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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Зростання ролі міжнародних договорів 

у регулюванні правовідносин за участю суб’єктів національного права 

зумовлює актуальність дослідження форм імплементації таких договорів 

європейськими державами у порівняльно-правовому аспекті.  

З розширенням сфери дії міжнародного права змінився підхід до його 

статусу і характеру дії в національних правових системах. Міжнародні 

договори, які стосуються прав людини, в силу реалізації принципу верховенства 

права в низці європейських держав, сприймаються як такі, що можуть 

наділятися прямою дією і застосовуватися суб’єктами національного права. 

Також на зміну підходів до статусу й характеру дії міжнародного права впливає 

участь держав у міждержавних об’єднаннях. 

Водночас кожна держава є суверенною у врегулюванні відносин між 

суб’єктами національного права, а відтак – вільна у виборі форм національної 

імплементації міжнародних договорів, що, своєю чергою, може впливати на 

результат національної імплементації, а отже, і на виконання державою своїх 

міжнародно-правових зобов’язань. Тому порівняння імплементаційної практики 

європейських держав для аналізу використовуваних форм національної 

імплементації міжнародних договорів важливе з точки зору розуміння процесу 

й ефективності виконання державами своїх міжнародно-договірних зобов’язань. 

Для України аналіз форм імплементації міжнародних договорів 

європейськими державами особливо актуальний у зв’язку з її інтеграцією в 

європейський правовий простір та необхідністю національної імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, а також низки інших міжнародних договорів. Аналіз 

європейської практики з цього питання дає можливість удосконалити форми 
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національної імплементації міжнародних договорів, які використовує Україна, а 

також глибше зрозуміти процес імплементації міжнародних зобов’язань 

європейськими партнерами України. 

Форми національної імплементації міжнародних договорів були об’єктом 

уваги юридичної науки в контексті дослідження співвідношення міжнародного 

й національного права в європейських державах, проте залишилися 

малодослідженими в українській юридичній науці з позицій загальної теорії 

права. 

Співвідношення і взаємозв’язок міжнародного і національного права та 

практику національної імплементації міжнародних договорів досліджували такі 

вчені як Л. Адамович, П. Айземан, Є. Аметистов, М. Антонович, Д. Анцилотті, 

І. Бліщенко, Е. Бредлі, Я. Броунлі, М. Буроменський, В. Буткевич, В. Верещетін, 

А. Гавердовський, В. Гаврилов, Д. Гом’єн, Г. Даниленко, У. Діке, Д. Джебрін, 

М. Дженіс, Дж. Джексон, Г. Ігнатенко, К. Економідес, О. Задорожній, 

В. Карташкін, Р. Кей, Г. Кельзен, А. Курашвілі, Х. Лаутерпахт, Д. Левін, 

І. Лукашук, С. Марочкін, О. Мережко, В. Мицик, Л. Мінгазов, Р. Мюллерсон, 

Дж. Пауст, А. Петерс, В. Рибаков, С. Робертс, Д. Слос, А. Талалаєв, 

Ю. Тихомиров, Г. Тріпель, Дж. Трон, Г. Тункін, Е. Усенко, А. Фердросс, 

Ч. Хайд, А. Хачатурян, С. Черниченко, Д. Шелтон, Ф. Якобз та ін.  

Національну імплементаційну практику окремих європейських держав 

вивчали, зокрема, А. Барбук, А. Зибайло (Білорусь), І. Карандашов, 

Б. Зимненко, Б. Осмінін, Л. Рихтикова (Росія), І. Кияниця (Німеччина), 

Ф. Кореніца (Албанія), В. Зелдін (Угорщина), А. Хамзін (Казахстан), 

Ю. Вайцюкайте, Т. Клімас (Литва) та ін.  

Питанню механізму національної імплементації міжнародного права в 

Україні (з позицій загальної теорії права, міжнародного права та галузевих 

юридичних наук) присвятили свої праці такі вчені як В. Денисов, А. Дмитрієв, 

О. Драчов, В. Євінтов, Є. Звєрєв, О. Іванченко, М. Козюбра, П. Мартиненко, 
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В. Паліюк, Н. Пархоменко, Р. Петров, В. Плавич, В. Погорілко, П. Рабінович, 

М. Раскалєй, М. Савенко, В. Скомороха, В. Семенов, Н. Сергієнко, О. Соловйов, 

С. Стеценко, О. Терлецький О. Трагнюк, Д. Третьяков, Н. Цись, С. Шевчук та 

ін. Питанню природи права ЄС та його взаємодії з українським правом 

присвятили свої праці К. Борчардт, С. Добрянський, М. Гнатовський, Л. Луць, 

М. Мендез, М. Микієвич, В. Муравйов, А. Розас, О. Шпакович та ін. 

Методологію порівняльно-правового дослідження, поняттєво-

термінологічне забезпечення механізму імплементації розкрили у своїх працях 

С. Алексєєв, Є. Бурлай, Р. Давід, К. Жофре-Спінозі, Л. Зівс, Є. Звєрєв, 

Н. Кириловська, К. Кьотц, Л. Луць, М. Марченко, Ю. Ничка, К. Осакве, 

А. Піголкін, П. Рабінович, Н. Раданович, А. Саїдов, О. Соловйов, О. Тихомиров, 

Л. Тіунова, Ю. Тихомиров, Дж. Хег, Х. Цвайгерт, В. Чіркін та ін. 

Проте з проблематики цього дослідження відсутні монографічні 

загальнотеоретичні праці. Усе це визначає актуальність теми дисертаційного 

дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження виконувалося на кафедрі теорії та філософії права 

Львівського національного університету імені Івана Франка в межах тем: 

«Загальнотеоретичні та філософські аспекти правотворення в Україні» 

(державний реєстраційний номер 0109U004354), «Актуальні питання 

правотворення та правозастосування в Україні» (державний реєстраційний 

номер 0112U003525) і «Техніка та технологія юридичної практики» (державний 

реєстраційний номер 0115U003954). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є виявлення 

та характеристика форм національної імплементації міжнародних договорів на 

основі порівняння імплементаційної практики європейських держав. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких основних завдань: 
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- з’ясувати стан дослідження форм імплементації міжнародних договорів 

європейськими державами; 

- сформулювати поняття форми національної імплементації міжнародних 

договорів та охарактеризувати її різновиди; 

- визначити показники, що дозволяють виявити форми національної 

імплементації міжнародних договорів у європейських державах; 

- проаналізувати виявлені форми національної імплементації міжнародних 

договорів та з’ясувати фактори, що їх зумовлюють; 

- охарактеризувати напрями удосконалення форм національної 

імплементації міжнародних договорів, які використовує Україна. 

Об’єкт дослідження – імплементаційна діяльність європейських держав.  

Предмет дослідження – закономірності використання європейськими 

державами форм імплементації міжнародних договорів.  

Методологічною основою дослідження є діалектичний підхід до 

вивчення правових явищ, який використано під час аналізу варіантів 

співвідношення міжнародного й національного права та розвитку форм 

національної імплементації міжнародних договорів у європейських державах.  

Застосовано порівняльно-правовий, герменевтичний методи, а також 

метод загальної теорії держави і права. Порівняльно-правовий метод 

використано під час порівняння імплементаційної практики європейських 

держав, що дозволило виявити форми національної імплементації міжнародних 

договорів та здійснити їх класифікацію, а також з’ясувати фактори, що 

зумовлюють форми національної імплементації міжнародних договорів.  

Герменевтичний метод застосовано в процесі тлумачення джерел 

національного права європейських держав, він також дозволив встановити зміст 

норм права, які вказують на певну форму національної імплементації 

міжнародних договорів.  
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Використання методу загальної теорії держави і права дало можливість 

сформулювати та визначити ознаки форми національної імплементації 

міжнародних договорів, а також з’ясувати закономірності використання 

європейськими державами форм імплементації міжнародних договорів. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлюється тим, що в 

українській юридичній науці ця дисертаційна робота є першим порівняльно-

правовим дослідженням форм імплементації міжнародних договорів у 

європейських державах.  

У межах здійсненого дослідження одержано результати, які містять 

наукову новизну: 

уперше: 

- сформульовано поняття форми національної імплементації 

міжнародних договорів як сукупності процедур, прийомів і засобів вчинення 

державою юридично значущих дій, спрямованих на виконання нею своїх 

міжнародно-договірних зобов’язань; 

- визначено показники, що дають можливість виявити форми 

імплементації міжнародних договорів у державі, до яких віднесено статус та 

характер дії міжнародного договору в національній правовій системі; 

- встановлено, що основною юридично значущою підставою 

розмежування форм національної імплементації міжнародних договорів є 

застосовувані державами юридичні засоби такої імплементації, у зв’язку з чим 

розрізняють такі форми: національної імплементаційної правотворчості, 

національного імплементаційного правотлумачення та національного 

імплементаційного правозастосування. До перших (залежно від наявності 

імплементаційного нормативно-правового акта) належить: формальна 

інтеграція та змістовна інтеграція. До другої групи форм віднесено: тлумачення 

норм національного права з урахуванням норм міжнародних 

договорів, тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано 
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державою, для їх застосування у національній правовій системі та тлумачення 

норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, на предмет їх 

конституційності. До форм національного імплементаційного 

правозастосування (залежно від можливості суб’єктів національного права 

безпосередньо застосовувати норми міжнародного права в національній 

правовій системі) належать пряме застосування і непряме застосування; 

- з’ясовано фактори, що зумовлюють форми національної імплементації 

міжнародних договорів, а саме внутрішній (національна процедура надання 

згоди на обов’язковість міжнародного договору) та зовнішній (членство у складі 

міждержавних об’єднань); 

удосконалено: 

- положення про зміст і форму національної імплементації міжнародних 

договорів. Під змістом національної імплементації міжнародних договорів 

пропонується розуміти діяльність органів держави, що спрямована на 

виконання нею норм міжнародних договорів за допомогою юридичних та 

організаційних засобів. Зміст національної імплементації міжнародних 

договорів проявляється в юридичних та організаційних формах, зокрема 

юридичній формі національної імплементації міжнародних договорів властиві 

такі ознаки: а) специфічні засоби, а саме юридичні; б) специфічний суб’єкт 

(органи державної влади); в) юридична значущість, тобто діяльність суб’єктів 

породжує юридичні наслідки; г) особлива мета (виконання міжнародно-

договірних зобов’язань держави); ґ) регламентованість національним правом; 

д) стадійність; 

- класифікацію форм національної імплементації міжнародних 

договорів, а саме виокремлено такі її підстави: суб’єкт здійснення, територія 

поширення, спосіб юридичного закріплення форми національної імплементації 

міжнародних договорів у національній правовій системі;  

набули подальшого розвитку: 
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- положення про закономірності використання форм національної 

імплементації державами залежно від типу правової системи, зокрема, 

європейські держави англо-американського та скандинавського типів правової 

системи використовують змістовну інтеграцію, непряме застосування, 

натомість державам романо-германського типу правової системи більше 

властива формальна інтеграція, як пряме, так і непряме застосування, 

тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, для їх 

застосування в національній правовій системі та тлумачення норм міжнародних 

договорів, згоду на які надано державою, на предмет їх конституційності. 

Тлумачення норм національного права з урахуванням норм міжнародних 

договорів спільне для всіх типів правових систем, до яких належать європейські 

держави; 

- удосконалення форм національної імплементації міжнародних 

договорів, які використовує Україна, у зв’язку з чим пропонується 

удосконалити формальну інтеграцію та пряме застосування, передбачивши 

пряму дію та примат над законами норм міжнародних договорів у статті 9 

Конституції України, а також удосконалити тлумачення норм міжнародних 

договорів на предмет конституційності шляхом закріплення у статті 151 

Конституції України принципу максимального узгодження норм міжнародних 

договорів та норм Конституції України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

висновки дисертації стимулюватимуть подальші наукові дослідження і 

дискусію щодо форм національної імплементації міжнародних договорів. 

Викладені в роботі висновки та рекомендації можуть бути використані: 

у науково-дослідницькій діяльності – для подальшого розвитку теорії про 

національну імплементацію міжнародних договорів, поглиблення знань про 

основні форми національної імплементації міжнародних договорів та 

особливості їх використання в європейських державах. Матеріали дисертації 
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можуть використовуватися для подальшого розвитку науки загальної теорії 

права, науки порівняльного права, науки міжнародного права; 

у навчальному процесі – для підготовки навчальних посібників, 

підручників, під час викладання курсів «Загальної теорії права», 

«Порівняльного правознавства», а також спецкурсу «Імплементація 

міжнародних договорів в Україні»; 

у правотворчій, правотлумачній, правозастосовній діяльності – для 

удосконалення нормативного регулювання національної імплементації 

міжнародних договорів в Україні, що підтверджується Листом Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції № 04-17/16-

1265(269814) від 2 листопада 2015 р.  

Особистий внесок здобувача. Робота виконана самостійно. Автор 

опублікувала низку матеріалів, що містять результати досліджень, які наведені в 

дисертації, у наукових фахових виданнях, а також виступала на наукових 

конференціях.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та філософії права юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 

наукових та науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-

практичній конференції «Роль права та закону у громадянському суспільстві» 

(м. Одеса, квітень 2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Правова система України: сучасний стан та способи подальшого розвитку» 

(м. Запоріжжя, липень 2012 р.), ХІХ Звітній науково-практичній конференції 

«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, лютий 

2013 р.), ХХ Звітній науково-практичній конференції «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, лютий 2014 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правові реформи в Молдові, 

Україні та Грузії в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Кишинів, 
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Республіка Молдова, листопад 2014 р.), ХХІ Звітній науково-практичній 

конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» 

(м. Львів, лютий 2015 р.), а також обговорювалися без опублікування тез на 

Міжнародній конференції «Центрально-Європейський форум молодих 

правників «Сучасні тенденції розвитку права держав Центрально-Східної 

Європи» (м. Вроцлав, Республіка Польща, березень 2014 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено в 

одинадцяти публікаціях, зокрема у п’яти статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях, з них – одна публікація в іноземному юридичному виданні, а 

також у тезах наукових доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях. 

Структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, 

чотирьох розділів, восьми підрозділів, висновків і списку використаних джерел. 

Повний обсяг дисертації становить 204 сторінки, з яких список використаних 

джерел займає 28 сторінок  та налічує 251 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ФОРМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  

МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 

 

1.1 Стан дослідження форм національної імплементації міжнародних 

договорів  

У юридичній науці питання форм національної імплементації 

міжнародних договорів досліджувалося фрагментарно в контексті аналізу 

співвідношення міжнародного та національного права, механізму національної 

імплементації міжнародного права в Україні (з позицій загальної теорії права, 

міжнародного права та галузевих юридичних наук) та практики національної 

імплементації міжнародних договорів.  

Співвідношення і взаємозв’язок міжнародного і національного права та 

практику національної імплементації міжнародних договорів досліджували такі 

вчені, як Л. Адамович, П. Айземан, Є. Аметистов, М. Антонович, Д. Анцилотті, 

І. Бліщенко, Е. Бредлі, Я. Броунлі, М. Буроменський, В. Буткевич, В. Верещетін, 

А. Гавердовський, В. Гаврилов, Д. Гом’єн, Г. Даниленко, У. Діке, Д. Джебрін, 

М. Дженіс, Дж. Джексон, Г. Ігнатенко, К. Економідес, О. Задорожній, 

В. Карташкін, Р. Кей, Г. Кельзен, А. Курашвілі, Х. Лаутерпахт, Д. Левін, 

І. Лукашук, С. Марочкін, О. Мережко, В. Мицик, Л. Мінгазов, Р. Мюллерсон, 

Дж. Пауст, А. Петерс, В. Рибаков, С. Робертс, Д. Слос, А. Талалаєв, 

Ю. Тихомиров, Г. Тріпель, Дж. Трон, Г. Тункін, Е. Усенко, А. Фердросс, 

Ч. Хайд, А. Хачатурян, С. Черниченко, Д. Шелтон, Ф. Якобз та ін.  

Національну імплементаційну практику окремих європейських держав 

вивчали, зокрема, А. Барбук, А. Зибайло (Білорусь), І. Карандашов, 

Б. Зимненко, Б. Осмінін, Л. Рихтикова (Росія), І. Кияниця (Німеччина), 
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Ф. Кореніца (Албанія), В. Зелдін (Угорщина), А. Хамзін (Казахстан), 

Ю. Вайцюкайте, Т. Клімас (Литва) та ін.  

Питанню механізму національної імплементації міжнародного права в 

Україні (з позицій загальної теорії права, міжнародного права та галузевих 

юридичних наук) присвятили свої праці такі вчені, як В. Денисов, А. Дмитрієв, 

О. Драчов, В. Євінтов, Є. Звєрєв, О. Іванченко, М. Козюбра, П. Мартиненко, 

В. Паліюк, Н. Пархоменко, Р. Петров, В. Плавич, В. Погорілко, П. Рабінович, 

М. Раскалєй, М. Савенко, В. Скомороха, В. Семенов, Н. Сергієнко, О. Соловйов, 

С. Стеценко, О. Терлецький О. Трагнюк, Д. Третьяков, Н. Цись, С. Шевчук та 

ін. Питанню природи права ЄС та його взаємодії з українським правом 

присвятили свої праці К. Борчардт, С. Добрянський, М. Гнатовський, Л. Луць, 

М. Мендез, М. Микієвич, В. Муравйов, А. Розас, О. Шпакович та ін. 

Методологію порівняльно-правового дослідження, понятійно-

термінологічне забезпечення механізму імплементації розкрили у своїх працях 

С. Алексєєв, Є. Бурлай, Р. Давід, К. Жофре-Спінозі, Л. Зівс, Є. Звєрєв, 

Н. Кириловська, К. Кьотц, Л. Луць, М. Марченко, Ю. Ничка, К. Осакве, 

А. Піголкін, П. Рабінович, Н. Раданович, А. Саїдов, О. Соловйов, О. Тихомиров, 

Л. Тіунова, Ю. Тихомиров, Дж. Хег, Х. Цвайгерт, В. Чіркін та ін.  

Методологічною основою для внутрішньодержавної, національної 

імплементації слугують концепції співвідношення міжнародного і 

національного права.  

Норми міжнародних договорів регулювали переважно відносини між 

державами та розглядались як необхідні для нормального функціонування 

міждержавної системи, для підтримання її рівноваги [1, с. 17]. Проте з часом 

чітко простежується підвищення статусу норм міжнародного права в 

конституційному праві [2, с. 88], особливо це стосується міжнародних 

договорів, що спрямовані на захист прав людини. Відповідно, національна 

імплементація міжнародних договорів почала розглядатися як важливий крок 
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для забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань держави [3, с. 

10]. Для України це питання набуло особливої актуальності у зв’язку з 

ратифікацією Угоди про асоціацію 16 вересня 2014 р. [4]. З огляду на 

розширення сфери дії та зростання важливості міжнародних договорів, можна 

відзначити, що науковці дотримуються позиції, згідно з якою міжнародне право 

здійснює певний вплив на національне право. Проте думки щодо форм такого 

впливу – різняться. Тут же варто наголосити, що, безперечно, національне право 

також здійснює вплив на міжнародне право, проте з огляду на предмет 

дисертаційного дослідження, це питання залишене поза межами аналізу. 

І. Дудко та К. Гагаєва виокремлюють такі форми впливу європейського 

права на конституційне право держав Центральної і Східної Європи, як 

транзитну, інструментальну та адаптативну. Транзитна форма впливу 

проявляється у відкритості конституції до міжнародного права і простежується 

на прикладі Конституції Боснії і Герцеговини, яка є частиною міжнародного 

договору. Інструментальна форма впливу реалізується через діяльність 

Венеціанської комісії і приведення конституційного права певної держави у 

відповідність до європейських стандартів. Адаптативна форма впливу 

пов’язується з набуттям членства в ЄС [5, с. 57–93]. На прикладі Російської 

Федерації Ю. Тихомиров та А. Піголкін виділяють такі форми впливу 

міжнародного права на російську правову систему: 1) розвиток і визнання 

загальних правових концепцій забезпечення прав людини, конституційних 

інститутів тощо; 2) напрацювання загальних принципів правового регулювання 

підприємництва, фінансових потоків і розрахунків, бухгалтерської та іншої 

звітності тощо; 3) підтримка і використання демократичних інститутів 

(адміністративної юстиції, суду присяжних); 4) визнання важливої ролі зводів 

законодавства (наприклад, доктринальних кодексів міжнародних структур); 

5) визнання і використання загальних нормативних понять і термінів; 

6) застосування таких способів зближення національного законодавства, як 
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гармонізація та уніфікація, зокрема, введення у національне право типових 

норм, єдиних стандартів; 7) використання багатосторонніх договорів для 

спільного вирішення регіональних та інших завдань зусиллями різних держав 

[6, с. 84–85].  

Щодо впливу міжнародного права на національне В. Чиркін зазначає: 

«1. Міжнародне право виступає фактором удосконалення внутрішнього 

законодавства держав. 2. Внутрішє законодавство деяких держав може стати 

основою для розробки міжнародних конвенцій. 3. Держави застосовують 

норми міжнародного права і в деяких ситуаціях (при міжнародних 

правопорушеннях) також робиться посилання на внутрішнє законодавство» 

[7, с. 38]. На думку О. Іванченко, «основними способами впливу норм 

міжнародного права на норми національного права є відсилання, рецепція та 

трансформація» [8, с. 11].  

В. Плавич наголошує на зміні ролі міжнародного права, а саме «воно 

слугує не тільки традиційною зв’язковою ланкою у відносинах держав на 

міжнародній арені, а й стало основою для створення спільного правового поля, 

спільного правового режиму в територіальних межах держав, аж до уніфікації 

правових норм» [9, с. 13]. 

Отже, у доктрині обґрунтовано позицію про вплив міжнародного права на 

національне право і власне такий вплив проявляється у різних варіантах 

співвідношення міжнародного та національного права. У першій половині 

ХХ ст. сформувалися основні позиції щодо співвідношення національного і 

міжнародного права – моністична та дуалістична. Дещо пізніше П. Рабінович та 

Н. Раданович розвинули третю точку зору – теорію взаємодії міжнародного і 

національного права. Зупинімося більш докладно на цих трьох підходах. 

Моністи дотримуються думки, що національне і міжнародне право є 

невід’ємними частинами однієї і тієї самої системи. При цьому одна група 

моністів (Г. Гегель, А. Цорн) обстоює точку зору про пріоритет 
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внутрішньодержавних правових норм над міжнародними, а друга (Г. Кельзен, 

Г. Сель) обґрунтовує ідею, що міжнародне право є вищим правопорядком, який 

існує у світі, і що його дія, відповідно, не може бути обмежена в жодному 

напрямку [10]. Представником монізму також був Х. Лаутерпахт, котрий 

стверджував про переважання міжнародного права навіть у 

внутрішньодержавній сфері. Саме Х. Лаутерпахт розробив теорію 

правосуб’єктності індивіда в міжнародному праві [11]. Я. Броунлі, критикуючи 

Х. Лаутерпахта, наглошував, що його моністична теорія «не відповідає 

правовим реаліям існування суверенної держави» [12, с. 67]. Г. Кельзен 

відзначав, що «держави зберігають належну їм за міжнародним правом 

компетенцію регулювати справи в межах своєї території постільки, поскільки 

конкретний предмет не регулюється міжнародним правом» [13, с. 177]. 

Дещо пізніше виникла течія «помірного» монізму. Зокрема, Ч. Хайд 

відзначав, що міжнародне і національне право – це різні правові системи, але 

вони тісно між собою пов’язані: їх норми можуть регулювати одні і ті самі 

предмети, доповнювати один одного та вступати у конфлікт [14, с. 199]. 

А. Фердросс зауважував, що «теорія «помірного» монізму зберігає відмінності 

між міжнародним та національним правом, але водночас вказує на їх 

взаємозв’язок в єдиній правовій системі на основі Конституції міжнародного 

правового співтовариства» [15, с. 89]. 

У випадку колізії між міжнародним та національним правом більшість 

моністів наполягатиме на беззаперечному переважанню міжнародного права 

[16, с. 36]. Якщо ця колізія виникає в міжнародній площині, то, відповідно до 

ст. 27 Віденської конвенції, «учасник не може посилатись на положення свого 

внутрішнього права, як на виправдання для невиконання ним договору» [17]. 

Якщо колізія виникає на національному рівні, то вона може бути вирішена за 

наявності норми найвищої юридичної сили (наприклад, на рівні конституції), 
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яка віддавала б перевагу нормам міжнародного права, або якщо в Конституції 

закріплено переваги норм міжнародного права над її положеннями.  

Засновники дуалізму Г. Тріпель та Д. Анцилотті [18] вважають, що 

міжнародне право та національне право належать до двох окремих систем. Ці 

дві системи мають різний предмет правового регулювання. Як писав 

Г. Тріпель, «міжнародне і національне право, по суті, не тільки різні галузі 

права, але й різні правопорядки. Це два кола, які тісно торкаються, але ніколи 

не перетинаються» [19, с. 195–196]. Міжнародне право регламентує 

відносини між суверенними державами, коли національне право врегульовує 

питання, що стосуються внутрішніх питань держави. Відповідно, на думку 

дуалістів, ці дві системи є взаємозаперечними, не мають зв’язку між собою і 

не впливають одна на одну. Якщо міжнародне право застосовується в межах 

держави, то лише тому, що міжнародне право було прямо імплементоване в 

національне право. Питання переважання права не постає перед дуалістами, 

оскільки не визнається можливість колізій між нормами міжнародного та 

національного права.  

Науковці обґрунтовують ще кілька теорій, а саме: І. Лукашук – теорію 

взаємодії однієї системи з іншою та із системою міжнародних відносин загалом, 

Д. О’Коннел – теорію гармонізації, Ш. Руссо – координації міжнародного та 

національного права на основі верховенства першого, Г. Ігнатенко – взаємодії 

міжнародного і національного права [20].  

П. Рабінович та Н. Раданович обґрунтовують теорію взаємодії 

внутрішнього та міжнародного права. На їх думку, «взаємодія міжнародного 

права з внутрішнім – це такий спосіб побудови взаємовідносин двох правових 

систем, який конституює процес їх взаємного впливу, в результаті якого 

забезпечується правове регулювання спільної для міжнародного і національного 

права сфери суспільних відносин» [10, с. 36]. Науковці відзначають також, що в 

«чинній Конституції України закріплено варіант взаємодії норм міжнародного 
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договору й національного права, зокрема в царині прав людини» [10, с. 58]. 

Отже, концепція взаємодії є абсолютно новим підходом, який уможливлює і 

примат міжнародного чи національного права в рамках монізму, і дуалістичний 

підхід щодо наявності двох окремих систем права.  

Можна припустити, що концепція взаємодії засвідчує той факт, що кожен 

з варіантів співввідношення міжнародного і національного права не існує в 

чистому вигляді. Наприклад, згідно з частиною 3 статті 8 Конституції Білорусі 

«не допускається укладення міжнародних договорів, котрі суперечать 

Конституції» [21, с. 19]. Зі змісту частини 3 статті 8 Конституції Білорусі можна 

припустити, що міжнародні договори мають вищу юридичну силу, ніж закони, 

проте не можуть суперечити Конституції [22]. Тобто Конституція Білорусі 

передбачає примат міжнародного права над законами, окрім норм конституції. 

Власне в такому підході і проявляється взаємодія двох систем права: 

національної і міжнародної. 

Отже, існують такі варіанти співввідношення національного та 

міжнародного права: примат національного права в рамках монізму, примат 

міжнародного права в рамках монізму, дуалізм та взаємодія міжнародного і 

національного права. При цьому, концепція взаємодії міжнародного і 

національного права уможливлює поєднання трьох вищенаведених підходів. 

У доктрині існують різні погляди щодо того, яким чином концепції 

співвідношення міжнародного і національного права об’єктивуються в 

національному праві. 

На думку А. Ла Перголи, ані монізм, ані дуалізм не пропонують готової 

форми для законодавця щодо співввідношення міжнародного і національного 

права. Незважаючи на те, чи в державі переважає монізм, чи дуалізм, норми 

міжнародного права не можуть застосовуватися в державі або переважати над 

національним законодавством, допоки таке правило не закріплене в конституції 

[23]. Подібну думку висловлює Ф. Куніг, зазначаючи, що «теорії, сформовані 
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для класифікації і розмежування механізмів імплементації під впливом 

моністичної і дуалістичної концепцій, самі по собі не можуть слугувати 

показниками значення міжнародно-правового нормативного акта в рамках 

внутрішнього права держави» [24, с. 130].  

Як зауважує Л. Рихтикова, наукова дискусія у ХХ ст. щодо 

співвідношення міжнародного і національного права зараз втрачає своє 

значення з огляду на такі два чинники. По-перше, позиція «помірного» дуалізму 

схожа з висновками «помірного» дуалізму щодо практичних результатів. По-

друге, ця наукова дискусія мала значення в пероід існування Радянського 

Союзу, коли підтримувана радянськими юристами доктрина дуалізму 

протиставлялася доктрині монізму [25, с. 27]. 

Протилежну думку висловлює Д. Слосс, який залежно від вибраного 

державою варіанта співвідношення між національним та міжнародним правом 

поділяє держави на гібридно моністичні та дуалістичні. При цьому до 

дуалістичних держав належать ті, де міжнародні договори ніколи не мають 

юридичної сили в рамках національної правової системи, наприклад 

Великобританія. На відміну від дуалізму, у гібридно моністичних державах 

принаймні деякі міжнародні договори мають юридичну силу в межах 

національної правової системи, наприклад Німеччина, Польща, Нідерланди  

[26, с. 7].  

Позицію Д. Слосса підтримує В. Гаврилов, який вказує, що теорії 

дуалізму і монізму певним чином відображені в теоріях приведення в дію норм 

міжнародного права в рамках внутрішньодержавного правопорядку, серед яких 

виділяють теорії трансформації та імплементації [27]. Так, теорія трансформації 

полягає в тому, що здійснення норм міжнародного права в межах внутрішнього 

правопорядку конкретної держави можливе тільки у випадку надання таким 

міжнародно-правовим нормам сили національного права шляхом видачі того чи 

іншого внутрішньодержавного правового акта. Теорія імплементації більш 
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точно, ніж теорія трансформації, описує механізм реалізації норм міжнародного 

права в рамках правової системи. Прихильники теорії імплементації, на відміну 

від прихильників теорії трансформації, дотримуються думки, що характер 

взаємодії міжнародного та національного права може значно відрізнятися 

залежно від предмета та кінцевої цілі міжнародно-правового регулювання [27]. 

Отож, на підставі вищеописаного можна зробити висновок, що теорія 

трансформації відображає позиції теорії дуалізму, а теорія імплементації –

позиції теорії монізму.  

Отже, існують дві позиції щодо об’єктивації у національному праві 

концепцій співвідношення міжнародного і національного права, а саме, що 

варіанти співвідношення національного та міжнародного права відображені у 

формах національної імплементації та протилежна – варіанти співвідношення 

міжнародного і національного права самі по собі не є показниками статусу 

міжнародного права в рамках національного права. 

Як видаєься, варіанти співвідношення міжнародного і національного 

права все ж таки проявляються в підходах держави до статусу і характеру дії 

міжнародних договорів у національній правовій системі. Так, у державах, що 

дотримуються дуалізму (наприклад, Великобританія), міжнародний договір не 

стає частиною національної правової системи. Своєю чергою, статус і характер 

дії міжнародного договору формують певну форму національної імплементації. 

Відповідно, вибрані державою варіанти співвідношення міжнародного і 

національного права є методологічною основою для виявлення форм 

національної імплементації.  

Концепції співвідношення міжнародного і національного права знаходять 

свій прояв в імплементації міжнародних договорів. Слово «імплементація» 

англійського походження і його буденне значення – «процес втілення рішення 

чи плану в життя, виконання» [28]. На думку В. Репецького, поняття 

«імплементація» означає «здійснення міжнародно-правових та 
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внутрішньодержавних норм з метою виконання міжнародно-правових норм, а 

також створення на міжнародному та внутрішньодержавному рівнях умов для 

такого здійснення» [29, с. 201], цю позицію підтримує А. Дмитрієв [30, с. 122]. 

На думку І. Лукашука, «імплементація є більш широким поняттям: вона 

охоплює весь процес здійснення норм міжнародного права за допомогою не 

тільки внутрішньодержавних, але й міжнародних засобів» [31, с. 11]. 

В. Плавич вважає, що «імплементацією є фактична реалізація 

міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному рівні, здійснювана шляхом 

трансформації міжнародно-правовихнорм у національні законодавчі та 

підзаконні акти. Норма міжнародного правазберігає свій статус, але її змісту 

надається й статус норми національного права» [32, с. 23]. 

На думку А. Гавердовського, під поняттям «імплементація» заведено 

розуміти «цілеспрямовану організаційно-правову діяльність держави, що 

здійснюється індивідуально, колективно чи в рамках міжнародних організацій з 

метою своєчасної, повної і всесторонньої реалізації, прийнятих нею у 

відповідності з міжнародним правом зобов’язань, вона, як правило, неможлива 

без додаткових засобів правового характеру, що застосовуються суб’єктами 

міжнародного права на різних рівнях у державі» [33, с. 51]. З останнім 

визначенням погоджуються П. Рабінович та Н. Раданович, зазначаючи, що 

«таке визначення видається найбільш правильним, оскільки фіксує підхід до 

процесу реалізації міжнародно-правових норм як органічного поєднання різних 

видів правової та організаційної діяльності держав, котра здійснюється ними в 

межах своєї території і на міжнародній арені, в тому числі в рамках існуючих 

або створюваних міжнародних структур» [10, с. 10].  

Отже, науковці роблять різні наголоси у визначенні поняття 

«імплементація», проте більшість все-таки погоджується, що існують два рівні 

імплементації: національний та міжнародний. Також констатується, що 
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імплементація здійснюється по-різному залежно від джерела міжнародного 

права, що імплементується. 

У доктрині відсутня єдність щодо термінології на позначення поняття 

«національна імплементація». Е. Аметистов називає це явище «внутрішньоправова 

імплементація» [34, с. 272], Є. Усенко – «трансформація» [35, с. 16–21], 

А. Гавердовський – «рецепція» [33, с. 73], а Р. Мюллерсон та Г. Тункін – 

«національно-правова імплементація» [36, с. 235].  

А. Гавердовський розуміє під «рецепцією» всю сукупність правових 

заходів держави [33, с. 73]. Тут варто зауважити, що з позицій загальної теорії 

держави і права поняття «рецепція права» розглядається як «однобічний, 

добровільний процес запозичення, сприйняття і подальшого пристосування до 

умов певної країни більш розвинутого права, створеного в інший момент часу 

або в іншій державі, з метою вдосконалення та поліпшення дії власної правової 

системи» [37, с. 8]. 

Р. Мюллерсон під «національною імплементацією» розуміє «процес 

допомоги національного права виконанню норм міжнародного права на 

території держави, у сфері дії національного права і за допомогою останнього» 

[38; 39]. Г. Дмитрієва трансформацію міжнародно-правових норм у національну 

правову систему пов’язує з необхідністю надання їм юридичної сили норм 

національного права [40, с. 63, 75]. 

На думку А. Талалаєва, внутрішньодержавні заходи для виконання та 

здійснення міжнародних договорів можна поділити на два види: організаційні 

та правотворчі [41, с. 153]. На думку В. Репецького, поняття «імплементація» 

означає «здійснення міжнародно-правових та внутрішньодержавних норм з 

метою виконання міжнародно-правових норм, а також створення на 

міжнародному та внутрішньодержавному рівнях умов для такого здійснення» 

[29, с. 201]. Цю позицію підтримує й А. Дмитрієв [30, с. 122]. 

http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=514&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=514&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=514&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=1015&lan=ukr
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Л. Мінгазов використовує поняття «узгодження», під яким розуміє 

«організаційно-правову діяльність держави з приведення національного 

законодавства у відповідність до чинних норм і принципів, міжнародних 

договорів.У практиці держав використовуються різноманітні способи, методи 

узгодження норм двох систем права: різні способи і засоби імплементації у 

формі відсилки, інкорпорації, трансформації, скасування національних актів, що 

суперечать міжнародним зобов’язанням, юридичне закрпілення положення про 

пріоритет міжнародних норм над національними, якщо в них встановлені інші 

правила, порівняно з вимогами міжнародно-праввих норм» [42, с. 187]. 

П. Рабінович та Н. Раданович визначають національну імплементацію 

норм міжнародного права як «процес юридичного опосередкування реалізації 

норм міжнародного права на території держави, здійснюваний шляхом не тільки 

правотворчої та організаційно-виконавчої, але й правозастосувальної та 

правотлумачної діяльності державних органів» [10, с. 72].  

Тобто більшість науковців під національною імплементацією розуміють 

діяльність держави, спрямовану на реалізацію норм міжнародного права.  

Національна імплементація міжнародного права має певні зовнішні 

прояви в кожній державі. У науці теорії держави і права та міжнародного права 

немає єдиної термінології на позначення таких проявів. Б. Осмінін 

використовує поняття «способи внутрішньодержавного здійснення 

міжнародних договірних зобов’язань», не визначаючи це поняття [43, с. 181]. 

П. Рабінович та Н. Раданович використовують поняття «спосіб національної 

імплементаційної правотворчості» [10, с. 90]. На думку А. Дмитрієва, «форми і 

способи реалізації міжнародно-правових норм у системі національного 

законодавства» розглядаються як частина нормативного механізму національної 

імплементації норм міжнародного права [44, с. 188–189]. 

На думку М. Раскалєй, «способи імплементації загалом можна визначити 

як спеціальні напрями діяльності органів державної влади, що здійснюються з 
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метою виконання міжнародно-правових норм» [45]. Майже таке саме 

визначення пропонує Ю. Медведєв, визначаючиспособи імплементації як 

«специфічні напрями діяльності уповноваженихорганів державної влади, що 

здійснюються з метою реалізації міжнародно-правових норм» [46, с. 132]. 

Є. Усенко використовує поняття «правова форма» [35, с. 56], а 

Р. Мюллерсон поняття «спосіб» під час характеристики процесу здійснення 

національної імплементації [38, с. 59]. Б. Зимненко вживає поняття «методи 

національно-правової імплементації» [47, с. 44], називаючи їх «основними 

юридичними способами, за допомогою яких держава здійснює взаємодію 

міжнародного та національного права». В. Буткевич використовує термін 

«методи узгодження національно-правових актів з міжнародно-правовими 

приписами: відсилка, рецепція» [48, с. 32]. Дж. Джебрин послуговується 

терміном «форми узгодження» [49, с. 8]. Н. Цись вживає такий термін, як 

«засобиі варіанти для сприйняття національним правом міжнароднихнорм і 

стандартів» [50, с. 13–14]. В. Рибаков оперує поняттям «засоби переведення 

міжнародних норм у національне право» [51, с. 34]. На думку О. Хачатуряна, 

приведення внутрішнього законодавства у відповідність до міжнародних 

зобов’язань принципово здійснюється в певних формах [52, с. 30]. І. Бліщенко 

використовує поняття «форми дії міжнародного права на території держави» 

[53, с. 207]. 

В. Плавич вживає поняття «внутрішньодержавний спосіб імплементації 

норм міжнародного права» та зауважує, що «у вітчизняній літературі немає 

єдиного погляду щодо внутрішньодержавних способів імплементації норм 

міжнародного права та чітких критеріїв відмежування їх один від одного, а 

отже, й чітко визначеної систематизації способів імплементації міжнародно-

правових норм. Віддаючи перевагу одним і заперечуючи інші, автори виходять 

із власних переконань та прихильностей. Тож способи імплементації загалом 

можна визначити як спеціальні напрямидіяльності органів державної влади, що 
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здійснюються з метою виконання міжнародно-правових норм… Способи 

імплементації – це заходи, що їх органи державної влади вживають з метою 

реалізації конституційних гарантій імплементації норм міжнародного права» 

[32, с. 23]. 

С. Войченко вживає поняття «форма імплементації» на позначення форм 

правореалізації, зокрема виділяє «чотири форми: дотримання, виконання, 

використання і застосування права. Дотримання як форма імплементації 

міжнародного права полягає у тому, що суб’єкти не виходять за рамки, 

встановлені цим правом, утримуються від дій, які означали б його порушення. 

Виконання виражається в активній діяльності  суб’єктів стосовно здійснення 

норм, що зобов’язують до певних дій. Особливістьцієї форми імплементації 

полягає в тому, що суб’єкти повинні, незалежно відвласного бажання, 

здійснювати активні дії, передбачені нормами права. Суть використання 

полягає в реалізації можливостей, які надаються нормами права учасникам 

суспільних відносин. Під правозастосуванням слід розуміти здійснювану в 

процедурно-процесуальному порядку владно-організуючу діяльність 

компетентних державних органів і посадових осіб, що полягає в індивідуалізації 

юридичних норм шляхом ухвалення акта застосування права» [54, с. 366–367]. 

Р. Махефаман вживає поняття «форми узгодження національного 

законодавства з міжнародно-правовими нормами» [55, с. 8].О. Волошина 

наголошує на відсутності термінологічної єдності та зазначає, що 

«трансформація застосовується у випадках, коли є технічно неможливим або 

недоцільним при формулюванні норми національного нормативно-правового 

акта зберегти форму відповідної норми міжнародного договору, а також при 

наявності необхідності в додатковому національному правовому регулюванні 

тих чи інших відносин з метою забезпечення виконання договору на 

внутрішньодержавному рівні» [56, с. 274]. 
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Як слушно констатує М. Антонович, «очевидна необхідність уніфікації 

термінології, що належить до механізму імплементації міжнародно-правових 

приписів і норм у національну правову систему» [57, с. 105]. 

У літературі сформувалися різні думки щодо класифікації форм 

національної імплементації міжнародних договорів, також можна констатувати 

відсутність єдиної термінології на позначення видів форм національної 

імплементації.  

На думку Є. Усенка, можна виділяти два види трансформації: генеральну і 

спеціальну. Генеральна відбувається, коли держава у своєму внутрішньому 

праві встановлює загальну норму, яка надає міжнародно-правовим нормам силу 

внутрішньодержавної дії. Спеціальна трансформація полягає в наданні 

державою конкретним нормам міжнародного права сили внутрішньодержавної 

дії шляхом їх відтворення в законі текстуально або у вигляді положень, що 

адаптовані до національного права, або шляхом законодавчого надання згоди на 

їх застосування іншим способом [35, с. 16].  

Р. Махефаман виокремлює відсилку, конкретизацію та інкорпорацію як 

форми узгодження національного законодавства з міжнародно-правовими 

нормами та зазначає, що правотворча і правозастосовна діяльність держави із 

здійснення внутрішньодержавної імплементації норм міжнародного права 

багатогранна. Вона проявляється у виданні вищим законодавчим чи виконавчим 

органом влади актів про ратифікацію або затвердження міжнародного договору, 

прийняття законів, прийняття відповідних адміністративних чи судових актів та 

у формі прямого застосування норм міжнародного права до певних 

національних правовідносин [55, с. 8]. 

С. Черниченко виділяє такі види трансформації (використовує поняття 

«трансформація» замість поняття «імплементація»): 1) залежно від форми: 

офіційна (юридично оформлена) і неофіційна (юридично неоформлена); 

2) залежно від способу здійснення: автоматична і неавтоматична; 3) залежно від 
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юридичної техніки: інкорпорація (формальне внесення норм міжнародного 

договору увнутрішнє законодавство держави шляхом включення самого 

договору у законодавство), легітимація (для забезпечення виконання державою 

норм міжнародного права приймається особливий внутрішньодержавний акт), 

відсилка (використання відповідно до норм національного законодавства для 

урегулювання будь-яких внутрішньодержавних відносин правил, що 

встановлені міжнародними договорами або звичаями) [58, с. 151].  

Я. Броунлі в контексті імплементації міжнародного звичаєвого права 

виділяє дві доктрини: інкорпорації та трансформації, зазначаючи, що 

інкорпорація полягає в тому, що норми міжнародного звичаєвого права варто 

розглядати як частину національного права і застосовувати з обмеженням, а 

саме такі норми інкорпоруються лише в тій мірі, в якій вони не суперечать 

актам парламенту чи раніше винесеним судовим рішенням в останній інстанції. 

На противагу інкорпорації, доктрина трансформації передбачає, що міжнародне 

звичаєве право стає частиною національного права Англії в тій мірі, в якій такі 

норми були безпосередньо сприйняті законодавством, судовою практикою або 

усталеним звичаєм [12, с. 82–83].  

На думку І. Лукашука, трансформація (це поняття науковець також 

використовує замість поняття «імплементація») буває прямою й 

опосередкованою. При прямій трансформації, яку часто іменують 

інкорпорацією, норми міжнародного договору породжують аналогічні норми в 

національному праві в силу самого акта ратифікації. При опосередкованій 

трансформації на основі договору видається національний нормативний акт, 

який більш чи менш повно відтворює зміст договору. Окрім прямої та непрямої 

трансформації, І. Лукашук виділяє відсилку як особливий вид національної 

імплементації міжнародних норм [59, с. 266–271]. 
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А. Гавердовський виділяє такі види форм національної рецепції 

(використовує поняття «рецепція» замість поняття «імплементація»): 

інкорпорація, трансформація, відсилка [33, с. 77].  

О. Шпакович виокремлює такі способи імплементації: відсилка, 

трансформація і рецепція [60]. На його думку, «рецепція – це текстуальне 

повторення нормотворчим органом держави змісту міжнародно-правової норми 

в статті нормативно-правового акта». Звертатися до рецепції, на переконання 

науковця,можуть з різних мотивів: від бажання повторити вдале формулювання 

статті міжнародно-правового акта до прагнення продемонструвати 

щонайповніше дотримання прийнятого міжнародного зобов’язання.Рецепції 

застосовують переважно після надання державою згоди на обов’язковість 

міжнародного договору (наступна рецепція). Іноді ж держава вживає заходи з 

приведення свого законодавства у відповідність до норм міжнародного 

договору на етапі підготовки до приєднання до нього (попередня рецепція). У 

такий спосібвдається поєднати момент взяття на себе зобов’язань за 

міжнародним договором і початок їх виконання у внутрішньому правопорядку. 

Трансформація пов’язана зазвичай з цілковитою переробкою тексту 

міжнародно-правового акта чи окремих його статей із прийняттям на цій основі 

норм внутрішнього права. При цьому норми внутрішнього права часто 

формулюють інакше, ніж у першоджерелі – статті міжнародних договорів. Втім, 

за суттю зміст міжнародного зобов’язання в разі трансформації має зберігатися. 

Загалом у науці виокремлюють два види трансформації: загальну (генеральну) 

та спеціальну (індивідуальну) [60]. 

Б. Зимненко виокремлює такі юридичні способи, за допомогою яких 

держава здійснює взаємодію міжнародного та національного права, називаючи 

такі способи «методами національно-правової імплементації»: 

внутрішньодержавна правотворчість, інкорпораційна відсилка, тлумачення 

правових норм. Внутрішньодержавна правотворчість полягає у прийнятті 
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державними органами національних нормативно-правових актів, які 

спричиняють внесення змін і/або доповнення системи законодавства держави 

задля належного виконання державою своїх міжнародно-правових зобов’язань. 

У межах внутрішньодержавної правотворчості Б. Зимненко виокремлює 

трансформацію, як окремий випадок внутрішньодержавної правотворчості, яка 

полягає у прийнятті державою національно-правових актів, що закріплюють 

правила повністю або частково ідентичні до положень з джерел міжнародного 

права [47, с. 51]. Під тлумаченням він розуміє метод національно-правової 

імплементації, який полягає у з’ясуванні змісту і національної норми із 

врахуванням міжнародно-правових зобов’язань держави, і застосовуваних 

міжнародно-правових положень, що стали частиною правової системи цієї 

країни. Інкорпораційну відсилку Б. Зимненко визначає як безпосереднє 

застосування судами або іншими правозастосовними органами положень, які 

містяться в джерелах міжнародного права [47, с. 58].  

О. Іванченко як способи узгодження міжнародного і національного права 

розглядає опосередковане узгодження національного права з міжнародним та 

безпосереднє застосування міжнародного права, при цьому зазначає, що обидва 

способи «мають використовуватися разом для досягнення найбільшого ефекту» 

[61, с. 181–182]. На переконання науковця, «імплементація міжнародної угоди 

може відбуватися як шляхом інкорпорації, так і шляхом трансформації. А 

виконання директив [ЄС], поряд з трансформацією їх положень до 

національного законодавства,завжди вимагає впровадження додаткових норм, 

спрямованих на конкретизацію та деталізацію відповідних положень директив. 

Тому цей спосіб імплементації норм директив до положень внутрішнього 

законодавства держав-членівотримав в праві ЄС назву «транспозиція»» [62, 

с. 129]. 

Ф. Куніг виділяє три основні підходи до механізмів введення в дію норм 

міжнародного права на національному рівні: трансформацію, інкорпорацію та 
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виконання. Під трансформацією розуміється «випадок, коли державний 

нормотворчий акт включає в себе міжнародно-правову норму і оголошує її 

складовою частиною національного правопорядку» [24, с. 130]. Щодо 

інкорпорації, то науковець відзначає, що «інкорпорація, адаптація, поглинання 

або рецепція відрізняються в деталях, проте характеризують 

внутрішньодержавні приписи про застосування міжнародно-правових норм. 

Теоретично, припис може стосуватися міжнародного правопорядку загалом (і 

відповідати моністичній моделі)» або «в кожному окремому випадку пов’язати 

інкорпорацію з конкретними передумовами (і наблизитись додуалістичних 

ідей)» [24, с. 131]. Теорію ж виконання Ф. Куніг характеризує так: «потрібно 

внутрішньодержавне розпорядження про застосування, проте, на відміну від 

трансформації, результатом його реалізації не повинно бути створення норми 

національного права… мається на увазі застосування міжнародного права 

внутрішньодержавними правозастосовними органами» [24, с. 131]. 

Г. Ігнатенко в контексті радянської практики наводить такі правові 

форми, що забезпечують виконання міжнародних договорів: визначення 

порядку застосування конкретного договору, регламентація заходів із 

забезпечення виконання договірних зобов’язань; прийняття або внесення змін 

до законодавства; використання відсилок до міжнародних договорів, введення 

норм про застосування правил міжнародних договорів у випадку колізії між 

національним та міжнародним правом [63, с. 139]. 

Р. Мюллерсон називає відсилку та інкорпорацію способами національно-

правової імплементації. При цьому відсилка може бути до всього міжнародного 

права (загальна), до визначеної частини норм міжнародного права (часткова) та 

до конкретної норми міжнародного права (спеціальна). Під інкорпорацією він 

розуміє прийняття державою норм національного права або зміну, скасування 

чинних норм для виконання норм міжнародного права [38, с. 59–60].  
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В. Буткевич виділяє такі методи імплементації (використовує поняття 

«узгодження міжнародного права з внутрішньодержавним»): відсилка, рецепція, 

уніфікація, перетворення, створення спеціального правового режиму в рамках 

національного законодавства, паралельна правотворчість, скасування 

внутрішньодержавних актів, відмова від прийняття застережених у 

міжнародному договорі законів, обмеження сфери дії і часу національних 

законів [64, с. 59–60].  

С. Марочкін наводить такі форми дії міжнародного права в національній 

правовій системі: інформаційний вплив (має неюридичний характер), вплив 

норм міжнародного права на визначення підсудності та застосовуваного права, 

виконання (дотримання), засіб правової аргументації, тлумачення норм 

міжнародного права, вплив норм міжнародного права на правотворчу діяльність 

(застосування, врахування) [65, с. 133–153]. 

П. Рабінович та Н. Раданович аналізують інкорпорацію, відсилку та 

трансформацію як можливі способи національної імплементації міжнародних 

договорів про права людини [10, с. 109].  

О. Соловйов розглядає трансформацію і відсилку як два діаметрально 

протилежні інструменти імплементації норм міжнародних договорів, придатних 

для безпосереднього застосування як джерела права. Автор зауважує, що 

відмінність цих інструментів полягає в різних наслідках для подальшого 

національного застосування норм міжнародного договору, які має процедура 

надання парламентом згоди на обов’язковість міжнародного договору: 

міжнародний договорів, що перетворений на національне право, застосовується 

в тому ж порядку, що й національне право; натомість при відсилці міжнародний 

договорів діє у своїй міжнародно-правовій якості [66]. Такий підхід, як 

видається, не є універсальним щодо всіх міжнародних договорів. Адже, в 

наданні згоди на обов’язковість деяких міжнародних договорів парламент не 

бере участі. 
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Дж. Трон поділяє форми національної імплементації на два види: пряма 

дія та юридична інкорпорація. Пряму дію використовує більшість країн за 

умови дотримання критеріїв самовиконуваності. При цьому більшість країн 

вимагає дотримання процедури ратифікації. Юридична інкорпорація, своєю 

чергою, поділяється на два підвиди: а) за допомогою прийняття законодавчих 

актів (переважно у країнах англосаксонської системи права) та б) за допомогою 

прийняття ратифікаційного акта, який містить вказівку на імплементацію 

міжнародних договорів [67]. Видається, що Дж. Трон використовує 

відсутність/наявність прямої дії міжнародного договору як критерій форми 

національної імплементації.  

У Звіті Комітету юридичних радників щодо публічного права Ради 

Європи 2001 р. «Надання державами згоди на обов’язковість міжнародних 

договорів» (далі – Звіт Ради Європи) залежно від дій, які необхідно вчинити для 

введення міжнародного договору в систему національного права певної 

держави, виокремлено такі форми національної імплементації: автоматична 

інтеграція, формальна (процедурна) інкорпорація та матеріальна інкорпорація. 

При автоматичній інтеграції норми міжнародних договорів автоматично стають 

частиною національного права, тобто не потрібно прийняття адміністративного 

чи законодавчого акта для набуття чинності норм міжнародних договорів. При 

цьому в національному праві має існувати загальна норма, яка уможливлювала 

б автоматичну інтеграцію. Як правило, така норма закріплюється на рівні 

конституції. При матеріальній інкорпорації норми міжнародних договорів 

вводяться в національне право через законодавчі чи адміністративні акти, які їх 

адаптують до правових реалій тієї чи іншої країни. При формальній 

(процедурній) інкорпорації норми міжнародних договорів стають частиною 

національного права через прийняття або опублікування закону чи 

адміністративного акта. Проте, на відміну від матеріальної інкорпорації, такі 

закони чи адміністративні акти мають процедурний характер і не адаптують 
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положень міжнародного договору до національного права [68, с. 89–95].Таку 

класифікацію видів національної імплементації підтримує Б. Осмінін [43, с. 80–

82]. 

Подібну класифікацію використовують і Ф. Якобз та Ш. Робертс. Зокрема, 

вони зазначають, що існують три види форм національної імплементації: 

1) автоматична інкорпорація, яка передбачає, що держави автоматично 

інтегрують положення міжнародного права після укладення/надання згоди на 

міжнародний договір; 2) квазітрансформація, яка передбачає, що міжнародні 

договори стають частиною національного законодавства після надання згоди 

парламентом, тобто відбувається часткова трансформація міжнародного 

договору в національне законодавство; 3) повна трансформація, при якій 

держави самостійно інтегрують положення міжнародного договору в 

національне законодавство [69, с. 220–221]. 

О. Драчов обґрунтовує класифікацію методів введення міжнародно-

правових зобов’язань до правової системи держав (мається на увазі форма 

національної імплементації) «на такі, що підлягають рецепції (трансформацію, 

повторення, транспозицію, паралелізацію), і такі, що не підлягають рецепції 

(інкорпорація, адаптація, відсилання, дія міжнародно-правових норм ex proprio 

vigore, виконання тощо)» [70, с. 10]. У цій класифікації, як видається, об’єднано 

форми національної імплементації та форми адаптації, а, як вже було з’ясовано 

вище, імплементація та адапатація є окремими правовими явищами та мають 

свої особливості. 

І. Кияниця до способів національної імплементації відносить 

інкорпорацію, трансформацію та рецепцію та визначає їх на прикладі ФРН. 

Отож, рецепцією науковець називає спосіб імплементації міжнародних 

договорів, який передбачає їх схвалення федеральним законом таопублікування 

в офіційному виданні держави. Причому опубліковано має бути не лише закон 

про схвалення договору, але й сам текст міжнародного договору, інших 
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належних до нього міжнародно-правових документів та дату набуття ним 

чинності. З часу офіційного оголошення дати набуття чинності міжнародним 

договором стає можливо застосовувати самовиконувані норми міжнародних 

договорів у внутрішньому праві країни. Імплементація несамовиконуваних 

норм міжнародного договору здійснюється за допомогою трансформації, яка 

передбачає прийняття спеціальних федеральних законів чи інших нормативних 

актів задля забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань. Щодо 

інкорпорації, то І. Кияниця зазначає, що в правовій системі ФРН інкорпорація 

самовиконуваних міжнародних договорів здійснюється шляхом прийняття 

підзаконних нормативних актів, які видають переважно федеральні органи 

виконавчої влади, зокрема в порядку делегованого законодавства [71, с. 11].  

Н. Пархоменко наголошує, що «способами імплементації є інкорпорація 

(міжнародно-правові норми без змін відтворюються у нормативно-правових 

актах держави, що імплементує міжнародні норми), трансформація 

(відбувається переробка міжнародних норм при перенесенні в національне 

законодавство з метою урахування національних особливостей, зокрема 

юридичної техніки), а також загальна, приватна або конкретна відсилка 

(міжнародно-правові норми безпосередньо не вводяться до тексту закону, в 

якому міститься інформація про нього). Отже, під час імплементації шляхом 

відсилання, застосування національної правової норми неможливо без 

звернення до тексту міжнародного договору. Як спосіб імплементації окремі 

дослідники називають також рецепцію, яка передбачає сприйняття 

національним правом приписів міжнародного права через механізм ратифікації 

або схваленняміжнародних договорів, а також передачу (трансмісію) прав і 

обов’язків, покладених договором на державу, компетентним державним 

органам з метою їх безпосередньої реалізації [72, с. 339]. 

Було здійснено кілька досліджень, які узагальнюють юридичну практику 

держав щодо національної імплементації, зокрема, це праця за редакцією 
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П. Айземана [73], Звіт Комітету юридичних радників щодо публічного права 

Ради Європи 2001 р. «Надання державами згоди на обов’язковість міжнародних 

договорів» [68], праця Д. Шелтон [74], праця Дж. Трона [67] та ін.  

Варто згадати ще два проекти з порівняльно-правового дослідження 

конституцій, які зараз є на стадії реалізації. По-перше, це Порівняльний 

конституційний проект (Comparative  ConstitutionsProject), який реалізується на 

базі Іллінойського університету (США) за керівництва Т. Гензбурга та 

З. Елкінса. Щодо співвідношення міжнародного і національного права, то в 

рамках Порівняльного конституційного проекту здійснено цікаве дослідження 

щодо національної імплементації міжнародних договорів у конституційній 

практиці держав з усього світу. За підсумками дослідження встановлено: 

найчастіше згадуваною та імплементованою є Загальна декларація з прав 

людини,друге місце посідає Статут ООН, а третє – Африканська хартія прав 

людини і народів [75, с. 207]. Другим проектом є проект «Конститут» 

(Constitute), у межах якого створено бібліотеку конституцій англійською мовою 

і положення всіх конституцій посортовані за тематикою [76].  

У вищенаведених працях немає загальнотеоретичних висновків, зокрема 

не досліджено правової природи форми національної імплементації, її ознак та 

критеріїв для виявлення форм національної імплементації. Також в українській 

юридичній літературі форми національної імплементації не досліджувалися у 

порівняльно-правовому аспекті. 

Проаналізувавши наукові дослідження з вибраної теми, висновуємо, що 

потребує глибшого дослідження понятійно-термінологічний апарат, яким 

послуговуються під час характеристики національної імплементаційної 

діяльності, зокрема важливоз’ясувати саме поняття «форма національної 

імплементації міжнародних договорів» та її види. Не менш актуальним є виявлення 

та порівняння форм національної імплементації міжнародних договорів у 

європейських державах для наступного врахування європейського досвіду в 
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Україні. Враховуючи активізацію процесів об’єднання держав, цікавим є 

дослідження питання впливу членства в міждержавних об’єднаннях на національну 

імплементацію міжнародних договорів та інших факторів, що зумовлюють вибір 

форми національної імплементації міжнародних договорів. Недосліджені питання 

власне і окреслили предмет дослідження.  

 

 

1.2 Методологія дисертаційного дослідження  

Під методологією юридичної науки заведено розуміти «систему підходів, 

методів і засобів пізнання державно-правових явищ та виокремлення загальних 

закономірностей їх виникнення, функціонування та розвитку» [77, с. 13]. 

Розуміють під методологією юридичної науки і «вчення (теорію) про їх 

використання при дослідженні державно-правових явищ» [78, с. 148]. 

Відповідно, методологія нашого дослідження – це система підходів, методів і 

засобів пізнання форм національної імплементації. 

Дисертаційна робота ґрунтується на сучасних досягненнях загальної 

теорії права, міжнародного права та національної конституційної практики. 

Емпіричною основою дослідження стала імплементаційна практика 

європейських держав, а теоретичною – проаналізовані наукові праці 

українських та зарубіжних учених. 

Щодо методології дослідження, то, як відзначено в літературі, вибір 

методу для здійснення порівняльно-правового дослідження залежить від мети 

дослідження і поставлених завдань. Водночас єдино правильного методу 

проведення порівняльно-правового дослідження не існує [79, с. 14]. Лише 

комплекс методологічних підходів та методів може забезпечити повноту та 

достовірність результатів дослідження. Тож аби отримати найбільш достовірні 

наукові результати, використовується система методів, серед яких основне 

місце займає порівняльно-правовий метод. 
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Методологічну основу дослідження становить діалектичний підхід до 

вивчення правових явищ. В основі діалектичного підходу закладено принцип 

усебічності дослідження, зокрема «юридичні явища досліджуються з різних 

боків їх виникнення, розвитку, ознак, сутності, форми, ролі в суспільстві й 

ефективності, перспектив розвитку тощо» [80, с. 125].  

Діалектичний підхід застосовано при дослідженні варіантів 

співвідношення міжнародного і національного права, а також для аналізу 

статусу і характеру дії міжнародного договору в національних правових 

системах європейських держав як критеріїв, що вказують на певну форму 

національної імплементації. Також діалектичний підхід дозволив розглядати 

форми національної імплементації міжнародних договорів як явище, що 

розвивається в контексті зміни підходів держави до характеру і статусу 

міжнародних договорів. 

Також використовувалися порівняльно-правовий метод, метод загальної 

теорії держави і права та герменевтичний метод. Визначальним у цій роботі є 

порівняльно-правовий метод. Тож варто окреслити підходи щодо використання 

цього методу в наукових дослідженнях.  

Так, у радянській науці панувала думка, що порівняльно-правовий метод 

використовувався для зіставного аналізу державно-правових інститутів західних 

держав з метою ознайомлення. Водночас як неприйнятна, методологічно і 

політично неправильна розглядалась концепція буржуазного компаративізму, 

згідно з яким основною метою порівняльного правознавства було виявлення 

спільного [81, с. 27]. Така позиція обґрунтовувалася тим, що порівнюваними 

можуть бути лише однотипні правові системи, а при зіставленні правових 

систем різного типу науково виправданим може бути лише протиставлення, 

тобто виявлення відмінного. Лише з такого погляду дозволялося здійснювати 

порівняльний аналіз соціалістичного і буржуазного права [83, с. 29]. Як 
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видається, такий підхід щодо використання порівняльно-правового методу 

негативно впливав на отримання достовірних результатів дослідження.  

У західній юридичній науці порівняльно-правовий метод використовують 

для знаходження спільних і відмінних ознак порівнюваних правових явищ. Його 

можна застосовувати і для знаходження оптимального варіанта правового 

регулювання певних відносиндля використання в національній правовій системі 

[82, с. 15]. Аналіз правових норм, що регулюють правові відносини в іноземних 

правових системах, може бути корисним для оцінки таких норм з погляду 

придатності для національної правової системи.  

Порівняльно-правовий метод можна використовувати і для аналізу 

запозичених правових явищ, в процесі дослідження чинників (правових та 

неправових) для пояснення тих чи інших правових явищ. Якщо певні фактори 

пов’язуються з певними правовими явищами однаково в різних юрисдикціях, то 

це слугує обґрунтуванням висновку, що ці фактори спричинили відповідні 

правові явища [79, с. 10–11]. 

У сучасній російській доктрині погляди на можливості використання 

порівняльно-правового методу наблизились допоглядів західних науковців. 

А. Саїдов зазначає, що порівняльно-правовий метод мультифункціональний, 

оскільки використовується і на теоретичному, і на емпіричному рівнях. Під час 

дослідження правових явищ порівняльно-правовий метод може реалізувати усі 

свої можливості лише в тому випадку, якщо його застосування буде системне та 

цілеспрямоване [83, с. 44–45]. 

Розкриваючи методику порівняльного правознавства, А. Саїдов 

наголошує на таких аспектах. Порівняння може мати діахронний (порівнюються 

явища в історичному розвитку) та синхронний (порівнюються сучасні правові 

системи). Порівняння може бути внутрішнім (порівнюються суб’єкти федерації) 

та зовнішнім (порівнюються дві правові системи). Порівняння здійснюється на 

мікрорівні (порівняння правових норм та інститутів) та на макрорівні 
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(порівняння правових систем). Під час порівняння використовують один з двох 

підходів: нормативний або функціональний. Згідно з нормативним підходом 

порівнюються подібні норми, інститути, а згідно з функціональним – 

окреслюється соціальна проблема і здійснюється пошук та порівняння шляхів її 

вирішення [83, с. 48–57]. 

У сучасній українській юридичній науці відбувся відхід від радянської 

доктрини використання порівняльно-правового методу. Порівняльно-правові 

дослідження набули актуальності після проголошення незалежності України у 

зв’язку з необхідністю створення нового законодавства та реформування 

державних органів [84, с. 92].  

В українських наукових колах спостерігається активне обговорення місця 

і ролі порівняльно-правового методу в наукових дослідженнях. Як зауважує 

О. Тихомиров, «виникнення та розвиток порівняльно-правових досліджень в 

Україні характеризуються переважною орієнтацією на з’ясування спільного з 

правовим розвитком інших країн, історичною спрямованістю при домінуючому 

значенні позитивного права держав, до складу яких входили українські землі» 

[85]. 

У контексті використання порівняльно-правового методу не менш 

важливим є питання меж порівняльно-правового дослідження. У зв’язку з цим 

Дж. Хег відзначає, що три групи питань, а саме національне об’єктивне право, 

національна юридична практика та правова культура суб’єктів права, 

взаємопов’язані між собою. Тому під час порівняння об’єктивного права дуже 

часто потрібно враховувати юридичну практику і правову культуру [79, с. 11]. 

Можна припустити, що глибина порівняльно-правового дослідження 

визначатиметься метою і завданнями такого дослідження. 

Як зазначає К. Осакве, порівняльний аналіз правових систем складається з 

восьми дослідницьких стадій:  

1) виявлення наявних правил чи підходів; 
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2) зіставлення встановлених правил задля пізнання їх загальних і/або 

відмінних рис; 

3) визначення історичних причин існування цього правила в кожній 

системі; 

4) з’ясування життєздатності, ефективності у відповідному національному 

законодавстві; 

5) встановлення необхідності (доцільності) внесення змін у чинне правило 

або заповнення прогалин у законі у певній національній правовій системі 

шляхом запозичення правила з іншої правової системи; 

6) вивчення зіставності ідей, запозичених з іншої правової системи, з 

природою правової системи, в яку запозичується ідея; 

7) адаптація запозиченого правила до національних умов правової 

системи, в яку запозичується ідея; 

8) вирішення питання законодавчої політики, а саме, чи дозріло 

суспільство для сприйняття запозичуваного правила [86, с. 23]. 

В цьому дослідженні здійснюється порівняльно-правовий аналіз форм 

національної імплементації міжнародних договорів у європейських 

державах. Порівняльно-правовий метод дозволив виявити та здійснити 

класифікацію форм національної імплементації міжнародних договорів, а 

також встановити закономірності використання цих форм європейськими 

державами. Також внаслідок здійсненого порівняння вдалося з’ясувати вплив 

чинників, що зумовлюють вибір державою певної форми національної 

імплементації міжнародних договорів. Порівняльно-правовий метод дозволив 

сформулювати напрями удосконалення форм національної імплементації 

міжнародних договорів, що використовуються Україною.  

Не менш важливим для дослідження було використання методу загальної 

теорії держави і права. Як зазначає Л. Луць, метод загальної теорії держави і 

права передбачає застосування таких прийомів, як «збирання і вивчення 
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одиничних фактів, індукція, сходження від конкретного до абстрактного, 

системно-структурні прийоми, сходження від абстрактного до конкретного» 

[77, с. 13]. 

Використання методу загальної теорії держави і права дозволило 

сформулювати поняттєвий апарат, а саме визначити поняття «імплементація», 

«національна імплементація» та «форма національної імплементації 

міжнародних договорів». Використання цього методу дозволило також 

розробити критерії для виявлення форм національної імплементації в 

європейських державах та, проаналізувати імплементаційну практику 

європейських держав на предмет форм національної імплементації міжнародних 

договорів, а також з’ясувати загальні закономірності використання державами 

форм національної імплементації. 

Герменевтичний метод дозволив здійснити раціональну інтерпретацію, 

яка зумовлюється ідеалом наукового пізнання [87, с. 357]. Цей метод 

використовувся під час тлумачення джерел права, він дозволив з’ясувати зміст 

норм права, які визначають статус і характер дії міжнародних договорів у 

національних правових системах.  

Емпіричною основою дослідження послужили положення практики 

європейських держав з питань національної імплементації міжнародних 

договорів. Теоретичною основою дослідження стали критично осмислені 

положення, що містяться у працях і вітчизняних, і зарубіжних вчених, які 

зробили відповідний внесок у дослідження форм національної імплементації 

міжнародних договорів у європейських державах.  
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ДЕРЖАВОЮ: 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

2.1 Поняття форми національної імплементації міжнародних 

договорів 

Національна імплементаційна діяльність держави, як і кожне явище, має 

свій зміст і форму. У філософії форма розглядається як «спосіб організації 

предметів і процесів, які становлять зміст. Іншими словами, форма речі – це 

організація стійких внутрішніх зв’язків між елементами, що дозволяє їй 

виступати як єдине ціле і виконувати всі властиві функції. Діалектична 

взаємодія між змістом і формою виявляється в тому, що зміст і форма 

перебувають у тісному взаємозв’язку. Ні за яких  реальних умов, ніде і ніколи 

не існує неоформленого змісту і беззмістовної форми. Спроба відокремити 

форму від змісту, приписати формі самостійне значення веде до формалізму» 

[88, с. 193]. Тому видається необхідним насамперед з’ясувати зміст понять 

«імплементація» та «національна імплементація», а на підставі змісту – форму.  

У міжнародних договорах поняття «імплементація» не є визначеним, 

оскільки більш важливим є результат імплементаційного процесу, а саме 

реалізація норм міжнародних договорів. Саме тому Віденська конвенція про 

право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. (надалі – Віденська 

конвенція про право міжнародних договорів) містить статті, що значною мірою 

забезпечують ці питання, а саме статтю 26, яка передбачає принцип pacta sunt 

servanda та статтю 27, що передбачає неможливість посилання на положення 

свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання міжнародного 

договору [17]. 
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Міжнародна правозастосовна практика, як правило, не містить положень, 

що розкривають зміст поняття «імплементація», окрім деяких винятків. 

Наприклад, у рішенні Європейського суду з прав людини від 18 січня 1978 р. у 

справі «Ірландія проти Сполученого Королівства», встановлено, що «...укладачі 

Конвенції мали намір чітко визначити, що права і свободи, визначені у Розділі 

1, будуть безпосередньо гарантуватися кожному, хто знаходиться у межах 

юрисдикції Держав, що домовляються. Такий намір особливо вдало 

реалізується у випадках, коли Конвенція інкорпорується у національне право» 

[89]. Із цієї справи можна зробити висновок, що, на думку Суду, норми 

Конвенції мають відображатися в національному праві. Проте Суд не розкриває 

змісту поняття «інкорпорація», тому важко зрозуміти, як норми Конвенції мали 

би бути імплементовані шляхом інкорпорації в національне право.  

Національне законодавство держав хоча і містить визначення поняття 

«імплементація», проте воно стосується лише імплементації на національному 

рівні і не охоплює міжнародного рівня імплементації. Окрім цього, таке 

визначення буде обов’язковим лише для певної держави.  

Наприклад, у законодавстві України визначено лише поняття 

«імплементація», а не поняття «імплементація на національному рівні». 

Зокрема, відповідно до п. 1.1(г) Наказу Державної податкової адміністрації від 

26 грудня 2003 р. № 631, яким затверджено Методичні рекомендації щодо 

забезпечення приведення положень розроблюваних проектів нормативно-

правових актів з питань оподаткування акцизним збором у відповідність до 

законодавства Європейського Союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ
1
 

поняття «імплементація» визначено як «процес транспонування актів 

законодавства Європейського Союзу, включаючи створення порядку та 

процедур їх впровадження (імплементація в вузькому сенсі); цей процес також 

                                                           
1
 Незважаючи на те, що цей підзаконний акт втратив чинність, він є цікавим з огляду на висвітлення підходів 

національного законодавця до визначення поняття «імплементація». 
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включає тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання та 

виконання норм права, які відповідають європейському праву, органами 

державної влади (імплементація в широкому сенсі)» [90]. Дещо незвичним 

видається вживання поняття «транспонування» в контексті визначення 

імплементації. Можна припустити, що правотворець, вживаючи це поняття, мав 

на увазі імплементацію актів законодавства Європейського Союзу в 

національну правову систему України.  

Дещо іншого змісту поняттю «імплементація» надано в Методиці 

визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм, 

що затверджена Наказом Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 16 березня 2005 р. № 62, зокрема, імплементація 

розглядається як «здійснення, виконання державою міжнародних правових 

норм» [91].  

Варто згадати і про План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами – з іншої, на 

2014–2017 рр. (далі – План), який був затверджений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. [92]. Цей нормативно-

правовий акт містить порядок дій щодо імплементації Угоди, проте не 

розкриває поняття «імплементація». Проаналізувавши заходи, що заплановані 

для імплементації Угоди, можна припустити, що під національною 

імплементацією Угоди Кабінет Міністрів України розуміє не лише правові, а й 

організаційні заходи, які необхідні для реалізації положень Угоди. Зокрема, до 

заходів з імплементації Угоди Кабінет Міністрів України відносить розроблення 

нового і внесення змін до чинного законодавства, організацію і проведення 

моніторингів, консультацій тощо. Отже, на рівні підзаконних нормативно-

правових актів України немає єдиного узгодженого розуміння поняття 
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«імплементація», але простежується розуміння імплементації як процесу, який 

відбувається на національному рівні, тобто «національної імплементації».  

У доктрині міжнародного права та загальної теорії права під 

імплементацією розуміють діяльність органів держави, спрямовану на 

реалізацію міжнародних зобов’язань держави. Видається слушним визначення 

імплементації, яке запропонував А. Гавердовський, – це «цілеспрямована 

організаційно-правова діяльність держави, що здійснюється індивідуально, 

колективно чи в рамках міжнародних організацій з метою своєчасної, повної і 

всесторонньої реалізації прийнятих нею у відповідності з міжнародним правом 

зобов’язань, як правило, вона неможлива без додаткових засобів правового 

характеру, що застосовуються суб’єктами міжнародного права на різних рівнях 

у державі» [33, с. 51]. З таким визначенням погоджуються П. Рабінович та 

Н. Раданович [10, с. 10]. 

Проте, як видається, у визначенні А. Гавердовського не враховано усього 

можливого суб’єктного складу імплементації, зокрема не враховано діяльності 

міжнародних судових органів, які поряд з міжнародними організаціями та 

державами здійснюють імплементаційну діяльність. Можна навести наступний 

приклад імплементації, яка здійснюється міжнародними судовими органами: 

ухвалення рішення Європейським судом з прав людини, у якому тлумачиться 

норма Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини від 1950 р., 

можна розглядати також як імплементацію норм згаданої Конвенції. Тому з 

огляду на необхідність розмежування рівнів імплементації, видається доцільним 

додати до змісту поняття «імплементація» істотну ознаку, а саме, що суб’єктом 

імплементації можуть бути також міжнародні судові органи.  

Отже, зміст поняття «імплементація» охоплює цілеспрямовану 

організаційно-правову діяльність держави, вчинювану індивідуально, спільно з 

іншими державами чи в межах міжнародних організацій та міжнародних 

судових органів, з метою своєчасної, повної і всебічної реалізації прийнятих 



 

 
 

47 

державою у відповідності до міжнародного права зобов’язань.При цьому варто 

зауважити, що організаційний аспект імплементації залишено поза межами 

аналізу. 

Аби уникнути термінологічної плутанини, видається за доречне 

відмежувати імплементацію від таких правових явищ, як адаптація, уніфікація, 

гармонізація, ратифікація та реалізація.  

Скажімо, у законодавстві України поняття «адаптація» та поняття 

«імплементація» зустрічаються у Стратегії інтеграції України до Європейського 

Союзу, що затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 р. 

(надалі – Стратегія)
2
. У Стратегії зазначається, що етапами правової адаптації є 

імплементація Угоди про партнерство та співробітництво, укладання галузевих 

угод, приведення чинного законодавства України у відповідність із стандартами 

ЄС, створення механізму приведення проектів актів законодавства України у 

відповідність з нормами ЄС [93]. Дещо інший підхід закріплено в Законі 

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. № 1629-IV [94]. 

Цей Закон визначає адаптацію законодавства як «процес приведення законів 

України та інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis 

communautaire» [94]. У законодавчому визначенні поняття «імплементація» вже 

не згадується.  

С. Войченко також відзначає, що «в українській науковій літературі поряд 

з терміном «імплементація» вживають і такі поняття, як «відсилання», 

«інкорпорація», «легітимація», «адаптація», «рецепція», «конвергенція». Проте, 

на думку науковця, у національному праві найбільш змістовним і точним для 

реалізації договірних норм Ради Європи є поняття «імплементація», яке й має 

                                                           
2
 Незважаючи на те, що цей підзаконний акт втратив чинність, він є цікавим з огляду на висвітлення підходів 

національного законодавця до визначення понять «імплементація» та «адаптація». 
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вживатися у відповідних міжнародно-правових і національно-правових актах 

[95, с. 14]. 

Вищеокреслена проблема свідчить про необхідність аналізу 

доктринальних підходів до розуміння понять «адаптація», «гармонізація», 

«уніфікація» та «імплементація». 

У юридичній науці відзначаються певні недоліки законодавчої 

термінології, а саме понять «адаптація», «гармонізація» та «уніфікація». Л. Луць 

зауважує, що «у національному законодавстві має місце підміна європейських 

правових термінів і понять, зокрема й терміна «адаптація» [96, с. 54–55]. 

Л. Луць розглядає гармонізацію й уніфікацію як способи адаптації, зазначаючи, 

що «правова адаптація – процес пристосування правових систем з метою 

зближення, досягнення узгодженої взаємодії. Одним із основних різновидів 

правової адаптації є нормативно-правова, що полягає у пристосуванні 

нормативно-правових приписів у межах відповідної (національної, 

міжнародної) правової системи з метою досягнення узгодженої взаємодії, 

адаптаційних цілей.  

Ефективність адаптаційного механізму залежить від правильного вибору 

відповідних способів інтеграції, важливими серед яких є гармонізація та 

уніфікація. Під гармонізацією законодавства розуміють процес 

цілеспрямованого зближення й узгодження нормативно-правових приписів на 

підставі загальних мінімальних правових вимог (стандартів), що здійснюється 

шляхом усунення юридичних розбіжностей (через утвердження насамперед 

спільних правових принципів). Уніфікація ж законодавства має трактуватися як 

процес зближення законодавства шляхом встановлення чи запровадження в 

національні правові системи однакових (уподібнених) норм права (нормативно-

правових приписів) [96, с. 54–55]. На думку К. Трихліб, «гармонізація 

законодавства України і ЄС передбачає узгодження національно-правових норм 

з європейськими нормами, стандартами і принципами» [97, с. 11]. 
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Позиція Л. Луць щодо співввідношення адаптації та 

гармонізації/уніфікації як цілого і частини видається слушною й 

обґрунтованою. З’ясувавши співвідношення понять «адаптація», «гармонізація» 

та «уніфікація», потрібно розмежувати поняття «адаптація» й «імплементація».  

За змістом імплементація передбачає цілеспрямовану організаційно-

правову діяльність держави, вчинювану індивідуально, спільно з іншими 

державами чи в межах міжнародних організацій та міжнародних судових 

органів, з метою своєчасної, повної і всебічної реалізації прийнятих державою у 

відповідності до міжнародного права зобов’язань, адаптація ж передбачає 

пристосування правових систем з метою зближення, досягнення узгодженої 

взаємодії. Міжнародний договір, може передбачати необхідність адаптації 

законодавства держав-сторін такого міжнародного договору (наприклад, 

стаття 153 Угоди про асоціацію). У такому випадку імплементація норми 

міжнародного договору, яка передбачає необхідність адаптації законодавства 

держав-сторін такого міжнародного договору, створює передумову для 

здійснення державою адаптації.  

Адаптація може відбуватися і без наявності норми міжнародного 

права, яка зобов’язує державу здійснювати адаптацію. Наприклад, одна 

держава може запозичити певні положення законодавства в іншої держави, 

вважаючи їх ефективними. Підсумовуючи, варто зазначити, що за певних 

умов (наявність норми міжнародного права, що передбачає необхідність 

адаптації) імплементація може слугувати передумовою для здійснення 

адаптації.  

З огляду на те, що в деяких державах (наприклад, такий підхід 

передбачено у статті 9 Конституції України) з моменту ратифікації норми 

міжнародних договорів стають частиною національного законодавства, тобто 

імплементуються, важливо з’ясувати співвідношення понять «імплементація» та 

«ратифікація». Так, Ю. Тихомиров імплементацію норм міжнародного права 
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пов’язує з такою процедурою, як ратифікація (надання згоди, приєднання) [98, 

с. 10]. 

Як видається, варто проаналізувати зміст поняття «ратифікація» в 

міжнародному праві і доктрині. Пункт б частини 1 статті 2 Віденської конвенції 

про право міжнародних договорів визначає, що «ратифікація», «прийняття», 

«затвердження» і «приєднання» означають, залежно від випадку, міжнародний 

акт, який має таке найменування і за допомогою якого держава виражає в 

міжнародному плані свою згоду на обов’язковість для неї договору» [17].  

Згідно зі статтею 14 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів передбачено випадки згоди держави на обов’язковість для неї 

міжнародного договору через ратифікацію, зокрема: «згода держави  

наобов’язковість для неї договору виражається ратифікацією, якщо: 

а) договір передбачає,що така згода виражається ратифікацією; 

b) в інший спосіб установлено, що держави, які беруть участь у 

переговорах, домовились про необхідність ратифікації; 

с) представник держави підписав договір з умовою ратифікації; 

d) намір держави підписати договір з умовою ратифікації випливає з 

повноважень її представника або був виражений під час переговорів» [17].  

Отже, Віденська конвенція про право міжнародних договорів визначає 

ратифікацію як одну з форм згоди держави на обов’язковість для неї 

міжнародного договору. Потрібно зазначити, що процедура ратифікації не є 

обов’язковою під час укладення міжнародних договорів, однак цей інститут є 

найбільш авторитетною формою вираження згоди щодо дотримання договору 

[29]. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що ратифікація – це одна з 

форм надання згоди державою на обов’язковість міжнародного договору і 

застосовується переважно до міжнародних договорів, які торкаються важливих 

питань (територіальної цілісності, приєднання до міжнародних організацій 
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тощо). Юридичним наслідком здійснення процедури ратифікації міжнародного 

догвоору є надання згоди на обов’язковість міжнародного договору. 

Юридичним наслідком імплементації міжнародного договору є виконання 

державою норм міжнародного договору.  

Отож, ратифікація та імплементація мають різні юридичні наслідки. 

Відтак висновуємо, що поняття «ратифікація» та «імплементація» відрізняються 

за своїм змістом. Проте в деяких європейських державах (наприклад, як це 

передбачено у статті 87 Конституції Польщі), за наявності відповідної 

конституційної норми, прийняття ратифікаційного акта може означати, що 

норма міжнародного договору стає частиною національного права, тобто 

імплементується в національне право. У такому випадку, як видається, мова 

може йти про те, що процеси ратифікації та імплементації відображаються в 

одному документі. 

Для глибшого розуміння поняття «імплементація» важливо встановити 

співвідношення з поняттям «реалізація». Віденська конвенція про право 

міжнародних договорів оперує поняттями «додержання договорів», 

«застосування договорів», не надаючи їм визначення [17]. Із 

загальнотеоретичного погляду, додержання і застосування є одними з можливих 

форм реалізації, поряд з виконанням і дотриманням [77, с. 283]. Варто 

зазначити, що дехто з науковців виступає проти використання поняття 

«імплементація», зокрема В. Буткевич, який віддає перевагу терміну «реалізація 

норм міжнародного права», вважаючи, що саме поняття «реалізація» є найбільш 

точним [99, с. 321]. На думку В. Суворової, поняття «імплементація» та 

«реалізація» – синонімічні [100, с. 116]. 

Не погоджується з В. Буткевичем В. Репецький, який вважає, що 

«імплементація» та «реалізація» – це різні поняття [29, с. 205]. Із 

загальнотеоретичного погляду, під «реалізацією нормативно-правових 

приписів» розуміється «здійснення їх у правомірних діяннях суб’єктів 
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суспільних відносин з метою задоволення відповідних інтересів» [77, с. 283]. 

Отже, якщо реалізація може здійснюватися і щодо норм національного права, і 

щодо норм міжнародного права, то імплементація здійснюється лише щодо 

норм міжнародного права. Імплементація спрямована на реалізацію норм 

міжнародного права, без імплементації реалізація норм міжнародного права 

неможлива. Поняття імплементації та реалізації перетинаються в частині 

правозастосування. Водночас імплементація знаходить свій прояв також і в 

правотворчості, на відміну від реалізації.  

Імплементація відбувається і на національному, і на міжнародному рівні. 

Суб’єктами міжнародної імплементації може бути група держав, міжнародна 

організація, міжнародна судова інстанція тощо. На противагу міжнародній 

імплементації, як видається, єдиним суб’єктом національної імплементації 

виступає держава, яка здійснює імплементаційну діяльність через свої органи. З 

огляду на предмет та спеціальність дослідження питання міжнародної 

імплементації залишено поза межами аналізу. 

П. Рабінович та Н. Раданович визначають національну імплементації норм 

міжнародного права як «процес юридичного опосередкування реалізації норм 

міжнародного права на території держави, здійснюваний шляхом не тільки 

правотворчої та організаційно-виконавчої, але й правозастосувальної та 

правотлумачної діяльності державних органів» [10, с. 12–13]. 

Отже, під змістом національної імплементації міжнародних договорів 

пропонується розуміти діяльність органів держави, що спрямована на 

виконання норм міжнародних договорів за допомогою юридичних та 

організаційних засобів. Тож національній імплементації властиві такі ознаки: 

а) специфічний суб’єкт (органи державної влади); б) особлива мета (реалізація 

міжнародно-договірних зобов’язань держави); в) використання юридичних 

(правотворчих, правотлумачних та правозастосовних засобів) та організаційних 

засобів.  
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Національна імплементація є різновидом діяльності державних органів з 

особливою метою (реалізація міжнародно-правових зобов’язань держави). 

Діяльність державних органів здійснюється в певних формах, а отже, і для 

національної імплементації також характерні певні форми.  Зміст національної 

імплементації міжнародних договорів проявляється в юридичних та 

організаційних формах. Поза межами аналізу залишено організаційні форми 

імплементації з огляду на правовий аспект дослідження. 

М. Цвік та О. Петришин під правовою формою діяльності органів 

держави розуміють «визначений законодавством (юридично оформлений) 

порядок здійснення ними юридично значущих дій та операцій, спрямованих на 

здійснення функцій держави» [80, с. 396–397]. О. Скакун під правовою формою 

діяльності органів держави розуміє «формально визначену діяльність органів 

держави, спрямовану на здійснення її функцій, яка полягає у виконанні 

правозначущих дій та операцій у межах компетенції, виданні відповідних 

правових актів, що спричинюють юридичні наслідки» [101, с. 135].  

Дуже часто в літературі замість поняття «форма національної імплементації» 

вживають поняття «спосіб національної імплементації» та «метод національної 

імплементації». Тому видається доцільним дослідити буденне, філософське і 

юридичне розуміння понять «форма», «спосіб» та «метод». 

Тлумачний словник визначає спосіб як «певну дію, прийом або систему 

прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось» 

[102, с. 1179], а метод – як «спосіб пізнання явищ природи та суспільного 

життя; прийом або систему прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі 

діяльності» [102, с. 522]. У філософії лише термін «метод» набув самостійного 

значення, а саме «(від грец. methodos – шлях до чого-небудь, простежування, 

дослідження) – спосіб досягнення цілі, сукупність прийомів і операцій 

практичного пізнання дійсності, а також людської діяльності, що організована у 

певний спосіб» [103, с. 628]. У юридичній науці поняття «спосіб» та «метод» 
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вживається лише у сполученні з іншими словами. Отже, спосіб та метод 

позначають певний прийом або сукупність прийомів, тобто робиться наголос на 

внутрішній структурі певного явища.  

На відміну від методу і способу, поняття «форма» характеризує зовнішні 

прояви певного явища. Тлумачний словник визначає поняття «форма» як 

«обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній 

вигляд; тип, будову, спосіб організації чого-небудь; зовнішній вияв якого-

небудь явища, пов’язаний з його сутністю, змістом; спосіб існування змісту, 

його внутрішню структуру, організацію і зовнішній вираз» [102, с. 1328]. З 

філософського погляду, поняття «форма» характеризується плюралізмом 

розуміння, а саме «Платон розглядав форму як «праобраз», ідеал речі, що існує 

незалежно від матеріального буття речі. Аристотель розглядав форму як 

внутрішню ціль речі» [99, с. 823]. Юридична наука розуміє під формою 

«1) зовнішній вигляд, обрис речі, дії тощо або зовн. вираз певного змісту; 

2) устрій, вид, тип, структуру відповід. сусп. (соціальних, економічних, 

правових, організаційних тощо) утворень або процесів (наприклад, управління, 

судочинства, оплати, обміну), а також порядок чогось» [104, с. 294]. 

С. Войченко вживає поняття «форма імплементації» на позначення форм 

правореалізації, зокрема виділяє «чотири форми: дотримання, виконання, 

використання і застосування права. Дотримання як форма імплементації 

міжнародного права полягає у тому, що суб’єкти не виходять за рамки, 

встановлені цим правом, утримуються від дій, які означали б його порушення. 

Виконання виражається в активній діяльності суб’єктів стосовно здійснення 

норм, що зобов’язують до певних дій. Особливість цієї форми імплементації 

полягає в тому, що суб’єкти повинні, незалежно від власного бажання, 

здійснювати активні дії, передбачені нормами права. Суть використання 

полягає в реалізації можливостей, які надаються нормами права учасникам 

суспільних відносин. Під правозастосуванням слід розуміти здійснювану в 



 

 
 

55 

процедурно-процесуальному порядку владно-організуючу діяльність 

компетентних державних органів і посадових осіб, що полягає в індивідуалізації 

юридичних норм шляхом ухвалення акта застосування права» [54, с. 366–367]. 

Важко погодитись з таким підходом, оскільки тут ототожнюються 

імплементація і правореалізація, які є окремими правовими явищами. 

У науковій літературі із загальної теорії держави і права усталеним 

терміном на позначення проявів діяльності органів держави є термін «правові 

форми діяльності органів держави» [80, с. 91]. Окрім цього, з огляду на 

вищенаведені буденне, філософське та юридичне значення, поняття «спосіб» та 

«метод» вказують радше лише на прийом, ніж на всі зовнішні прояви 

національної імплементації. Термін «форма національної імплементації» вказує 

на сукупність процедур, прийомів, засобів, а тому видається найбільш вдалим 

для використання в контексі національної імплементації. 

Національна імплементація здійснюється щодо всіх джерел міжнародного 

права: міжнародних договорів, міжнародних звичаїв, принципів права тощо. 

Залежно від джерела міжнародного права, що імплементується, 

відрізнятимуться і форми національної імплементації. 

У цьому дослідженні здійснено порівняльну характеристику форм 

національної імплементації міжнародних договорів та поза межами дослідження 

залишено аналіз форм національної імплементації інших джерел міжнародного 

права  з огляду на предмет дослідження. Відповідно, використовується поняття 

«форма національної імплементації міжнародних договорів», відтак 

аналізуються закономірності використання форм імплементації міжнародних 

договорів державами,  яких можна віднести до європейських держав за 

географічною ознакою. 

Отже, під формою національної імплементації міжнародних договорів 

пропонується розуміти сукупність процедур, прийомів і засобів вчинення 
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державою юридично значущих дій, спрямованих на виконання нею своїх 

міжнародно-договірних зобов’язань. 

До ознак, якими характеризується форма національної імплементації 

міжнародних договорів, можна віднести: а) специфічні засоби, а саме юридичні; 

б) специфічний суб’єкт (органи державної влади); в) юридична значущість, 

тобто діяльність суб’єктів породжує юридичні наслідки; г) особлива мета 

(виконання міжнародно-договірних зобов’язань держави); ґ) регламентованість 

національним правом; д) стадійність. 

Ключовою юридично значущою підставою для розмежування форм 

національної імплементації на види є юридичні засоби: правотворчі, 

правотлумачні та правозастосовні. Відповідно, можна виділити форми 

національної імплементаційної правотворчості, форми національного 

імплементаційного правотлумачення та форми національного 

імплементаційного правозастосування. Фіксація застосування певних 

юридичних засобів відбувається через прийняття актів. Наприклад, для форм 

національної імплементаційної правотворчості характерне прийняття або зміна 

нормативно-правових актів (конституції, законів тощо).  

Формам національної імплементаційної правотворчості, формам 

національного імплементаційного правотлумачення та формам національного 

імплементаційного правозастосування властиві специфічні прийоми і 

процедури.  

У буденному значенні під прийомом розуміють метод здійснення чого-

небудь. При здійсненні національної імплементації прийоми відрізнятимуться 

залежно від вибраного державою варіанта співвідношення міжнародного і 

національного права. Наприклад, деякі європейські держави використовують 

прийом поєднання ратифікації та імплементації в одному акті (наприклад, 

Україна).  



 

 
 

57 

Під процедурою заведено розуміти порядок, наступність, послідовність у 

вчиненні відповідних дій для досягнення певного результату. Отже, для 

процедури характерна певна послідовність дій, стадійність. Наприклад, 

стадійність для форм національної імплементаційної правотворчості буде 

проявлятися в тому, що держава спочатку обирає і закріплює в національному 

праві варіант співвідношення міжнародного і національного права, а потім 

відображає норми міжнародного права в національному праві залежно від 

закріпленого варіанта. Отже, першою стадією національної імплементаційної 

правотворчості буде закріплення варіанта співвідношення міжнародного і 

національного права на конституційному чи законодавчому рівні, що 

здійснюється через визначення статусу й характеру дії норм міжнародного 

права в національному праві. Друга стадія буде полягати у відображенні норм 

міжнародного права в національному праві. Наприклад, якщо в національному 

праві передбачено, що норми міжнародного договору стають частиною 

національного права, то відображення норм міжнародного договору в 

національному праві здійснюватиметься безпосередньо після вираження згоди 

держави на обов’язковість норм міжнародного договору. У протилежному 

випадку необхідним буде прийняття імплементаційних актів для відображення 

норм міжнародного договору в національному праві. Саме у цьому 

проявляється така ознака форми національної імплементації міжнародних 

договорів, як стадійність. 

Органи державної влади наділені повноваженнями для вчинення 

юридично-значимих дій, спрямованих на виконання державою своїх 

міжнародно-договірних зобов’язань. Таким чином, використання форми 

національної імплементації міжнародних договорів належить до відання лише 

органів державної влади, тому, наприклад, громадські організації не матимуть 

цієї функції. За напрямом діяльності органи державної влади можна поділити на 

органи законодавчої влади, органи виконавчої влади, органи судової влади та 
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контрольно-наглядові органи. При цьому, кожен із вищеперелічених органів 

державної влади використовує форми національної імплементації міжнародних 

договорів.  

Юридична значущість як ознака форми національної імплементації 

міжнародних договорів полягає в тому, що дії органів державної влади 

породжують певні юридичні наслідки. Так, наприклад, прийняття судом 

рішення, де суд посилається на норму міжнародного договору, має юридичним 

наслідком виконання міжнародно-договірних зобов’язань державою.  

Особлива мета, як ознака форми національної імплементації міжнародних 

договорів, проявляється в тому, що діяльність органів державної влади 

спрямовується на виконання міжнародно-договірних зобов’язань держави. З 

цією ознакою тісно пов’язана інша ознака, а саме регламентованість 

національним правом, яка проявляється у тому, що діяльність органів державної 

влади, що спрямована на виконання міжнародно-договірних зобов’язань 

держави, регламентується національним правом. Так, у конституціях низки 

держав містяться положення про роль парламенту в імплементації норм 

міжнародних договорів. 

 

2.2 Види форм національної імплементації міжнародних договорів 

У науці існує плюралізм думок щодо класифікації форм національної 

імплементації міжнародних договорів. Водночас відсутня чіткість у визначенні 

підстав для класифікації форм національної імплементації міжнародних 

договорів. Більшість авторів зосереджує увагу на формах національної 

імплементації міжнародних договорів з використанням правотворчих засобів, і 

лише деякі автори (Б. Зимненко, Ф. Куніг) звертають увагу на форми 

національної імплементації міжнародних договорів з використанням 

правотлумачних та правозастосовних засобів. Зокрема, Б. Зимненко розглядає 

тлумачення як один з методів національної імплементації [47, с. 88]. Аналогічно 
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Ф. Куніг розглядає теорію виконання як один з механізмів реалізації норм 

міжнародного права на національному рівні [24, с. 131].  

На підставі аналізу наукових позицій щодо національної імплементаційної 

практики держав, як видається, основною юридично значущою підставою 

розмежування форм національної імплементації міжнародних договорів є 

застосовувані державами юридичні засоби, а саме правотворчі, правотлумачні 

та правозастосовні юридичні засоби. Саме через юридичні засоби можна 

простежити основні видові відмінності форм національної імплементації 

міжнародних договорів.  

Відтак видається доцільним розглянути окремо форми національної 

імплементації міжнародних договорів з використанням правотворчих, 

правозастосовних та правотлумачних засобів. 

Поняття «національна імплементаційна правотворчість» було визначене в 

науковій літературі. Зокрема, Н. Раданович та П. Рабінович визначають 

«національну імплементаційну правотворчість» як «діяльність компетентних 

державних органів із санкціонування, а також встановлення, зміни чи 

скасування правових норм, здійснювану з метою належного виконання 

відповідного міжнародно-правового зобов’язання, котре випливає із чинних для 

держави міжнародних договорів про права людини» [10, с. 22].  

Л. Луць визначає поняття «правотворчість» як «юридичну діяльність 

правотворчих суб’єктів, що спрямована на створення (об’єктивацію), зміну, 

припинення та систематизацію нормативно-правових приписів» [77, с. 185]. 

Ю. Ничка зазначає, що «правотворчість трактується як різновид юридичної 

діяльності, що спрямована на створення (об’єктивацію) нормативно-правових 

приписів, їх зміну та скасування» [105, с. 9]. 

З огляду на вищенаведені визначення, під поняттям «національна 

імплементаційна правотворчість» пропонується розуміти юридичну діяльність 

правотворчих органів держави, що спрямована на створення (об’єктивацію), 
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зміну, припинення та систематизацію нормативно-правових приписів з метою 

своєчасної, повної і всебічної реалізації міжнародно-правових зобов’язань. 

Усвідомлюючи всю складність узагальнення, як видається, більшість 

авторів використовує різну термінологію на позначення одного й того самого 

правового явища. Через порівняння доктринальних класифікацій 

можнавиокремити основні види форм національної імплементації з 

використанням правотворчих засобів.  

Форму національної імплементації, при якій норми міжнародних 

договорів стають частиною національного права шляхом прийняття додаткових 

актів національного законодавства, називають спеціальною трансформацією 

(Є. Усенко), легітимацією (С. Черниченко), опосередкованою трансформацією 

(І. Лукашук),трансформацією (А. Гавердовський, Б. Зимненко, Ф. Куніг, Я. 

Броунлі, Л. Мінгазов), прийняттям або внесенням змін до законодавства 

(Г. Ігнатенко), інкорпорацією (Р. Мюллерсон), юридичною інкорпорацією 

(Дж. Трон), повною трансформацією (Ф. Якобз та Ш. Робертс), матеріальною 

інкорпорацією (Б. Осмінін, Звіт Ради Європи).  

Сутнісною ознакою цієї форми національної імплементації міжнародних 

договорів є прийняття імплементаційного нормативно-правового акта, який 

змістовно відображає норми міжнародного договору в національному праві. 

Таким чином, під поняттям «змістовна інтеграція» пропонується розуміти 

форму національної імплементації міжнародних договорів, яка полягає у 

прийнятті спеціального імплементаційного нормативно-правового акта, за 

допомогою якого відбувається змістовне відображення норм міжнародного 

права в національному праві. 

Форму національної імплементації міжнародних договорів, при якій 

норми міжнародних договорів стають частиною національної правової системи 

без прийняття імплементаційного акта, називають генеральною трансформацією 

(Є. Усенко), інкорпорацією (С. Черниченко, Я. Броунлі, А. Гавердовський, 



 

 
 

61 

Ф. Куніг), прямою трансформацією (І. Лукашук), відсилкою (Р. Мюллерсон), 

прямою дією (Дж. Трон), автоматичною інкорпорацією (Ф. Якобз та 

Ш. Робертс), рецепцією, відсилкою (Л. Мінгазов). Сутнісною ознакою цієї 

форми національної імплементації міжнародних договорів є відсутність 

імплементаційного акта та автоматичне набуття нормою міжнародного 

договору сили норми національного права. Варто зазначити, що прийняття 

певних нормативно-правових актів у процесі надання згоди на обов’язковість 

міжнародного договору не розглядається як імплементаційний акт. Іншими 

словами, ратифікаційний закон не розглядається як імплементаційний акт. 

Для автоматичного набуття нормою міжнародного права сили норми 

національного права необхідна конституційна норма, яка санкціонувала б таку 

автоматичність. А вже після санкціонування така норма міжнародного права 

може мати силу норми національного права в процесі правозастосовної 

діяльності. Тому видається доцільним розглядати вищеописану форму 

національної імплементації у двох аспектах: правотворчому і 

правозастосовному. Правотворчий аспект полягатиме в санкціонуванні 

автоматичного набуття нормою міжнародного права сили норми національного 

права, а правозастосовний – у реалізації норми міжнародного права на 

національному рівні. Тому під формальною інтеграцією пропонується розуміти 

форму національної імплементації міжнародних договорів, яка полягає в 

санкціонуванні приєднання норми міжнародного права до національного права.  

З огляду на те, що в багатьох класифікаціях (Звіт Ради Європи, Ф. Якобз) 

процедурна інкорпорація виокремлюється як самостійна форма національної 

імплементації, варто проаналізувати це правове явище окремо. 

Розмежувальною ознакою між процедурною інкорпорацією та змістовною 

інтеграцією може бути лише зміст спеціального імплементаційного акта, 

зокрема, чи в такому акті надається згода на імплементацію міжнародного 

договору загалом, чи акт змістовно імплементує положення міжнародного 
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договору. Тобто і при змістовній інтеграції, і при процедурній інкорпорації 

необхідноприймати акт.  

Зміст такого акта, як видається, може залежати від конкретних обставин і 

тому не може слугувати самостійною розмежувальною ознакою між 

процедурною інкорпорацією та змістовною інтеграцією. Відтак доцільно не 

виділяти процедурну інкорпорацію як самостійну форму національної 

імплементації, з огляду на відсутність розмежувальних ознак зі змістовною 

інтеграцією. 

У доктрині прийнято виділяти рецепцію як самостійну форму 

національної імплементації міжнародних договорів. При цьому під рецепцією 

розуміють форму національної імплементації, згідно з якою «норми 

національного права повторюють зміст норм міжнародного права…За рецепції 

неможливо говорити про пряму дію міжнародно-правових норм у внутрішньому 

правопорядку, тому що рецепція є не що інше, як засіб їхньої заміни. Після 

рецепції у внутрішньому праві починають діяти норми тільки зовні, словесно 

схожі на міжнародно-правові, а по суті – норми внутрішнього права» [60]. 

Як видається, поняття «рецепція» і «трансформація» позначають одну й 

ту саму форму національної імплементації міжнародних договорів, при якій 

відбувається змістовне відображення норми міжнародного договору в 

національному праві. Фактично, йдеться про змістовну інтеграцію. 

Підсумовуючи, можна виділити формальну інтеграцію та змістовну 

інтеграцію як форми національної імплементаційної правотворчості. При цьому 

критерієм поділу форм національної імплементаційної правотворчості є 

наявність/відсутність спеціального акта національного права, який відображає 

норму міжнародного договору в національному праві, тобто, імплементаційного 

нормативно-правового акта. При формальній інтеграції імплементаційний 

нормативно-правовий акт відсутній, оскільки наявна конституційна норма, а 

при змістовній інтеграції такий акт з’являється, оскільки відсутня 
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конституційна норма про належність міжнародного договору до національної 

правової системи.  

При цьому важливо відзначити, що як змістовна інтеграція, так і 

формальна інтеграція, можуть супроводжуватися прийняттям законів, що 

приводять національне право у відповідність з міжнародним договором.  Такі 

закони відображатимуть норми міжнародного договору. При формальній 

інтеграції поряд із згаданими законами діють і розглядаються як частина 

національного права  також і норми міжнародного договору. Натомість при 

змістовній інтеграції норми міжнародного договору не діятимуть у національній 

правовій системі. Наприклад, Великобританія прийняла Акт про права людини 

від 1998 р. для уможливлення застосування положень Конвенції про права та 

основоположні свободи людини 1950 р. Британський Акт про права людини 

можна розглядати як імплементаційний нормативно-правовий акт. 

Поняття «національне імплементаційне правотлумачення» також 

одержало визначення в науковій літературі. Зокрема, Н. Раданович та 

П. Рабінович визначають «національне імплементаційне тлумачення норм 

міжнародних договорів про права людини» як «діяльність уповноважених 

державних органів із з’ясування та офіційного роз’яснення смислу (змісту) 

таких норм з метою належного їх застосування і реалізації, а також для 

забезпечення відповідності цим нормам усієї юридичної практики держави» 

[10]. Л. Луць визначає поняття «тлумачення нормативно-правових приписів» як 

«пізнавальну діяльність щодо встановлення змісту норм права, які 

об’єктивовані через нормативно-правові приписи відповідних джерел права для 

правильного їх застосування та реалізації» [77, с. 316].  

Видається слушним підтримати позицію Н. Раданович, П. Рабіновича та 

Л. Луць і, з огляду на визначене вище поняття «національна імплементація», 

розуміти під поняттям «національне імплементаційне правотлумачення» 

юридичну діяльність правотлумачних органів держави, що спрямована на 
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встановлення змісту норм права, які об’єктивовані через нормативно-правові 

приписи відповідних джерел права для правильної, своєчасної, повної і 

всебічної реалізації міжнародно-правових зобов’язань.  

Б. Зимненко виділяє тлумачення як один з методів національно-правової 

імплементації, зазначаючи, що тлумачення може проявлятися у тлумаченні 

норм національного права з урахуванням міжнародно-правових норм та 

тлумачення міжнародно-правових норм, що стали частиною правової системи 

держави [47, с. 91]. Загалом погоджуючись з такою позицією, доцільним 

видається виділити ще один окремий вид національного імплементаційного 

правотлумачення, а саме тлумачення норм міжнародних договорівна предмет 

конституційності.  

Тож мова може йти про існування трьох форм національного 

імплементаційного правотлумачення: тлумачення норм національного права із 

урахуванням норм міжнародних договорів, тлумачення норм міжнародних 

договорів, згоду на які надано державою, для їх застосування у національній 

правовій системі та тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які 

надано державою, на предмет їх конституційності. Тлумачення норм 

міжнародних договорів для застосування і тлумачення норм міжнародних 

договорівна предмет конституційності можливі лише, якщо міжнародний 

договір стає частиною національної правової системи. Якщо ж міжнародний 

договір не стає частиною національної правової системи, то можливим є 

лишеврахування норм міжнародних договорів при тлумаченні норм 

національного права. 

Національне імплементаційне правозастосування не було визначене в 

літературі. Оскільки це поняття складається з двох компонентів, національної 

імплементації та правозастосування, важливо з’ясувати загальнотеоретичне 

розуміння поняття «правозастосування». Л. Луць визначає поняття 

«застосування нормативно-правових приписів» як «діяльність компетентних 



 

 
 

65 

суб’єктів, спрямовану на індивідуалізацію нормативно-правових приписів та 

створення необхідних передумов для їх реалізації» [47, с. 283]. Отже під 

поняттям «національне імплементаційне правозастосування» пропонується 

розуміти юридичну діяльність правозастосовних органів держави, що 

спрямована на індивідуалізацію нормативно-правових приписів, які містяться в 

міжнародно-правових зобов’язаннях,та створення необхідних передумов для їх 

своєчасної, повної і всебічної реалізації.  

У доктрині виділяють певні форми національного імплементаційного 

правозастосування. Так, В. Чиркін виокремлює наступні форми безпосередньої 

реалізації норм міжнародного права: 1) самостійне застосування норм 

міжнародного права без прямої участі законодавства держави та самої держави; 

2) спільне застосування норм міжнародного та національного права; 

3) пріоритетне застосування норм міжнародного права замість норм 

національного законодавства, якщо останні не відповідають нормам 

міжнародного права або недостатні для регулювання певного виду відносин [7, 

с. 39–40]. 

Як видається, можливе існування двох форм національного 

імплементаційного правозастосування: перша, яка забезпечуватиме 

безпосередню, пряму дію норм міжнародного договору на національному рівні 

(пряме застосування); друга форма полягатиме в тому, що норми міжнародного 

договору не можуть бути застосовані суб’єктами національного права на 

національному рівні (непряме застосування).  Критерієм для розмежування 

форм національного імплементаційного правозастосування є можливість 

безпосередньо реалізації норм міжнародного договору суб’єктами 

національного права на національному рівні. 

З огляду на те, що в багатьох класифікаціях відсилка виокремлюється як 

самостійна форма національної імплементації міжнародних договорів, варто 

зупинитись на аналізі цього правового явища окремо. На думку П. Рабіновича 
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та Н. Раданович, «при відсилці держава може включити до свого національного 

законодавства одну або декілька норм, які відсилають до міжнародного права, в 

силу чого останнє може діяти всередині країни, регулюючи відносини між 

суб’єктами права національного» [10, с. 102]. З цього визначення випливає, що 

відсилка забезпечує пряму дію норм міжнародного права. Як вже було 

з’ясовано вище, формою національної імплементації, яка також забезпечує 

пряму дію норм міжнародного права, є пряме застосування. Отже, можна 

припустити, що відсилка полягає у прямому застосуванні норми міжнародного 

договору. 

Отже, національна імплементаційна правотворчість, національне 

імплементаційне правотлумачення та національне імплементаційне 

правозастосування мають свої специфічні форми. Ці форми взаємопов’язані і 

використовуються державою одночасно, наприклад, формальна інтеграція 

поєднується із прямим застосуванням. 

Таблиця 1 

 

Класифікація форм національної імплементації міжнародних договорів 

(за юридичними засобами) 

 

Форми національної імплементаційної правотворчості 

Формальна інтеграція Змістовна інтеграція 

 

Форми національного імплементаційного правозастосування 

Пряме застосування Непряме застосування 

 

Національне імплементаційне правотлумачення 

Тлумачення норм 

національного права із 

урахуванням норм 

міжнародних 

договорів 

Тлумачення норм 

міжнародних договорів, 

згоду на які надано 

державою, для їх 

застосування у національній 

правовій системі 

Тлумачення норм 

міжнародних договорів, 

згоду на які надано 

державою, на предмет їх 

конституційності 
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Форми національної імплементації міжнародних договорів можна 

прокласифікувати також за іншими підставами: за суб’єктами здійснення,  

територією поширення, способом  юридичного закріплення у національній 

правовій системі. 

За суб’єктами форми національної імплементації здійснюються: 

1) органами законодавчої влади (шляхом внесення змін в законодавство для 

приведення його у відповідність до міжнародно-правовихзобов’язань); 

2) органами виконавчої влади (через застосування норм міжнародних 

договорів); 3) судами (шляхом застосування і тлумачення норм міжнародних 

договорів). Також варто зазначити, що різні суб’єкти використовують різні 

юридичні засоби, наприклад, органи законодавчої влади використовують 

правотворчі засоби і тому в основному здійснюватимуть форми національної 

імплементаційної правотворчості. Органи виконавчої влади використовують, як 

і правотворчі засоби (наприклад, при прийнятті підзаконних нормативно-

правових актів для імплементації норм міжнародних договорів), так і 

правотлумачні засоби (наприклад, у роз’ясненнях щодо застосування 

законодавства та норм міжнародних договорів). Органи судової влади 

переважно здійснюють форми національного імплементаційного 

правозастосування та форми національного імплементаційного 

правотлумачення. Таким чином, діяльність з імплементації норм міжнародних 

договорів, що здійснюється органами законодавчої, виконавчої та судової 

влади, є взаємодоповнючою. Тому для належної імплементації норм 

міжнародного договору важлива взаємодія усіх органів державної влади.  

За територією поширення форми національної імплементації міжнародних 

договорів можуть бути: індивідуальні (властиві одній державі) та колективні 

(характерні для групи держав, які є членами міждержавного об’єднання, 

наприклад держави-члени ЄС використовують таку форму національного 

імплементаційного правотлумачення як делегування тлумачення норм права ЄС 
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від національного суду до Суду ЄС), про що детальніше буде йти мова нижче. З 

огляду на суверенітет держав, кожна держава самостійно обирає ту чи іншу 

форму національної імплементації міжнародних договорів або їх поєднання. 

Проте зі вступом в міждержавне об’єднання, можна спостерігати тенденцію до 

уніфікації форм національної імплементації норм міжнародних договорів, про 

що буде зазначено детальніше нижче. 

За способом юридичного закріплення у національній правовій системі 

можна виокремити такі форми національної імплементації міжнародних 

договорів: регламентовані (підхід щодо характеру і статусу міжнародного 

договору закріплений на нормативному рівні) та нерегламентовані (підхід щодо 

характеру і статусу міжнародного договору формується у процесі 

правозастосування). Регламентовані форми національної імплементації 

міжнародних договорів переважно притаманні державам, де на 

конституційному рівні закріплено положення щодо статусу і характеру дії норм 

міжнародного договору. Нерегламентовані форми національної імплементації 

притаманні державам, де статус і характер дії норм міжнародного договору не 

закріплені на конституційному чи законодавчому рівні.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Імплементаційна діяльність здійснюється як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. Встановлено, що суб’єктом міжнародної імплементації є 

також і міжнародні судові органи поряд з державами та міждержавними 

об’єднаннями.  

2. Під змістом національної імплементації міжнародних договорів  

пропонується розуміти діяльність органів держави, що спрямована на 

виконання нею норм міжнародних договорів за допомогою юридичних та 

організаційних засобів. Зміст національної імплементації міжнародних 

договорів проявляється в юридичних та організаційних формах.  
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3. Юридичній формі національної імплементації міжнародних договорів 

притаманні наступні ознаки: а) специфічні засоби, а саме юридичні; б) 

специфічний суб’єкт (органи державної влади); в) юридична значущість, тобто, 

діяльність суб’єктів породжує юридичні наслідки; г) особлива мета (виконання 

міжнародно-договірних зобов’язань держави); ґ) регламентованість 

національним правом; д) стадійність. Під формою національної імплементації 

міжнародних договорів пропонується розуміти сукупність процедур, прийомів і 

засобів вчинення державою юридично значущих дій, спрямованих на виконання 

нею своїх міжнародно-договірних зобов’язань.  

4. З’ясовано, що види юридичних засобів можуть слугувати основною 

юридично значущою підставою розмежування форм національної імплементації 

міжнародних договорів,у зв’язку з чим розрізняють форми: 1) національної 

імплементаційної правотворчості, 2) національного імплементаційного 

правотлумачення та 3) національного імплементаційного правозастосування. 

5. Національна імплементаційна правотворчість – це юридична діяльність 

правотворчих органів держави, що спрямована на створення (об’єктивацію), 

зміну, припинення і систематизацію нормативно-правових приписів задля 

своєчасної, повної і всебічної реалізації, міжнародно-правових зобов’язань. 

Виявлено, що формами національної імплементаційної правотворчості є 

змістовна інтеграція та формальна інтеграція, що відрізняються між собою 

залежно від наявності імплементаційного нормативно-правового акта. 

6. Національне імплементаційне правотлумачення – це юридична 

діяльність правотлумачних органів держави, що спрямована на встановлення 

змісту норм права, які об’єктивовані через нормативно-правові приписи 

відповідних джерел права для правильної, своєчасної, повної і всебічної 

реалізації, міжнародно-правових зобов’язань. Виявлено такі форми 

національного імплементаційного правотлумачення: тлумачення норм 

національного права із урахуванням норм міжнародних договорів, тлумачення 
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норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, для їх 

застосування у національній правовій системі та тлумачення норм міжнародних 

договорів, згоду на які надано державою, на предмет їх конституційності. 

7. Національне імплементаційне правозастосування – юридична 

діяльність правозастосовних органів держави, що спрямована на 

індивідуалізацію нормативно-правових приписів, які містяться в міжнародно-

правових зобов’язаннях,та створення необхідних передумов для їх своєчасної, 

повної і всебічної реалізації. Виявлено дві форми національного 

імплементаційного правозастосування–пряме і непряме, які відрізняються 

залежно від можливості суб’єктів національного права безпосередньо 

застосовувати норми міжнародного права у національній правовій системі.  

8. Форми національної імплементації можна класифікувати і за іншими 

підставами: а) за суб’єктами здійснення національної імплементаційної 

діяльності: 1) органами законодавчої влади, 2) органами виконавчої влади, 

3) судами; б) за територією поширення: 1) індивідуальні (властиві одній 

державі), 2) колективні (характерні для групи держав, які є членами 

міждержавного об’єднання; в) за способом юридичного закріплення у 

національній правовій системі можна виокремити такі форми національної 

імплементації міжнародних договорів: регламентовані (підхід щодо характеру і 

статусу міжнародного договору закріплений на нормативному рівні) та 

нерегламентовані (підхід щодо характеру і статусу міжнародного договору 

формується у процесі правозастосування). 
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РОЗДІЛ 3 

ПОКАЗНИКИ ВИЯВУ ФОРМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОМУ АНАЛІЗІ ПРАКТИКИ  

ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ  

 

3.1 Статус міжнародного договору в правовій системі держави  

 

Кожна форма національної імплементації міжнародних договорів об’єктивує 

певний варіант співвідношення міжнародного і національного права. Своєю чергою, 

кожен варіант співвідношення міжнародного і національного права презюмує 

певний статус міжнародного договору і характер його дії в національній правовій 

системі. Тому як показники «діагностики» форми національної імплементації в 

імплементаційній практиці європейських держав пропонується розглядати статус і 

характер дії міжнародного договору в національній правовій системі. 

Статус міжнародного договору в національній правовій системі 

передбачає дослідження таких положень: а) чи міжнародний договір стає 

частиною національної правової системи і б) місце міжнародного договору в 

національній правовій системі.  

До держав, де міжнародний договір не стає частиною національної 

правової системи, можна віднести Фінляндію, Мальту, Ірландію, Люксембург та 

Угорщину.  

Конституція Мальти від 21 вересня 1964 р. з подальшими змінами не 

містить норм про статус міжнародного договору в національній системі джерел 

права Мальти [106]. Це питання врегульовано на законодавчому рівні, а саме 

частина 3 статті 3 Акта Мальти «Про ратифікацію договорів» містить 

положення про те, що жодне положення міжнародного договору не буде діяти, 
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як частина законодавства Мальти, окрім випадку схвалення такого положення у 

формі Акта парламенту [106]. 

Конституція Ірландії від 29 грудня 1937 р. з подальшими змінами (далі – 

Конституція Ірландії) передбачає, що міжнародний договір, як правило, не стає 

частиною національного законодавства Ірландії. Відповідно до частини 6 

статті 29 Конституції Ірландії жоден міжнародний договорів не стає частиною 

національного законодавства, окрім випадків, коли таке рішення прийме 

парламент [107]. 

Конституція Фінляндії від 11 червня 1999 р. з подальшими змінами (далі – 

Конституція Фінляндії) у статті 95 передбачає, що положення міжнародних 

договорів, якщо вони мають законодавчу природу, набирають чинності 

шляхом прийняття закону. Інші положення міжнародних договорів 

набирають чинності шляхом прийняття декрету. Урядовий законопроект 

щодо набрання чинності нормою міжнародного договору розглядається 

згідно зі звичайною законодавчою процедурою. Проте якщо законопроект 

стосується Конституції чи зміни території держави або делегування 

повноважень до Європейського Союзу, міжнародної організації чи 

міжнародного органу, якщо така передача є суттєвою для суверенітету 

Фінляндії, парламент має схвалити такий закон, не залишаючи його у стані 

невизначеності, двома третинами голосів. У законі може бути вказано, що для 

набуття ним сили необхідно прийняти декрет. Загальні положення щодо 

публікації міжнародних договорів визначаються законом [108].  

Конституція Королівства Люксембург від 17 жовтня 1868 р. з подальшими 

змінами (далі – Конституція Люксембургу) передбачає в частині 1 статті 137, 

що Король укладає міжнародні договори. Такі договори не набирають чинності 

до моменту прийняття відповідного закону, який їх санкціонує, та 

опублікування відповідно до порядку, передбаченого для договорів [109]. 
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Для аналізу статусу міжнародного договору в національній правовій 

системі Угорщини доцільно проаналізувати історичний розвиток цього питання. 

Так, стаття 7.1 Конституції Угорщини у старій редакції передбачала, що 

Угорщина повинна забезпечувати гармонію між міжнародним правом та 

угорським правом для виконання своїх міжнародних зобов’язань [110]. Таке 

положення було досить нечітким, оскільки не давало відповіді на питання щодо 

статусу міжнародних договорів в національній правовій системі, вирішення 

колізії між положеннями національного і міжнародного права. До прийняття 

нової Конституції Угорщини відзначалося, що національна імплементація 

міжнародних договорів була досить проблемною. Наприклад, Законом № XXXII 

від 1954 р. було імплементовано Женевські конвенції, а  додаткові протоколи 

були імплементовані Законом № XX від 1989 р. Проте Закон № XXXII від 

1954 р. не містив текстів Женевських конвенцій, тому Міністр закордонних 

справ Угорщини забезпечив опублікування текстів Женевських конвенцій в 

Офіційному віснику Угорщини аж в 2000 р. [110]. 

Вищеописану невизначеність було усунено шляхом зміни формулювання 

у новій Конституції Угорщини, яка набрала чинності в січні 2012 р. [111]. 

Відповідно до ст. Q нової Конституції Угорщина повинна забезпечувати 

гармонію між міжнародним правом та угорським правом для виконання своїх 

міжнародних зобов’язань. Угорщина дотримується загальновизнаних приципів і 

норм міжнародного права. Інші джерела міжнародного права стають частиною 

національного законодавства Угорщини шляхом публікації у формі 

законодавства [111].  

У неписаній Конституції Великобританії, Конституції Данії [112], 

Конституції Королівства Норвегії [113], Конституції Швеції [114], Конституції 

Ісландії [115] відсутня норма, яка стосувалася б питання статусу і характеру дії 

міжнародного договору в їх національних правових системах. 
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Поясненням такого підходу може бути, що держава розглядає міжнародне 

право і національне право як дві окремі системи. Відповідно, у конституції, як 

акті національного права, не згадується міжнародний договір, оскільки він 

належить до іншої правової системи.  

Варто докладніше розглянути імплементаційну практику Великобританії, 

з огляду на значний вплив цієї держави на формування підходів до 

співвідношення національного і міжнародного права. Відзначимо, що 

«Великобританія при застосуванні міжнародного права в межах її 

національного правопорядку проводить розмежування між звичаєвими 

міжнародно-правовоми нормами та договірними нормами» [10, с. 92]. 

Стосовно міжнародно звичаєвого права, то згідно з «Блекстоніанською 

концепцією», яка була сформульована у ХХІІІ ст., міжнародне звичаєве право 

розглядалося як частина «загального права» Великобританії. Отож, міжнародне 

звичаєве право застосовувалося безпосередньо [10, с. 92]. Проте з часом 

застосування міжнародного звичаєвого права британськими судами було 

обмежено.  

Щодо норм міжнародних договорів, то, як зазначає Б. Осмінін, у 

Великобританії безпосереднє застосування міжнародних договорів у 

внутрішньодержавній сфері відкидається повністю. Зміст міжнародного 

договору інкорпорується шляхом прийняття законодавчого акта (акти 

парламенту) або акта підзаконного рівня (акти уряду) [43, с. 380]. Варто 

відзначити, що немає чітко прописаних критеріїв, відповідно до яких 

розподіляються повноваження між урядом і парламентом. Тож статус 

міжнародного договору в ієрархії правових норм Великобританії 

обумовлюється статусом акта, яким цей міжнародний договір інкорпоровано. 

Б. Осмінін наголошує, що оскільки норми міжнародних договорів діють через 

внутрішньодержавні акти, то існує ймовірність того, що в майбутньому будуть 

прийняті акти, які змінять або скасують акти, якими, власне, і були 
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інкорпоровані норми міжнародних договорів [43, с. 198]. У літературі такий 

підхід Великобританії одержав назву «Вестмінстерська традиція» [68, с. 93], 

якої також дотримуються Ірландія і Мальта.  

Підходу, згідно з яким міжнародні договори не стають частиною 

національної правової системи, дотримуються держави Вестмінстерської традиції 

(Великобританія, Ірландія, Мальта) та скандинавські держави (Данія, Швеція, 

Норвегія, Фінляндія), Угорщина і Люксембург. При цьому відзначається, що у 

скандинавських державах імплементаційний акт та акт надання згоди на 

обов’язковість міжнародного договору часто поєднуються в одному документі, а у 

Великобританіїці два акти приймаються окремо [68, с. 93]. Отже, в низці 

європейських держав норми міжнародного договору автоматично не стають 

частиною національної правової системи, а для національної імплементації 

необхідним є прийняття імплементаційного акта.  

Частина європейських держав на конституційному рівні передбачає, що 

міжнародні договори стають частиною національної правової системи. Такого 

підходу дотримуються, зокрема, Албанія [116], Андорра [117], Азербайджан 

[118], Болгарія [119], Вірменія [120], Греція [121], Іспанія [122], Литва [123], 

Нідерланди [124], Польща [125], Португалія [126], Румунія [127], Сербія [128], 

Україна [129], Хорватія [130], Чехія [131].  

Варто для прикладу навести кілька конституційних формулювань, якими 

опосередковується входження міжнародного договору у національну правову 

систему.  

Конституція Албанії від 28 листопада 1998 р. в частині 1 статті 122 

передбачає, що ратифіковані міжнародні договори стають частиною 

національного законодавства після публікації в Офіційному віснику Албанії 

[116]. Конституція Королівства Андорра від 2 лютого 1993 р. в частині 4 

статті 3 передбачає, що угоди та міжнародні договори вступають в силу в межах 

правової системи з моменту їх опублікування в Офіційному віснику 
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Королівства Андорра [117]. Згідно з частиною 2 статті 148 Конституції 

Республіки Азербайджан від 12 листопада 1995 р. з подальшими змінами 

міжнародні договори є частиною законодавства Азербайджану [118].  

Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 р. з подальшими змінами 

[125] у статті 87 закріплює, що джерелами загальнообов’язкового права Польщі 

є: Конституція, закони, ратифіковані міжнародні договори та регуляції.  

Унікальні і цікаві положення містить Конституція Боснії і Герцеговини 

від 14 грудня 1995 р. (далі – Конституція Боснії і Герцеговини), яка не 

регламентує порядку імплементації та статусу міжнародного договору в 

національній правовій системі Боснії і Герцеговини [132]. Проте в Додатку І до 

Конституції Боснії і Герцеговини міститься перелік міжнародних договорів, які 

стосуються прав людини, що підлягають обов’язковому застосуванню в Боснії і 

Герцеговині [132]. Тобто такі договори стають частиною національної правової 

системи Боснії і Герцеговини. Cпецифічна структура Конституції зумовлена 

історично, адже Конституція Боснії і Герцеговини приймалась як частина 

мирної угоди для завершення війни. Відповідно, Конституція Боснії і 

Герцеговини є радше компромісом між воюючими сторонами, аніж виразом 

суверенної волі цієї держави щодо характеру дії міжнародних договорів.  

Деякі держави проголошують частиною національного законодавства 

загальновизнані норми міжнародного права. До таких держав можна віднести 

Німеччину, Італію та Австрію.  

Конституція Федеративної Республіки Німеччина від 8 травня 1949 р. з 

подальшими змінами регламентує статус міжнародних договорів в системі 

джерел права Німеччини, а саме згідно зі статтею 25 Конституції передбачено, 

що загальні норми міжнародного права є частиною федерального 

законодавства. Вони переважають над законами і безпосередньо створюють 

права й обов’язки для мешканців федеральної території [133]. Міжнародний 

договір набуває юридичної сили закону, підзаконного акта чи 
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адміністративного акта залежно від суті положень міжнародного договору [68]. 

Згідно зі статтею 10 Конституції Італії від 22 грудня 1947 р. з подальшими 

змінами система права Італії відповідає загальновизнаним принципам і нормам 

міжнародного права [134]. 

Згідно з частиною 1 статті 9 Конституції Австрії від 1 жовтня 1920 р. зі 

змінами загальновизнані норми міжнародного права вважаються невід’ємною 

частиною федерального законодавства [135]. Оскільки загальновизнані 

принципи і норми міжнародного права можуть міститися також і в міжнародних 

договорах, то частина норм міжнародних договорів у такий спосіб стає 

частиною національної правової системи Німеччини, Австрії та Італії. 

Частина держав не на конституційному, а на законодавчому рівні 

регламентує статус міжнародних договорів. Наприклад, згідно зі статтею 5 

Федерального Закону Росії «Про міжнародні договори» [136] передбачено, 

що міжнародні договори Російської Федерації нарівні із 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права є, 

відповідно до Конституції Російської Федерації , складовою частиною її 

правової системи. 

На підставі вищенаведених прикладів можна зробити висновок, що 

юридичною підставою для автоматичного «введення» міжнародного договору в 

національну правову систему є наявність конституційної або іншої законодавчої 

норми.  

Порівнявши конституційні положення європейських держав, можна 

відзначити відмінності у формулюваннях статусу міжнародного договору у 

національній правовій системі. Деякі держави проголошують міжнародний 

договір частиною національної правової системи (Андорра, Вірменія, Іспанія, 

Литва, Македонія, Росія), деякі – частиною національного законодавства 

(Албанія, Азербайджан, Болгарія, Греція, Португалія, Румунія, Україна, 

Хорватія, Чехія, Білорусь). Також міжнародний договір розглядається як 



 

 
 

78 

джерело права (Польща, Нідерланди). Оскільки найпоширенішими 

формулюваннями є «частина національної правової системи» та «частина 

національного законодавства», видається слушним проаналізувати відмінності 

між цими поняттями.  

У доктрині міжнародного права існує думка, що формулювання 

«міжнародний договір стає частиною національного законодавства» 

неправильне, оскільки договори, створені в рамках однієї правової системи, не 

можуть бути частиною іншої правової системи [137, с. 15]. Важко погодитись з 

такою думкою, адже в національних правових системах дуже часто за 

допомогою відсилки «приєднуються» джерела права, створені в межах іншої 

правової системи.  

Із загальнотеоретичного погляду, поняття «правова система» містить 

нормативну підсистему, тобто «сукупність нормативно-правових засобів, які є 

посередниками у виникненні та існуванні зв’язків між суб’єктами» [68, с. 399]. 

На думку М. Марченка, правова система є широким поняттям і до неї 

відносяться не лише норми права, а також правова ідеологія, правосвідомість, 

правова культура тощо [138]. Як зазначає Л. Тіунова, правова система – «це 

юридичне поняття, що охоплює структуру, внутрішню і зовнішню динаміку 

системи державно-правового опосередкування суспільних відносин певного 

суспільства, що дозволяє відмежувати систему правових норм (право) від інших 

супутніх юридичних явищ (наприклад, правосвідомості, правовідносин), що 

відображає певний ступінь узагальненості правової дійсності» [139, с. 26]. Як 

слушно зауважує Н. Кириловська, одним з елементів правової системи є 

система права [140, с. 16].  

Своєю чергою, «система права» та «система законодавства» – це дві тісно 

пов’язані, але водночас самостійні правові категорії, що являють собою два 

аспекти тієї ж сутності – права, вони співвідносяться як зміст і форма» [141, 

с. 68]. 
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Оскільки поняття «система законодавства» визначається як «належним 

чином згрупований комплекс нормативно-правових приписів, що містяться у 

нормативно-правових актах» [77, с. 219], то можна припустити, що поняття 

«правова система» охоплює поняття «законодавство». Проте окрім нормативної 

підсистеми, правова система охоплює функційну та інституційну частини [77, 

с. 399]. Отож, коли міжнародний договір проголошується частиною 

національної правової системи, не зовсім зрозуміло, чи в такому випадку 

міжнародний договір є частиною законодавства і чи може міжнародний договір 

бути джерелом права.  

При таких формулюваннях, як «міжнародний договір є частиною 

національного законодавства», «міжнародний договір є джерелом права», 

«міжнародний договір є обов’язковим для застосування», більш точно 

окреслюється статус міжнародного договору в національній правовій системі. У 

тих державах, де використовується формулювання «міжнародний договір є 

частиною національної правової системи», важливо дослідити правозастосовну 

та правотлумачну практику для визначення статусу міжнародного договору в 

національній правовій системі.  

Щодо місця міжнародного договору в національній правовій системі, то 

можливі такі варіанти:  

1) міжнародні договори переважають над нормами Конституції;  

2) міжнародні договори переважають над нормами національного права, 

окрім норм конституції;  

3) національне право переважає над міжнародними договорами. 

На конституційному рівні в європейських державах не закріплена норма 

про переважання міжнародних договорів над нормами Контитуції. Проте деякі 

європейські держави використовують правотлумачні засоби для узгодження 

конституційних положень та міжнародно-правових зобов’язань держави. 

Наприклад, Конституція Португалії (частина 2 статті 16) [126], Конституція 
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Іспанії (частині 2 статті 10) [122] і Конституція Румунії (частина 1 статті 20) 

[127] безпосередньо вказують на необхідність тлумачення конституційних 

положень відповідно до міжнародних договорів з прав людини. За допомогою 

правотлумачної діяльності досягається узгодженість між конституційними 

положеннями та нормами міжнародних договорів. Незважаючи на відсутність 

прямої конституційної норми про переважання міжнародних договорів, 

імплементація міжнародних договорів здійснюється непрямо за допомогою 

правотлумачних засобів, тобто шляхом тлумачення конституційних положень 

відповідно до міжнародно-правових зобов’язань держави. 

Значна частина європейських держав на конституційному рівні закріплює 

норму, згідно з якою міжнародні договори переважають над національним 

правом, окрім норм конституції. До таких держав належать: Албанія (стаття 116 

Конституції Албанії) [116], Азербайджан (стаття 151 Конституції 

Азербайджану) [118], Андорра (частина 4 статті 3 Конституції Андорри) [117], 

Болгарія (частина 4 статті 5 Конституції Болгарії) [119], Вірменія (стаття 6 

Конституції Вірменії) [120], Греція (частина 1 статті 28 Конституції Греції) 

[121], Грузія (частина 2 статті 6 Конституції Грузії) [142], Естонія (частина 2 

статті 123 Конституції Естонії) [143], Іспанія (частина 1 статті 95 Конституції 

Іспанії) [122], Казахстан (частина 3 статті 4 Конституції Казахстану) [144], Кіпр 

(частина 3 статті 169 Конституції Кіпру) [145], Македонія (стаття 118 

Конституції Македонії) [146], Молдова (стаття 8 Конституції Молдови) [147], 

Нідерланди (стаття 94 Конституції Нідерландів) [124], Польща (частина 2 

статті 91 Конституції Польщі) [125], Румунія (стаття 11 Конституції Румунії) 

[127], Російська Федерація (стаття 15 Конституції РФ) [148], Сербія 

(Конституція Сербії) [128], Словаччина (частина 2 статті 7 Конституції 

Словаччини) [149], Словенія (стаття 8 Конституції Словенії) [150], Україна 

(стаття 9 Конституції України) [129], Хорватія (стаття 141 Конституції Хорватії) 
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[130], Чехія (стаття 10 Конституції Чехії) [131], Чорногорія (стаття 145 

Конституції Чорногорії) [151], Франція (стаття 55 Конституції Франції) [152]. 

Деякі держави встановлюють певні обмеження для переважання 

міжнародних договорів над національним правом. Наприклад, частина 3 

статті 122 Конституції Албанії передбачає, що положення міжнародного 

договору мають перевагу над законодавством держави в тому випадку, якщо 

пряме застосування норм, виданих організацією, передбачено у міжнародному 

договорі, ратифікованому Албанією для участі в такій організації [116]. Таке 

формулювання дозволяє припустити, що міжнародні договори, укладені поза 

межами міжнародної організації, не мають переваги над національним 

законодавством.  

Інший приклад обмеження можна знайти в Конституції Кіпру. Згідно з 

частиною 3 статті 169 Конституції Кіпру договори, конвенції та угоди, укладені 

відповідно до вищенаведених положень цієї статті, мають з моменту 

опублікування в Офіційному віснику Республіки вищу силу від місцевого 

законодавства, за умови, що такі договори, конвенції та угоди застосовуються 

іншою стороною також [145]. Отже, положення міжнародних договорів 

переважають над положеннями внутрішнього законодавства лише за умови 

взаємності. Наведена умова досить цікава і чи не єдина в імплементаційній 

практиці європейських держав. Можна лише припустити, що умова взаємності 

була введена у зв’язку з важливістю угод про уникнення подвійного 

оподаткування для економіки Кіпру. 

Деякі європейські держави закріплюють переважання міжнародного 

договору над національним правом на законодавчому рівні. А саме, згідно зі 

статтею 13 Закону Латвії «Про міжнародні договори», положення міжнародних 

договорів, погоджених парламентом, переважають над національним правом у 

разі колізії [153]. На законодавчому рівні в Латвії передбачено, що міжнародні 

договори є частиною національного законодавства. Зокрема, відповідно до 



 

 
 

82 

статті 15 (3) Акта щодо адміністративних процедур, міжнародні договори 

застосовуються, незалежно від їх джерела, відповідно до свого статусу в 

ієрархії. У разі виникнення колізії між положенням міжнародного договору та 

положенням латвійського національного законодавства положення 

міжнародного договору переважає [153]. Іншим прикладом є стаття 5 

Федерального Закону Росії «Про міжнародні договори», де передбачено, що, 

якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, 

ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору 

[136]. 

Отже, для значної частини європейських держав характерний підхід, 

згідно з яким міжнародні договори переважають над національним правом 

(окрім конституційних норм), і таке переважання закріплюється на 

конституційному або на законодавчому рівні. Деякі держави встановлюють 

умови для переважання міжнародних договорів. 

Щодо держав, де статус міжнародних договорів є нижчим, ніж законів, 

варто зазначити таке. Конституція Республіки Туреччина від 1982 р. з 

подальшими змінами (далі – Конституція Туреччини) у статті 90 передбачає, що 

міжнародні договори, які набули чинності, мають силу закону. Звернення до 

Конституційного Суду щодо оспорювання міжнародного договору з підстави 

неконституційності неможливе [154]. Згідно з вищенаведеним положенням 

турецької конституції міжнародні договори мають силу закону, тобто можна 

припустити, спеціальний закон або закон, прийнятий пізніше, може мати 

перевагу над міжнародним договором. К. Економідес виокремлює групу 

держав, де статус деяких міжнародних договорів може бути нижчим, ніж статус 

законів. Як зазначається, у таких випадках міжнародний договір має силу 

виконавчого акта (указу, адміністративного рішення), через який міжнародний 

договір застосовується в національній правовій системі (Австрія, Німеччина, 

Швеція, Данія та ін.). Зауважується, що така практика трапляється нечасто і 
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стосується другорядних договорів [155, с. 16]. Варто пояснити, що така 

практика може зумовлюватися тим фактом, що в деяикх європейських державах 

не всі міжнародні договори стають частиною національної правової системи, а 

лише ті, згода на обов’язковість яких надається парламентом (наприклад, 

Україна).  

Отже, більшість європейських держав на конституційному рівні визначає 

переважання міжнародного договору над національним правом, окрім норм 

конституції.  

Статус міжнародного договору в національній правовій системі вказує на 

певну форму національної імплементаційної правотворчості. Якщо держава 

передбачає, що міжнародний договір стає частиною національної правової 

системи, то цей підхід відповідатиме такій формі національної 

імплементаційної правотворчості, як формальна інтеграція. Якщо держава не 

розглядає міжнародного договору як частину національної правової системи та 

опосередковує введення міжнародного договору в національну правову систему 

шляхом прийняття імплементаційних актів, то держава використовує змістовну 

інтеграцію.  

Статус міжнародного договору також опосередковує форми 

національного імплементаційного правотлумачення. Якщо міжнародний договір 

стає частиною національної правової системи, то цей підхід уможливлює всі 

форми національного імплементаційного правотлумачення, а саме: тлумачення 

норм національного права з урахуванням міжнародно-договірних норм, 

тлумачення міжнародно-договірних норм, що стали частиною правової системи 

держави, і тлумачення національним судом норм міжнародного договору на 

предмет конституційності. У державах, де міжнародний договір стає частиною 

національної правової системи та переважає над законами, існує можливість 

тлумачення національним судом міжнародного договору на предмет 
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конституційності. До таких держав можна віднести, наприклад, Францію, 

Іспанію, Італію, Німеччину, Польщу,Україну та ін. 

Як приклад можна навести юридичну практику в Україні. Згідно зі 

статтею 151 Конституції України «Конституційний Суд України за зверненням 

Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про 

відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або 

тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для 

надання згоди на їх обов’язковість». Ця норма деталізована у статті 13 Закону 

України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. (редакція 

від 26.04.2015р.), котра передбачає, що «Конституційний Суд України дає 

висновки у справах щодо відповідності Конституції України чинних 

міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що 

вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість» 

[156]. 

Виділяють два види конституційного контролю відповідності норм 

міжнародних договорів, а саме «попередній (превентивний, контроль a priori) та 

наступний контроль (репресивний, контроль a posteriоri)» [157, с. 5]. 

У таких державах, як Франція та Іспанія, закріплено модель попереднього 

конституційного контролю. Такий вид конституційного контролю має певні 

переваги, адже встановлює правову визначеність. Якщо встановлена 

відповідність міжнародного договору конституції, то такий міжнародний 

договір не може бути в подальшому оскаржений. Якщо конституційним судом 

встановлюється неконституційність положення міжнародного договору, то таке 

положення не має застосовуватися до держави або мають бути внесені зміни до 

конституції.  

У таких державах, як Іспанія та Німеччина, закріплено модель наступного 

конституційного контролю. Зауважується, що конституційні суди намагалися 

встановити відповідність між нормами конституції та нормами міжнародного 
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договору, застосовуючи презумцію «національний законодавець дотримується 

норм міжнародного договору». Наприклад, італійський Касаційний суд 

використовував правило lex specialis (спеціальний закон) для обґрунтування 

зазначеної презумпції, оскільки норми міжнародного договору можна 

розглядати як спеціальне правило щодо норм національного права. Більше того, 

у Німеччині національні суди мають право звернутися до Конституційного 

суду, якщо є сумніви щодо належності норми міжнародного договору до 

національної правової системи [158, с. 67].  

Держави-члени ЄС також використовують додатковий вид контролю, а 

саме конвенційний контроль. Цей вид контролю полягає у «встановленні 

відповідності його або його окремих положень основоположним договорам 

Європейського Союзу та Європейській конвенції про захист прав та основних 

свобод людини 1950 р. Йдеться про нову контрольну функцію органів 

конституційної юрисдикції європейських держав, в конституціях яких визнано 

пріоритет норм щодо захисту прав людини» [157]. 

Якщо міжнародний договір не стає частиною національної правової 

системи, то можливе лише врахування норм міжнародних договорів під час 

тлумачення норм національного права. У таких державах можливість 

тлумачення національним судом міжнародного договору на предмет 

конституційності не передбачена. Наприклад, заборона тлумачення 

міжнародного договору на предмет конституційності закріплена у статті 90 

Конституції Туреччини.  

Отже, статус міжнародного договору в національній правовій системі 

вказує на форму національної імплементаційної правотворчості та форму 

національного імплементаційного правотлумачення. 
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3.2 Характер дії міжнародного договору в правовій системі держави 

(пряма/непряма дія) 

Ще одним показником вияву форми національної імплементації 

міжнародних договорів слугує характер дії міжнародного договору в правовій 

системі держави. За характером дія міжнародного договору в правовій системі 

держави може бути прямою або непрямою. Пряма дія норми міжнародного 

договору означає можливість суб’єкта національного права застосувати цю 

норму у правовідносинах в межах національного права. У конституціях 

європейських держав часто вживається поняття «пряма дія». Це поняття 

використовується щодо норм самої конституції, наприклад, стаття 8 

Конституції України, котра  передбачає, що «норми Конституції України є 

нормами прямої дії». Також це поняття використовується і щодо норм 

міжнародних договорів, наприклад, Конституція Албанії в частині 1 статті 122 

передбачає, що міжнародний договір має пряму дію. 

У літературі на позначення прямої дії вживається також поняття 

«самовиконуваність» тощо [159, с. 26]. Історично, поняття «самовиконуваність 

норм міжнародних договорів» (self-executing) з’явилося в судовій практиці 

США, де прийнятий поділ норм міжнародних договорів на самовиконувані та 

несамовиконувані. Дж. Пауст наголошує, що конституційною є позиція, що 

жоден міжнародний договір за своєю сутністю не є несамовиконуваним, окрім 

договорів про оголошення війни від імені США. Усі міжнародні договори є 

самовиконуваними, окрім таких (або їх частин), які потребують прийняття 

національного імплементаційного законодавства або які стосуються 

оголошення війни. Щобільше, навіть несамовиконувані міжнародні договори 

можуть породжувати юридичні наслідки, а саме через непряму інкорпорацію. 

Так, норма міжнародного договору використовується як додатковий засіб 

тлумачення конституції, законів, загального права чи іншої правової норми 

[160]. М. Босвіт наголошує, що мова може йти не про самовиконувані норми 



 

 
 

87 

міжнародних договорів, а про «самодостатні» норми міжнародних договорів. 

Поняття «самовиконуваності» є ширшим і вміщує самодостатність норм 

міжнародних договорів та їх інкорпорацію в національне право [161].   

Отже, як видається, поняття «самовиконуваність», як і поняття «пряма 

дія» позначають безпосереднє застосування норми міжнародного договору 

національними суб’єктами права. Оскільки у конституціях багатьох 

європейських держав (Албанія, Україна, Португалія, Сербія тощо) 

використовується поняття «пряма дія», пропонується на позначення 

безпосереднього застосування норми міжнародного договору національними 

суб’єктами права використовувати поняття «пряма дія».  

При цьому варто зауважити, що з позиції загальної теорії держави і права  

пряма дія розглядається також як і напрям дії нормативно-правових актів, поряд 

з зворотною дією та переживаючою дією [78, c. 229]. При  цьому пряма дія 

означає, що «нормативно-правовий акт діє на правовідносини, що виникли 

після набрання ним чинності» [77, c. 229]. Варто зауважити, що міжнародний 

договір може мати пряму дію, як за характером, так і за напрямом такої дії. 

Наприклад, суб’єкт національного права має можливість застосувати норму 

міжнародного договору (пряма дія за характером) після набрання таким 

міжнародним договором чинності (пряма дія за напрямом).  

Серед європейських держав є як і держави, котрі забезпечують нормам 

міжнародного договору пряму дію, так і ті, які не забезпечують прямої дії. 

Втім, спостерігається тенденція до зростання кількості держав, що 

забезпечують нормам міжнародного договору пряму дію.  Як зазначає 

С. Верещетін, «зростання взаємозалежності між державами і народами, 

поєднане з постійним «проникненням» у багато національних сфер,  зокрема 

й у ті сфери, що раніше виключно регулювалися на національному рівні (від 

прав людини до економіки і оборони), а також розширення повноважень 

міжнародних організацій об’єктивно призвело до де-факто визнання 
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примату міжнародного права та спонукає держави до визнання цього 

примату де-юре» [162, с. 41]. 

Пряма дія міжнародного договору може забезпечуватися за допомогою 

конституційної або законодавчої норми чи шляхом правозастосування, тобто з 

використанням і правотворчих, і правозастосовних засобів. 

Деякі держави встановлюють пряму дію на конституційному рівні, а саме: 

Албанія, Казахстан, Ліхтенштейн, Португалія, Сербія, Словенія.  

Конституція Албанії в частині 1 статті 122 передбачає, що міжнародний 

договір має пряму дію, за винятком випадків, коли він не є самовиконуваним і 

його застосування потребує прийняття закону [116].  

У частині 3 статті 4 Конституції Казахстану передбачено, що міжнародні 

договори, які ратифіковані Республікою, мають пріоритет над її законами і 

застосовуються безпосередньо, окрім випадків, коли з міжнародного договору 

випливає, що для його застосування необхідне прийняття закону [144].  

Згідно з частиною 3 статті 8 Конституції Португалії правила, видані 

уповноваженими органами міжнародних організацій, членом яких є Португалія, 

набувають прямої дії в законодавсті Португалії, за умови, що такі правила 

викладені у відповідних міжнародних договорах [126]. Спеціальне правило 

існує щодо міжнародних договорів, які регулюють діяльність Європейського 

Союзу, та регуляторних актів, які видають його інституції. Так, частина 4 

статті 8 Конституції Португалії передбачає, що міжнародні договори, які 

регулюють діяльність Європейського Союзу, та регуляторні акти, які видають 

його інституції, застосовуються відповідно до права Європейського Союзу.  

Конституція Сербії у статті 16 передбачає, що ратифіковані міжнародні 

договори… мають пряму дію [128]. Конституція Словенії від 23 грудня 1991 р. з 

подальшими змінами у статті 8 вказує, що ратифіковані та опубліковані 

міжнародні договори повинні мати пряму дію [150]. 
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Деякі держави забезпечують положенням міжнародних договорів пряму 

дію на законодавчому рівні шляхом прийняття відповідної законодавчої норми 

(наприклад, Росія, Латвія).  

Згідно зі статтею 15 (3) Акта щодо адміністративних процедур Латвії 

міжнародні договори застосовуються, незалежно від їх джерела, відповідно до 

свого статусу в ієрархії. У разі виникнення колізії між положенням 

міжнародного договору та положенням латвійського національного 

законодавства положення міжнародного договору переважає [153].  

Згідно зі статтею 5 Федерального Закону Росії «Про міжнародні 

договори» передбачено, що положення офіційно опублікованих міжнародних 

договорів Російської Федерації, які не потребують прийняття 

внутрішньодержавних актів для їх застосування, мають пряму дію в Російській 

Федерації. Для застосування інших положень міжнародних договорів Російської 

Федерації приймаються відповідні акти [136].  

Забезпечення положенням міжнародних договорів прямої дії можливе 

також і під час здійснення правозастосовної діяльності. Наприклад, Пленум 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ прийняв Постанову № 13 від 19 грудня 2014 р., де в пункті 14 

зазначається, що «суди при здійсненні правосуддя можуть застосовувати норми 

міжнародних договорів безпосередньо як частину законодавства України, якщо 

вжиття відповідних заходів належить до компетенції суду або якщо вони 

сформульовані в міжнародному договорі як норми прямої дії. Як норми прямої 

дії підлягають застосуванню судом, зокрема, норми міжнародних договорів 

України, які закріплюють права людини та основоположні свободи» [163]. При 

цьому, слід відзначити, питання прямої дії не регламентується Законом України 

«Про міжнародні договори України» [164]. 

До держав, що не забезпечують міжнародному договору прямої дії, 

належать усі держави, де міжнародний договір не є частиною національної 
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правової системи. Наприклад, згідно зі статтею 95 Конституції Фінляндії 

положення міжнародних договорів, якщо вони мають законодавчу природу, 

набувають сили шляхом прийняття закону [108]. Тому у Фінляндії пряму дію 

матимуть акти, які відображають зміст міжнародних договорів, а не самі 

міжнародні договори. 

Окрім того, держави, де міжнародний договір є частиною національного 

законодавства, не завжди забезпечують пряму дію міжнародним договорам. Як 

вже зазначалося, у деяких державах постає питання про здатність норми 

міжнародного договору мати пряму дію.  

Можна навести кілька пояснень відсутності прямої дії для деяких норм 

міжнародних договорів. Насамперед, держави, що укладають міжнародний 

договір, можуть не бажати уможливлювати пряму дію для його норм. Історія 

переговорів щодо того чи іншого міжнародного договору може вказувати на те, 

чи мали на меті держави-сторони такого міжнародного договору надавати його 

положенням пряму дію. Наприклад, від початку переговорів щодо Європейської 

соціальної хартії малося на увазі, що права, проголошені вХартії не будуть мати 

юридичного характеру, тобто індивіди, що проживають у будь-якій з 

європейських держав, не зможуть захистити цих прав у судовому порядку ні в 

національному суді, ні на міжнародному рівні [165, с. 24]. Іншим поясненням 

може бути сама природа норм міжнародного договору, зокрема, «багато норм 

міжнародного права спрямовано на регламентацію тільки міжнародних 

відносин (наприклад, договори про кордони, союзи, норми статутів 

міжнародних організацій тощо)» [166, с. 19]. 

Деякі держави закріплюють поділ міжнародних договорів на договори з 

прямою дією (самовиконувані) та ті, не мають прямої дії (несамовиконувані) 

договори на законодавчому рівні (наприклад, Росія). Проблемним у 

застосуванні такого підходу є відсутність критеріїв, за допомогою яких можна 

віднести міжнародний договір до тієї чи іншої категорії, хоча зрозуміло, що 
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нормі міжнародного договору не буде забезпечуватися пряма дія, у разі вказівки 

в міжнародному договорі про необхідність прийняття внутрішнього акта для 

його застосування [136]. В той же час згідно з пунктом 3 Постанови Пленуму 

РФ від 10 жовтня 2003 р. № 5 «Про застосування судами загальної юрисдикції 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних 

договорів Російської Федерації» виділено ознаки, за якими норми міжнародного 

договору вважаються несамовиконуваними, а саме норми, які містять 

зобов’язання держави щодо внесення змін в національне законодавство, а також 

норми, які містять ознаки складів кримінально-караних діянь. До 

самовиконуваних норм міжнародних договорів згадана Постанова РФ відносить 

норми, які не потребують прийняття імплементаційних актів для їх 

застосування і здатні породжувати права й обов’язки для суб’єктів 

національного права [43]. 

Варто зазначити, що критерії віднесення положень міжнародних 

договорів до таких, що мають пряму дію, кожна держава визначає самостійно, 

як правило, вони не закріплені на нормативному рівні, а напрацьовуються в 

процесі правозастосування і правотлумачення. Наприклад, в Албанії саме на 

суди покладено вирішення питання про самовиконуваність міжнародних 

договорів. Зокрема, суд може визнати договір таким, що не має прямої дії, і 

відмовити у застосуванні його положень в разі відсутності спеціального 

внутрішнього законодавства, яке імплементувало б положення міжнародного 

договору [167]. 

На доктринальному рівні зроблено спробу розробити комплекс умов 

прямої дії норм міжнародного права в національній правовій системі. 

І. Карандашов зазначає, що можна виділяти загальні і спеціальні юридичні 

умови прямої дії. Загальною умовою є участь парламенту в процедурі 

укладення договорів. До спеціальних віднесено такі умови: здатність норми 

міжнародного договору до прямої дії (самовиконуваність), адресованість норми 
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міжнародного договору суб’єктам національного права, вираження згоди на 

обов’язковість міжнародного договору, набуття чинності міжнародним 

договором, офіційне опублікування міжнародного договору [168, с. 15]. 

Як зауважує А. Хамзін, під час вирішення питання про застосовуваність 

конкретної норми все залежить від змісту такої норми, який має бути достатньо 

визначеним та могти породжувати права й обов’язки для суб’єктів 

національного права і, відповідно, мати змогу служити підставою для 

індивідуальних правозастосовних актів судових органів [169]. Як видається, 

такий комплекс умов важко розглядати як універсальний, адже кожна держава 

самостійно визначає критерії прямої дії для норм міжнародних договорів.  

У європейських державах такі критерії формулюються судами і вони 

часто відрізняються між державами, що можна простежити на прикладі 

Нідерландів, Польщі та Німеччини. 

Так, у статті 93 Конституції Нідерландів зазначено, що норма 

міжнародного договору є обов’язковою для всіх осіб в силу свого змісту, який 

стає обов’язковим після опублікування. Цю конституційну норму Верховний 

суд Нідерландів протлумачивтак, що норма міжнародного договору має бути 

достатньо зрозумілою, аби функціонувати як об’єктивне право в межах 

національного правопорядку. Норма міжнародного договору є достатньо 

зрозумілою в силу свого змісту, якщо приватний суб’єкт права може зрозуміти, 

яка поведінка дозволена, а яка заборонена. Таку позицію висловив Верховний 

суд Нідерландів у справі щодо страйків 1986 р. [26, с. 180]. 

У Польщі застосовано подібний підхід, а саме судова практика Польщі 

розглядає норму міжнародного договору як самовиконувану, якщо така норма є 

самодостатньою, тобто такою, що дозволяє її застосування як вичерпної 

юридичної підстави для вирішення індивідуального спору [26, с. 399]. Якщо 

норма є самовиконуваною, то така норма надає суб’єктам права і може (і 

повинна) застосовуватися судами як незалежна юридична підстава для 
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прийняття судових рішень. У судовій практиці Польщі, принаймні  з 

1988 р., можна простежити готовність до прийняття самовиконуваних норм 

міжнародних договорів та їх прямого застосування. Така тенденція 

простежується особливо щодо міжнародних договорів, які встановлюють 

права індивідів [26, с. 400].  

У Німеччині суди розмежовують самовиконувані і несамовиконувані 

норми міжнародних договорів. Якщо міжнародний договір встановлює права 

для приватних суб’єктів та кореспондуючі обов’язки для держави, то суди 

застосують такі права, надані індивідові [26, с. 211]. 

Суд ЄС застосовує такі критерії самовиконуваності (у термінології Суду 

ЄС – це пряма дія). Відповідно до рішення Суду ЄС у справі Ван Генд ен Лоос 

проти Нідерландської адміністрації доходів («Van Gend en Loos v. Netherlands 

Inland Revenue Administration») № 26/62 від 5 лютого 1963 р. норма 

міжнародного договору має бути точною, чіткою і безумовною та не 

потребувати вжиття додаткових заходів на національному рівні чи на рівні 

ЄС[170]. У справі Урсула Бекер проти Фінансової адміністрації міста Мюнстера 

(«Ursula Becker v. Finanzamt Munster-Innenstadt») № 8/81 від 19 січня 1982 р. 

Суд ЄС постановив, що норми міжнародних договорів, які наділяють державу 

дискреційними повноваженнями щодо прийняття рішення, не можуть бути 

нормами прямої дії [171]. 

Як правило, критерії віднесення положень міжнародних договорів до 

таких, що мають пряму дію напрацьовуються судовою практикою, водночас 

існують відмінні підходи серед національних судів європейських держав. Проте 

спільною рисою для проаналізованих європейських держав є те, що критерієм 

віднесення положень міжнародних договорів до таких, що мають пряму дію, є 

здатність норми міжнародного договору породжувати права й обов’язки 

індивідів.  
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Національна імплементація норм міжнародних договорів, якими не 

забезпечується пряма дія, також має свої особливості. Такі норми міжнародних 

договорів імплементуються шляхом «перетворення» на норми національного 

права, що можна простежити на прикладі Австрії. 

До внесення змін в Конституцію Австрії всі міжнародні договори ставали 

частиною національного законодавства через офіційну публікацію. Проте таке 

формулювання не давало відповіді на питання, чи міжнародні договори мають 

пряму дію [172]. У 1964 р. було внесено зміни до Конституції Австрії, які мали 

на меті вирішити проблему надання міжнародним договорам прямої дії. З часу 

внесення змін до Конституції Національна Рада, яка надає згоду на 

міжнародний договір,уповноважена визначати, чи необхідним є прийняття 

внутрішніх нормативно-правових актів для імплементації міжнародного 

договору (частина 2 статті 50 Конституції Австрії). Відповідно, аналогічне 

повноваження отримав Федеральний Президент, у разі, коли міжнародний 

договір не потребує схвалення Національною Радою (частина 2 статті 66 

Конституції Австрії) [135]. Можна припустити, що опрацювання тексту 

міжнародного договору відбувається, коли Національна Рада або Федеральний 

Президент вирішать, що положення міжнародного договору потребують 

прийняття внутрішніх актів для національної імплементації. Отже, при 

здійсненні національної імплементації міжнародних договорів використанні 

правотворчих та правозастосовних засобів тісно пов’язані. 

Характер дії міжнародного договору у національній правовій системі 

вказує на форму національного імплементаційного правозастосування. 

Забезпечення прямої дії норм міжнародних договорів відповідатиме прямому 

застосуванню. Щодо норм міжнародних договорів, яким не забезпечується 

пряма дія, то в такому випадку використовується непряме застосування.  
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Отже, у випадку, коли норма міжнародного договору не відповідає 

критеріям щодо забезпечення прямої дії, держава може трансформувати норму 

міжнародного договору в норму національного права з використанням 

правотворчих засобів. Відтак можна зробити висновок про взаємзв’язок форм 

національної імплементаційної правотворчості та форм національного 

імплементаційного правозастосування, а саме непрямого застосування та 

змістовної інтеграції. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Як показники вияву форми національної імплементації міжнародних 

договорів можна розглядати статус і характер дії міжнародного договору в 

національній правовій системі. 

2. Статус міжнародного договору в національній правовій системі 

дозволяє з’ясувати можливість входження міжнародного договору в 

національну правову систему та його місце у цій системі. 

3. Щодо входження міжнародного договору у національну правову 

систему, то встановлено, що деякі держави проголошують міжнародний договір 

частиною національної правової системи (Андорра, Вірменія, Іспанія, Литва, 

Македонія, Росія), деякі – частиною національного законодавства (Албанія, 

Азербайджан, Болгарія, Греція, Португалія, Румунія, Україна, Хорватія, Чехія, 

Білорусь). Також міжнародний договір розглядається як джерело права 

(Польща, Нідерланди). Підхід, згідно з яким міжнародний договір розглядається 

як частина національного законодавства, або джерело права, або 

загальнообов’язковий акт, точніше визначає статус міжнародного договору в 

національній правовій системі, на відміну від підходу, згідно з яким 

міжнародний договір розглядається як частина національної правової системи. 

Деякі європейські держави вказують на необхідність прийняття 
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імплементаційних актів (Ірландія, Фінляндія). Є також група держав, 

конституції яких не містять положень щодо статусу міжнародного договору в 

національній правовій системі (Великобританія, Швеція, Норвегія). 

4. Щодо місця міжнародного договору в національній праовій системі, то 

значна частина європейських держав на конституційному рівні закріплює 

норму, згідно з якою міжнародні договори переважають над національним 

правом, окрім норм конституції (наприклад, Андорра (частина 4 статті 3 

Конституції Андорри), Болгарія (частина 4 статті 5 Конституції Болгарії), 

Вірменія (стаття 6 Конституції Вірменії)), а Туреччина передбачає, що 

міжнародні договори, мають силу закону (стаття 90 Конституції Туреччини). 

Натомість не знайдено прикладів закріплення примату міжнародних договорів 

над конституцією. 

5. З’совано, що статус міжнародного договору у національній правовій 

системі вказує на форму національної імплементаційної правотворчості. Так, 

коли міжнародні договори стають частиною національної правової системи, 

такий підхід відповідає формальній інтеграції. У державах, де міжнародний 

договір не стає частиною національної правової системи, приймається 

імплементаційний акт для відображення змісту міжнародного договору, що 

відповідає змістовній інтеграції. 

6. Статус міжнародного договору також опосередковує форми 

національного імплементаційного правотлумачення. Якщо міжнародний договір 

стає частиною національної правової системи, то цей підхід уможливлює всі 

форми національного імплементаційного правотлумачення, а саме: тлумачення 

норм національного права з урахуванням міжнародно-договірних норм, 

тлумачення міжнародно-договірних норм, що стали частиною правової системи 

держави, і тлумачення національним судом норм міжнародного договору на 

предмет конституційності. У державах, де міжнародний договір стає частиною 

національної правової системи та переважає над законами, існує можливість 
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тлумачення національним судом міжнародного договору на предмет 

конституційності. До таких держав можна віднести, наприклад, Францію, 

Іспанію, Італію, Німеччину, Польщу,Україну та ін. 

7. За характером дія міжнародного договору в національній правовій 

системі може бути прямою або непрямою залежно від можливості суб’єктів 

національного права застосовувати норму міжнародного договору 

безпосередньо. Характер дія міжнародного договору в національній правовій 

системівказує на форму національного імплементаційного правозастосування.  

8. Деякі держави встановлюють пряму дію на конституційному рівні, 

наприклад, Албанія (частина 1 статті 122 Конституції), Нідерланди (стаття 93 

Конституції) Деякі держави вирішують це питання на законодавчому рівні, 

наприклад, Латвія, Росія. У деяких державах питання забезпечення прямої дії 

нормам міжнародних договорів вирішують національні суди (наприклад, 

Польща, Україна). 

9. У державах, де нормам міжнародних договорів забезпечується пряма 

дія, використовується пряме застосування. У державах, де нормам міжнародних 

договорів не забезпечується пряма дія, використовується непряме застосування. 

При непрямому застосуванні норми міжнародних договорів імплементуються 

шляхом прийняття нормативно-правових актів, тобто, використовується 

змістовна інтеграція. 
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РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

МІЖНАРОДНИХДОГОВОРІВ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДЕРЖАВАМИ 

 

4.1 Форми національної імплементації міжнародних договорів за її 

юридичними засобами 

4.1.1 Імплементаційна правотворчість 

Як вже зазначалося раніше, національна імплементаційна правотворчість 

– це юридична діяльність правотворчих органів держави, що спрямована на 

створення (об’єктивацію), зміну, припинення та систематизацію нормативно-

правових приписів задля своєчасної, повної і всебічної реалізації міжнародно-

правових зобов’язань. До форм національної імплементаційної правотворчості 

належать змістовна інтеграція та формальна інтеграція. Спільною ознакою 

змістовної інтеграції та формальної інтеграції є використання правотворчих 

засобів. 

Формальна інтеграція – це форма національної імплементації 

міжнародних договорів, яка полягає в санкціонуванні набуття нормою 

міжнародного права сили норми національного права. Таке санкціонування 

відбувається переважно за допомогою конституційної норми, проте в деяких 

державах використовуються законодавчі норми. Змістовна інтеграція – це 

форма національної імплементації міжнародних договорів, яка полягає у 

прийнятті спеціального імплементаційного нормативно-правового акта, за 

допомогою якого відбувається змістовне відображення норм міжнародного 

права в національному праві. При змістовній інтеграції, на відміну від 

формальної інтеграції, міжнародні договори не стають частиною національної 

правової системи та потрібне прийняття спеціального імплементаційного 

нормативно-правового акта для відображення норм міжнародних договорів у 

національному праві.  

Можна простежити певні тенденції щодо використання форм 

національної імплементаційної правотворчості за типом правової системи 
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держави. Формальна інтеграція властива державам, де міжнародний договір 

стає частиною національної системи права і/або закріплено правило, згідно з 

яким норми міжнародного договору переважають над нормами національного 

права (окрім норм конституції), наприклад: Албанія, Азербайджан, Андорра, 

Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Естонія, Італія, Іспанія, Казахстан, Кіпр, 

Македонія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Російська 

Федерація, Сербія, Словаччина, Словенія, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія, 

Франція. За типом правової системи перелічені вище держави належать до 

романо-германських держав. Змістовна інтеграція характерна для держав, що не 

вводять міжнародний договір в національну правову систему, зокрема це 

Фінляндія, Мальта, Ірландія, Люксембург, Угорщина, Великобританія, Данія, 

Норвегія, Швеція. Тобто змістовну інтеграцію використовують держави з англо-

американським типом правової системи (Великобританія, Ірландія, Мальта), 

скандинавським типом правової системи (Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія) 

та деякі держави з романо-германським типом правової системи (Люксембург, 

Угорщина).  

Мета національної імплементації міжнародних договорів полягає в реалізації 

міжнародно-договірних зобов’язань держави. Тому видається доцільним 

проаналізувати формальну інтеграцію та змістовну інтеграцію з точки зору  

забезпечення умов належної реалізації міжнародних договорів на національному 

рівні. 

Перевагою змістовної інтеграції є можливість уточнення, деталізації норм 

міжнародних договорів для їх подальшого застосування на національному рівні. 

Формальна інтеграція не передбачає можливості уточнення норм міжнародних 

договорів. Досить часто положення міжнародних договорів мають загальний 

характер і їх практичне застосування можливе лише після уточнення. 

Відповідно, аби норма міжнародного договору була реалізована на 

практиці,потрібно деталізувати національне право. Формальна інтеграція, на 
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відміну від змістовної, створює передумови для прямої дії норми міжнародного 

договору, тобто уможливлює застосування цієї норми суб’єктами національного 

права. Тож уточнення норми міжнародного договору може відбутися на етапі 

правозастосування. 

При формальній інтеграції точніше відображається зміст міжнародного 

договору, ніж при змістовній інтеграції. При формальній інтеграції текст 

міжнародного договору не змінюється, а при змістовній інтеграції держава 

відображає в імплементаційному акті зміст норми міжнародного договору у 

своєму розумінні. При цьому може бути різне розуміння (тлумачення) одного й 

того самого положення міжнародного договору в різних державах. Таке явище 

ще називають фрагментарністю міжнародного права. У Доповіді Міжнародної 

комісії з права в рамках ООН від 13 квітня 2006 р. № A/CN.4/L.682 зазначено, 

що різні тлумачення загального правила є проявом фрагментарності [173].  

Варто зауважити, що змістовна інтеграція, порівняно з формальною 

інтеграцією, створює передумови для виникнення фрагментарності 

міжнародного права. Іншим аспектом цієї проблеми є те, що положення 

міжнародного договору тлумачаться і застосовуються на міжнародному рівні. 

Відповідно, може виникнути ситуація, коли національне право держави, яким 

імплементовано положення міжнародного договору, суперечить 

правотлумачній і правозастосовній міжнародній практиці. Тому при 

використанні змістовної інтеграції може виникати потреба в постійній зміні 

законодавства, для того щоб держава дотримувалася міжнародних зобов’язань. 

При формальній інтеграції суб’єкти національного права можуть швидше 

застосовувати норму міжнародного права, ніж при змістовній інтеграції. 

Прийняття імплементаційного акта може зайняти певний час, а також викликати 

певний внутрішній спротив всередині держави. Відповідно, може виникнути 

ситуація, коли міжнародний договір є обов’язковим для держави, а 

суб’єктинаціонального права не можуть скористатися з його норм, оскільки 
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держава не імплементувала норми цього міжнародного договору. Так, 

наприклад, відповідно до інформації Міністерства юстиції Великобританії 

«Конвенція про права та основоположні свободи людини 1950 р. є обов’язковим 

міжнародним договором, який Великобританія допомагала укладати і 

намагалась дотримуватись впродовж півстоліття. Проте протягом багатьох 

років згадана Конвенція не була повною частиною британського права. З 

набуттям чинності 2 жовтня 2000 р. Акт про права людини надав прямої дії та 

можливості застосовувати в судах права, що випливають з Конвенція про права 

та основоположні свободи людини 1950 р.»[174]. 

Аналогічна проблема існувала у скандинавських державах, проте там 

були прийняті закони про імплементаціюКонвенції про права та основоположні 

свободи людини 1950 р. в національне право. Так, у Данії відповідний акт 

чинний з 1 липня 1992 р., Ісландії – з 30 травня 1994 р., Швеції – з 1 січня 

1995 р., Норвегії – закон було прийнято наприкінці 1995 р. [175, с. 499]. 

Проблема тривалості проведення змістовної інтеграції може вирішуватися 

шляхом прийняття конституційного положення про те, що національне право 

приводиться у відповідність до міжнародних зобов’язань до моменту 

висловлення згоди на обов’язковість міжнародного договору. 

На відміну від змістовної інтеграції, при формальній інтеграції можлива 

колізія з конституційними нормами. Дослідження конституційної практики 

європейських держав продемонструвало, що більшість конституцій 

європейських держав передбачає пріоритет міжнародного договору над 

національним правом, проте такий міжнародний договір не повинен суперечити 

положенням конституції. Відповідно, можна припустити, що в разі колізії з 

конституційними нормами, норми міжнародного договору матимуть нижчу 

юридичну силу. У такому випадку ймовірним шляхом вирішення проблеми 

може бути пряма конституційна норма, яка буде забороняти укладати 

міжнародні договори, що суперечать конституції. Така норма міститься в 
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Конституції України, а саме стаття 9 Конституції України передбачає, що 

«укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 

можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України».  

Підсумовуючи, варто зазначити, що як формальна інтеграція, так і 

змістовна інтеграція, мають свої переваги та недоліки з точки зору ефективності 

реалізації міжнародно-договірних зобов’язань держави. 

Активізація інтеграції України в європейський правовий простір 

зумовлює необхідність вибору оптимальних форм національної імплементації 

міжнародних договорів для України. Адже від механізму національної 

імплементації залежить дієвість положень чинних міжнародних договорів на 

території України. На думку Є. Кубко, «правову систему України слід 

розглядати під кутом міжнародно-правових тенденцій і стандартів, які чітко 

відображаються в сучасній юридичній практиці» [176, с. 62]. 

У науці обґрунтовується позиція про існування обов’язку «узгоджувати 

норми внутрішнього та міжнародного права, виконуючи загальновизнаний 

принцип міжнародного права pacta sunt servanda» [177, с. 12]. Практика 

європейських держав може слугувати джерелом інформації для удосконалення 

форм національної імплементації міжнародних договорів. Як слушно зазначає 

Р. Давід, «не тільки законодавець має можливість використовувати порівняльне 

право для вдосконалення національного права. Така ж можливість відкрита для 

правової доктрини та судової практики» [178, с. 11].  

Для вироблення пропозицій щодо використання форм національної 

імплементації Україною потрібно з’ясувати форми національної імплементації 

міжнародних договорів, які використовує Україна, та окреслити проблемні 

моменти, пов’язані з їх застосуванням.  

Зі здобуттям незалежності України та активізацією міжнародних відносин 

вироблення ефективного механізму національної імплементації набуло 

актуальності і знайшло відображення в нормативно-правових актах. Розділ X 
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«Міжнародні відносини» Декларації про державний суверенітет України від 

1990 р. встановив «пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед 

нормами внутрішньодержавного права» [179].  

Питання механізму національної імплементації частково врегульовано і в 

Конституції України також. Згідно з частиною 1 статті 9 Конституції України 

«чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України» [129]. 

Частина 2 статті 9 Конституції України закріплює положення, згідно з яким 

«укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 

можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України» [129]. 

При цьому стаття 18 Конституції України передбачає правило, згідно з яким 

«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» [129]. 

Детальніше питання національної імплементації міжнародних договорів 

врегульовано на законодавчому рівні. Зокрема, частина 1 статті 19 Закону 

України «Про міжнародні договори України» передбачає, що «чинні міжнародні 

договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, 

передбаченому для норм національного законодавства» [164]; а частина 2 статті 

19 закріплює положення, згідно з яким «якщо міжнародним договором України, 

який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж 

ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 

застосовуються правила міжнародного договору» [164]. 

На думку Т. Шиба, «конституційне законодавство України у вирішенні 

питання про узгодження національного права з правом міжнародним 

використовує імплементацію у формі інкорпорації» [180, с. 31]. З урахуванням 
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класифікації, запропонованої в попередніх розділах дисертації, можна говорити 

про використання Україною формальної інтеграції в національній 

імплементаційній правотворчості. 

Водночас варто зауважити, що використання формальної інтеграції 

супроводжується приведенням національного законодавства у відповідність до 

норм міжнародних договорів. Ефективність процедур приведення законодавства 

у відповідність до норм міжнародних договорів впливатиме на ефективність 

формальної інтеграції.  

Активізація процесу інтеграції України в європейський правовий простір 

супроводжується напрацюванням механізмів приведення законодавства у 

відповідність до міжнародних зобов’язань України, зокрема зобов’язань 

України за Угодою про асоціацію між ЄС і Україною. У зв’язку із цим цікавим 

видається Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України» щодо удосконалення механізму 

наближення законодавства України до права ЄС», згідно з яким передбачається 

покладення обов’язку на суб’єкта законодавчої ініціативи щодо подання 

висновку про відповідність проекту акта міжнародно-правовим зобов’язанням 

України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС. Такий висновок готує 

суб’єкт права законодавчої ініціативи з урахуванням Методичних рекомендацій 

з наближення законодавства України до права ЄС, затверджених Головою 

Верховної Ради України. Висновок, у разі потреби, може бути поданий окремо 

від пояснювальної записки до законопроекту. Згаданий Проект Закону 

передбачає також контроль Комітету з питань європейської інтеграції на всіх 

стадіях законотворчості на предмет відповідності міжнародно-правовим 

зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС [181]. Також 

важливим є напрацювання ефективних процедур і щодо прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів. 
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Для того, щоб з’ясувати напрями удосконалення формальної інтеграції, 

видається необхідним окреслити проблемні моменти використання Україною 

цієї форми національної імплементації.  

В українській юридичній науці питання співвідношення міжнародного і 

національного права вважається дискусійним [182, с. 205]. Таке нормативно-

правове регулювання зумовлює низку проблемних моментів. В. Плавич слушно 

наголошує на таких проблемних моментах, як відсутність чітко визначеної 

ієрархії норм міжнародного та внутрішнього права, невизначеність місця 

міжнародних договорів, а також звичаєвих міжнародно-правових норм і рішень 

міжнародних судів у системі національного законодавства України [32, с. 25]. 

Загалом погоджуючись з думкою В. Плавича, можна виокремити такі 

проблеми у використанні формальної інтеграції при національній імплементації 

міжнародних договорів. Проблемним моментом, як видається, є місце 

міжнародних договорів в ієрархії джерел права України. Варто зауважити, що у 

Конституції України регламентується статус не всіх міжнародних договорів, а 

лише тих, які потребують згоди на обов’язковість з боку Верховної Ради 

України [183]. При цьому, конституційне положення лише передбачає, що чинні 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України. Натомість 

детальніше це питання регламентовано частиною 2 статті 19 Закону України 

«Про міжнародні договори України», де встановлюється примат усіх 

міжнародних договорів, що набули чинності в установленому порядку над 

актами законодавства України. Відсутність аналогічної конституційної норми 

породжує наукові дискусії.  

Як слушно зауважує Д. Третьяков, законодавча норма передбачає, що «всі 

без винятку міжнародні договори, а не лише ті, що отримали згоду парламенту, 

«інкорпоруються» в національне законодавство. А це означає, що й міжнародні 

договори, які укладені поза межами парламентського контролю й згідно з 
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Конституцією не є частиною національного законодавства України, повинні 

мати пріоритетність перед національними законами. Тобто принцип «pacta sunt 

servanda», хоча й не конституційно, але законом закріплений у правовій системі 

України. Цим визнано пріоритет міжнародного договору, а отже, й примат 

міжнародного права перед національним» [184]. 

Важливе значення для розуміння статусу міжнародних договорів в 

ієрархії українського законодавства має визначення поняття «національне 

законодавство». Це поняття без визначення його змісту використовує і 

Конституція України (ст. 9, 19, 118, п. 12 Перехідних положень Конституції 

України). Визначення поняття «національне законодавство» надане у Рішенні 

Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р., згідно з яким під терміном 

«законодавство» потрібно розуміти прийняті в межах повноважень та 

відповідно до Конституції України і законів України: закони України; чинні 

міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України; постанови Верховної Ради України; укази Президента України; 

декрети і постанови Кабінету Міністрів України [185].  

Отже, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною законодавства України, проте не зовсім 

зрозуміло їх місце в ієрархії джерел права України. Більшість українських 

науковців досягли згоди лише щодо того, що міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, «посідають нижчий 

щабель у цій ієрархії порівняно із самою Конституцією України» [184].  

Щодо співвідношення міжнародних договорів із законами України думки 

науковців різняться. Частина науковців наводить аргументи на користь того, що 

міжнародні договори переважають над національними законами. Наприклад, В. 

Євінтов дійшов висновку, що «у разі колізії норм ратифікованого договору й 

норм національного права перші мають вищу силу над другими й підлягають 

пріоритетному застосуванню, забороняється вводити в право України і, 
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відповідно, застосовувати договори, які суперечать її Конституції» [186, с. 27]. 

Такої ж позиції дотримуються С. Шевчук [187, с. 100] та В. Паліюк [188, с. 6]. 

Проте існує і протилежна думка. В. Погорілко вважає, що «міжнародні 

договори України, що укладаються центральними органами державної влади, не 

підлягають ратифікації з боку Верховної Ради України, а відтак – не є частиною 

національного права» [189, с. 258]. 

На противагу цій позиції М. Козюбра висловлює думку, що відсутність у 

Конституції положення про примат норм міжнародних договорів над нормами 

національного законодавства є свідомим рішенням Верховної Ради України, 

оскільки така норма містилася в проекті, але була вилучена з фінального тексту 

[190, с. 9]. На думку В. Скоморохи, відповідно до положення ч. 2 ст. 17 Закону 

України «Про міжнародні договори» від 22 грудня 1993 р.
3
, в тому разі, коли 

міжнародним договором, укладення якого відбулося у формі закону, 

встановлено інші правила, ніж передбачено законодавством України, 

застосовуються правила міжнародного договору України. Це не узгоджується з 

положеннями ст. 9 Конституції України, яка не визнає примату міжнародного 

права [191, с. 6–9].  

Дискусійність у доктринальних підходах щодо примату міжнародних 

договорів в українському праві зумовлює необхідність детальнішого 

врегулювання цього питання на конституційному рівні. 

Певні підходи із цього питання сформувалися у правозастосовній 

практиці, а саме 19 грудня 2014 р. Пленум вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв Постанову № 13 

«Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні 

правосуддя» (далі – Постанова Пленуму № 13) [163]. Ця Постанова внесла 

                                                           
3
 Слід зазначити, що Закон України «Про міжнародні договори» від 22 грудня 1993 р. втратив чинність у зв’язку 

з прийняттям Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004р., про обидва закони 

України передбачають примат міжнародного права.  
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кілька вагомих змін у розуміння примату норм міжнародних договорів в 

українському праві.  

Насамперед, чітко визначено місце міжнародного договору в системі 

джерел права України. Зокрема, пункт 2 Постанови Пленуму № 13 передбачає, 

що «суди при застосуванні міжнародних договорів України під час здійснення 

правосуддя мають враховувати, що частиною національного законодавства слід 

розглядати не тільки ратифіковані Верховною Радою України міжнародні 

договори України, а й ті міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких 

надано в інших формах, погоджених сторонами, наприклад, шляхом 

«підписання», «прийняття», «затвердження» і «приєднання»[163].  

Крім цього, в пункті 4 Постанови Пленуму № 13 зазначається, що «суди 

повинні враховувати, що існує пріоритет міжнародного договору України, згода 

на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, над національним 

законом та іншими актами законодавства, крім Конституції України. Тобто 

якщо таким міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного 

договору України» [163]. При цьому в пункті 2 зазначається, що «під час 

розгляду справ, вирішуючи (долаючи) колізію між нормою міжнародного 

договору, який набрав чинності для України не шляхом надання згоди 

Верховною Радою України на його обов’язковість у формі ратифікації, і 

нормою іншого акта законодавства України, слід враховувати юридичну силу 

акта законодавства, яким було надано згоду на обов’язковість міжнародного 

договору України» [163]. Отже, визначено, що всі міжнародні договори є 

частиною національного законодавства, проте займають різні місця в ієрархії 

джерел права України залежно від способу вираження згоди на їх 

обов’язковість. 

Підсумовуючи, виявлено наступний проблемний момент у використанні 

формальної інтеграції в Україні, що потребують подальшого вдосконалення: 
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нормативне врегулювання статусу міжнародних договорів у національній 

системі права на конституційному рівні. 

Хоча у літературі і зауважується, що Конституцією України, а також 

чинним законодавством створено досить надійний інструментарій для належної 

внутрішньо-правової імплементації міжнародно-правових зобов’язань України 

[192, с. 39], проте, цей інструментарій не є досконалим і потребує покращення, 

оскільки в законодавстві держав має бути чітко визначено механізм 

обов’язкового виконання міжнародно-правових зобов’язань [137, с. 25].  

Як справедливо зазначає О. Задорожній, «в Основному законі необхідно 

закріпити чіткі та однозначні норми, які б врегулювали питання застосування в 

Україні інших джерел міжнародного права, окрім міжнародного договору, 

регламентували співвідношення між міжнародними договорами, 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права та 

національним законодавством, встановили пріоритет міжнародно-правових 

норм перед нормами внутрішнього права» [193]. 

Першим напрямом удосконалення формальної інтеграції може бути 

уточнення регулювання статусу міжнародних договорів у національній правовій 

системі на конституційному і/або на законодавчому рівні. У літературі вже 

висловлювалися думки щодо вдосконалення конституційного регулювання 

статусу й характеру дії міжнародних договорів. В. Денисов та А. Мельник 

пропонують внести такі зміни й доповнення до статті 9 Конституції України:  

1) передбачити, що абзаци перший і другий статті 9 Конституції України 

перетворюються відповідно на частину 1 і частину 2 пункту 1 цієї статті;  

2) додати до пункту 1 статті 9 частину 3, виклавши її в такій редакції: 

чинні міжнародні договори України, які не потребують згоди Верховної Ради 

України на їх обов’язковість, так само становлять невід’ємну частину 

внутрішнього права України і застосовуються в порядку, передбаченому для 

норм внутрішнього права;  
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3) внести до пункту 1 статті 9 частину 4, виклавши її в такій редакції: 

якщо міжнародним договором України, що набув чинності у визначеному 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, 

незалежно від моменту набуття чинності таким законодавчим актом [192, с. 38–

39].  

Тож пропозиція В. Денисова та А. Мельника передбачає конституційне 

закріплення принципу примату міжнародних договорів та їх прямої дії. 

Оскільки в чинній редакції статті 9 Конституції України вжито поняття 

«частина національного законодавства України», то пропозиція В. Денисова та 

А. Мельника (пропонують вживати поняття «частина внутрішнього права 

України») може створити певні труднощі у правозастосуванні.  

Варто відзначити, що поняття «право» та «законодавство» не тотожні. 

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 9 липня 1998 р. зазначив, що 

«термін «законодавство», що вживається у частині третій статті 21 Кодексу 

законів про працю України щодо визначення сфери застосування контракту як 

особливої форми трудового договору, треба розуміти так, що ним охоплюються 

закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради 

України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів 

України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції 

України і законів України» [185].  

Натомість поняття «право» розуміється ширше. Як зазначає 

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 2 листопада 2004 р. у пункті 

4.1, «одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише 

законодавством як однією з його форм, а охоплює й інші соціальні регулятори, 

зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і 

зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства» [192]. Отже, 
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як видається, поняття «національне законодавство» буде більш точним у 

контексті статті 9 Конституції України.  

Варто наголосити й на тому, що підхід, який запропонували В. Денисов та 

А. Мельник, демонструватиме значну відкритість української правової системи 

до міжнародного права. Варто додати, що таку відкритість демонструють не всі 

європейські держави. З аналізу конституційної практики європейських держав 

випливає, що лише деякі держави, такі як Андорра, Азербайджан, Вірменія, 

Іспанія, Нідерланди, передбачають, що всі міжнародні договори стають 

частиною національної правової системи. Набагато більше європейських 

держав, а саме Албанія, Болгарія, Греція, Литва, Македонія, Польща, 

Португалія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чехія, вказують, що лише ратифіковані 

(погоджені парламентом) міжнародні договори стають частиною національної 

правової системи. Тобто, домінує все-таки позиція, що міжвідомчі міжнародні 

договори не стають частиною національної правової системи. При цьому варто 

мати на увазі, що види договорів, які підлягають ратифікації, відрізняються в 

європейських державах. 

Більш однозначною є позиція щодо примату міжнародних договорів, 

зокрема, більшість держав, які розглядають міжнародний договір як частину 

національної правової системи, проголошують його примат. До таких держав 

належать: Албанія, Азербайджан, Андорра, Вірменія, Греція, Грузія, Естонія, 

Казахстан, Кіпр, Македонія, Нідерланди, Польща, Словаччина, Хорватія, Чехія, 

Чорногорія та ін. При цьому деякі держави (наприклад, Польща, Словаччина) 

створюють певні умови для примату міжнародних договорів.  

Отже, імплементаційна практика європейських держав демонструє різні 

підходи до статусу міжнародних договорів у національній правовій системі. 

Такі підходи зумовлені особливостями історичного розвитку, типом правової 

системи, ідеологічною концепцією співвідношення міжнародного й 

національного права, яка переважає в державі, та іншими факторами.  
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Варто зазначити, що Україна активізувала процес європейської інтеграції, 

метою якого декларується вступ до Європейського Союзу. Тому «відкритість» 

до сприйняття норм міжнародних договорів може пришвидшити рух України в 

напрямку до інтеграції в Європейський Союз, проте така відкритість повинна 

мати певні межі. І такими межами можуть слугувати норми Конституції 

України. Також варто зауважити, що Україна за типом правової системи 

належить до романо-германських держав, де нормативно-правовий акт є 

основним джерелом права. Відповідно, у національній імплементації 

міжнародних договорів визначальними будуть правотворчі засоби. Натомість 

правозастосовні та правотлумачні засоби виконуватимуть допоміжну роль. 

Тому видається необхідним саме за допомогою правотворчих засобів 

регламентувати статус міжнародних договорів. З огляду на вищенаведений 

концептуальний підхід до національної імплементації міжнародних договорів 

можна запропонувати наступні напрями удосконалення формальної інтеграції, а 

саме 1) внесення змін до статті 9 Конституції України; 2) внесення змін до 

статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» та 3) прийняття 

спеціального імплементаційного закону щодо кожного міжнародного договору. 

Як видається можна запропонувати викласти статтю 9 Конституції 

України у такій редакції: 

«Стаття 9.  

1. Чинні міжнародні договори є частиною національного законодавства 

України. 

2. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 

можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Якщо 

міжнародним договором України, що набув чинності у визначеному порядку, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, 

незалежно від моменту набуття чинності таким законодавчим актом. У випадку 
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виникнення суперечностей між нормами чинних міжнародних договорів 

переважають норми міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого 

надає Верховна Рада України». 

Запропонована нова редакція статті 9 Конституції України чіткіше, ніж 

чинна редакція, забезпечує примат норм міжнародних договорів, над Законами 

України. Передовсім усі чинні міжнародні договори входять стають частиною 

національного законодавства України. На відміну від чинної редакції статті 9 

Конституції України, запропонована редакція передбачає, що і міжвідомчі 

міжнародні договори, тобто ті, котрі не погоджуються Верховною Радою 

України, стають частиною національного законодавства України. Така зміна 

важлива, оскільки чітко регламентує статус міжнародних договорів, для яких не 

передбачено згоди на обов’язковість Верховної Ради України, у національній 

правовій системі і може слугувати певною ґарантією їх виконання. 

Запропонована частина 2 статті 9 Конституції України регламентує статус 

міжнародних договорів в ієрархії джерел права України. На найвищому щаблі в 

ієрархії джерел права знаходиться Конституція України, після неї займають 

місце міжнародні договори, а вже потім – закони України. При цьому 

пропонується вибудувати певну ієрархію серед міжнародних договорів, а саме 

міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надає Верховна Рада 

України, переважатимуть над рештою міжнародних договорів. З огляду на те, 

що Верховна Рада України є органом представницької демократії і приймає 

нормативно-правові акти, що мають найвищу юридичну силу, таке 

розмежування видається доцільним та розумним. Таке положення 

стимулюватиме суб’єктів, відповідальних за укладення міжнародних договорів, 

враховувати положення міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких 

було надано Верховною Радою України. 

Важливо зауважити, що норми Конституції України повинні переважати 

над нормами міжнародних договорів, оскільки найчастіше на конституційному 
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рівні прописуються підходи держави до моральних питань (наприклад, дозвіл 

абортів, заборона одностатевих шлюбів тощо). Своєю чергою, міжнародна 

імплементація міжнародних договорів може призвести до досить широкого 

тлумачення норми міжнародного договору, наприклад, прийняття 

Європейським судом з прав людини рішень, в яких розширювально тлумачаться 

положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Очевидно, що таке розширювальне тлумачення норми міжнародного договору 

може суперечити нормам Конституції України. У такому випадку 

конституційна норма може зупинити дію відповідного розширювального 

тлумачення. 

Запропоновані зміни до статті 9 Конституції України, як видається, може 

бути важко втілити в життя у зв’язку з процедурою внесення змін до 

Конституції України. Стаття 9 Конституції України, до якої пропонуються 

зміни, належить до Розділу І Конституції України. А згідно зі статтею 156 

Конституції України «законопроект про внесення змін до розділу I «Загальні 

засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до 

Конституції України» подається до Верховної Ради України Президентом 

України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної 

Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України, затверджується 

всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України». 

Варто зауважити, що з моменту прийняття Конституції України зміни до неї ще 

жодного разу не вносилися шляхом затвердження на референдумі. Отже, 

внесення змін до статті 9 Конституції України може бути тривалим і політично 

складним процесом.  

З огляду на складну процедуру конституційних змін, можна 

запропонувати альтернативний підхід, а саме внесення змін до Закону України 

«Про міжнародні договори України». Так, Закон України «Про міжнародні 
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договори України» точніше, ніж Конституція України, регламентує статус і 

характер дії міжнародних договорів в українській правовій системі. Проте 

видається проблемним невизначеність статусу міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких не надається Верховною Радою України, оскільки відсутня 

вказівка, що ці міжнародні договори становлять частину національного 

законодавства, проте вони матимуть примат над законодавством України. 

Цю проблему можна було б усунути, виклавши частину 1 статті 19 Закону 

України «Про міжнародні договори України» у наступній редакції: «чинні 

міжнародні договори України є частиною національного законодавства і 

застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного 

законодавства». Така законодавча зміни регламентувала б статус міжвідомчих 

міжнародних договорів та забезпечила б їм пряму дію.  

Перевагою внесення змін до статті 19 Закону України «Про міжнародні 

договори України» є простіша процедура внесення змін, порівняно з 

Конституцією України. Водночас значним недоліком внесення змін до статті 19 

Закону України «Про міжнародні договори України» є той факт, що Закон 

України «Про міжнародні договори України» має такий самий статус, як й інші 

Закони України. Відповідно, положення пізніше прийнятих законів можуть 

розглядатись, як такі, що мають перевагу над положеннями Закону України 

«Про міжнародні договори України», у разі виникнення колізії. Водочас 

застосування підходу lex specialis, згідно з яким переважатиме спеціальний 

закон над загальним, може призвести до того, що все таки положення Закону 

України «Про міжнародні договори України» переважатимуть. В будь-якому 

випадку, залишається можливість двозначного тлумачення. 

Ще одним можливим підходом може бути прийняття спеціального Закону 

УКраїни, який би стосувався імплементації певного міжнародного договору 

[194]. Наприклад, в Україні діє Закон України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 
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23.02.2006 р. Як зазначено у преамбулі цього Закону України «цей Закон 

регулює відносини, що виникають у зв'язку з обов'язком держави виконати 

рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з 

необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод і протоколів до неї; з впровадженням в 

українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів 

прав людини; зі створенням передумов для зменшення числа заяв до 

Європейського суду з прав людини проти України». Тобто, згаданий Закон 

України спрямований на імплементацію Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод і протоколів до неї. 

У літературі обґрунтовується необхідність прийняття спеціальних законів 

стосовно інших міжнародних договорів. Наприклад, Л. Зіняк наголошує на 

важливості «прийняття спеціального закону, що регламентує специфіку 

міжнародного військового співробітництва України з іноземними державами і 

міжнародними організаціями та систематизує основні принципи і норми 

міжнародних актів у цій сфері, а також інших нормативних актів, які визначать 

головні тенденції розвитку національного законодавства з огляду на міжнародні 

зобов’язання нашої держави» [195, с. 12].  

В рамках роботи в Парламентській експертній групі при Комітеті з питань 

європейської інтеграції Верховної ради України автору стало відомо про ще 

один проект Закону України, спрямований на імплементацію Угоди про 

асоціацію, який на момент написання дисертаційного дослідження не був 

оприлюднений чи зареєстрований у Верховній Раді України.  

Прийняття спеціальних Законів України має той же недолік, що і внесення 

змін до Закону України «Про міжнародні договори України», а саме положення 

пізніше прийнятих законів можуть переважати над положеннями таких 

спеціальних законів у разі виникнення колізії. Окрім цього, це було б 

казуальним вирішенням питання статусу і характеру дії міжнародних договорів 
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у національній правовій системі і могло б потенційно призвести до неоднакової 

практики застосування норм різних міжнародних договорів. Також така 

практика може свідчити про те, що частина міжнародних договорів мають 

більшу вагу, ніж решта, оскільки для їх імплементації приймається спеціальний 

Закон України. 

Підсумовуючи, як видається, удосконалення формальної інтеграції 

шляхом уточнення статусу міжнародних договорів у статті 9 Конституції 

України видається оптимальним напрямом, у порівнянні з внесенням змін до 

Закону України «Про міжнародні договори України» та прийняттям 

спеціального закону щодо окремих міжнародних договорів. Проте реалізація 

цієї пропозиції може бути тривалою і складною. 

 

4.1.2 Імплементаційне правотлумачення 

Характеризуючи форми національного імплементаційного 

правотлумачення та форми національного імплементаційного 

правозастосування, передусім варто розмежувати тлумачення та застосування. 

Тлумачення та застосування норм міжнародних договорів тісно пов’язані, проте 

«з точки зору теорії права тлумачення та застосування правових норм 

розглядаються як різні види правової діяльності. Але на практиці чіткої межі 

між ними не існує, оскільки міжнародні судові органи виконують обидві 

функції одночасно… найбільше значення має тлумачення саме під час 

застосування міжнародних договорів; воно виступає умовою і передумовою їх 

ефективної реалізації» [175, с. 7]. 

Як слушно зауважує О. Мережко, «держави швидше намагаються 

використовувати у своєму законодавстві формули загального характеру, 

залишаючи деталі реалізації норм міжнародного права в національному праві 

процесові інтерпретації та застосування міжнародного права» [183]. 

С. Ратушний зазначає, що «відособленість міжнародно-правових норм, 
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включених у систему національного законодавства, зумовлена їх договірним 

походженням. Зв’язок з міжнародним договором виявляється щодо просторових 

меж і часових рамок, а також предметної сфери застосування таких норм. Їх 

тлумачення має здійснюватися у світлі цілей та принципів відповідного 

міжнародного договору, таким же чином заповнюються прогалини. 

Застереження, внесені державами в процесі його підписання, також впливають 

на зміст і практику застосування норм міжнародного договору» [177, с. 123]. 

Отже, тлумачення міжнародних договорів відіграє важливу роль в процесі 

імплементації міжнародних договорів та є самостійним процесом, рівноцінно як 

і застосування міжнародних договорів. 

Як було раніше визначено, національне імплементаційне 

правотлумачення – це юридична діяльність правотлумачних органів держави, 

що спрямована на встановлення змісту норм права, які об’єктивовані через 

нормативно-правові приписи відповідних джерел права для правильної, 

своєчасної, повної і всебічної реалізації міжнародно-правових зобов’язань. 

Виявлено такі форми національного імплементаційного правотлумачення: 

тлумачення норм національного права з урахуванням норм міжнародних 

договорів, тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано 

державою, для їх застосування в національній правовій системі та тлумачення 

норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, на предмет їх 

конституційності. Усі ці форми національного імплементаційного 

правотлумачення реалізуються за допомогою правотлумачних юридичних 

засобів, що є їх спільною ознакою, а відрізняються ці форми між собою за 

метою та об’єктом тлумачення. 

Тлумачення норм національного права із урахуванням норм міжнародних 

договорів – це форма національної імплементації міжнародних договорів, яка 

полягає у з’ясуванні змісту норми національного права зі зважанням на зміст 

відповідних норм міжнародних договорів, при цьому об’єктом тлумачення є 
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норма національного права, а мета – взяття до уваги змісту норми міжнародного 

договору. Цю форму імплементації міжнародних договорів використовують 

більшою чи меншою мірою усі європейські держави, незалежно від типу 

правової системи. Наприклад, Конституція Португалії (частина 2 статті 16) 

[126], Конституція Іспанії (частина 2 статті 10) [122] і Конституція Румунії 

(частина 1 статті 20) [127] безпосередньо вказують на необхідність тлумачення 

конституційних положень відповідно до міжнародних договорів з прав людини. 

За допомогою правотлумачної діяльності досягається узгодженість між 

конституційними положеннями та нормами міжнародних договорів. 

Суди в Німеччині, Нідерландах та Польщі застосовують норми 

міжнародних договорів як додатковий засіб тлумачення національного права 

[26, с. 13–14]. Також, на думку Є. Звєрєва, «рішення інших міжнародних судів 

(окрім Європейського суду з прав людини. – прим. автора) та іноземних судів 

щодо тлумачення міжнародних договорів не є обов’язковими для українських 

судів, однак їх вивчення та звернення до них як до додаткових засобів 

аргументації для українських судів є цілком прийнятним» [196, с. 14].  

Труднощі в застосуванні цієї форми національного імплементаційного 

правотлумачення можуть полягати у визначенні випадків, коли національні 

правозастосовні органи зобов’язані, а коли мають право враховувати положення 

міжнародних договорів при тлумаченні положень національного права, а також 

випадків врахування міжнародної правозастосовної практики. 

Тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, 

для їх застосування у національній правовій системі – це форма національної 

імплементації міжнародних договорів, яка полягає у з’ясуванні змісту норми 

міжнародного договору для її наступної індивідуалізації у правовідносинах між 

суб’єктами національного права, при цьому об’єктом тлумачення є норма 

міжнародного договору, а мета – індивідуалізація цієї норми для суб’єктів 

національного права. Ця форма поширена лише в частині європейських держав 
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романо-германського типу, де міжнародний договір став частиною національної 

правової системи та забезпечується пряме застосування його норм. У деяких 

європейських державах наявні різні підходи до тлумачення норм міжнародних 

договорів для їх застосування у національній правовій системі залежно від 

предмета регулювання міжнародного договору. У порівняльно-правовому 

дослідженні сприйняття Чехією і Словаччиною права ЄС та Конвенції про 

захист прав і основоположних свобод людини 1950 р. зроблено такі висновки. 

По-перше, Конституційні суди Чехії і Словаччини часто враховують положення 

Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 р. та її 

практику застосування. Суди загальної юрисдикції не є настільки відкритими, 

проте помітні певні зрушення, особливо в адміністративних судах Чехії. На 

противагу такому підходу, право ЄС частіше враховується судами загальної 

юрисдикції, та менше – Конституційними судами. Таку різницю у ставленні до 

права ЄС та права Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 

1950 р. М. Бобек і Д. Косар пояснюють, серед інших аргументів, проблемою 

перекладу. Якщо право ЄС доступне усіма мовами членів ЄС, то практика 

застосування Конвенції доступна лише англійською і французькою мовами, що 

не завжди знайомі суддям [180, с. 195–197]. 

При тлумаченні норм міжнародних договорів потрібно враховувати 

міжнародну правозастосовну практику. Положення міжнародного договору 

мали би тлумачитись згідно з правилами тлумачення міжнародних договорів. 

Такі правила закріплені у статтях 31–33 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів. Зокрема, стаття 31 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів передбачає: «Договір повинен тлумачитись 

добросовісно відповідно до звичайного значення, яке слід надавати термінам 

договору в їхньому контексті, а також у світлі об’єкта і цілей договору. Поряд з 

контекстом враховуються: а) усяка наступна угода між учасниками щодо 

тлумачення договору або застосування його положень; b) наступна практика 
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застосування договору, яка встановлює угоду учасників щодо його тлумачення; 

с) будь-які відповідні норми міжнародного права, які застосовуються у 

відносинах між учасниками» [17]. Відповідно, національні правозастосовні 

органи під час застосування положення міжнародного договору повинні 

враховувати практику застосування міжнародного договору та угоди щодо 

тлумачення договору або застосування його положень.  

Такий підхід набув поширення у практиці деяких європейських держав. 

Зокрема, прийнята Пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ Постанова від 19 грудня 2014 р.№ 13 «Про 

застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні 

правосуддя» [163] свідчить про застосування судами України вищеописаного 

підходу. Пункт 11 цієї Постанови передбачає, що «застосовуючи міжнародні 

договори України під час здійснення правосуддя, суди повинні враховувати, що 

при тлумаченні міжнародного договору застосовуються правила статей 31, 32, 

33 Віденської конвенції… Поряд із контекстом міжнародного договору 

враховуються: будь-яка наступна угода між учасниками щодо тлумачення 

договору або застосування його положень; наступна практика застосування 

договору, яка встановлює угоду учасників щодо його тлумачення; будь-які 

відповідні норми міжнародного права, які застосовуються у відносинах між 

учасниками… У разі виникнення труднощів із застосуванням міжнародних 

договорів України суди при здійсненні правосуддя можуть використовувати 

акти та рішення міжнародних організацій, спеціалізованих органів, які мають 

повноваження щодо тлумачення відповідних міжнародних договорів або 

врегулювання спорів щодо тлумачення. Наприклад, нормативний зміст поняття 

«затримання», коли обмежується право індивіда на свободу, розкривається у 

Зводі принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню або ув’язненню у 

будь-якій формі, затвердженому Резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН 

від 09 грудня 1988 року, у Правилах Організації Об’єднаних Націй, що 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_118
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_206
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_206
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_205
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стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі, прийнятих Резолюцією 

45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року, у Правилах 

застосування тримання під вартою, умов, у яких воно відбувається, і 

запровадження гарантій від зловживань, наданих Рекомендацією REC (2006) 13 

Комітету Міністрів Ради Європи від 27 вересня 2006 року» [163].  

Зацитоване положення свідчить про те, що міжнародну правозастосовну 

практику мають враховувати суди України під час тлумачення положень 

міжнародного договору. Такий підхід уможливлює врахування на 

національному рівні не лише норм міжнародних договорів, а і результатів 

міжнародної імплементації. Отже, тлумачення норм міжнародних договорів для 

застосування, за умови закріплення обов’язку для національних 

правозастосовних органів тлумачити положення міжнародних договорів 

відповідно до міжнародних правил (статті 31–33 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів), дозволяє враховувати на національному рівні 

результати міжнародної імплементації. 

Труднощі у тлумаченні норм міжнародних договорів для їх застосування 

у національній правовій системі можуть виникати у зв’язку з відсутністю 

офіційного перекладу міжнародної правозастосовної практики мовою, якою 

послуговуються національні правозастосовні органи, необхідністю моніторингу 

міжнародної правозастосовної практики для того, щоб враховувати її при 

здійсненні правозастосування. Тому важливим є видання матеріалів, що містять 

результати міжнародної правозастовної практики державною мовою, а також 

проведення відповідних тренінгів. 

Тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, 

на предмет їх конституційності – це форма національної імплементації 

міжнародних договорів, яка полягає у з’ясуванні змісту норми міжнародного 

договору для визначення її відповідності нормам конституції певної держави, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_204
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_204
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_204
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при цьому об’єктом  тлумачення є норма міжнародного договору, а метою – 

з’ясування відповідності цієї норми конституції.  

Як зазначає Н. Сергієнко, контроль конституційності міжнародних актів є 

однією з функцій конституційного контролю [157, с. 10]. Ця форма національної 

імплементації міжнародних договорів реалізується конституційним судом 

держави і поширена переважно в державах з романо-германським типом 

правової системи. Варто зауважити, що цю форму національної імплементації 

міжнародних договорів не використовують держави з англо-саксонським та 

скандинавським типами правової системи.  

Тлумачення норм міжнародного договору на предмет їх конституційності 

може призвести до «блокування» конституційним судом дії норми 

міжнародного договору. На думку Б. Осмініна, конституційний суд може 

вплинути на реалізацію міжнародних договірних зобов’язань шляхом: 

1) перевірки конституційності норм чинних міжнародних договорів; 

2) наступного контролю конституційності актів, які санкціонують укладення 

міжнародних договорів і визначають порядок їх застосування; 3) перевірки 

відповідності законів та підзаконних актів чинним міжнародним договорам 

(конвенційний контроль). Якщо перший і другий види контролю можуть 

утруднити реалізацію міжнародних зобов’язань, то третій, навпаки, 

спрямований на спрощення [43, с. 297].  

При застосуванні першого виду контролю конституційний суд може своїм 

рішенням «заблокувати» дію норми міжнародного договору, у випадку 

визнання її неконституційності, що призведе, до необхідності виправлення 

ситуації за допомогою правотворчих засобів, а саме через прийняття 

імплементаційних актів з урахуванням змісту конституційної норми.  

Для уникнення такої ситуації деякі держави у своїх конституціях, а саме 

Туреччина (стаття  90 Конституції), Нідерланди (стаття 120 Конституції), 

забороняють конституційний контроль чинних міжнародних договорів [43, 
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с. 298–299]. Як видається, слушною є позиція конституційної ради Франції, яку 

наводить І. Лукашук, а саме, що рішення про конституційність міжнародного 

договору визначає його застосовуваність, а тому має відносний ефект, оскільки 

визнання міжнародного договору неконституційним не може позбавити договір 

міжнародно-правової сили, а робить його незастосовуваним в рамках 

національного права. При цьому рішення про незастосовуваність договору в 

державі має наслідком міжнародно-правову відповідальність за невиконання 

міжнародного зобов’язання [197, с. 242].  

При одночасному використанні тлумачення норм міжнародних договорів 

для їх застосування у національній правовій системі та тлумачення норм 

міжнародних договорів на предмет їх конституційності можуть виникнути 

розбіжності в тлумаченні норми міжнародного договору Верховним судом 

держави та Конституційним судом держави. Одним із способів уникнення таких 

розбіжностей може бути здійснення попереднього конституційного контролю 

[158, с. 113]. При попередньому (до моменту укладення міжнародного 

договору) аналізі норми міжнародного договору на предмет її конституційності 

можна уникнути «блокування» дії норми міжнародного договору на 

національному рівні. 

Можна простежити певні тенденції щодо використання форм 

національного імплементаційного правотлумачення залежно від типу правової 

системи держави. Спільним для всіх типів правових систем, до яких належать 

європейські держави (романо-германська, англо-саксонська та скандинавська), є 

тлумачення норм національного права із урахуванням норм міжнародних 

договорів. Інші дві форми національного імплементаційного правотлумачення, 

а саме тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, 

для їх застосування у національній правовій системі та тлумачення норм 

міжнародних договорів, згоду на які надано державою, на предмет їх 
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конституційності, використовують лише держави з романо-германським типом 

правової системи. 

З’ясувавши європейський досвід використання форм національного 

імплементаційного правотлумачення, можна сформулювати пропозиції щодо 

удосконалення цих форм в Україні. Проте передусім необхідно з’ясувати, які 

форми національного імплементаційного правотлумачення використовуються 

Україною.  

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

цей орган дає висновки про відповідність Конституції чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної 

Ради для надання згоди на їхню обов’язковість [156]. Отже, може йти мова про 

використання в Україні тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які 

надано державою, на предмет їх конституційності. 

Як зауважує Д. Терлецький, «контроль конституційності міжнародних 

договорів України залежно від часу здійснення має дві форми: попередній 

конституційний контроль та наступний конституційний контроль»  

[198, с. 173]. 

У статті 87–88 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

деталізується порядок дачі такого висновку, а саме «питання щодо 

конституційності чинного міжнародного договору розглядається 

Конституційним Судом України за конституційним поданням Президента 

України, Кабінету Міністрів України. У разі дачі висновків про невідповідність 

міжнародного договору Конституції України Конституційний Суд України у 

цьому ж провадженні вирішує також питання щодо неконституційності цього 

договору чи його окремих частин» [156]. Стаття 88 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» встановлює, що питання щодо конституційності 

міжнародних договорів, які вносяться до Верховної Ради України для надання 

згоди на їх обов’язковість, розглядаються Конституційним Судом України за 
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конституційним поданням Президента України, Кабінету Міністрів України до 

прийняття Верховною Радою України відповідного закону. Відкриття 

конституційного провадження у цих справах зупиняє розгляд Верховною Радою 

України питання щодо надання згоди на їх обов’язковість» [156]. Отже, Закон 

України «Про Конституційний Суд України» встановлює як попередній, так і 

наступний конституційний контроль відповідності норм міжнародних договорів 

Конституції України. 

Також Закон України «Про Конституційний Суд України» регламентує 

питання розгляду справ щодо конституційності правових актів про набуття 

міжнародними договорами чинності для України. У статті 89 цього Закону 

відзначається, що «питання щодо конституційності правових актів Верховної 

Ради України, Президента України або Кабінету Міністрів України про 

набрання міжнародними договорами чинності для України розглядаються 

Конституційним Судом України відповідно до пункту 1 статті 13 за 

конституційними поданнями суб’єктів, визначених у статті 40 цього Закону. Під 

час розгляду справи щодо конституційності правового акта, зазначеного у 

частині першій цієї статті, Конституційний Суд України одночасно дає 

висновок щодо конституційності міжнародного договору України, що набрав 

чинності за цим правовим актом» [156]. Тобто на рівні закону передбачено 

можливість, що правовий акт про набуття міжнародними договорами чинності 

для України буде неконституційним, а міжнародний договір – конституційним.  

Конституційний Суд України неодноразово давав висновки щодо 

конституційності міжнародних договорів, наприклад, Висновок № 3-в/2001 у 

справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку 

щодо відповідності Конституції України Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду (справа про Римський статут) [199].  

Окрім тлумачення норм міжнародних договорів на предмет відповідності 

Конституції України, Конституційним Судом України використовуються також 
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й інші форми національного імплементаційного правотлумачення. Так, у 

мотивувальній частині своїх рішень Конституційний Суд України посилається 

на норми міжнародних договорів.  

На думку Т. Слінько, «Конституційний Суд України при формулюванні 

своїх правових позицій у пошуках додаткових аргументів звертається як 

безпосередньо до Конвенції, так і до практики Європейського суду з прав 

людини, і таким чином стає свого роду провідником міжнародних принципів і 

норм в царині прав людини на національний ґрунт… Конституційний Суд 

України посилається не лише на Конвенцію та практику Європейського суду з 

прав людини, але й на інші міжнародні договори, які ратифіковані Україною, 

так і на міжнародні договори, не ратифіковані Україною або які мають 

рекомендаційний характер» [200, с. 597].  

Можна навести кілька прикладів рішень Конституційного Суду України, 

де є посилання на норму міжнародного договору. Так, Конституційний Суд 

України у своєму рішенні від 2 листопада 2004 р. у справі про призначення 

судом більш м’якого покарання зазначає, що «вимога додержувати 

справедливості при застосуванні кримінального покарання закріплена і в 

міжнародних документах з прав людини, зокрема у статті 10 Загальної 

декларації прав людини 1948 року (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 

10 грудня 1948 року), статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права 1966 року, статті 6 Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод 1950 року. Зазначені міжнародні акти, згідно з частиною 

першою статті 9 Конституції України, є частиною національного 

законодавства України. Це кореспондується з рекомендаціями, які містяться в 

пунктах 2.1, 2.2, 2.3 прийнятих Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 

45/110 від 14 грудня 1990 року Мінімальних стандартних правил Організації 

Об’єднаних Націй стосовно заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням 

(Токійські правила). Ці правила застосовуються до всіх осіб, щодо яких 
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здійснюється судове переслідування, без будь-якої дискримінації за ознаками 

раси, кольору шкіри, статі, віку, мови, релігії, політичних чи інших 

переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 

місця народження чи іншого статусу (пункт 2.2). Поряд з іншими 

обставинами мають бути враховані, зокрема, характер і ступінь тяжкості 

правопорушення, дані про особу правопорушника, а також інтереси захисту 

суспільства тощо (пункт 2.3)» [201]. 

У Рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 2007 р. у справі про 

соціальні гарантії громадян зазначається: «Принципи соціальної держави 

втілено також у ратифікованих Україною міжнародних актах: Міжнародному 

пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Європейській 

соціальній хартії (переглянутій) 1996 р., Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та рішеннях Європейського суду з прав людини. 

Зокрема, згідно зі ст. 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 р. 

держава зобов’язана підтримувати функціонування системи соціального 

забезпечення, її задовільний рівень, докладати зусиль для її поступового 

посилення тощо» [202]. 

На думку Т. Слінько, так, «посилаючись на рішення Європейського суду, 

орган конституційного контролю надає більший авторитет своїй правовій 

позиції та одночасно показує узгодженість правових позицій органів правосуддя 

національної та міжнародних правових систем. Конституційний Суд України 

застосовує рішення Європейського суду з прав людини  та правові позиції, що в 

них містяться, насамперед для підтвердження власних правових позицій і як 

засіб конкретизації положень національного законодавства в галузі захисту та 

забезпечення прав і свобод людини» [200, с. 600]. 

Отже, можна зробити висновок про використання Конституційним Судом 

України не лише тлумачення норм міжнародних договорів на предмет 

відповідності Конституції України, а і тлумачення норм національного права з 
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урахуванням норм міжнародних договорів та тлумачення норм міжнародних 

договорів, згоду на які надано державою, для їх застосування в національній 

правовій системі. Останні дві форми національного імплементаційного 

правотлумачення використовуються також й судами загальної юрисдикції [203]. 

Як зауважувалося вище, Конституційний Суд здійснює контроль за 

конституційністю міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради 

України, а також за конституційністю чинних міжнародних договорів. У 

доктрині існують різні погляди щодо функцій Конституційного Суду України. 

Так, як зазначає Н. Сергієнко, фактично Конституційний Суд України 

виконує більше функцій, а саме «особливістю конституційної юрисдикції 

України є здійснення Конституційним Судом України функції контролю 

конституційності договорів, що вносяться до Верховної Ради України для 

надання згоди на їх обов’язковість, а також чинних міжнародних договорів 

України. Функція контролю конвенційності національних законів та функція 

контролю відповідності національних законів міжнародним договорам 

України фактично здійснюються Конституційним Судом України, проте 

остаточного законодавчого закріплення не набули» [157, с. 6]. На думку 

О. Соловйова, «КСУ не уповноважений визначати відповідність законів 

України приписам Конвенції, а висловлене в літературі припущення стосовно 

здійснення такого повноваження «де-факто» видається щонайменше 

передчасним» [204, с. 11]. 

Юридичним наслідком попереднього конституційного контролю може 

бути нездійснення ратифікації міжнародного договору. Наприклад, Україна 

підписала 20 січня 2000 р. Римський статут Міжнародного кримінального суду. 

Проте 11 липня 2001 р. Конституційний Суд України дав висновок № 3-в/2001 у 

справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку 

щодо відповідності Конституції України Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду (справа про Римський статут), де зазначив, що «Римський 



 

 
 

130 

статут Міжнародного кримінального суду, підписаний від імені України 

20 січня 2000 року, який вноситься до Верховної Ради України для надання 

згоди на його обов’язковість, таким, що не відповідає Конституції України, в 

частині, що стосується положень абзацу десятого преамбули та статті 1 Статуту, 

за якими «Міжнародний кримінальний суд... доповнює національні органи 

кримінальної юстиції» [199].  

Такий висновок Конституційного Суду України призвів до неможливості 

ратифікації Римського статуту Верховною Радою України до прийняття 

Конституційним Судом України іншого висновку з цього питання або внесення 

змін до Конституції України. Саме тому 4 лютого 2015 р. Верховна Рада 

України прийняла Постанову № 145-VIII «Про Заяву Верховної Ради України 

«Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо 

скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими 

особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» 

та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства 

українських громадян» [205]. Також  Проект Закону України про внесення змін 

до статті 124 Конституції України (щодо визнання положень Римського статуту) 

реєстр. №1788 від 16.01.2015 р. передбачає внесення змін до Конституції 

України для уможливлення ратифікації Римського статуту. 

Значну роль Конституційного Суду України можна продемонструвати на 

прикладі імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 

від 5 листопада 1992 р. Хартію вперше ратифікувала Верховна Рада України 24 

грудня 1999 р., проте ратифікаційний Закон було скасовано Конституційним 

Судом України з огляду на його неконституційність [206]. Вдруге Хартію було 

ратифіковано Законом України № 802-IV від 15 травня 2003 р. Отож, рішенням 

Конституційного Суду України можна «заблокувати» дію міжнародного 

договору в національній правовій системі. 
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Як зазначає В. Скомороха, «зрозуміло, що в разі давання Конституційним 

Судом висновку про невідповідність зазначених міжнародних договорів 

Конституції України, вони, відповідно, втрачають обов’язковість для України» 

[207, с. 75]. Як видається, міжнародний договір втратить свою обов’язковість як 

джерело національного права, проте залишатиметься обов’язковим для України 

на міжнародному рівні. Тобто визнання невідповідності норм міжнародних 

договорів Конституції України може спричинити «блокування» дії такої норми 

міжнародного договору на національному рівні та до міжнародно-правової 

відповідальності України на міжнародному рівні. 

Потенційно можуть існувати текстуальні розбіжності міжнародних 

договорів України та Конституції України. На думку авторів Науково-

практичного коментарю Конституції України, «на цей випадок Конституція 

не має прямої відповіді, тому що ця проблема є міжнародно-правовою і її 

вирішення міститься в частині 1 статті 46 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів, що «держава не вправі посилатися на ту обставину, 

що її згода на обов’язковість для неї міжнародного договору була виражена з 

порушенням того чи іншого положення її внутрішнього права, що стосується 

компетенції укладати договори, як на підставу недійсності її згоди, якщо 

тільки таке порушення не було явним і не стосувалося норми її внутрішнього  

права особливо важливого значення». При цьому порушення норми 

внутрішнього права особливо важливого значення повинно бути надзвичайно 

серйозним і ставити під сумнів сам факт дотримання конституційного ладу 

держави, внаслідок чого було спотворено її міжнародно-правову позицію 

щодо укладання цього договору. В іншому випадку договір буде визнано 

чинним і виникне питання про його виконання» [208, с. 174].  

З’ясувавши форми національного імплементаційного правотлумачення, 

які використовуються Україною, можна зробити висновок, що проблемним є 

«блокування» дії міжнародного договору на національному рівні. Тому 
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видається слушним уточнити підходи до конституційного контролю за 

міжнародними договорами. Для уникнення вищезгаданої проблеми деякі 

європейські держави у своїх конституціях, а саме Туреччина (стаття 90 

Конституції), Нідерланди (стаття 120 Конституції), забороняють 

конституційний контроль чинних міжнародних договорів [43, с.  298–299]. 

Проте багато європейських держав запровадили судовий контроль 

конституційності чинних міжнародних договорів (наприклад, Болгарія, Чехія, 

Німеччина). Деякі європейські держави запровадили підхід, згідно з яким 

суди використовують принцип «дружнього тлумачення» міжнародних 

договорів та національного права, наприклад, такий підхід функціонує в 

Німеччині, Польщі [26, 13]. Відповідно, європейська практика не дає 

однозначної відповіді щодо підходу використання такої форми національного 

імплементаційного правотлумачення, як тлумачення норм міжнародних 

договорів на предмет відповідності конституції.  

Європейський підхід щодо «дружнього тлумачення» норм міжнародних 

договорів, в тому числі на предмет конституційності, видається найбільш 

придатним для удосконалення конституційного контролю в Україні з огляду 

на наступне. По-перше, такий підхід є достатньо гнучким для того та 

дозволяє визнати положення міжнародних договорів неконституційними у 

випадку істотних відмінностей з нормами Конституції. По-друге, такий 

підхід стимулюватиме Конституційний Суд України до знаходження 

узгодженості між нормами міжнародних договорів та нормами Конституції 

України. Тому видається слушним закріпити у статті 151 Конституції України 

положення про те, що «висновки про відповідність Конституції України чинних 

міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться 

до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість даються з 

врахуванням принципу максимального узгодження норм міжнародних 

договорів та норм Конституції України». Застосування цього принципу мало б 
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спрямовувати Конституційний Суд України на пошук узгодженого тлумачення 

норм Конституції України та норм міжнародних договорів та могло би 

призвести до зменшення висновків щодо неконституційності міжнародних 

договорів. 

Також у літературі висловлюється наступна пропозиція щодо 

удосконалення тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано 

державою, для їх застосування в національній правовій системі. А саме, 

висловлюється пропозиція щодо «законодавчого наділення єдиного органу 

конституційної юрисдикції повноваженнями з тлумачення норм міжнародних 

договорів, включених до системи національного законодавства. Таке 

нововведення значно посприяло би формуванню єдиної практики застосування 

національними судами міжнародних договорів, включених до складу 

національного законодавства. Поки що Конституційний Суд України здійснює 

так зване правозастосовне тлумачення, коли міжнародно-договірні норми 

інтерпретуються для конкретного випадку, тобто в цьому сенсі – казуальне 

тлумачення» [209, с. 91].  

Такий підхід, безперечно, має право на існування, проте тоді 

Конституційний Суд України мав би враховувати міжнародну практику 

правозастосування та правотлумачення норм міжнародних договорів. Інакше, 

без урахування міжнародної практики, Конституційний Суд України може 

створити власне розуміння норм міжнародних договорів, що може й не 

узгоджуватися з міжнародною практикою. Тому такий підхід полягає в 

уповноваженні Конституційного Суду України на тлумачення норм 

міжнародних договорів з обов’язковим врахуванням міжнародної 

імплементаційної практики, що сприятиме уніфікації правозастосовної 

практики. З іншої сторони така пропозиція унеможливила б самостійне 

тлумачення норм міжнародних договорів іншими судами (наприклад, вищими 

спеціалізованими судами України). Тому пропозиція щодо наділення 
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Конституційного Суду України повноваженням з тлумачення норм 

міжнародних договорів, включених до системи національного законодавства 

видається не до кінця збалансованою. 

Отже, для вдосконалення використання Україною форм національного 

імплементаційного правотлумачення видається слушним закріпити у статті 151 

Конституції України положення про те, що «висновки про відповідність 

Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих 

міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання 

згоди на їх обов'язковість даються з врахуванням принципу максимального 

узгодження норм міжнародних договорів та норм Конституції України». 

Застосування цього принципу мало б спрямовувати Конституційний Суд 

України на пошук узгодженого тлумачення норм Конституції України та норм 

міжнародних договорів та зменшити кількість міжнародних договорів, норми 

яких визнаватимуться неконституційними. 

 

4.1.3 Імплементаційне правозастосування 

Роль судової гілки влади у здійсненні національної імплементації є досить 

вагомою, рівноцінно як й інших суб’єктів правозастосування. Як слушно 

зауважує Є. Бурлай, «спір», «суд» і «право» органічно невід’ємні одне від 

одного [210, с. 28]. На думку А. Зибайло, імплементація норм міжнародного 

права охоплює також і фактичні дії [211]. Проте вчинення таких фактичних дій 

на практиці може бути проблемним. А. Петерс зауважує, що примат 

міжнародного права не повною мірою реалізується у правозастосуванні [212]. 

Г. Даниленко відзначає, що «статус міжнародного права визначається надалі не 

тільки відповідними конституційними положеннями, але й здатністю 

національних судів застосовувати це право» [213, с. 53]. 

Х. Ханнум докладно описав можливі варіанти застосування норм 

міжнародного права національними судами на прикладі Загальної декларації 
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прав людини, зокрема виокремлено наступні варіанти: а) як правова норма, що 

зобов’язує суд прийняти те чи інше рішення; б) при тлумаченні норм 

міжнародних договорів або національного права; в) при оскарженні певних дій 

чи рішень; г) як орієнтир правової політики, зокрема норми національного 

право повинні тлумачитися в максимальній відповідності до норм 

міжнародного права; д) суди можуть не застосовувати положення Загальної 

декларації прав людини, обґрунтовуючи це її політичним характером або 

переважанням норм національного законодавства [214]. 

Підходи до застосування національними судами міжнародного права 

можуть відрізнятися навіть у межах однієї держави. Наприклад, як слушно 

зазначає Д. Терлецький, «у своїх актах, на відміну від судів загальної 

юрисдикції, Конституційний Суд України застосовує міжнародне право значно 

демократичніше, прагнучи охопити весь спектр його проявів: від міжнародних 

договорів до рекомендацій міжнародних установ і організацій; від 

загальновизнаних принципів і норм дорішень Європейського суду з прав 

людини» [209, с. 91]. Т. Клімас і Ю. Вайчукайте наголошують, що литовські 

судді, незважаючи на конституційну норму про переважання міжнародних 

договорів, не застосовують безпосередньо норми міжнародних договорів, що 

пояснюється впливом радянської доктрини [215].  

Національне імплементаційне правозастосування – юридична діяльність 

правозастосовних органів держави, що спрямована на індивідуалізацію 

нормативно-правових приписів, що містяться в міжнародно-правових 

зобов’язаннях, та створення необхідних передумов для їх своєчасної, повної і 

всебічної реалізації. Виявлено такі форми національного імплементаційного 

правотлумачення: пряме застосування та непряме застосування. Спільним для 

цих двох форм є використання правозастосовних засобів. Відмінність між 

прямим і непрямим застосуванням полягає в можливості суб’єктів 
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національного права безпосередньо застосовувати норми міжнародних 

договорів до правовідносин між ними. 

Пряме застосування – це форма національної імплементації міжнародних 

договорів, за якої суб’єктам національного права забезпечується можливість 

безпосередньої реалізації норм міжнародних договорів. Цю форму національної 

імплементації міжнародних договорів  використовують національні суди. На 

думку О. Іванченко, використання безпосереднього застосування міжнародного 

права має низку переваг, до яких віднесено «принцип сумлінного виконання 

міжнародних зобов’язань», можливість «забезпечення міжнародно-правових 

зобов’язань національними засобами правового захисту», «інструмент 

підвищення авторитету й ефективності міжнародного права» [61, с. 180–182]. 

Як видається, ключова перевага прямого застосування полягає в 

можливості суб’єктів національного права безпосередньо використовувати 

положення міжнародних договорів для захисту своїх прав та інтересів перед 

органами держави та в судах. Наприклад, у Нідерландах та Польщі національні 

суди відіграють важливу роль у сприянні дотриманню положень міжнародних 

договорів. Стаття 9 Конституції Польщі передбачає: «Республіка Польща 

поважає міжнародне право, що є юридично обов’язковим» [125]. Відповідно, 

польські суди допускають, що національне законодавство (зокрема 

Конституція) має тлумачитися у спосіб «дружній» щодо зобов’язань, які 

випливають з міжнародного і європейського права [26, с. 14]. У Нідерландах 

Верховний суд зазначив, що голландські суди повинні, наскільки це можливо, 

тлумачити і застосовувати голландське законодавство в такий спосіб, що 

держава дотримується своїх міжнародних зобов’язань [26, с. 13–14]. 

Водночас, як слушно зауважує О. Іванченко, безпосереднє застосування 

міжнародного права пов’язане з низкою труднощів, зокрема з маловідомістю 

міжнародного права та високою відповідальністю при укладанні міжнародних 

угод [61, с. 181]. Погоджуючись з позицією О.Іванченко, видається доцільним 
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наголосити, що пряме застосування міжнародних договорів нерозривно 

пов’язане з необхідністю тлумачення міжнародних договорів з урахуванням 

правозастосовної практики міжнародних судових інституцій. А міжнародна 

правозастосовна практика потребує постійного моніторингу на предмет змін та 

не завжди буває доступною українською мовою. 

Непряме застосування – це форма національної імплементації міжнародних 

договорів, яка полягає у встановленні факту неможливості безпосередньої 

реалізації норми міжнародного договору суб’єктами національного права і 

проявляється через необхідність прийняття імплементаційного акта. Така 

неможливість може бути встановлена у зв’язку із загальністю формулювання 

норми міжнародного договору, насиченістю оціночними поняттями тощо. 

Натомість держава приймає національне законодавство, яке уточнює, деталізує 

такі норми міжнародного договору і норми національного законодавства вже 

підлягають застосуванню. Отже, неможливість застосування норм міжнародних 

договорів коригується правотворчими засобами, тобто використовується змістовна 

інтеграція. При непрямому застосуванні міжнародна правозастосовна практика 

буде враховуватися лише шляхом внесення змін до національного 

законодавства.  

Можна простежити певні тенденції з використання форм національного 

імплементаційного правозастосування залежно від типу правової системи, до 

якого належить держава. Пряме застосування використовують переважно 

держави романо-германського типу (Польща, Нідерланди, Україна), а непряме – 

держави англо-американського (Великобританія) та скандинавського типів 

правової системи (Швеція Фінляндія). Наприклад, Великобританія прийняла 

Акт про права людини для уможливлення застосування положень Конвенції про 

права та основоположні свободи людини 1950 р. 

Також варто наголосити, що багато держав з романо-германським типом 

правової системи можуть використовувати, як пряме, так і непряме 
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застосування норм міжнародних договорів одночасно. Наприклад, для 

польських судів більш звичним є непряме, ніж пряме застосування норм 

міжнародних договорів. Суди віддають перевагу непрямому застосуванню норм 

міжнародних договорів, навіть у випадках, коли можливим є пряме 

застосування норм міжнародних договорів, оскільки результатом прямого 

застосування може бути колізія з національним законодавством. Тому суди 

віддають перевагу мирному врегулюванню, ніж вирішенню правової колізії [26, 

с. 14].  

Юридична практика Італії може бути ще одним прикладом такого 

підходу. В Італії існують дві процедури для національної імплементації 

міжнародних договорів – звичайна та спеціальна. Спеціальна процедура 

передбачає імплементацію міжнародного договору без внесення змін до 

національного законодавства. Типовим положенням імплементаційного акта є 

фраза «договір повністю імплементується». Звичайна процедура передбачає 

прийняття акта, який містить норми, що відповідають міжнародним 

зобов’язанням. Вибір процедури здійснюється залежно від того, чи нормам 

міжнародних договорів забезпечується пряма дія. У випадку наявності обох 

видів норм, можуть застосовуватися обидві процедури [67, с. 202]. Правотворча 

практика в Італії йде таким шляхом, що один і той самий закон виступає 

ратифікаційним та імплементаційним актом [74, с. 338]. 

Порівнявши групи європейських держав, що використовуються 

формальну інтеграцію та змістовну інтеграцію, а також пряме застосування та 

непряме застосування, можна зробити певні висновки щодо одночасного 

використання певних форм. Так, формальна інтеграція дуже часто 

використовується разом із прямим застосуванням, а змістовна інтеграція – 

разом із непрямим застосуванням. Отже, може йти мова про існування 

закономірності, яка полягає  в одночасному використанні кількох форм 

національної імплементації міжнародних договорів, що пояснюється 
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використанням різних юридичних засобів для національної імплементації 

міжнародних договорів. Також може йти мова про певні типові поєднання, 

наприклад, формальна інтеграція часто поєднується із прямим застосуванням. 

Таке поєднання пояснюється тим, що держава, яка вирішує «ввести» 

міжнародний договір в національну правову систему, буде забезпечувати 

нормам такого договору пряму дію. Проте, як вже було зазначено вище, 

формальна інтеграція також поєднується і непрямим застосуванням, якщо 

нормам міжнародного договору не забезпечується пряма дія. Отже, 

встановлено, що держави використовують кілька форм національної 

імплементації міжнародних договорів одночасно, проте комбінації цих форм 

багато в чому індивідуальні для кожної держави. 

Видається слушним встановити, які форми національного 

імплементаційного правозастосування використовуються Україною та 

сформулювати пропозицію щодо їх удосконалення. У національному 

імплементаційному правозастосуванні України можна відзначити тенденцію до 

поступового переходу від непрямого застосування до прямого застосування, 

проте цей процес відбувається повільно. Д. Терлецький відзначає, що 

«застосування судами загальної юрисдикції міжнародних договорів при 

здійсненні судочинства зводиться, зрештою, до поодиноких рішень. Їх аналіз 

свідчить про неузгоджений та суперечливий характер застосування 

міжнародно-договірних норм. Нерідко суди, вирішуючи справу, ігнорують при 

цьому наявні міжнародно-правові норми, що підлягають застосуванню. Так, у 

листопаді 2002 р. Судова палата у господарських справах Верховного Суду 

України скасувала постанову Вищого господарського суду України через 

незастосування судом касаційної інстанції при визначенні юридичного статусу 

військової частини Міністерства оборони Російської Федерації ратифікованої 

Законом України від 24 березня 1998 р. № 547-XIV Угоди між Україною і 

Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського флоту 
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Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 р., що визначає 

статус Чорноморського флоту Російської Федерації на території України [209, 

с. 87].  

Незастосування або неправильне застосування норм міжнародних 

договорів судами України пояснюється низкою причин. В. Паліюк вказує на 

наявність об’єктивних та суб’єктивних причин такої ситуації, до об’єктивних 

відносить «незначну кількістю офіційно опублікованих аутентичних перекладів 

рішень Євросуду не лише проти України, а й в усіх питаннях, що стосуються 

тлумачення і застосування Конвенції, недосконалість чинного законодавства» 

[216, с. 36]. До суб’єктивних чинників віднесено звичку суддів [217, с. 9], рівень 

правової культури, позитивістські погляди [216, с. 36] та інші причини. В. Паліюк 

звертає увагу на те, що трапляються публікації про відсутність у судів загальної 

юрисдикції України професійного обов’язку в застосуванні норм міжнародних 

договорів, зокрема положень Конвенції та практики Євросуду. Так, суддя 

Верховного Суду України Б.М. Пошва наголошує, що: ні в чинному Законі 

України від 7 липня 2010 р. «Про судоустрій» (ст. 54 «Права і обов’язки судді»), ні 

в аналогічній нормі попереднього закону, ні у ст. 17 Закону України від 23 лютого 

2006 р. «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини» не передбачено обов’язку судді (а не права) при розгляді справ 

застосовувати Конвенцію та практику Євросуду (зокрема у рішеннях щодо 

України), як це визначено ст. 46 Конвенції та Законом України від 17 липня 1997 р. 

«Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 і 11 до Конвенції» [216, 

с. 38]. Отже, існує цілий комлекс чинників, що зумовлюють незабезпечення 

національними судами України нормам міжнародних договорів прямої дії. 

Зазначається, що «практика застосування судами України міжнародного 

права, яка є індикатором його ефективності в національному правовому 

просторі, перебуває на стадії формування; їй властивий суперечливий, іноді 
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діаметрально протилежний, підхід до вирішення аналогічних питань. Наявність 

юридичних умов безпосереднього застосування міжнародних договорів лише 

частково встановлюється в судових рішеннях: самовиконуваність міжнародно-

договірних норм; офіційне оприлюднення міжнародних договорів не 

розглядається. Однозначно чітко судами дотримується лише одна умова. 

Йдеться про наявність згоди Верховної Ради України на обов’язковість 

міжнародного договору, незалежно від того, чи була вона виражена у формі 

постанови або закону, тобто суди пропонують власний варіант практичного 

вирішення таких питань, як визначення правового становища міжнародних 

договорів, укладених незалежною Україною до набуття чинності Основним 

Законом. Дотримуючись презумпції континуїтету та доброзичливого ставлення 

до міжнародного права, вони застосовують міжнародні договори колишнього 

СРСР, при цьому виходять з припущення про належність останніх до 

нормативної системи країни, доки не буде доведене протилежне» [209, с. 88–89]. 

Чинне формулювання статті 9 Конституції України не містить чіткої 

вказівки щодо характеру дії норм міжнародних договорів. Відповідно, можливі 

різні тлумачення, зокрема, інтерпретуючи статтю 9 Конституції України, два 

колишні судді Конституційного Суду України дійшли до абсолютно 

протилежних висновків.  П. Мартиненко вважає, що «Конституція України 

виходить з утвердження органічної єдності («монізму») міжнародного й 

національного права України. Як наслідок, конституційна система й правовий 

порядок в Україні вперше набули характеру «відкритості» щодо прямої дії норм 

міжнародного права, зокрема чинного міжнародного договору, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, у 

внутрішньодержавних відносинах України» [218, с. 64]. На думку іншого судді 

Конституційного Суду України М. Савенка, стаття 9 Конституції України щодо 

дії міжнародного права в державі свідчить про «самостійність систем 



 

 
 

142 

міжнародного й національного права, тобто ця норма виходить із теорії 

дуалізму в їх співвідношенні. Для застосування в Україні міжнародні договори, 

норми, принципи та інші елементи міжнародного права мають бути в 

установленому порядку імплементованими у внутрішнє право» [219, с. 75].  

На думку П. Рабіновича та Н. Раданович, ті міжнародні договори, згоду на 

обов’язковість яких дала Верховна Рада України у вигляді ратифікації або 

приєднання, стають джерелами національного права, а ті міжнародні договори, 

які не проходять процедури одержання такої згоди, відповідно, джерелами 

національного права не стають [10, с. 56]. Також варто погодитись з позицією 

В. Скоморохи, що «особливістю норм чинних міжнародних договорів, які стали 

частиною національного законодавства України, виходячи із сенсу ч. 1 ст. 9 

Конституції України, є те, що, ставши частиною національного законодавства 

України, відповідна норма договору не трансформується в нову національну 

норму України, а реалізується самостійно» [191, с. 8]. 

Незважаючи на двозначність доктринального розуміння конституційного 

положення, як слушно зауважує Ф. Цесарський, під час розгляду справ у судах 

сторони повинні мати право посилатися на них для захисту своїх прав, а суди 

зобов’язані брати їх до уваги. Суд, своєю чергою, вправі посилатися на 

відповідну конвенцію, якщо закон чи інший нормативний акт не відповідає їй 

або якщо норма, що міститься в ній, є точніше або чіткіше визначена порівняно 

з національним законодавством» [220, с. 105]. На думку В. Тація та 

Ю. Грошевого, для правозастосування в Україні характерні невідповідності між 

чинними законами та міжнародними договорами [221, с. 7].   

Розуміючи необхідність забезпечення можливості прямої дії норм 

міжнародних договорів у правозастосовній практиці було зроблено спробу 

конкретизувати конституційну норму. Пленум Верховного Суду України 

1 листопада 1996 р. прийняв Постанову № 9 «Про застосування Конституції 
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України при здійсненні правосуддя» [222]. Ця Постанова містить рекомендації 

неприпустимості застосування міжнародних договорів, що суперечать 

Конституції України, неприпустимості застосування національного закону, який 

регулює правовідносини по-іншому, ніж норми міжнародного договору, та 

застосування судами лише міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. На думку Д. Терлецького, Верховний Суд 

Украни «вказав на єдиний колізійний принцип – lex superior derogat legi interior, 

що підлягає застосуванню у випадку колізії між національно-правовими та 

міжнародно-договірними нормами. Проте разом із цим Пленум Верховного 

Суду України фактично встановив ще одну, певно, найбільш принципову умову 

застосування міжнародних договорів у національному правовому просторі – 

наявність колізії у формі суперечності. Запропонована модель: «встановлення 

суперечності – застосування міжнародних договорів» – не дозволяє повною 

мірою реалізувати їх регулятивний потенціал та за будь-яких умов не сприяє 

сприйняттю міжнародних договорів як складової національного законодавства 

України» [209, с. 86–87]. 

Більш докладно питання співвідношення міжнародного і національного 

права в Україні розкрито в Постанові Пленуму № 13 [163]. У пункті 8 

Постанови Пленуму № 13 зазначено, що «за наявності аналогічних норм 

національного законодавства, що регулюють спірні правовідносини, [суди] при 

вирішенні справ по суті застосовують не норми міжнародного договору 

України, а національне законодавство (наприклад, при розгляді справ про 

захист авторського права і (або) суміжних прав; при розгляді спорів про захист 

гідності, честі та ділової репутації за участю засобів масової інформації). При 

цьому не є зайвим посилання на наявність аналогічних норм міжнародного 

права» [163]. Пункт 14 Постанови Пленуму № 13 передбачає, що «суди при 

здійсненні правосуддя можуть застосовувати норми міжнародних договорів 
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безпосередньо як частину законодавства України, якщо вжиття відповідних 

заходів належить до компетенції суду або якщо вони сформульовані в 

міжнародному договорі як норми прямої дії… Як норми прямої дії підлягають 

застосуванню судом, зокрема, норми міжнародних договорів України, які 

закріплюють права людини та основоположні свободи» [163]. Відсутність 

визначення або ознак норми прямої дії, а лише наведення одиничного прикладу 

(закріплення прав і свобод людини) може спричинити неоднаковість судової 

практики в частині застосування норм міжнародних договорів. Більше того, у 

Постанові Пленуму № 13 деталізовано, що, «застосовуючи міжнародні договори 

України під час здійснення правосуддя, суди повинні враховувати, що при 

тлумаченні міжнародного договору застосовуються правила статей 31, 32, 33 

Віденської конвенції» [163]. Окрім цього, під час тлумачення норм Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (зі змінами) 

«застосування судами цієї Конвенції має здійснюватись з обов’язковим 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини не тільки щодо 

України, а й щодо інших держав» [163]. 

Незважаючи на свою революційність, Постанова Пленуму № 13 породила 

безліч питань. Наприклад, невідомо, чи інші вищі спеціалізовані суди (Вищий 

господарський суд та Вищий адміністративний суд) та Верховний Суд України 

займуть таку ж позицію, як Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ. Постанови пленуму вищих спеціалізованих 

судів України, слугують орієнтиром для судової системи, проте не обов’язкові 

для застосування органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Відповідно, як видається, постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду не 

є оптимальним інструментом для деталізації механізму імплементації 

міжнародних договорів. Варто зазначити й те, що деякі положення Постанови 

Пленуму № 13 можуть спричинити істотні організаційні труднощі в їх 
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реалізації. Це, наприклад, можливі різночитання між офіційним перекладом 

тексту міжнародного договору та текстом міжнародного договору офіційною 

мовою, складність моніторингу міжнародної правозастосовної практики, яка 

створюється іноземними мовами та постійно оновлюється тощо. Причиною 

такої ситуації, на думку Ю. Барабаша, є відсутність чіткої конституційної 

політики з питань імплементації міжнародних стандартів у вітчизняну правову 

систему [223, с. 52]. 

Проаналізувавши положення законодавства України та судової практики, 

можна зробити висновок, що пряме застосування використовується у випадку 

забезпечення нормам міжнародного договору прямої дії, а непряме 

застосування – в протилежному випадку. Отже, висновуємо, що Україною 

використовуються наступні форми національного імплементаційного 

правозастосування: пряме застосування та непряме застосування. Втім, 

виявлено, що проблемним моментом у використанні форм національного 

імплементаційного правозастосування є невизначеність характеру дії 

міжнародного договору на конституційному рівні.  

Для формулювання пропозицій щодо вирішення вищеокресленої 

проблеми, варто звернути увагу на європейський досвід з цього питання. Так, 

забезпечення можливості прямої дії нормам міжнародних договорів на 

конституційному рівні відбувається нечасто, зокрема, лише в конституціях 

таких держав, як Албанія, Казахстан, Ліхтенштейн, Португалія, Сербія, 

Словенія, містяться відповідні норми. Деякі держави регламентують це питання 

на законодавчому рівні (наприклад, Білорусь). Питання прямої дії міжнародних 

договорів, які не підлягають ратифікації, неодноразово було предметом 

розгляду судами та іншими державними органами в європейських державах. 

Так, у Постанові Пленуму Верховного Суду РФ зазначається, що «судам слід 

мати на увазі, що міжнародний договір підлягає застосуванню, якщо Російська 
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Федерація в особі компетентних органів державної влади висловила згоду на 

обов’язковість для неї міжнародного договору» [224]. Державна рада Франції у 

липні 1965 р. прийняла рішення, що договори у спрощеній формі не підлягають 

застосуванню судами [225, с. 40]. Це питання розглядалося і міжнародними 

судовими інстанціями. Зокрема, у консультативному рішенні щодо юрисдикції 

судів Данцига Постійна палата міжнародного правосуддя 1928 р. зазначила, що 

«відповідно до усталеного принципу міжнародного права міжвідомчі договори, 

які є міжнародними договорами, не можуть самі по собі безпосередньо 

створювати права й обов’язки для приватних осіб» [226]. 

На основі європейського досвіду видається доцільним запропонувати 

внести зміни до статті 9 Конституції України для уточнення характеру дії 

міжнародних договорів. Як видається, слід доповнити статтю 9 Конституції 

України положенням про те, що «чинні міжнародні договори України 

застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного 

законодавства». Разом із запропонованими у попередніх розділах змінами до 

статті 9 Конституції України таке положення забезпечило би пряму дію та 

чіткий статус для норм чинних міжнародних договорів. Окрім цього, як було 

з’ясовано під час дослідження напрямів удосконалення формальної інтеграції в 

Україні, внесення змін до Закону України «Про міжнародні договори України» 

та прийняття спеціальних Законів України, котрі би стосувалися імплементації 

лише певного міжнародного договору, не видаються оптимальними варіантами 

для закріплення прямої дії норм міжнародних договорів. 

Варто зауважити, що пряма дія реалізується шляхом правозастосування, а 

тому на суди покладена важлива функція із забезпечення нормам міжнародних 

договорів прямої дії. Відповідно від ефективності функціонування судової 

системи залежатиме ефективність реалізації норм міжнародних договорів на 

національному рівні. При цьому, варто зауважити, що у багатьох європейських 
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державах саме на суди покладена функція із визначення можливості прямої дії 

норм міжнародних договорів (Польща, Нідерланди тощо). Тому можливим 

варіантом удосконалення використання  Україною прямого застосування є 

уніфікація правозастосовної практики. 

В. Денисов та А. Мельник зазначають, що 2004 р. Верховний Суд України 

готував Постанову Пленуму «Про застосування судами загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів України» [192, 

с. 22], проте ця Постанова так і не була прийнята. Як видається, прийняття 

Верховним Судом України Постанови Пленуму, яка містила б рекомендації 

судам щодо застосування міжнародних договорів, сприяло б уніфікації та 

єдності правозастосовної практики всіма ланками судової системи України. 

Проте це питання потрібно розглядати в контексті здійснення судової реформи 

та розподілу повноважень між вищими спеціалізованими судами України та 

Верховним судом України, що є предметом окремого дослідження. 

Як видається, унфікація судової практики може розглядатися як 

додатковий захід до чіткої регламентації статусу і характеру дії міжнародного 

договору на конституційному рівні. 

 

4.2. Фактори, що зумовлюють вибір форми національної 

імплементації міжнародних договорів  

Ще одна закономірність використання європейськими державами форм 

імплементації міжнародних договорів полягає в зумовленості форм 

національної імплементації міжнародних договорів внутрішнім певними 

факторами. Безперечно, форми національної імплементації міжнародних 

договорів у кожній державі – це результат взаємодії багатьох різних факторів, 

унікальний для кожної держави. Як слушно зауважує В. Карташкін, підхід 

держави до співвідношення міжнародного і національного права залежить від 

багатьох причин і «визначається політичною та юридичною ідеологією, 
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особливостями історичного розвитку, рівнем економіки» [227, с. 35]. Водночас 

варто відзначити тенденцію до зближення правових систем світу, зокрема 

С. Стеценко та Л. Васечко вказують, що «позитивне право, як система 

формально-юридичних джерел, під впливом процесу глобалізації зазнає їх 

уніфікації у всіх правових системах світу» [228, с. 17]. 

Проаналізувавши імплементаційну практику європейських держав, як 

чинники, що зумовлюють вибір форми національної імплементації, можна 

розглядати такі фактори: зовнішній – членство у складі міждержавних об’єднань 

та внутрішній – національна процедура надання згоди на обов’язковість 

міжнародного договору.  

Вступ держави до міждержавного об’єднання може істотно вплинути на 

національну імплементаційну діяльність держави. Як зазначає О. Шпакович, 

«участь держав у міжнародних організаціях привела до внесення змін до 

конституцій держав-членів стосовно примату актів органів міжнародних 

організацій (ООН, Ради Європи, Євросоюзу)» [229, с. 6]. 

Видається необхідним спочатку проаналізувати вступ до яких 

міждержавних об’єднань може впливати на національну імплементацію 

міжнародних договорів державами-членами таких міждержавних об’єднань. 

Для цього насамперед варто з’ясувати місце міждеражвних об’єднань серед 

міжнародних організацій.  

У доктрині міжнародного права під міжнародною організацією 

розуміється засноване на міжнародному договорі та членстві структуроване 

об’єднання двох або кількох суб’єктів міжнародного права (у більшості 

випадків держав), яке за допомогою своїх органів веде справи, керуючись 

загальними інтересами [24, с. 351]. Міжнародні організації можна 

класифікувати за різними критеріями, зокрема: за характером членства вони 

поділяються на міжурядові та неурядові; за структурою – на організації з 

простою структурою та організації зі складною структурою; за колом суб’єктів 
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(членів) – універсальні, регіональні, міжрегіональні; за сферою діяльності – на 

організації загальної компетенції та спеціальної компетенції; за способом їх 

утворення – на організації, які виникають на основі міжнародного договору, та 

організації, які утворюються на іншій основі та за іншими критеріями [230, 

с. 200].  

Оскільки національна імплементація здійснюється державами, то 

значення матиме вступ саме до міжурядових організацій (надалі 

використовується поняття «міждержавне об’єднання»). Враховуючи предмет 

дослідження, а саме форми імплементації міжнародних договорів у 

європейських державах, видається слушним проаналізувати вплив вступу 

держави саме до регіональних (європейських) міждержавних об’єднань на 

форми національної імплементації міжнародних договорів. Як приклад 

європейських міждержавних об’єднань можна навести Європейську асоціацію 

вільної торгівлі (надалі – ЄАВТ), Раду Європи та Європейський Союз. Оскільки 

діяльність міжнародної організації регламентується міжнародним договором, 

важливо проаналізувати положення міжнародних договорів, на підставі яких 

утворено ЄС, ЄАВТ та Раду Європи.  

Членами ЄАВТ є Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн. ЄАВТ 

створена на підставі Конвенції про утворення Європейської асоціації вільної 

торгівлі від 4 січня 1960 р.(з останніми змінами від 1 липня 2013 р.), укладеної в 

м. Стокгольм. Стаття 2 цієї Конвенції містить опис мети діяльності ЄАВТ, де 

вказано: «сприяти постійному і збалансованому збільшенню торгівлі і 

посиленню економічних відносин між Державами-Членами за умов чесної 

конкуренції та поваги до одинакових правил в межах Асоціації, вільна торгівля 

товарами» та інші цілі. Проте спільна зовнішня політика або її узгодження не 

розглядається як ціль Конвенції про утворення Європейської асоціації вільної 

торгівлі. Більше того, у згаданій Конвенції не міститься жодних зобов’язань 

закріплювати за правом, створюваним ЄАВТ, певний статус у національних 
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правових системах її членів. Також відсутні зобов’язання закріплювати певний 

статус у національних правових системах за міжнародними договорами, які 

укладаються між ЄАВТ і третіми державами.  

Двадцять вісім держав (Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр (грецька частина), 

Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, 

Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Хорватія) є 

членами ЄС. Установчий характер мають Лісабонський договір про ЄС і 

Договір про функціонування ЄС [231, с. 74]. Як зазначається у статті 1 

Лісабонського договору про ЄС, і Лісабонський договір про ЄС, і Договір про 

функціонування ЄС становлять правову основу для функціонування ЄС та 

мають одинакову юридичну силу [232]. Інколи Лісабонський договір про ЄС і 

Договір про функціонування ЄС називають ще установчими договорами ЄС. 

Держави-члени ЄС делегували частину своїх повноважень у сфері 

зовнішньої політики ЄС. Згідно зі статтею 216 Угоди про функціонування 

ЄС«Союз має право укладати договір з однією або більше третіми державами 

чи міжнародними організаціями, де це передбачено Угодами або укладення 

договору є необхідним, в рамках політики Союзу,для досягнення однієї з цілей, 

вказаних в Угодах, або це передбачено у юридично обов’язковому акті Союзу, 

або може впливати на спільні правила чи змінювати сферу їх дії» [232]. З огляду 

на статтю 216 Угоди про функціонування ЄС можна зробити висновок, що ЄС 

має право укладати міжнародні договори самостійно, діючи від імені своїх 

держав-членів, на відміну від ЄАВТ, яка такого права не має. Більше того, 

згідно зі статтею 216 Угоди про функціонування ЄС «Угоди, укладені Союзом, 

є обов’язкові для інституцій Союзу та держав-членів» [232]. Це положення 

свідчить про певний статус міжнародних договорів для національних правових 

систем держав-членів ЄС. 
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При вступі до ЄС держава підписує Угоду про вступ, де зазначається, що 

держава-вступник стає, серед іншого, стороною Угоди про функціонування ЄС. 

Наприклад, у пункті 2 статті 1 Угоди про вступ між ЄС та Хорватією 

зазначається, що Хорватія стає серед іншого, стороною Угоди про 

функціонування ЄС [233]. Отже, вищезазначені положення Угоди про 

функціонування ЄС щодо укладення міжнародних договорів стають 

обов’язковими для Хорватії. Тож умовою вступу в ЄС є обмеження щодо 

укладання міжнародних договорів державами-членами ЄС. Відтак членство в 

ЄС впливає на національну імплементацію міжнародних договорів державами-

членами ЄС.  

З огляду на вищеописаний правовий механізм функціонування ЄС, у 

доктрині міжнародного права обговорюється наднаціональний характер ЄС. 

Відзначається, що ЄС наділяється наднаціональними (наддержавними) 

повановаженнями. ЄС розглядається як наднаціональна організація. Ф. Куніг 

зауважує, що наднаціональні організації відрізняються від міжнародних 

організацій тим, що їх юридичні дії можуть безпосередньо торкатися не тільки 

відносин між їх членами, але й внутрішніх відносин у державах-членах. Тобто 

правові акти міжнародних організацій можуть безпосередньо застосовуватися в 

національному юридичному просторі держав-членів такої міжнародної 

організації. При цьому праву, як інструменту інтеграції, надається першорядне 

значення [24, с. 352–353]. О. Шпакович наголошує, що «за своєю юридичною 

природою право Євросоюзу становить особливу, третю систему права, що діє 

поряд з міжнародним і внутрішнім правом» [231, с. 186]. Питання 

наднаціональності як ознаки ЄС залишено поза межами аналізу з огляду на 

предмет дослідження. 

Членами Ради Європи є сорок сім європейських держав. Для того, щоб 

вступити до Ради Європи, держава зобов’язана приєднатись до Статуту Ради 

Європи від 5 травня 1949 р. Статут Ради Європи не містить положень щодо 
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спільної зовнішньої політики або зобов’язань закріплювати за правом, 

створюваним ЄАВТ, певний статус у національних правових системах її членів. 

Також відсутні зобов’язання закріплювати певний статус у національних 

правових системах за міжнародними договорами, які укладаються між Радою 

Європи і третіми державами. Важлива угода, укладена в рамках Ради Європи, 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 р. разом з Протоколами до цієї Конвенції також не містить обов’язкових 

вказівок щодо використання державою певної форми національної 

імплементації міжнародних договорів [234, с. 14]. Щобільше, таку ж позицію, 

як видається, займає і Європейський суд з прав людини [158, с. 15]. 

Отже, хоча і ЄС, і Рада Європи, і ЄАВТ є міждержавними об’єднаннями, 

проте вступ до цих об’єднань по-різному впливає на форми національної 

імплементації міжнародних договорів. Якщо вступ до ЄС впливає на форму 

національної імплементації міжнародних договорів, то вступ до ЄАВТ чи до 

Ради Європи не впливає. 

Проаналізувавши міжнародні договори, на підставі яких утворено ЄС, 

Раду Європи і ЄАВТ, можна сформулювати умови, за яких вступ до 

міждержавного об’єднання впливає на форму національної імплементації 

міжнародних договорів. Першою умовою, як видається, можна розглядати обсяг 

делегованих міждержавному об’єднанню повноважень. На відміну від ЄАВТ і 

Ради Європи, ЄС делеговано право укладати міжнародні договори. Другою 

умовою може бути закріплення за міжнародними договорами, які укладаються 

міждержавним об’єднанням, певного статусу в національних правових системах 

держав-членів міжнародної організації. У статті 216 Угоди про функціонування 

ЄС закріплено обов’язковість міжнародних договорів, укладених в рамках ЄС, 

для держав-членів ЄС. Також, як буде докладно проаналізовано нижче, такі 

міжнародні договори становлять частину права ЄС. В установчих договорах 

ЄАВТ і Ради Європи такі положення відсутні, оскільки держави-члени ЄАВТ і 
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Ради Європи не делегували цим міждержавним об’єднанням повноважень у 

сфері зовнішніх зносин. 

Оскільки вступ до ЄС впливає на національну імплементацію 

міжнародних договорів державами-членами ЄС, варто розглянути особливості 

такого впливу. Для держави-члена ЄС постає питання про імплементацію 

установчих договорів ЄС, міжнародних договорів між ЄС і третіми державами, 

що не є членами ЄС (надалі – зовнішні міжнародні договори ЄС) та 

міжнародних договорів, укладених самостійно без участі ЄС. Спершу варто 

з’ясувати, які міжнародні договори імплементуються державами-членами ЄС та 

їх місце серед джерел права ЄС. 

Джерела права ЄС заведено поділяти на основні і допоміжні. До основних 

належать: Лісабонський договір про ЄС, Договір про функціонування ЄС та 

Хартія Європейського Союзу про основні права 2000 р., міжнародні угоди, 

укладені під час імплементації положень установчих документів, цінності, 

міжнародні звичаї, що склалися в процесі діяльності ЄС, міжнародні угоди, 

укладені компетентними структурами ЄС з іншими суб’єктами міжнародного 

права, акти інституцій ЄС зобов’язального характеру, принципи права, рішення 

органів співробітництва зобов’язального характеру, створених на основі 

міжнародних угод. До допоміжних джерел права ЄС відносять: акти інституцій 

ЄС рекомендаційного характеру, рекомендаційні акти органів співробітництва, 

створених у рамках міжнародних договорів між ЄС і третіми державами, 

рішення Суду ЄС [231, с. 73–74]. У межах основних джерел виділяють первинні 

джерела права, вторинні джерела права та зовнішні міжнародні договори. До 

первинних джерел права належать установчі договори ЄС з усіма додатками та 

змінами, а також договори про вступ до ЄС. До вторинних джерел належить 

право, створюване інституціями ЄС (наприклад, регламенти) [232, с. 81]. До 

зовнішніх міжнародних договорів належать угоди про асоціацію, партнерство, 

міжнародні договори з окремих питань, що укладаються між ЄС та державами, 
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що не є членами ЄС. З набуттям чинності Лісабонським договором, ліквідовано 

можливість «укладати допоміжні конвенції між державами-членами»  

[235, с. 191].  

Статус зовнішніх міжнародних договорів регламентується 

правозастосовною практикою Суду ЄС. Так, Суд ЄС у справі № 181/73 

«Р. В. Хегеман проти Бельгії» (R.V. Haegeman vs. Belgian State) підтвердив, що 

зовнішні міжнародні договори становлять частину права ЄС. Суд ЄС встановив, 

що міжнародні норми у сферах, де ЄС здійснює свої повноваження, автоматично 

стають частиною правопорядку ЄС [236]. Як зазначає суддя Суду ЄС А. Розас, 

міжнародні договори, укладені ЄС, обов’язкові для органів ЄС та держав-членів 

ЄС. Такі договори стають невід’ємною частиною права ЄС та повинні 

відповідати установчим договорам ЄС [237, с. 1331]. Як зауважує М. Мендез, 

такі міжнародні договори є обов’язковими для всіх органів, в т.ч. судів, держав-

членів ЄС [238, с. 135]. 

Отже, установчі договори ЄС та зовнішні міжнародні договори ЄС 

становлять частину права ЄС, а міжнародні договори, укладені самостійно 

державами-членами ЄС без участі ЄС, не є частиною права ЄС. Відтак постає 

необхідність визначити взаємозв’язок системи права ЄС і національних систем 

права її держав-членів. 

Як зазначає Ф. Борчардт, система права ЄС не може самостійно досягнути 

цілей, для яких створювався ЄС. На відміну від національної системи права, 

система права ЄС не є самостійною системою, а покладається на підтримку 

національних систем права для реалізації її цілей [239, с. 114–115].  На думку 

Л. Луць, «нормативна частина правової системи Європейського Союзу є досить 

складною і постійно еволюціонує. Це проявляється не тільки у плюралізмі 

міжнародно-правових джерел, а і в існуванні «самостійного права Співтовариств», 

що засноване на власних принципах і відрізняється від загальновизнаних 

принципів і норм міжародного публічного права» [230, с. 241]. 
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Суд ЄС із цього приводу зазначив таке: по-перше, право ЄС є особливою 

системою права, що інтегрована в систему права держав-членів ЄС (і є 

обов’язкова для застосування національними судами); по-друге, право 

Співтовариств – це такий масив норм, що застосовуються і до вихідців із цих 

держав, і до держав-членів [240]. Отже, система права ЄС та системи права 

держав-членів ЄС тісно взаємопов’язані. Як видається, система права ЄС є 

частиною правових систем держав-членів ЄС. Такий взамозв’язок зумовлює 

особливий статус системи права ЄС в національних правових системах.  

Статус системи права ЄС в національних правових системах окреслений 

Судом ЄС. Практика Суду ЄС де-юре не є обов’язковою для держав-членів ЄС. 

Проте на доктринальному рівні зазначається, що практика Суду ЄС де-факто 

обов’язкова для держав-членів ЄС [239, с. 83]. Тому підходи щодо 

імплементації міжнародних договорів, напрацьовані Судом ЄС, будуть де-факто 

обов’язкові для держав-членів ЄС.  

Згідно з практикою Суду ЄС до системи права ЄС у національних 

правових системах застосовуються положення щодо примату і прямої дії. 

Відповідно, такі принципи застосовуються до установчих міжнародних 

договорів та зовнішніх міжнародних договорів ЄС як до складових права ЄС.  

Принцип примату означає, що право ЄС переважає над національним 

правом держав-членів ЄС. Як зазначає Ф. Борчардт, у справі Коста проти ЕНЕЛ 

(«Costa v. ENEL») Суд ЄС зазначив, що держави-члени ЄС делегували 

суверенні права Співтовариствам, утвореним ними, і наступні односторонні 

заходи будуть суперечити концепції права ЄС, та принципом Угоди є те, що 

жодна держава-член не може піддавати сумніву статус права ЄС як системи 

загальнообов’язкової й одинаково застосовуваної системи права в рамках ЄС 

[240]. 

Труднощі в застосуванні принципу примату права ЄС виникають у зв’язку 

з тим, що цей принцип не закріплений в установчих договорах ЄС. Проте в 
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Декларації до Заключного акта Міжурядової конференції 2007 р., що додана до 

Лісабонського договору про ЄС, зазначається, що «відповідно до усталеної 

практики Суду ЄС, Договори і право, що створюється ЄС на основі Договорів, 

мають примат над правом держав-членів на умовах, визначених згадуваною 

судовою практикою» [232, с. 344]. До згаданої Декларації доданий також 

Висновок Юридичної служби Ради про примат права ЄС від 22 червня 2007 р., 

де зазначається, що «той факт, що принцип примату не буде включений в 

майбутній договір, не внесе ніяких змін ні в існування згаданого принципу, ні в 

діючу практику Суду» [232, с. 344]. У такий спосіб встановлено принцип 

примату права ЄС над національним правом. Отже, національні суди держав-

членів ЄС вирішують колізію між правом ЄС та національним правом на 

користь права ЄС. У деяких випадках національні суди мають право відкинути 

тлумачення суду ЄС.  

Принцип примату діє по-іншому щодо норм національних конституцій. 

Зокрема, «з одного боку, держави визнають непорушність норм власної 

конституції, яка є однією з основних гарантій їх суверенітету, а з іншого – Суд 

ЄС наполягає на приматі права ЄС і щодо положень національних конституцій» 

[241, с. 182]. 

Принцип прямої дії означає, що право ЄС повинно мати пряму дію в 

рамках національних правових систем [26, с. 365]. Першим прецедентом, де 

було проголошено пряму дію права ЄС, стала справа Ван Генд ен Лоос (Van 

Gend & Loos), що стосувалася торгівлі товарами, де Суд ЄС зазначив таке: 

«незалежно від права держав-членів, право Співтовариств не тільки накладає 

обов’язки на індивідів, але також має на меті і надання їм прав. Такі права 

виникають не лише, коли вони безпосередньо передбачені Угодою, але також і 

в силу обов’язків, які Угода у чіткий спосіб передбачає для індивідів, держав-

членів та органів Співтовариств» [242, с. 86].  
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Пізніше подібний підхід було застосовано до положень Угоди про 

функціонування ЄС, що стосуються свободи пересування (стаття 45 Угоди про 

функціонування ЄС), свободи заснування (стаття 49 Угоди про функціонування 

ЄС) та свободи надання послуг (стаття 56 Угоди про функціонування ЄС) [242, 

с. 85]. Як зауважує В. Муравйов, «завдяки практиці Суду ЄС такими, що 

закріплюють норми прямої дії, визнані також певні положення ДФЄС (ст. 23, 

25, 28, 31, 39, 43, 49, 56), деяких директив ЄС, міжнародних договорів між ЄС і 

третіми країнами і міжнародними організаціями, постанов органів асоціацій, 

створених Євросоюзом з третіми країнами тощо» [242, с. 85]. 

Своєю чергою А. Розас зазначає, що характер дії (пряма дія чи непряма 

дія) зовнішніх міжнародних договорів залежатиме від особливостей 

міжнародного договору та конкретних положень, що застосовуватимуться [237, 

с. 1328]. 

Підходи, вироблені Судом ЄС до статусу права ЄС, можуть мати значення 

для правових систем держав-членів ЄС. Держави-члени ЄС імплементують 

норми міжнародного договору не тільки прямо (як незалежні суб’єкти 

міжнародного права), а й непрямо, як члени ЄС. Отже, ті міжнародні договори, 

що є частиною права ЄС (тобто установчі договори ЄС та зовнішні міжнародні 

договори ЄС), є обов’язковими для держав-членів ЄС як елемент права ЄС. 

Відповідно, як тільки держави-члени ЄС передають дедалі більше повноважень 

до сфери компетенції ЄС, вони тим самим щораз більше імплементують 

міжнародне право як частину права ЄС [26, с. 365]. З огляду на де-факто 

обов’язковість практики Суду ЄС для держав-членів ЄС, до міжнародних 

договорів, що є частиною права ЄС, мають застосовуватися принципи примату 

та прямої дії в національних правових системах. Іншими словами, характер дії і 

статус частини міжнародних договорів (установчих договорів ЄС та зовнішніх 

міжнародних договорів ЄС) визначається принципами примату і прямої дії.  
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Наприклад, Угода про асоціацію між ЄС та Україною є зовнішнім 

міжнародним договором. Відповідно до практики Суду ЄС ця Угода після 

ратифікації та набуття чинності мала би стати частиною права ЄС, а отже, і 

частиною національних правових систем держав-членів ЄС. Також до згаданої 

Угоди мав би застосовуватися принцип примату над положеннями 

національного права держав-членів ЄС, а деяким її положенням могла б 

забезпечуватися пряма дія. 

Принципи примату і прямої дії вказують на використання державами-

членами ЄС такої форми національної імплементації, як пряме застосування в 

рамках національного імплементаційного правозастосування.  

Варто зауважити, що Суд ЄС спробував уніфікувати підходи держав-

членів до національної імплементації положень права ЄС в їх національні 

правові системи. У рішенні в справі Сан Мішель («San Michel») № 9/65  Суд ЄС 

зауважив, що положення права ЄС не повинні перетворюватися на національне 

право, а мають застосовуватися національними судами як право ЄС [243, с. 85]. 

Незважаючи на висновок Суду ЄС, практика держав демонструє різні форми 

національної імплементації права ЄС (в тому числі і міжнародних договорів, котрі 

становлять частину права ЄС).  

Частина держав-членів прийняла нормативно-правові акти, які містять 

положення про національну імплементацію усього права ЄС. Наприклад, стаття 2 

Акту про Європейські Співтовариства 1972 р. містить таке положення: «всі права, 

повноваження, обов’язки, зобов’язання і обмеження, що час від часу створюються 

чи виникають з Угод, а також усі засоби захисту прав та процедури, котрі час від 

часу передбачаються Угодами, згідно з Угодами і без наступного втілення у 

нормативно-правових актах мають юридичну силу для застосування в Об’єднаному 

Королівстві, повинні визнаватися, бути доступними та дотримуватися» [244]. Такі 

акти свого часу ухвалили: Ірландія (Акт про Європейські Співтовариства), 

Данія (Закон про вступ), Естонія (Закон про доповнення до Конституції), Латвія 
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(Акт про членство), Литва (Акт про членство), Мальта (Спеціальний закон) 

[242, с. 84].  

Значна частина держав-членів ЄС здійснила національну імплементацію 

права ЄС шляхом внесення змін до конституцій. Зокрема, було внесено 

«відповідні положення про передачу повноважень, примат і пряму дію права ЄС 

у конституції таких європейських держав:  Греція (стаття 28 Конституції), 

Польща (стаття 91 Конституції), Угорщина (стаття 7 Конституції), Болгарія 

(стаття 5 Конституції), Румунія (розділ VІ Конституції), Кіпр (стаття 1 

Конституції), Португалія (стаття 8 Конституції), Австрія (стаття 9 Конституції), 

Іспанія (стаття 93 Конституції), Швеція (стаття 5 Конституції), Чехія (стаття 123 

Конституції), Естонія (стаття 10 Конституції), Словаччина (стаття 7 

Конституції), Словенія (стаття 8 Конституції)» [242, с. 84].  

Обидва вищеописані варіанти (прийняття спеціального 

імплементаційного акта та внесення змін до конституцій) вказують на 

використання формальної інтеграції як форми національної імплементаційної 

правотворчості додатково до прямого застосування як форми національного 

імплементаційного правозастосування. 

Лише невелика частина європейських держав не прийняла законодавчих 

норм, які регламентували б національну імплементацію права ЄС (Фінляндія, 

Естонія, Люксембург). У цих державах національну імплементацію права ЄС 

здійснюють національні суди [242, с. 85]. У такому разі мова може йти про 

пряме застосування як форму національного імплементаційного 

правозастосування. 

Отже, переважна більшість держав-членів ЄС послуговується такими 

формами національної імплементації для права ЄС, як формальна інтеграція та 

пряме застосування, і лише незначна частина держав-членів ЄС використовує 

тільки пряме застосування. 



 

 
 

160 

Відтак можна виокремити першу особливість національної імплементації 

міжнародних договорів державами-членами міжнародних організацій, а саме 

одинаковість форми національної імплементації міжнародних договорів, що 

використовується до тих міжнародних договорів, що становлять чатсину права 

ЄС, а саме до установчих договорів ЄС та зовнішніх міжнародних договорів 

ЄС.  

Ще однією особливістю національної імплементації міжнародних 

договорів державами-членами ЄС єобов’язковість правотлумачних висновків 

незалежного судового органу, Суду ЄС. Як правило, у державі функцію 

тлумачення міжнародних договорів виконують судові органи (Конституційний 

суд, Верховний суд). Зі вступом держави в ЄС ситуація змінюється, а саме 

тлумачення частини міжнародних договорів, що є обов’язкові для держави-

члена ЄС (наприклад, установчі міжнародні договори), здійснює Суд ЄС. Як 

зазначає В. Муравйов, незалежності права ЄС сприяє й автономія тлумачення 

його норм Судом ЄС [242, с. 83]. Як сказано у статті 19.1 Угоди про ЄС, «Суд 

ЄС є вищою судовою інстанцією Євросоюзу, яка покликана забезпечувати 

дотримання законності при тлумаченні та застосуванні положень установчих 

договорів» [232]. 

Суд ЄС здійснює повноваження щодо належного тлумачення установчих 

договорів та актів органів ЄС. Згідно із статтею 267 Угоди про функціонування 

ЄС до Суду ЄС можуть звертатися національні суди держав-членів ЄС з 

проханням винести преюдиціальне рішення щодо тлумачення установчих 

договорів.  

У разі звернення до Суду ЄС судовий розгляд справи в національному 

суді призупиняється до винесення рішення Судом ЄС. Національний суд 

приймає рішення у справі лише після отримання преюдиціального рішення 

Суду ЄС. Варто зауважити, що питання факту, а також юридична кваліфікація 

фактів, як ітлумачення національного права,належать до сфери компетенції 



 

 
 

161 

національних судів. Суд ЄС може встановити, що певна норм має пряму дію, а 

також примат цієї норми над національним правом держав-членів ЄС. Визнання 

положення національного права таким, що не відповідає праву ЄС, належить до 

компетенції національних судів держав-членів ЄС [243, с. 454–455].  Як 

зазначає С. Добрянський Суд ЄС «своїми преюдиціальними рішеннями 

фактично створив розгорнуту систему принципів, що ними керуються 

національні суди при ухваленні рішень у справах про захист прав людини» 

[245]. 

Проаналізувавши підхід до тлумачення установчих договорів ЄС, можна 

припустити про існування ще однієї форми національного імплементаційного 

правотлумачення, а саме делеговане тлумачення. На відміну від інших форм 

національного імплементаційного правотлумачення національний суд не бере 

участі у тлумаченні, а делегує це повноваження суду міждержавного об’єднання 

(наприклад, Суду ЄС).  

Окрім установчих міжнародних договорів та зовнішніх міжнародних 

договорів, держави-члени ЄС здійснюють національну імплементацію 

міжнародних договорів, укладених самостійно, без участі ЄС. Як зазначає 

А. Розас, до таких міжнародних договорів належать: 

1) міжнародні договори, що були укладені державами-членами ЄС до того 

моменту, коли ЄС отримав право укладати такі міжнародні договори від 

власного імені (наприклад, міжнародні договори про утворення органів в 

рамках Організації Об’єднаних Націй (Міжнародної організації праці тощо); 

2) якщо міжнародний договір стосується питання, що не віднесене до 

відання ЄС (після набуття чинності Лісабонським договором таких питань 

практично не залишилось); 

3) Європейська Комісія чи Рада ЄС може віддати перевагу укладенню 

міжнародного договору від імені держав-членів ЄС, а не від імені ЄС, 

незважаючи на наявність компетенції на укладення такого міжнародного 
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договору у зв’язку з політичними чи іншими неюридичними причинами. 

Наприклад, ЄС відмовився від укладення двостороннього міжнародного 

договору про співпрацю через відмову про введення положення щодо захисту 

прав людини; 

4) міжнародний договір не може бути укладений ЄС у зв’язку з 

обмеженням щодо суб’єктного складу, а саме стороною міжнародного договору 

можуть бути лише держави. Іншими словами, договір не містить положення про 

можливість укладення договору регіональною організацією економічної 

інтеграції чи регіональною організацією інтеграції. Наприклад, ЄС не є 

стороною певних міжнародних договорів в рамках ООН. У такому випадку ЄС 

інструктує держав-членів ЄС щодо ініціювання внесення змін у відповідні 

конвенції для уможливлення укладення такого міжнародного договору від імені 

ЄС [237, с. 1339]. 

Статус і характер дії міжнародних договорів, укладених державою-членом 

ЄС самостійно без участі ЄС, визначається національним правом держави-члена 

ЄС, тобто такі міжнародні договори не стають частиною системи права ЄС. 

Відповідно, до таких міжнародних договорів не застосовуються підходи, 

напрацьовані практикою Суду ЄС щодо права ЄС, а саме принципи примату та 

пряма дія [237, с. 1340]. Підходи до форм національної імплементації 

самостійно укладених державами-членами ЄС міжнародних договорів 

визначаються конституційними положеннями та правозастосовною практикою 

держави.  

Варто зауважити, що, з огляду на членство в ЄС, деякі держави-члени ЄС 

використовують різні форми національної імплементації до міжнародних 

договорів, укладених в рамках ЄС, та до самостійно укладених міжнародних 

договорів. Наприклад, Великобританія, за загальним правилом, трансформує 

норми в норми національного права міжнародних договорів для їх національної 

імплементації, тобто використовує змістовну інтеграцію як форму національної 
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імплементації до самостійно укладених міжнародних договорів. Така форма 

національної імплементації унеможливлює пряму дію норм міжнародних 

договорів. Проте щодо установчих договорів ЄС та зовнішніх міжнародних 

договорів ЄС Великобританія використовує формальну інтеграцію та пряме 

застосування як форми національної імплементації, що передбачає можливість 

прямої дії норм міжнародних договорів. 

З вищенаведеного можна зробити висновок про ще одну особливість 

національної імплементації міжнародних договорів державами-членами 

міждержавних об’єднань.  Такою особливістю є багаторівневість, зокрема, 

йдеться про наявність різних груп міжнародних договорів, що відрізняються за 

своїм статусом в національних правових системах держав-членів ЄС. Зовнішні 

міжнародні договори ЄС переважають над національним правом держав-членів 

ЄС, а характер дії і статус міжнародних договорів, укладених державами-

членами ЄС самостійно, визначаються національним правом держав-членів ЄС.  

Відрізняються і підходи до національної імплементації міжнародних 

договорів, укладених самостійно державами-членами міжнародної організації та 

міжнародних договорів, укладених міждержавним об’єднанням. До тієї частини 

міжнародних договорів, яка укладається за участю ЄС, держави-члени ЄС 

застосовують уніфіковані підходи до національної імплементації, а щодо 

міжнародних договорів, укладених самостійно, держави-члени ЄС можуть 

застосовувати форму національної імплементації  міжнародних договорів на 

власний розсуд.  Вищеописану особливість можна розглядати як прояв першої 

особливості, а саме використання державами-членами ЄС однакової форми 

національної імплементації міжнародних договорів, котрі є частиною права ЄС. 

Так, ЄС, як міждержавне об’єднання не може зобов’язати своїх членів певним 

чином діяти щодо міжнародних договорів, котрі не є частиною права ЄС. 

При цьому варто відзначити, що деякі міжнародні договори, які укладені 

між державою-членом ЄС та третіми державами, можуть бути повністю або 
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частково імплементовані у право ЄС. Наприклад, деякі міжнародні договори 

можуть бути імплементовані в порядку правонаступництва, проте такі випадки 

виняткові [237, с. 1338]. Наприклад, сторонами Генеральної угоди з тарифів і 

торгівлі 1947 р. [246] були держави-члени ЄС. У справі «International Fruit Co. v. 

Produktschap Voor Groenten en Fruit» № 21-24/72 порушувалося питання щодо 

правового статусу Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1947 р. (ГАТТ 1947 р.) 

в системі права ЄС. Суд ЄС дійшов висновку, що положення ГАТТ 1947 р. є 

обов’язковими для Співтовариств у зв’язку з таким. Співтовариства перебрали 

на себе повноваження держав-членів у сферах, які регламентує ГАТТ 1947 р. 

(торгівля товарами) [247].  

Держави-члени, передаючи повноваження ЄС, тим самим 

продемонстрували бажання зобов’язати Співтовариства зобов’язаннями в 

рамках ГАТТ 1947 р. По-друге, така передача повноважень була визнана 

іншими договірними сторонами. Пізніше Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

1947 р. стала частиною угод в рамках Світової організації торгівлі, а 

Європейські Співтовариства стали членом Світової організації торгівлі. 

Деякі міжнародні договори імплементуються шляхом відсилання на такий 

міжнародний договір в праві ЄС. Прикладом може слугувати Угода про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [248], яка є однією з угод в 

рамках СОТ і обов’язкова для ЄС. Ця Угода містить відсилання на низку 

конвенцій, що стосуються захисту прав інтелекутальної власності. 

Ще один спосіб імплементації міжнародних договорів, стороною яких не є 

ЄС, полягає у прийнятті рішення Ради ЄС про надання повноважень державі-

члену ЄС на укладення міжнародного договору від імені ЄС. Наприклад, щодо 

конвенцій Міжнародної організації праці, то Суд ЄС зауважив, що ЄС не може 

стати їх стороною, а тому повановаження ЄС можуть бути здійснені за 

посередництвом спільно держав-членів в інтересах Співтовариств [237, с. 1335]. 
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На підставі вищенаведених прикладів, як видається, ЄС використовує 

правозастосовні засоби для імплементації міжнародних договорів, укладених 

його державами-членами. Такий підхід найбільше відповідає прямому 

застосуванню як формі національної імплементації. Отже, спостерігається 

зворотний зв’язок, тобто, не лише держави-члени імплементують на 

національному рівні міжнародні договори, що укладені від імені ЄС, а й ЄС в 

окремих випадках імплементує міжнародні договори, що укладені державами-

членами ЄС. 

У міжнародній доктрині відзначається, що можна виокремити категорію 

міжнародних договорів, які не отримують прямої дії, проте їх положення 

враховуються при застосуванні права ЄС (наприклад, Женевська конвенція про 

статус біженців 1951 р.) [237, с. 1331]. Такий підхід найбільше відповідає 

врахуванню норм міжнародного права при тлумаченні норм національного 

права як форми національної імплементації. Вищенаведені приклади свідчать 

про те, що ЄС може повністю або частково імплементувати міжнародні 

договори, навіть не стаючи стороною таких міжнародних договорів. Отже, ЄС 

здійснює імплементацію міжнародних договорів, стороною яких виступають 

держави-члени ЄС, за допомогою правозастосовних і правотлумачних засобів.  

Також варто відзначити, що правозастосовні засоби і національні суди 

відіграють провідну роль в імплементації міжнародних договорів, що є 

частиною  права ЄС, оскільки національні суди мають компетенцію перевірки і 

скасування норм національного права, що не відповідає праву ЄС [249, c. 91]. 

Враховуючи роль Суду ЄС та національних судів держав-членів ЄС, можна 

констатувати про провідну роль прямого застосування як форми національної 

імплементації міжнародних договорів державами-членами ЄС, хоча будь-яке 

узагальнення буде дещо умовним. 

 В цілому варто зауважити, що історична спільність державницьких 

традицій або тривале перебування у складі одного об’єднання держав впливає 
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на формування правової системи загалом і на вибір форми національної 

імплементації міжнародних договорів зокрема. Наприклад, Вестмінстерської 

традиції (застосування змістовної інтеграції як форми національної 

імплементації), яка була започаткована у Великобританії, дотримується 

Ірландія, а також держави, які перебували в тісному політичному, 

економічному, культурному зв’язку з Великобританією, а саме Ізраїль, Мальта, 

Австралія, Канада [68, с. 93].  

Певні спільні тенденції характерні і для інших міждержавних об’єднань, 

наприклад, «більшість конституцій держав-учасниць СНД містять положення, 

присвячені міжнародному праву та покликані покликані забезпечити його 

реалізацію» [250, с. 314]. 

Іншим важливим фактором, що зумовлює форму національної 

імплементації міжнародних договорів є внутрішньодержавна процедура 

надання згоди на обов’язковість, приєднання до міжнародного договору. Під 

час здійснення внутрішньодержавної процедури надання згоди на 

обов’язковість, приєднання до міжнародного договору важливо, чи парламент 

бере участь у процесі ухвалення рішення щодо надання згоди на обов’язковість 

міжнародного договору. У разі, якщо парламент не залучений на стадії надання 

згоди на обов’язковість міжнародного договору, то зростає роль парламенту під 

час імплементації [251, с. 315].  

Щодо ролі парламенту у внутрішньодержавних процедурах надання згоди 

на обов’язковість міжнародного договору заведено виділяти два підходи. Згідно 

з першим підходом згода парламенту не є юридично обов’язковою для 

прийняття державою міжнародних договірних зобов’язань. Такий підхід 

характерний для Великобританії та інших держав Вестмінстерської традиції, 

Ірландії, Канади тощо. У цих державах норми міжнародного договору 

імплементуються за допомогою прийняття спеціальних імплементаційних актів 

(змістовна інтеграція), проте не мають прямої дії [43, с. 50].  
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У згаданих державах парламент не бере участі в укладенні міжнародного 

договору, але відіграє активну роль у здійсненні національної імплементації 

шляхом прийняття спеціальних імплементаційних актів. При цьому можливі 

три варіанти: 1) внутрішньодержавні нормативно-правові акти приймаються без 

відсилки до міжнародного договору, який, власне, і спричинив їх прийняття; 

2) якщо держава може дотриматись своїх зобов’язань, передбачених у 

міжнародному договорі, без прийняття окремого внутрішнього акта (на рівні 

закону чи підзаконного нормативно-правового акта), то, відповідно, й відпадає 

потреба у прийнятті внутрішнього акта, а отже, акт імплементації відсутній; 

3) прийняття акта, який інкорпорує текст договору у внутрішньодержавне право 

[68, с. 91–92].  

Другий підхід передбачає, що згода парламенту необхідна для укладення 

найважливіших або практично всіх міжнародних договорів. Отож, згода 

парламенту виступає ніби передумовою дії норми міжнародного договору в 

національному праві. При цьому погодженим парламентом міжнародним 

договорам надається сила закону або навіть перевага у порівнянні з 

ординарними законами [43, с. 50]. Такого підходу дотримується більшість 

європейських держав, і ці держави використовують формальну інтеграцію та 

пряме застосування як форми національної імплементації міжнародних 

договорів. 

Отже, рівень залученості парламенту до процедури надання згоди на 

обов’язковість міжнародного договору може впливати на форму національної 

імплементації міжнародних договорів. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Формальна інтеграція властива державам, де міжнародний договір стає 

частиною національної системи права і/або закріплено правило, згідно з яким 

норми міжнародного договору переважають над нормами національного права 
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(окрім норм конституції), наприклад, в Албанії, Азербайджані, Андоррі, 

Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Естонії, Італії, Іспанії, Українї, Хорватії, Чехії, 

Чорногорії, Франції тощо. Змістовна інтеграція характерна для держав, що не 

вводять міжнародного договору в національну правову систему, зокрема це 

Фінляндія, Мальта, Ірландія, Люксембург, Угорщина, Великобританія, Данія, 

Норвегія, Швеція. 

2. Якщо тлумачення норм національного права із урахуванням норм 

міжнародних договорів використовується всіма європейськими державами, то 

тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, для їх 

застосування у національній правовій системі використовується лише частиною 

європейськиих держав (наприклад, Словаччиною, Чехією тощо). А підходи 

щодо тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, 

на предмет їх конституційності суттєво відрізняються: від заборони (Туреччина) 

до дозволу (Україна) контролю конституційності чинних міжнародних 

договорів. 

3. Пряме застосування більш властиве державам, що визнають 

міжнародний договор частиною національного законодавства (наприклад, 

Польща), а непряме застосування – для держав, що приймають імплементаційні 

акти для введення міжнародного договору в національну правову систему 

(Великобританія). В той же час багато європейських держав використовують 

пряме застосування лише для деяких положень міжнародних договорів 

(наприклад, Італія). 

4. Проаналізувавши положення законодавства України та судової 

практики, можна зробити висновок про використання Україною таких форм 

національної імплементації міжнародних договорів: формальна інтеграція, 

пряме застосування, непряме застосування тлумачення норм національного 

права із урахуванням норм міжнародних договорів, тлумачення норм 

міжнародних договорів, згоду на які надано державою, для їх застосування у 
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національній правовій системі та тлумачення норм міжнародних договорів, 

згоду на які надано державою, на предмет їх конституційності. При цьому 

виявлено такі проблемні моменти: нерегламентованість на конституційному 

рівні статусу та характеру дії міжнародних договорів. Також потребує 

удосконалення процедура конституційного контролю за чинними 

міжнародними договорами з метою уникнення «блокування» дії міжнародних 

договорів. 

5. З урахуванням європейського досвіду можна запропонувати наступні 

напрями вдосконалення форм національної імплементації міжнародних 

договорів, що використовуються Україною. Формальну інтеграцію та пряме 

застосування пропонується удосконалити шляхом безпосередньої вказівки на 

можливість прямої дії та примату над законами норм міжнародних договорів у 

статті 9 Конституції України. Для вдосконалення використання Україною форм 

національного імплементаційного правотлумачення видається слушним 

закріпити у статті 151 Конституції України принцип максимального узгодження 

норм міжнародних договорів та норм Конституції України, що мало б 

спрямовувати Конституційний Суд України на пошук узгодженого тлумачення 

норм Конституції України та норм міжнародних договорів. 

6. Виявлено такі закономірності використання європейськими державами 

форм імплементації міжнародних договорів: одночасне використання державою 

кількох форм національної імплементації міжнародних договорів, залежність 

між формою національної імплементації міжнародних договорів і типом 

правової системи, до якого належить держава, а також зумовленість форми 

національної імплементації зовнішніми та внутрішніми факторами. 

7. Порівняльний аналіз практики європейських держав демонструє, що 

переважно використовується державами кілька форм національної 

імплементації міжнародних договорів одночасно, наприклад, поєднуються 

форми з використанням правотворчих (формальна інтеграція) та 
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правозастосовних засобів (пряме застосування). Також у деяких європейських 

державах (наприклад, в Італії) використовують одночасно обидві форми 

національної імплементаційної правотворчості: формальна інтеграція та 

змістовна інтеграція. 

8. Встановлено наступну закономірність між типом правової системи, до 

якого належить держава та формою національної імплементації міжнародних 

договорів. Європейські держави англо-американського та скандинавського 

типів правової системи використовують змістовну інтеграцію, натомість 

державам романо-германського типу правової системи більше властива 

формальна інтеграція. Пряме застосування використовують переважно держави 

романо-германського типу, а непряме – держави англо-американського та 

скандинавського типів правової системи. Спільним для всіх типів правових 

систем, до яких належать європейські держави (романо-германська, англо-

саксонська та скандинавська), є врахування норм міжнародних договорів під 

час тлумачення норм національного права. Інші дві форми національного 

імплементаційного правотлумачення, а саме тлумачення норм міжнародних 

договорів для застосування і тлумачення норм міжнародних договорів на 

предмет конституційності, використовують лише держави з романо-

германським типом правової системи.  

9. Як чинники, що зумовлюють вибір державою форми національної 

імплементації, можна розглядати такі фактори: внутрішній – національна 

процедура надання згоди на обов’язковість міжнародного договору, та 

зовнішній – членство у складі міждержавних об’єднань.  

10. На підставі порівняльного аналізу правових механізмів 

функціонування ЄС, Ради Європи та ЄАВТ з’ясовано, що вступ держави до 

міжнародної організації може впливати на форми національної імплементації 

міжнародних договорів державами-членами такої міжнародної організації за 

умов, коли: 1) обсяг делегованих міжнародній організації повноважень охоплює 
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зовнішні зносини та 2) за установчими договорами міжнародної організації й 

міжнародними договорами, які укладаються міжнародною організацією, 

закріплено певний статус у національних правових системах держав-членів 

міжнародної організації. 

11. Виявлено такі особливості впливу вступу до ЄС на форми 

національної імплементації міжнародних договорів, що використовують 

держави-члени ЄС. Перша особливість полягає у використанні державами-

членами однакової форми імплементації до міжнародних договорів, що є 

частиною права ЄС. Друга особливість полягає в наявності додаткової форми 

національного імплементаційного правотлумачення, а саме делегуванні 

національним судом функції тлумачення норм права ЄС Суду ЄС. На відміну 

від інших форм національного імплементаційного правотлумачення 

(врахування норм міжнародного права при тлумаченні норм національного 

права та тлумачення норм міжнародного права, що стали частиною 

національного права), національний суд не бере участі у тлумаченні, а делегує 

це повноваження суду міжнародної організації (Суду ЄС).  

12. Залежно від ролі парламенту відрізнятимуться і форми національної 

імплементації міжнародних договорів: якщо парламент бере участь в схваленні 

міжнародних договорів, то ймовірнішим є використання формальної інтеграції 

та прямого застосування, у протилежному випадку – змістовної інтеграції та 

непрямого застосування. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено нове наукове завдання, що полягає у виявленні та 

характеристиці форм національної імплементації міжнародних договорів на 

основі порівняння імплементаційної практики європейських держав. Одержані в 

процесі дослідження результати дозволяють зробити такі висновки: 

1. Під формою національної імплементації міжнародних договорів 

пропонується розуміти сукупність процедур, прийомів і засобів вчинення 

державою юридично значущих дій, спрямованих на виконання нею своїх 

міжнародно-договірних зобов’язань. 

2. Встановлено, що основною юридично значущою підставою 

розмежування форм національної імплементації міжнародних договорів є 

застосовувані юридичні засоби, у зв’язку з чим розрізняють такі форми: 

національної імплементаційної правотворчості, національного 

імплементаційного правотлумачення та національного імплементаційного 

правозастосування.  До форм національної імплементаційної правотворчості 

віднесено формальну та змістовну інтеграцію, які відрізняються залежно від 

необхідності прийняття імплементаційного нормативно-правового акта. До 

форм національного імплементаційного правотлумачення належать: тлумачення 

норм національного права з урахуванням норм міжнародних договорів, 

тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, для їх 

застосування у національній правовій системі та тлумачення норм міжнародних 

договорів, згоду на які надано державою, на предмет їх конституційності, які 

відрізняються між собою за об’єктом та метою тлумачення. Форми 

національного імплементаційного правозастосування: пряме та непряме 

застосування, що відрізняються між собою залежно від можливості 

забезпечення нормам міжнародних договорів прямої дії. 
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3. Показниками вияву форми національної імплементації в юридичній 

практиці європейських держав є статус та характер дії міжнародного договору в 

національній правовій системі.  

4. Порівняльний аналіз імплементаційної практики європейських держав 

на предмет статусу міжнародного договору в національній правовій системі 

продемонстрував, що в конституціях деяких європейських держав вказано, що 

міжнародний договір не стає частиною національної правової системи 

(Фінляндія), при цьому у конституціях кількох європейських держав (Данія, 

Норвегія, Швеція, Ісландія) відсутні положення щодо статусу міжнародного 

договору в національній правовій системі. Проте значна частина європейських 

держав на конституційному рівні передбачає, що міжнародні договори стають 

частиною національної правової системи (Албанія, Андорра, Азербайджан, 

Болгарія, Вірменія, Греція, Іспанія, Литва, Нідерланди, Польща, Португалія, 

Румунія, Сербія, Україна, Хорватія, Чехія). Також значна частина європейських 

держав на конституційному рівні закріплює примат міжнародних договорів над 

законами, проте не знайдено прикладів встановлення примату міжнародних 

договорів над конституцією.  

5. Встановлено, що за характером дія міжнародного договору в 

національних правових системах може бути прямою та непрямою залежно від 

можливості суб’єктів національного права застосовувати норму міжнародного 

договору безпосередньо. Лише незначна частина європейських держав 

передбачає пряму дію на конституційному рівні (Албанія, Казахстан, 

Ліхтенштейн, Португалія, Сербія, Словенія). У деяких державах визначення 

можливості забезпечення прямої дії нормам міжнародного договору віднесено 

до відання національних судів (Польща).  

6. З’ясовано, що Україна використовує такі форми національної 

імплементації міжнародних договорів: формальна інтеграція, пряме 

застосування, непряме застосування, тлумачення норм національного права з 
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урахуванням норм міжнародних договорів, тлумачення норм міжнародних 

договорів, згоду на які надано Україною, для їх застосування у національній 

правовій системі та тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які 

надано Україною, на предмет їх конституційності. 

7. Визначено два напрями удосконалення форм національної 

імплементації міжнародних договорів, які використовує Україна. Перший 

напрям полягає в удосконаленні формальної інтеграції та прямого застосування 

шляхом безпосередньої вказівки на можливість прямої дії та примату над 

законами норм міжнародних договорів у статті 9 Конституції України. Другий 

напрям полягає в удосконаленні тлумачення норм міжнародних договорів, згоду 

на які надано Україною, на предмет конституційності шляхом передбачення у 

статті 151 Конституції України принципу максимального узгодження норм 

міжнародних договорів та норм Конституції України. 

8. Виявлено певні закономірності використання європейськими 

державами форм імплементації міжнародних договорів. А саме, перша 

закономірність проявляється в тому, що європейські держави переважно 

використовують кілька форм національної імплементації міжнародних 

договорів одночасно, наприклад, поєднують форми з використанням 

правотворчих (формальна інтеграція) та правозастосовних засобів (пряме 

застосування).  

9. Наступна закономірність проявляється в залежності між типом правової 

системи, до якого належить держава, та використанням державою певної форми 

національної імплементації міжнародних договорів. Спільним для всіх типів 

правових систем, до яких належать європейські держави (романо-германська, 

англо-саксонська та скандинавська), є тлумачення норм національного права з 

урахуванням норм міжнародних договорів. Європейські держави англо-

американського та скандинавського типів правової системи використовують 

змістовну інтеграцію, непряме застосування, натомість державам романо-
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германського типу правової системи більше властива формальна інтеграція, як 

пряме, так і непряме застосування, тлумачення норм міжнародних договорів, 

згоду на які надано державою, для їх застосування в національній правовій 

системі та тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано 

державою, на предмет їх конституційності. 

10. Ще одна закономірність полягає в зумовленості форм національної 

імплементації міжнародних договорів внутрішнім (національна процедура 

надання згоди на обов’язковість міжнародного договору) та зовнішнім 

(членство у складі міждержавних об’єднань) факторами. Держави, де парламент 

бере участь у наданні згоди на обов’язковість міжнародних договорів, 

використовують переважно формальну інтеграцію (наприклад, Україна), а 

держави, де участь парламенту не є необхідною – відповідно змістовну 

інтеграцію (Великобританія). Зовнішній фактор полягає у впливі вступу до 

міждержавного об’єднання на вибір форми національної імплементації 

міжнародних договорів державою, що є членом такого міждержавного 

об’єднання. На прикладі ЄС встановлено такі особливості згаданого впливу: 1) 

використання державами-членами ЄС однакової форми імплементації 

міжнародних договорів, котрі є частиною права ЄС; 2) наявність додаткової 

форми національного імплементаційного правотлумачення, а саме делегування 

національним судом функції тлумачення норм права ЄС до Суду ЄС.  
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