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Європеїзація 
конституційного права України: 

проблеми і перспективи

У 1998 р. набула чинності Угода про
партнерство і співробітництво між Ук-
раїною і Європейськими Співтовари-
ствами та їх державами-членами [1];
її було ратифіковано Законом України
вiд 10 листопада 1994 р. [2]. Указом
Президента України від 14 вересня
2000 р. «Про програму інтеграції Ук-
раїни до Європейського Союзу» [3]
передбачено, що починаючи з 2001 р.
щороку розробляється План дій щодо
реалізації пріоритетних положень цієї
програми, виконання якого фінансу-
ється з державного бюджету.

18 березня 2004 р. на виконання
Угоди було прийнято Закон України
«Про Загальнодержавну програму адап-
тації законодавства України до законо-
давства Європейського Союзу». Відпо-
відно до його норм, метою адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу є досягнення
відповідності правової системи Украї-
ни acquis communautaire з урахуван-
ням критеріїв, що висуваються Євро-
пейським Союзом (ЄС) до держав, які

мають намір вступити до нього. Адап-
тацію законодавства України до зако-
нодавства ЄС було визнано пріори-
тетною складовою процесу інтеграції
України до ЄС, а сам процес інтегра-
ції – пріоритетним напрямом україн-
ської зовнішньої політики [4].

Наразі досягнуто істотних успіхів на
шляху інтеграції України до ЄС. Однак,
у сфері конституційного права досі
існує ряд проблем концептуального
характеру, які уповільнюють процес
європеїзації конституційних норм.
З огляду на це важливим практич-
ним завданням залишається подаль-
ше реформування конституційного
законодавства у напрямку приведення
його у відповідність із європейськими
нормами. Важливим науковим завдан-
ням є доктринальне забезпечення
цього процесу.

Стан і проблеми європеїзації на-
ціонального конституційного права
привертають увагу дослідників, і від-
повідний моніторинг відбувається по-
стійно. Так, приведення конституцій-
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ного права у відповідність із євро-
пейськими нормами оцінюється в
кожному підручнику з цієї навчальної
дисципліни, який виходив друком у
2000-х рр. Питання адаптації консти-
туційного права України знайшли 
відображення у працях численних до-
слідників, зокрема О. В. Батанова [5],
Ю. М. Тодики [6], В. М. Шаповала [7].
Однак конституційна реформа в Ук-
раїні обумовлює постійне оновлення
конституційно-правових норм, не за-
лишаються без змін і європейські
стандарти демократії та прав і сво-
бод людини. Тому оцінювання стану
європеїзації національного конститу-
ційного права та виявлення проблем,
що перешкоджають ефективному здійс-
ненню цього процесу, мають найвищий
ступінь актуальності. Мета статті –
виявити концептуальні проблеми, які
уповільнюють процес наближення
норм галузі конституційного права
України до сучасних європейських
стандартів.

Становлення і розвиток галузі кон-
ституційного права України, як про-
відної галузі права в демократичній
державі, продовжується і нині, за-
безпечуючи доктринальне супрово-
дження конституційної реформи в
країні. Проте український підхід до
визначення основних напрямків роз-
витку галузі конституційного права
дещо відрізняється від підходу дер-
жав – членів ЄС. Враховуючи історичні
особливості, конституційне право Ук-
раїни багато в чому базується на пра-
вових дослідженнях, теоріях, досяг-
нення радянських вчених. Аж ніяк не
применшуючи їхньої значущості й цін-
ності для сучасного конституційного
розвитку, констатуємо, що часто ра-
зом із їх використанням запозичується
ставлення до цієї галузі як до дер-
жавного права, незважаючи на те,
що вона позиціонується як право кон-
ституційне. Адже використання тер-
міна «конституційне право» передба-
чає велику концентрацію правових
норм цієї галузі на практичній реалі-

зації прав, свобод людини та їхніх га-
рантій як основних цінностей консти-
туціоналізму, а використання терміна
«державне право» – концентрацію на
формуванні та функціонуванні орга-
нів публічної влади.

З цього приводу В. В. Маклаков
зазначив: «У Великобританії та Фран-
ції ця галузь завжди іменувалася кон-
ституційним правом, оскільки у цих
державах завжди робився акцент на
розвиток прав і свобод, на обмеження
держави правом. У Німеччині основ-
на увага у розвитку права завжди при-
ділялася розвитку держави, її раціо-
нальної організації. Як наслідок, ця
галузь іменувалася і іменується дер-
жавним правом». Причому, як обґрун-
товано продовжує він, при виборі най-
менування галузі береться до уваги 
не тільки чинне законодавство, а й
напрямок його розвитку [8, с. 22–23].
Цю ідею було висловлено ще на почат-
ку ХХ ст. М. І. Лазаревським: «Встано-
вити істинну природу конституційної
держави можна тільки шляхом порів-
няльного вивчення і зіставлення дер-
жавного права усіх європейських на-
родів. Тому для свідомого урозуміння,
наприклад, французького державного
ладу недостатньо вивчення чинних
французьких законів: треба мати на
увазі той напрямок, у якому францу-
зьке законодавство нестримно розви-
вається» [9].

В Україні побудова демократичної
держави зумовила визнання того, що
права і свободи людини та їхні гаран-
тії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави, що утвердження і
забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави (ст. 3
Конституції України). Відповідно,
було переглянуто і розширено пред-
мет правового регулювання консти-
туційного права – на сучасному етапі
він традиційно розглядається як 3 гру-
пи суспільних відносин у сфері: 1) основ
правового положення особистості;
2) засад юридичної організації держави;
3) організаційної та функціональної
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єдності суспільства як цілісної соці-
альної системи (Ю. М. Тодика).

Практика свідчить про те, що в
Україні, як і раніше, і Конституція як
Основний Закон, і інші норми консти-
туційного права центровано на проб-
лемах формування і функціонування
органів державної влади та місцевого
самоврядування. Відповідно, європеїза-
цію конституційного права зосереджено
в цих сферах.

Наприклад, розгляньмо норми, що
регламентують здійснення безпосе-
редньої демократії в Україні. З одного
боку, досить оперативно усуваються
недоліки нормативно-правової регла-
ментації виборчого процесу на дер-
жавному та місцевому рівнях, виявле-
ні спостерігачами від європейських
громадських організацій,– практично
кожні вибори проводяться за новим
або викладеним у новій редакції зако-
ном України. Так, за роки незалежно-
сті вибори Верховної Ради відбувалися
за Законом УРСР вiд 27 жовтня 1989 р.
«Про вибори народних депутатів Україн-
ської РСР», законами України «Про
вибори народних депутатів України»
від 18 листопада 1993 р., від 24 вересня
1997 р., від 18 жовтня 2001 р., від 25 бе-
резня 2004 р. (останній було викладено
у новій редакції 7 липня 2005 р.).

З іншого боку, незважаючи на
аналогічні зауваження, досі не було
оновлено Закон України «Про все-
український та місцеві референдуми»
від 3 липня 1991 р., що суттєво усклад-
нює проведення загальнодержавних
референдумів і робить практично не-
можливим використання референду-
мів на місцевому рівні [10].

Навіть таке,що відбувається постій-
но, вдосконалення функціонування
органів державної влади та місцевого
самоврядування в Україні часто про-
водиться без урахування нових євро-
пейських розробок. Зокрема, у проце-
сі реформи органів публічної влади не
використовуються положення кон-
цепції корпоративної соціальної відпо-
відальності, яка передбачає, зокрема,

соціально відповідальне функціонуван-
ня органів і посадових осіб органів
державної влади.

Під корпоративною соціальною
відповідальністю традиційно розуміють
відповідальність організації за вплив
своїх рішень та діяльності (продукти,
послуги, процеси) на суспільство і нав-
колишнє середовище, що реалізується
через прозору та етичну поведінку, яка:

– допомагає сталому розвиткові,
здоров’ю та добробуту суспільства;

– зважає на очікування зацікавле-
них сторін;

– не суперечить відповідному зако-
нодавству та міжнародним нормам
поведінки;

– поширена в усій організації та
практикується в її відносинах (діяль-
ність організації в рамках сфери свого
впливу; Міжнародний стандарт ISO
26000: 2010, цит. за: [11]).

Корпоративна соціальна відпові-
дальність являє собою самооргані-
зацію та саморегуляцію на користь су-
спільства зусиль шести груп зацікав-
лених сторін (stakeholders): 1) органи
державної влади та органи місцевого
самоврядування; 2) бізнес-компанії;
3) наймані працівники; 4) споживачі;
5) неурядові організації; 6) освітні та
дослідницькі установи.

В Україні корпоративна соціальна
відповідальність практикується пере-
важно великими компаніями (Київстар,
АТ «Пласке», Правова група «Павлен-
ко і Побережнюк», інші) та / або філія-
ми закордоних бізнес-структур (Ernst
and Young, Mary Kay, Pricewaterhouse-
Coopers, інші). Використання концеп-
ції корпоративної відповідальності у
процесі адміністративної та муніци-
пальної реформ було би тим більш
доречним, що на сучасному етапі між-
народні експерти оцінюють рівень
корупції в Україні як найгірший серед
«нових незалежних країн» і всіх інших
країн взагалі [12].

Численні соціологічні опитування
населення підтверджують це – їхні дані
вказують, що для України є характер-
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ним невисокий рівень довіри до орга-
нів і посадових осіб органів публіч-
ної влади, який продовжує падати.
Так, за даними соціологічного дослі-
дження Лабораторії законодавчих
ініціатив та компанії TNS в Україні за
період з вересня 2010 р.по лютий 2011 р.
рівень довіри до Верховної Ради ско-
ротився на 2,7% – до 18,7%, до уряду –
на 6,8% – до 22,9%. Найменший рівень
довіри отримали суди – він упав на
7,3% – до 14,3% [13].

Певні дії в напрямку покращання
останнього показника приймає Кон-
ституційний Суд України. У рамках
відзначення 15-ї річниці заснування
єдиного органу конституційної юрис-
дикції в Україні Конституційний Суд
України почав серію тематичних нау-
ково-практичних семінарів і «круглих
столів». Один із них відбувся 18 квіт-
ня 2011 р. на базі Київського регіо-
нального центру Національної акаде-
мії правових наук України та мав на-
зву «Захист прав людини в контексті
можливостей індивідуального доступу
до конституційної юстиції». Відкри-
ваючи засідання, заступник Голови Кон-
ституційного Суду України П. Ткачук
детально проаналізував основні напрям-
ки можливого покращення індивіду-
ального доступу до конституційної
юстиції, акцентував на необхідності
вирішення низки проблем, пов’язаних
із можливим запровадженням інсти-
туту конституційної скарги. Зокрема,
було звернуто окрему увагу на необ-
хідність внесення відповідних змін як
до Конституції України, так і до Зако-
ну України «Про Конституційний Суд
України», процесуальних кодексів та
інших нормативних актів [14].

Не тільки гарантії, а й права лю-
дини не завжди відповідають євро-
пейським нормам. Хоча ці норми
було використано у створенні Кон-
ституції 1996 р., наразі існує низка
проблем.

По-перше, істотно відстає від 
європейських норм конституційно-
правове закріплення найновіших прав

людини –  прав четвертого покоління,
«біологічних» прав (В. О. Міхальов)
[15]. Така пропозиція не знайшла під-
тримки в українській доктринальній
літературі, незважаючи на її актуаль-
ність, своєчасність і відповідність не
тільки сучасним європейським, а й
світовим нормам прав людини; зокре-
ма, Загальна декларація про біоетику
та права людини передбачає, що
«індивідуальність людини має біоло-
гічні, фізіологічні, соціальні, куль-
турні та духовні аспекти» [16]. Відпо-
відно, фізіологічні та духовні аспекти
індивідуальності людини захищено
групою прав, традиційно іменованих
«особистими», соціальні аспекти –
групою соціальних прав, культурні –
групою культурних прав. Не існує
лише окремої групи прав, а відповід-
но – достатнього за обсягом комп-
лексу правових норм, досліджень,
присвячених біологічному аспекту
індивідуальності людини.

По-друге, навіть якщо певне право
людини, громадянина закріплено в
Конституції згідно з європейськими
стандартами, часто його реалізація є
утрудненою з огляду на поточне зако-
нодавство. Так, Конституція у ст. 36
передбачила, що громадяни України
мають право на свободу об’єднання в
політичні партії та громадські органі-
зації для здійснення і захисту своїх
прав і свобод та задоволення політич-
них, економічних, соціальних, куль-
турних та інших інтересів, за винят-
ком обмежень, установлених законом
в інтересах національної безпеки та
громадського порядку, охорони здо-
ров’я населення або захисту прав і
свобод інших людей.

Але поточне законодавство Украї-
ни, яке регламентує функціонування
громадянського суспільства, «третьо-
го» сектора, практично не приводи-
ться у відповідність з європейською
практикою. Закон України «Про об’єд-
нання громадян» від 16 липня 1992 р.
вже давно викликає і критику дослідни-
ків, і зауваження низки європейських
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правозахисних організацій, а в 2008 р.
Європейський суд з прав людини визнав,
що низка його норм не відповідає євро-
пейським підходам до прав особистості.

У рішенні у справі Корецький та
інші проти України від 3 квітня 2008 р.
суд, зокрема, встановив, що «положен-
ня Закону України «Про об’єднання
громадян», які визначають реєстрацію
організацій (в Україні.– Н. В.), є не-
досконалими та невизначеними для
того, щоби бути зрозумілими для за-
явників, і надають широку можливість
розсуду органам влади у тому, чи 
реєструвати організацію» [17]. Але і
досі відповідні зміни до Закону України
«Про об’єднання громадян» не внесе-
но, що гальмує приведення у відповід-
ність із оновленими нормами Закону
низки підзаконних актів.

Відповідно до Закону України «Про
виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини»
14 листопада 2008 р. Кабінет Міністрів
України подав до Верховної Ради роз-
роблений Міністерством юстиції Украї-
ни за участі представників громад-
ськості проект Закону України «Про
громадські організації» (реєстрацій-
ний номер 3371). Однак, 11 березня
2010 р. проект було знято з розгляду
(відкликано). 22 вересня 2010 р. було
відкликано і ініційований народними
депутатами проект Закону України 
«Про громадські об’єднання» (реєстра-
ційний номер 4633 від 10 червня 2009 р.).

Станом на 10 травня 2011 р. на
розгляді у Верховній Раді України
перебувають:

– проект Закону України «Про гро-
мадські організації» (реєстраційний но-
мер 7262 від 18 жовтня 2010 р.), який
опрацьовується в комітеті. У поясню-
вальній записці народні депутати, які
подали цей законопроект, зазначають,
що він «докорінно змінює концепцію
створення й діяльності громадських
організацій з урахуванням європей-
ських стандартів з цих питань» та «роз-
роблений на підставі положень стат-
ті 11 Конвенції про захист прав людини

і основоположних свобод від 4 листо-
пада 1950 року, відповідно до ст. 36
Конституції України та з урахуванням
досвіду законодавчого забезпечення
функціонування неурядових організа-
цій у провідних європейських країнах.
Зокрема, законопроект опирається
на чинний стан і практику розвитку
громадського руху в Україні, а також
на Рекомендації Комітету Міністрів Ра-
ди Європи державам-членам стосовно
правового статусу неурядових органі-
зацій у Європі № CM/Rec(2007)14,
прийнятих 10 жовтня 2007 р., а та-
кож – на Фундаментальні принципи
щодо статусу неурядових організацій
в Європі від 5 липня 2002 р.» [18];

– проект Закону України «Про
громадські організації» (реєстраційний
номер 7262-1 від 1 листопада 2010 р.),
який також опрацьовується у коміте-
ті. У пояснювальній записці народні
депутати, які подали цей законопро-
ект, зазначають, що «чинний Закон
України «Про об’єднання громадян»
містить численні норми, що супере-
чать зазначеній Конвенції, на що вка-
зано рішеннями Європейського суду 
з прав людини (зокрема у справі Ко-
рецький та інші проти України від 
3 квітня 2008 р.), створюють колізії з
нормами про державну реєстрацію
юридичних осіб та деякими іншими
законами» [19].

У цьому випадку цікавим є те, що
Закон України «Про виконання рішень
та застосування практики Європей-
ського суду з прав людини» покладає
відповідальність за здійснення заходів
із внесення в порядку законодавчої
ініціативи до Верховної Ради України
законопроектів щодо прийняття но-
вих, скасування чинних законів або
внесення до них змін, на Кабінет Міні-
стрів України. Однак Уряд, після від-
кликання проекту Закону України 
«Про громадські організації» (реє-
страційний номер 3371), не вжив від-
повідних заходів. Цей проект викли-
кав низку зауважень як головного
науково-експертного управління Вер-
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ховної Ради,так і активістів громадських
організацій. Але загалом він отримав
високу оцінку експертів; зокрема, за-
значалося, що він є більш вдалим, ніж
наступні аналогічні проекти [20]. Отже,
Кабінетом Міністрів України не було
виконано завдання, покладене на нього
Законом України «Про виконання рі-
шень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини».

Висновки. Основною концепту-
альною проблемою, яка уповільнює
процес наближення норм галузі кон-
ституційного права України до сучас-
них європейських норм, є концентра-
ція розвитку галузі на подальшому
вдосконаленні формування та функ-
ціонування органів публічної влади.
Тому залишаються осторонь інші скла-
дові предмета правової регламентації
галузі. Доречним є рекомендувати

проводити європеїзацію норм цієї
галузі таким чином, щоб такі власти-
ві конституційному праві в демокра-
тичних державах риси, як адаптив-
ність інститутів і положень права 
до нових процесів розвитку і постій-
на перевірка конституційних догм і
рецепція нових імпульсів розвитку 
(Є. Шмідт-Ассманн), використовува-
лися стосовно до всіх, а не тільки до
окремих інститутів галузі конститу-
ційного права України. Перспективи
подальших розвідок у цьому напрям-
ку вбачаються в дослідженні досві-
ду колишніх соціалістичних країн
Східної Європи та республік СРСР 
у сфері розвитку конституційного
права. Гадається, що його вивчення і
рецепція може сприяти більш успіш-
ній європеїзації цієї галузі права Ук-
раїни.
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Мішина Н. В. Європеїзація конституційного права України: проблеми і пер-
спективи

Основною концептуальною проблемою, яка уповільнює процес наближення
норм галузі конституційного права України до сучасних європейських норм,
є концентрація розвитку галузі на подальшому вдосконаленні формування 
та функціонування органів публічної влади. Тож залишаються осторонь інші
складові предмета правової регламентації галузі. На підставі дослідження ре-
комендовано проводити європеїзацію норм цієї галузі таким чином, щоб такі 
властиві конституційному праву в демократичних державах риси, як адаптив-
ність інститутів і положень права до нових процесів розвитку і постійна пере-
вірка конституційних догм і рецепція нових імпульсів розвитку, використовували-
ся щодо всіх, а не тільки до окремих інститутів галузі конституційного права
України.

Ключові слова: конституційне право, галузь права, європеїзація, права
людини.

Мишина Н. В. Европеизация конституционного права Украины: проблемы и
перспективы

Основной концептуальной проблемой, замедляющей процесс сближения 
норм отрасли конституционного права Украины с современными европейскими
нормами является концентрация развития отрасли на дальнейшем совершенство-
вании формирования и функционирования органов публичной власти.Таким обра-
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зом, остаются в стороне другие составляющие предмета правовой регламентации
отрасли. На основании исследования рекомендовано проводить европеизацию
норм этой отрасли так, чтобы такие присущие конституционному праву в де-
мократических государствах черты, как адаптивность институтов и положений
права к новым процессам развития и постоянная проверка конституционных 
догм и рецепция новых импульсов развития, использовались по отношению 
ко всем, а не только к отдельным институтам отрасли конституционного права
Украины.

Ключевые слова: конституционное право, отрасль права, европеизация, права
человека.

Mishyna N. Europeanization of the Constitutional Law of Ukraine: Problems 
and Nowadays 

One of the most vital tasks of Ukrainian constitutional law is to speed up the pro-
cess of approaching the norms of constitutional law of Ukraine to modern European
standards. In the article author shows that the basic conceptual problem that slows down
this process is concentration of the branch exclusively on the improvement of the for-
mation and functioning of public authorities. Based on the study author recommends to
carry out the Europeanization of the branch in all of the 3 spheres regulated by the con-
stitutional law – human rights, civil society and public bodies (now the accent is made
only on the legislation on public bodies).

Key words: constitutional law, branch of law, Europeanization, human rights.


