’єктивні 

закономірності світового конституційно-правового розвитку в умовах 

глобалізації та універсальної й регіональної міждержавної інтеграції. 
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10. У сучасних умовах міждержавної інтеграції інтернаціоналізація 

конституційного права інституціонально може відбуватися не тільки на 

універсальному (глобальному) рівні, але й у формі взаємодії між державою і 

міжнародною урядовою або міжнародною неурядовою організацією 

регіонального рівня, прикладом є взаємне зближення конституційно-

правових систем держав-членів ЄС, чи загальна універсалізація та 

гармонізація єдиного механізму виконання державами положень 

Європейської конвенції захисту прав людини в межах Ради Європи. В 

результаті такої взаємодії, міждержавні інститути можуть взаємно сприймати 

конституційно-правові норми, як орієнтир перспективного розвитку 

міжнародно-правових норм, принципів, інститутів. Інтернаціоналізація 

конституційно-правової матерії як комплексний, перманентний, інтенсивний 

процес, може функціонально відбуватися на універсальному 

(загальновизнані, глобальні конституційні принципи та цінності), 

регіональному (в межах інтеграційних міждержавних об’єднань 

регіонального рівня) та двосторонньому (функціонально-ординарному) 

рівнях міждержавної взаємодії. Основними формами конституціоналізації 

міжнародного права у сучасних умовах розвитку правових систем, є його 

гармонізація (поступове зближення конституційно-правових норм до єдиного 

змісту), трансформація (сприйняття конституційно-правових норм однієї 

держави іншими державами та їх імплементація до національних правових 

систем) і уніфікація (міжнародна правотворчість на основі глобалізованих 

конституційно-правових норм). 

11. Характеризуючи роль держав у функціонуванні та 

прогресивному розвитку міжнародного права, необхідно акцентувати про 

значний вплив процесів міжнародної міждержавної інтеграції на зростання 

форм та методів участі держав в інституціоналізованому міждержавному 

співробітництві. Зокрема, у сучасних умовах йдеться вже не тільки про 

можливість створення та участі у діяльності традиційних міжнародних 

міжурядових організацій, але і у специфічних інтеграційних об’єднаннях з 

елементами наднаціональності, таких, як Європейський Союз, що посилює 
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відповідні функції держави та збільшує можливості реалізації її 

зовнішньополітичних суверенних прав, визначених на конституційно-

правовому рівні, що, натомість, має наслідком формування принципово 

нової функції сучасної демократичної, соціальної, правової держави – 

функції міжнародної міждержавної інтеграції, яка, натомість, потребує 

належної конституціоналізації та формалізації. 

12. Вплив міжнародних договорів на конституційне право набуває 

більш суттєвого та важливого значення у сучасних умовах універсальної 

правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, адже у 

багатьох випадках підписання угод, особливо стосовно вступу до певних 

організацій та союзів, об’єктивно змушує держави імплементувати їх у 

внутрішнє законодавство, або навіть змінювати конституції. При цьому, 

процес інтернаціоналізації національного права, зокрема конституційного, 

набуває все більших обертів, особливо в умовах глобалізації, а отже, 

дослідження сучасних теоретичних концепцій таких процесів із аналізом 

вирішення проблем поєднання внутрішнього законодавства з міжнародними 

договорами на прикладах конституцій низки держав, дає змогу з’ясувати, 

яким саме шляхом відбувається процес інтернаціоналізації конституційного 

права та визначити ключове значення у вказаному процесі належної 

імплементації міжнародних договорів у національне законодавство. 

13. Основним джерелом конституційного права України в умовах 

правової глобалізації та міждержавної інтеграції, залишається Конституція 

України, а тому принципова можливість надання деяких суверенних 

повноважень наднаціональним органам інтеграційного об’єднання 

обов’язково має бути передбачена саме нормами Конституції, як 

основоположного акту найвищої юридичної сили в ієрархічній архітектоніці 

національної системи права. 

14. У сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції постійно 

посилюється роль та значення актів органів місцевого самоврядування, як 

джерел конституційного права, зважаючи на децентралізаційний характер 

сучасних практичних підходів до реалізації функцій та повноважень 
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публічної влади і зміцнення локальної (самоврядної) демократії, як дієвого 

механізму забезпечення сталого розвитку територіальних громад. При цьому, 

децентралізація є ключовою універсальною інституціональною домінантою 

глобального (транснаціонального) конституціоналізму в частині визначення 

конституційно-правових засад організації та діяльності інститутів публічної 

влади. 

15. Принципово новим джерелом конституційного права України в 

умовах глобалізації та європейської міждержавної інтеграції є універсальні та 

регіональні (європейські) правові стандарти як обов’язкового характеру 

(жорстке право), так і рекомендаційного («м’яке» право). При цьому 

основними сферами конституційно-правового регулювання, на джерельну 

базу яких імплементація правових стандартів здійснює найбільший 

кількісний та якісний вплив, є сфери конституційної реформи (стандарти 

Ради Європи та Венеціанської комісії тощо), прав людини (інститути 

громадянства, національних меншин, біженців, виборів тощо), судової влади 

(принцип незалежності, статусу суддівського корпусу, призначення на 

посаду, суддівське самоврядування тощо), місцевого самоврядування 

(порядок формування, об’єктний склад повноважень, субсидіарність та 

самодостатність тощо) та інші сфери. У такий спосіб, джерела 

конституційного права в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції 

являють собою взаємопов’язану і взаємозалежну сукупність нормативно-

правових актів національного, міжнародного та наднаціонального рівня 

(універсального і регіонального), положення яких визначають найважливіші 

засади конституційного ладу, конституційно-правового статусу особи, 

функціонування інститутів публічної влади, а також інтеграційних процесів, 

включаючи конкретні конституційно-правові механізми реалізації функції 

міждержавної інтеграції. 

16. Важливий аспект конституційно-правового принципу державного 

суверенітету у сучасних умовах глобалізації можна визначити як обмежений 

універсальними та інтеграційними (наднаціональними) правовими нормами 

особливий правовий стан держави, ключовою метою якого є конституційне 
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забезпечення реальної та ефективної взаємодії держави з іншими суб’єктами 

міжнародного права, зокрема, у формі здійснення інституціональної і 

функціональної міждержавної інтеграції. 

17. Вплив феномену наднаціональності та інтеграційних процесів на 

трансформацію конституційного ладу сучасних держав проявляється у двох 

вимірах, а саме: а) зовнішньому, що відображає на рівні конституційно-

правової регламентації міжнародні політико-правові процеси міждержавної 

інтеграції та реалізується у формі прийняття конституційно-правових норм 

про передачу частини суверенних прав державного суверенітету шляхом 

делегування певного обсягу повноважень (об’єктного складу) 

наднаціональним органам; б) внутрішньому, що у більшості сучасних 

європейських країн (зокрема в Україні) проявляється у таких тенденціях, як 

посилення ролі уряду у здійсненні зовнішньої політики шляхом виникнення 

конституційного звичаю про делегування главою держави повноважень щодо 

ведення міждержавних переговорів та підписання міжнародних договорів 

уряду або главі уряду (Прем’єр-міністру), а також конституційне закріплення 

ключової ролі парламентів щодо процедури ратифікації міжнародних 

договорів. 

18. Європейські стандарти функціонування публічної влади 

безпосередньо впливають на процес конституційної модернізації форми 

правління від президентської або змішаної до парламентської, а сама 

концепція парламентаризму є показовим прикладом конституціоналізації 

загальновизнаних уявлень про роль парламенту у системі вищих органів 

державної влади. Конституційні принципи та доктрина парламентаризму 

інтернаціоналізуються у діяльності Європейського парламенту, що є 

«дзеркальним» процесом відносно конституціоналізації універсальних та 

європейських стандартів національного парламентаризму, як 

фундаментальної основи доктрини та практики конституціоналізму загалом. 

19. Правове прогнозування розвитку галузі конституційного права 

України можна визначити як комплексний, системний, науково-експертний 

обґрунтований процес моделювання можливих, бажаних і корисних моделей 
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нових принципів, норм, інститутів, підгалузей конституційного права, з 

метою досягнення їх максимальної відповідності сучасним умовам 

транснаціонального (універсального і регіонального) політико-правового 

розвитку, а також відповідності реальному змісту та стану конституційно-

правових відносин у суспільстві. Ключовим напрямом нормативного 

прогнозування розвитку галузі конституційного права є моделювання 

конституційно-правових норм, спрямованих на захист національних інтересів 

та вирішення стратегічних завдань держави у новітніх умовах глобалізації та 

міждержавної інтеграції, появи принципово нових викликів та загроз 

національній безпеці. 

20. Внесення до Конституції України норми щодо вступу України до 

ЄС і НАТО як стратегічної національної мети, є підтвердженням процесу 

конституціоналізації у сучасних умовах політико-правового розвитку. При 

цьому, таке рішення має важливе феноменологічне значення і становить 

унікальний прецедент визнання на формально-юридичному рівні 

конституційно-правових норм функції міждержавної інтеграції як 

самостійної, окремої іманентної функції сучасної демократичної, соціальної, 

правової держави поряд з класичними зовнішніми функціями. 
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