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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. На зламі тисячоліть якісних та кількісних 
трансформаційних змін зазнало багато сфер людського існування, зокрема під 
впливом процесів, які називають глобалізаційними. З моменту зародження, 
глобалізація, як фактор розвитку економічних систем, нині давно вже вийшла 
за межі суб’єктів господарювання та охопила не тільки держави у вигляді 
міждержавних інтеграційних об’єднань, а й почала активно впливати на 
формування правових систем національних держав, їх галузей права, 
інститутів, механізмів правового регулювання тощо. 

З огляду на це, проблема розповсюдження глобалізації на правове життя 
та правову реальність стала надзвичайно актуальною у зарубіжній та 
вітчизняній юридичній доктрині та практиці. Насамперед, в науковій 
літературі проаналізовано роль т. зв. «глобального права» – його принципи, 
цінності, механізми, інститути, норми – у формуванні внутрішньодержавного 
правопорядку та його співвідношення, взаємодія з міжнародним правом. На 
перший погляд, в механізмі правового регулювання об’єктивно збільшується 
вплив міжнародного права на національні правові системи, однак на практиці 
це виходить за межі сформованих традиційно-усталених доктрин, як 
співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права, 
конституційно-правової природи міжнародних договорів, конституційного 
принципу визнання та забезпечення загальновизнаних норм міжнародного 
права тощо. З огляду на це, глобалізаційна парадигма вже давно перетнула 
кордони національних правових систем. Характерною сучасною рисою та 
тенденцією такої експансії, на відміну від історичних форм та засобів рецепції 
інститутів приватного права, стали якісні та кількісні зміни в національних 
традиційно консервативних галузях публічного права загалом та 
конституційного права, як профілюючої галузі національного права, зокрема. 

Конституційне право у національній системі права є не тільки 
фундаментальною та пріоритетною галуззю, а їй притаманна певна 
стабільність у функціонуванні усталених інститутів форми правління, 
політичного режиму, територіального устрою, конституційного ладу, та 
головне – забезпечення державного суверенітету як всередині, так і зовні 
державного утворення. Поступово, під впливом глобалізаційних та 
міждержавних інтеграційних процесів, конституційне право відчуває не тільки 
прояв, формування, появу нових конституційно-правових інститутів, 
правовідносин, трансформацію наявних, а й починає відігравати пріоритетну 
роль як всередині держави, так і зовні. Тобто, очевидним є той факт, що на 
сучасному етапі розвитку конституційне право переживає нову і якісну фазу 
своєї трансформації, а в деяких випадках навіть зародження доктрини нового 
конституціоналізму – транснаціонального. Це дає підстави стверджувати, що 
стабільна та консервативна галузь конституційного права, якою вона була 
раніше, набуває характерних ознак свого динамічного розвитку, що є 
причиною певної і суттєвої ревізії усталених уявлень про неї. 
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Відповідно, сучасне конституційне право апріорі вже відчуває певну 
внутрішньогалузеву модернізацію, а деякі актуальні праксіологічні питання її 
розвитку набувають нового онтологічного змісту. Насамперед, йдеться про 
певні зміни у визначенні та розумінні предмету та об’єкту конституційно-
правового регулювання, які під впливом глобалізаційних та інтеграційних 
процесів не тільки значно розширюються, а й отримують нового значення та 
змісту на міжнародному рівні. Поява нових суб’єктів та інститутів 
конституційного права, онтологічне змістовне оновлення доктрини 
суверенітету та його забезпечення, використання нових форм і засобів 
взаємодії міжнародного (наднаціонального) права з конституційним правом 
держав та його інститутів, набуття міжнародної правосуб’єктності суб’єктами 
та інститутами конституційного права, трансформація класичного розуміння 
конституціоналізму та інші тенденції, – свідчать про перезавантаження 
традиційного вчення про предмет та об’єкт конституційного права. Адже 
вказані процеси конституційної модернізації відбуваються під впливом 
світових процесів глобалізації та міждержавної інтеграції, внаслідок яких 
конституційно-правова матерія інтернаціоналізується, набуваючи 
транснаціонального (глобального) масштабу, а міжнародний правопорядок 
навпаки, пронизує та модернізує національне конституційне право більшості 
держав світу. 

Актуальності проведеному дослідженню надає і підписання Україною 
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і той факт, що незважаючи на 
те, що окремі проблеми правової глобалізації сформульовані в працях 
вітчизняних та зарубіжних учених, проблема впливу зазначених процесів на 
формування та розвиток галузі конституційного права так і не набула свого 
належного і адекватного системно-концептуального оформлення. 

Отже, з огляду на неповноту наукового аналізу проблематики впливу 
сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів на розвиток 
конституційного права України, доречно зробити фундаментальний висновок 
про об’єктивізацію, доцільність і необхідність проведення наукового 
дослідження у цій сфері, його важливу теоретичну та практичну значущість. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах бюджетної теми «Теорія та практика адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01). Тема 
дисертаційного дослідження затверджена рішенням Вченої ради юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(протокол від 21 вересня 2015 року № 2) і згодом уточнена (протокол від 
27 лютого 2017 року № 5). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в розкритті 
сучасних особливостей та тенденцій розвитку конституційного права в умовах 
глобалізації та міждержавної інтеграції. 

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

як об’єкту розвитку і трансформації конституційно-правової дійсності; 
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– розглянути методологічні засади дослідження впливу процесів 
глобалізації та міждержавної інтеграції на конституційне право; 

– проаналізувати особливості формування предмету та принципів 
конституційно-правового регулювання в умовах активізації глобалізаційних 
процесів; 

– дослідити основні історичні етапи та динаміку розвитку доктрини 
конституціоналізму; 

– визначити онтологічний та аксіологічний виміри становлення і 
розвитку транснаціонального (глобального) конституціоналізму; 

– проаналізувати сучасні тенденції інтернаціоналізації конституційного 
права та конституціоналізації міжнародного правопорядку в умовах 
глобальної та регіональної інтеграції держав; 

– розглянути особливості та форми взаємодії конституційного та 
міжнародного правопорядків на сучасному етапі; 

– дослідити особливості і тенденції впливу процесів глобалізації та 
міждержавної інтеграції на інститути конституційного права; 

– прогнозувати перспективи розвитку галузі конституційного права 
України в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 
сучасного розвитку конституційного права. 

Предметом дослідження є проблеми теорії та практики впливу 
глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток конституційного 
права. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 
є система загальнонаукових та спеціальних юридичних методів дослідження, 
призначених для одержання об’єктивних достовірних результатів. 
Діалектичний метод став підґрунтям для розкриття єдності та протиріччя 
процесу розвитку конституційного права в умовах глобалізації та 
міждержавної інтеграції (підрозділи 1.1, 1.2). Формально-юридичний метод 
дав змогу проаналізувати нормативну складову предмету та методу 
конституційного права України (підрозділ 1.3). Формально-догматичний 
метод сприяв дослідженню міжнародно-правових норм, які є основою 
процесів інтернаціоналізації конституційного права (підрозділи 3.1, 
3.2). Застосування порівняльно-правового методу дало змогу порівняти 
тенденції сучасного конституційно-правового розвитку в історико-правовому 
вимірі (підрозділ 2.1). За допомогою методів системно-структурного та 
структурно-функціонального аналізу, досліджено системні особливості та 
структуру транснаціонального (глобального) конституціоналізму, як 
новітнього політико-правового явища світового масштабу (підрозділ 2.2). 
Використання формально-логічного та логіко-семантичного методів дало 
змогу удосконалити понятійний апарат та посилити теоретичне осмислення 
правової природи процесів глобалізації та міждержавної інтеграції (підрозділи 
1.1, 1.2). Прогностичний метод було застосовано для визначення перспектив 
подальшого розвитку конституційного права України у сучасних умовах 
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(підрозділи 3.1, 4.1–4.4). Комплексне застосування зазначених методів дало 
змогу сформулювати певні висновки й узагальнення, та розробити практично-
прикладні рекомендації щодо подальшого галузевого розвитку 
конституційного права в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції. 

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці провідних 
вітчизняних правників, зокрема: М. В. Афанасьєвої, М. О. Баймуратова, 
О. В. Батанова, Ю. Г. Барабаша, Ю. М. Бисаги, М. В. Буроменського, 
О. П. Васильченко, Ю. О. Волошина, В. Н. Денисова, В. І. Євінтова, 
А. М. Колодія, О. Л. Копиленка, А. Р. Крусян, О. В. Марцеляка, 
Н. А. Мяловицької, В. Ф. Погорілка, П. М. Рабіновича, А. О. Селіванова, 
О. В. Скрипнюка, П. Б. Стецюка, О. В. Стрєльцової, О. В. Совгирі, 
Ю. М. Тодики, В. М. Шаповала, В. А. Шатіла, Ю. С. Шемшученка; зарубіжних 
дослідників: Н. Ахтенберга, П. Бадура, Є. Бекенферде, Г. Куптенна, 
К. Томушата, П. Хеберле, Дж. Амато, С. Баттіні, М. Альберті, Є. Венізелоза, 
А. Манітакіса, С. Флогаїтіса, Д. Цацоса, М. Лесажа, Б. Матьйо, Ж. Мере, 
Д. Мітріані, Дж. Ентоні. 

Нормативно-правовою основою дослідження слугували Конституція 
України, конституції та інші конституційні акти зарубіжних країн, джерела 
міжнародного та європейського права, чинні закони та підзаконні акти 
України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці комплексним дослідженням 
сучасного розвитку конституційного права в умовах глобалізації та 
міждержавної інтеграції. У результаті проведеного дослідження, 
сформульовано нові наукові положення і висновки, зокрема: 

вперше: 
– визначено сучасні тенденції та особливості економічних, політичних, 

правових умов (факторів) реалізації конституційної функції міждержавної 
інтеграції, загальною визначальною домінантою яких є вплив 
взаємопов’язаних об’єктивних процесів інтернаціоналізації конституційного 
права та конституціоналізації міжнародного права; 

– встановлено теоретико-методологічні та змістовно-онтологічні засади 
співвідношення юридичних дефінітивних категорій «конституційна реформа» 
та «конституційно-правова реформа», сформульовано авторське дефінітивне 
та доктринальне визначення конституційно-правової реформи, під яким 
запропоновано розуміти реформування безпосередньо галузі конституційного 
права, як провідної та профілюючої національної галузі права, формально-
юридичне удосконалення конституційного нормативно-правового матеріалу 
на усіх його системних рівнях, таких, як норми, інститути, підгалузі, галузі та 
її системи загалом, на яке безпосередньо впливає комплекс як внутрішніх 
(загальний стан конституційної модернізації суспільства, ефективність 
реалізації конституційно-правових норм, рівень автономного розвитку 
громадянського суспільства, зміст діяльності інститутів публічної влади, 
стратегічний політичний курс держави), так і зовнішніх (рівень інтеграції 



5 

держави до міжнародних міждержавних інтеграційних та оборонно-
безпекових об’єднань, їх наднаціональних інститутів, імплементація 
міжнародно-правових (універсальних, регіональних) стандартів, адаптація та 
гармонізація національної правової системи до системи цінностей, принципів і 
норм глобального конституціоналізму) факторів; 

– окреслено найважливіші умови (фактори) та особливості визначення 
предмету (регулювання базових суспільних відносин, що онтологічно 
ґрунтуються на універсальних загальновизнаних правових цінностях, 
принципах, нормах щодо забезпечення прав людини і громадянина, загальних 
засад конституційного ладу, республіканських засад формування та статусу 
інститутів публічної влади та реалізації іманентної інтеграційної функції 
сучасної демократичної, соціальної, правової держави) та методу (сукупність 
політико-правових та формально-юридичних способів соціального 
регулювання, через застосування яких універсальні правові цінності, 
принципи, норми імплементуються та забезпечуються на рівні національної 
правової системи) галузі конституційного права в умовах активізації 
глобалізаційних та інтеграційних процесів; 

– визначено об’єктний склад, напрями трансформації та проведена 
систематизація функцій та завдань галузі конституційного права в умовах 
глобалізації та міжнародної міждержавної інтеграції, вказано на особливе 
місце і роль функції міждержавної інтеграції як новітньої, ефективної та 
іманентної функції сучасної демократичної, соціальної, правової держави; 

– запропоновано авторське дефінітивне визначення та запропоновано 
авторську класифікацію системи джерел конституційного права в умовах 
глобалізації та міждержавної інтеграції, під якими у новітніх умовах потрібно 
розуміти взаємопов’язану і взаємозалежну сукупність нормативно-правових 
актів національного, міжнародного та наднаціонального рівнів, положення 
яких визначають найважливіші засади конституційного ладу, конституційно-
правового статусу особи, функціонування інститутів публічної влади, а також 
інтеграційних процесів, включаючи конкретні конституційно-правові 
механізми реалізації функції міжнародної міждержавної інтеграції; 

– обґрунтовано наукове положення, згідно з яким конституційне право 
виділяється як базова та пріоритетна галузь у системі національного права 
сучасної демократичної, соціальної, правової держави, метою правового 
регулювання якої у сучасних умовах глобалізації та міждержавної інтеграції є 
не тільки впорядкування конституційного ладу, прав людини тощо 
(внутрішній предмет галузевого конституційно-правового регулювання), але і 
реалізація стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу держави і 
суспільства (зовнішній предмет галузевого конституційно-правового 
регулювання); 

– запропоновано авторське визначення транснаціонального 
(глобального) конституціоналізму, який можна охарактеризувати як комплекс 
врегульованих конституційно-правовими нормами конституційних принципів, 
цінностей, ідей, доктрин, а також форм та методів їх практичної реалізації, 
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сформованих на основі об’єктивних закономірностей світового конституційно-
правового розвитку в умовах глобалізації на рівнях універсальної і 
регіональної міждержавної інтеграції; 

– визначено основні форми та напрями, надана видова характеристика 
інтернаціоналізації конституційно-правової матерії на різних рівнях 
міжнародної міждержавної взаємодії, з-поміж яких найважливіше значення 
мають гармонізація (поступове зближення конституційно-правових норм до 
єдиного змісту), трансформація (сприйняття конституційно-правових норм 
однієї держави іншими державами та їх імплементація до національних 
правових систем у відповідності до вимог останніх) та уніфікація 
(міжнародна правотворчість на основі глобалізованих конституційно-
правових норм); 

– визначено особливості та наслідки впливу міжнародних договорів на 
конституційне законодавство у сучасних умовах універсальної правової 
глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, зокрема – окреслено 
внесення змін та доповнень до конституції, як можливий наслідок 
імплементації окремих положень міжнародних договорів (на рівні норм-
цінностей, норм-цілей тощо) до національного законодавства; 

– визначено та охарактеризовано зовнішній та внутрішній онтологічні 
виміри впливу феномену наднаціональності та інтеграційних процесів на 
трансформацію конституційного ладу сучасних держав, що виражається у 
поєднанні внутрішньої потреби у конституційній модернізації суспільства та 
зовнішніх зобов’язань держави, як основного суб’єкта міждержавних та 
інтеграційних процесів; 

– сформульовано авторське дефінітивне визначення категорії «правове 
прогнозування в конституційному праві України», під яким запропоновано 
розуміти комплексний, системний, науково-експертний обґрунтований процес 
моделювання можливих, бажаних і корисних нових цінностей, принципів, 
норм, інститутів, підгалузей конституційного права, з метою досягнення їх 
максимальної відповідності сучасним умовам глобального транснаціонального 
(універсального і регіонального рівнів) політико-правового розвитку, а також 
реальному змісту та стану конституційно-правових відносин у суспільстві; 

удосконалено: 
– розуміння змісту категорії «система конституційного права», під якою 

потрібно розуміти оновлення її елементів під впливом міжнародного та 
наднаціонального права та факторів, що зумовлені глобалізацією та 
міждержавною інтеграцією; 

– доктринальні підходи до розуміння концептуальної сутності 
міждержавної інтеграції та механізму її конституційно-правового 
забезпечення; 

– концептуальне розуміння процесу становлення світового 
конституціоналізму як політико-правової доктрини; 

– концепцію про роль та значення конституційної децентралізації, як 
ключової універсальної інституціональної домінанти глобального 
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(транснаціонального) конституціоналізму в частині визначення 
конституційно-правових засад організації та діяльності інститутів публічної 
влади; 

– доктринальні підходи до визначення змісту та сутності зовнішнього 
фактору конституційного принципу державного суверенітету, як особливого 
правового стану держави, ключовою метою якого є конституційне 
забезпечення реальної та ефективної взаємодії держави з іншими суб’єктами 
міжнародного права, зокрема – у формі здійснення інституціональної і 
функціональної міжнародної міждержавної інтеграції; 

дістали подальшого розвитку: 
– доктринальні уявлення про рівні міжнародної міждержавної взаємодії, 

на яких відбувається інтернаціоналізація конституційних правопорядків; 
– науковий підхід про безпосередній вплив процесів міждержавної 

інтеграції на розвиток конституційного права, зростання форм та методів 
участі держав в концептуалізованому і інституціоналізованому міжнародному 
співробітництві; 

– положення про інтернаціоналізацію конституційних основ 
парламентаризму у діяльності міжпарламентських асамблей держав та 
Європейського парламенту; 

– доктринальні погляди щодо об’єктивізації та необхідності 
конституційно-правового регулювання стратегічного курсу Української 
держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі 
та в НАТО; 

– концептуальне уявлення про моделювання конституційно-правових 
норм, спрямованих на захист національних інтересів та вирішення 
стратегічних завдань держави у новітніх умовах глобалізації та міждержавної 
інтеграції, появи принципово нових викликів та загроз національній безпеці, 
як ключовий напрям нормативного прогнозування розвитку галузі 
конституційного права. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані висновки і пропозиції впроваджено та можуть бути 
використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальших доктринальних 
розробок теоретико-методологічних та практичних аспектів концепції 
реформування конституційного права під впливом глобалізації та 
міждержавної інтеграції; 

– нормотворчій діяльності – для розробки пропозицій щодо подальшої 
модернізації конституційно-правового законодавства (Акт впровадження 
результатів дисертаційного дослідження Комітету Верховної Ради України з 
питань європейської інтеграції, від 20 березня 2019 року № 04-17/16-248 (55818), 
(Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження Комітету Верховної 
Ради України з питань науки і освіти, від 9 липня 2019 року № 04-23/18-802); 

– навчальному процесі – для підготовки робочих програм, навчально-
методичних матеріалів, навчальних підручників із конституційного права 
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України, порівняльного конституційного права, спеціальних курсів, а також 
при викладанні дисциплін «Конституційне право» та «Міжнародне публічне 
право»; 

– правовиховній роботі – для вдосконалення правовиховної роботи в 
напрямку підвищення правосвідомості і правової культури громадян та 
активізації їх участі у прийнятті рішень при здійсненні публічної влади. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана автором самостійно. 
Усі сформульовані положення та висновки є результатом особистих 
досліджень автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 
дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на міжнародних 
науково-практичних конференціях та семінарах, зокрема: Міжнародній науково-
практичній конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» 
(м. Хмельницький, 23–24 жовтня 2015 р.); VI Міжнародній науково-практичній 
конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Сучасний розвиток 
державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики» 
(м. Маріуполь, 10 березня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 
29–30 грудня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правова 
держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 
16–17 лютого 2018 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Nowoczesna nauka: teoria i praktyka» (м. Катовіце, Польща, 12 квітня 2018 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні правові системи світу в 
умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 9–10 березня 2018 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука в ХХІ столітті: 
перспективи та пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 11–12 травня 
2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правові та інституційні 
механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції» 
(м. Одеса, 18 травня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 
24–25 серпня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 
проблеми законодавства України: пріоритетні напрямки його вдосконалення» 
(м. Одеса, 12–13 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 
індивідуальній монографії, 19 наукових статтях, які опубліковано у 
періодичних наукових фахових виданнях та входять до міжнародних 
наукометричних баз даних, 3 – в іноземних наукових періодичних виданнях та 
10 тезах міжнародних науково-практичних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 
чотирьох розділів, логічно об’єднаних у десять підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 354 
сторінки, з них основного тексту 289 сторінок. Список використаних джерел 
налічує 440 найменувань і займає 44 сторінки. Додатки розміщено на 7-ми 
сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації; зазначено зв’язок 
роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету, 
завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну, 
практичне значення одержаних результатів, надано відомості щодо шляхів і 
форм їх упровадження; наведено характеристику апробацій і публікацій 
дисертанта, у яких відображено основні положення роботи, структуру та 
обсяг дисертації.  

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження впливу 
процесів глобалізації та міждержавної інтеграції на конституційне право» 
складається з трьох підрозділів, присвячених аналізу впливу глобалізації та 
міждержавної інтеграції на модернізацію конституційного права загалом і 
окремих його інститутів, характеристиці методології дослідження, а також 
висвітленню особливостей формування предмету та принципів конституційно-
правового регулювання.  

У підрозділі 1.1 «Глобалізація та міждержавна інтеграція як концепт 
розвитку та трансформації конституційно-правової дійсності» досліджено 
розвиток глобалізації під впливом економічних, правових, політичних, 
ідеологічних, культурологічних, цивілізаційних чинників. 

Акцентовано увагу на проблемі визначення платформи розвитку 
глобалізації, співвідношення її з ідеями конституціоналізму багатополюсного 
світу, інтересами національних держав та окремих регіонів. 

Проаналізовано текст сучасних конституцій щодо питання основних 
конституційних принципів зовнішньої політики, що найчастіше у нинішній 
конституційно-правовій практиці зумовлюють конкретні механізми реалізації 
зовнішньої політики держави, а саме: державний суверенітет, суверенну 
рівність держав, пріоритет прав людини, самовизначення народів, невтручання 
у внутрішні справи інших держав, відмова від державного тероризму, мирного 
врегулювання конфліктів. 

Відзначено, що пріоритет прав людини є загальновизнаною світовою 
правовою цінністю, особливо після прийняття Генеральною Асамблеєю ООН 
Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., та одним з основних 
конституційних принципів зовнішньої політики держав-членів ЄС. 

Встановлено, що внаслідок процесів глобалізації та міждержавної 
інтеграції, складних політико-правових перетворень, державна політика 
більшості держав-членів ЄС ґрунтується на формалізованих конституційних 
принципах, що відображають відповідні основні міжнародно-правові 
принципи міждержавного спілкування. 

У підрозділі 1.2 «Методологічні засади дослідження впливу процесів 
глобалізації та міждержавної інтеграції на модернізацію конституційного 
права» обґрунтовано методологічні засади комплексного дослідження впливу 
глобалізаційних та інтеграційних процесів на сучасний розвиток 
конституційного права. 
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У підрозділі відзначено відсутність належного аналізу співвідношення 
між категоріями «конституційна реформа» та «конституційно-правова 
реформа» відповідно до їх юридичного змісту, форм та методів здійснення, 
фундаментальних принципів, оптимальних шляхів реалізації в умовах 
правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції як реального 
середовища, в якому здійснюється сучасна конституційна модернізація 
суспільно-політичного життя в Україні. 

Для реалізації поставленої мети, застосовано політметодологічний 
підхід, що поєднав у собі філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові 
методи пізнання з використанням певних їх сегментів. Розкрито структуру та 
роль їх окремих компонентів. 

Проаналізовано один з найважливіших напрямів модернізації 
конституційного права як галузі, а саме вплив процесів глобалізації та 
міждержавної інтеграції, вдосконалення, осучаснення та прогресивний 
розвиток конституційного ладу та державного устрою, порівнюючи різні 
погляди на теоретико-методологічне визначення понять конституційного ладу 
та державного устрою, як явищ та необхідних складових елементів сучасного 
конституціоналізму. 

Зосереджено увагу на проблемі модернізації конституційного інституту 
державного устрою України, що зумовлене різними підходами та поглядами 
як про необхідність залишення України унітарною державою, так і про 
можливість зміни державного устрою з унітарного на федеративний. 

У підрозділі 1.3 «Особливості формування предмету та принципів 
конституційно-правового регулювання в умовах активізації глобалізаційних 
процесів» акцентовано на необхідності конституційно-правового дослідження 
процесів поступової трансформації конституційного права як галузі. 
Насамперед, це стосується усього масиву конституційно-правової матерії: 
предмету, принципів, інститутів, джерел, їх системи, з урахуванням сучасних 
тенденцій правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, так 
як зазначені процеси безпосередньо впливають на предмет та принципи галузі 
конституційного права, трансформуючи їх відповідно до сучасних глобальних 
тенденцій розвитку та модернізації доктрини конституціоналізму. 

Передусім об’єктом аналізу виступають основні підходи до розуміння 
предмета конституційного права, що сформувались на сучасному етапі. 

З огляду на це, прийнятною є теза про широкий об’єкт та предмет 
конституційного права, який виходить за межі публічно-правового 
регулювання. Адже конституційне право та його предмет, насамперед, є більш 
динамічною матерією, що розвивається під впливом глобальних змін та 
набуває все більше універсальних рис. 

Розглянуто трансформацію предмету конституційного права через 
основне джерело галузі – Конституцію. Провідна роль Конституції в системі 
джерел конституційного права України зумовлюється притаманними їй 
іманентно юридичними властивостями, забезпечення дієвості яких у 
суспільстві і є нагальним завданням сучасної конституційно-правової 
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реформи. Об’єктивне оновлення предмету конституційного регулювання на 
сучасному етапі суспільної модернізації в Україні передбачає, передусім, 
реалізацію принципів верховенства права та визнання людини, її прав і свобод 
найвищою соціальною цінністю у всіх їх проявах. 

Крім того, предмет та об’єкт галузі конституційного права 
розширюється у сучасних умовах під впливом цілої низки об’єктивних 
чинників правової та політико-правової дійсності, зокрема, йдеться про 
процеси правової глобалізації та міждержавної інтеграції, що, натомість, 
внутрішньо зумовлює появу нових підгалузей конституційного права, 
посилення його інтернаціоналізації та конституціоналізації міжнародного і 
європейського права, адаптацію вітчизняного конституційного законодавства 
до базових європейських правових стандартів, що і виступає як необхідна 
умова якісного проведення конституційно-правової реформи, відповідно до 
об’єктивно наявних потреб життєдіяльності суспільства. 

До найважливіших сфер, що підлягають трансформаційному оновленню 
предмету галузі конституційного права в умовах активізації глобалізаційних 
процесів, можна віднести такі: а) галузеві предмет, метод, принципи, норми, 
інститути конституційного права, які універсалізуються та уніфікуються під 
впливом правової глобалізації та міждержавної інтеграції, що виявляється у 
взаємопов’язаних тенденціях інтернаціоналізації конституційного права та 
конституціоналізації міжнародного права; б) вплив глобалізації значно 
посилює роль та значення принципів конституційного права у регулюванні 
суспільних відносин; в) посилюється роль та значення судової практики не 
тільки у тлумаченні конституційно-правових норм, але і в механізмі 
конституційної правотворчості; г) відбувається об’єктивний процес 
формування нових підгалузей конституційного права, зокрема таких, як 
виборче право, парламентське право, освітнє право, медичне право, 
конституційно-процесуальне право тощо; ґ) посилюється необхідність 
адаптації національної правової системи до універсальних та регіональних 
правових стандартів у всіх важливих сферах суспільних відносин, що 
безпосередньо впливає на можливість якісної конституційної модернізації; 
д) посилюється конституціоналізація універсальних та регіональних 
стандартів у сфері прав людини; е) відбувається поступова трансформація 
національного конституціоналізму до принципово нової форми – 
транснаціонального (глобального) конституціоналізму, що є глобальним за 
своєю правовою природою, характером та масштабом. 

Разом із процесом оновлення предмету конституційно-правового 
регулювання, під впливом глобалізації об’єктивно зачіпаються та зазнають 
певної трансформації його принципи. Адже сутність і зміст конституційного 
права як галузі права, та її основні завдання і функції втілюють саме принципи 
конституційного права.  

Розділ 2 «Онтологічне визначення і співвідношення сучасного 
конституціоналізму і конституційного права в умовах активізації 
глобалізаційних процесів» складається з двох підрозділів, у яких 
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охарактеризовано основні історичні етапи розвитку доктрини 
конституціоналізму, співвідношення транснаціонального (глобального) 
конституціоналізму з конституційним правом.  

У підрозділі 2.1 «Основні історичні етапи розвитку доктрини 
конституціоналізму» досліджено історико-правовий досвід зарубіжних країн 
та України щодо формування доктрини конституціоналізму, як суспільно-
політичного та філософсько-правового явищ дійсності та відповідної 
трансформації предмету конституційно-правового регулювання у різні періоди 
його модернізації. 

Доведено, що Велика хартія вольностей вперше започаткувала правовий 
дискурс конституціоналізму в історії європейської цивілізації, а європейська 
ідеологія конституціоналізму походить із середньовічної концепції права, 
запозичивши традиції франкських та німецьких племен. 

Надалі в більшості країн світу конституція в умовах ліберально-
демократичного режиму не тільки визначає компетенцію вищих державних 
органів, але й намагається обмежити державну владу та надати 
універсальному державному примусу більш передбачуваний та мінімально 
необхідний для досягнення чітко визначених державних цілей характер. Крім 
того, Конституція через систему конституційних обмежень гарантує 
конституційні права та свободи особи, робить державний механізм більш 
ефективним. 

Є дві важливі складові ідеї обмеження державної влади, що визначає 
генезу розвитку сучасного конституціоналізму. Першою є його природно-
правова складова, як ефективне належне джерело сучасного 
конституціоналізму. Другою є його релігійно-християнська складова, що 
міститься у концепції природних прав позадержавного походження. 

Розглянуто історичні документи періоду Київської Русі, Галицько-
Волинського та Литовсько-Руського князівств, часів Гетьманства. Так, 
Зборівський договір вважають одним із першоджерел українського 
конституціоналізму, на основі якого стало можливим формування держави як 
цілісного структурно-системного організму. За умовами цього договору, 
частина українських земель польським урядом визнана як державно-політичне 
утворення під назвою «Гетьманщинa». 

Крім того, джерелом в історії українського конституціоналізму можна 
вважати Гадяцький трактат 1658 р. Натомість Конституцію Пилипа Орлика 
можна вважати не тільки ключовим доктринальним джерелом розвитку 
українського конституціоналізму, але і взагалі першою європейською 
Конституцією в сучасному розумінні. Вона не була втілена на практиці, але 
стала одним із найвидатніших документів української державно-політичної 
думки, української державотворчої історії. Своїм змістом, демократичністю 
вона випереджала тогочасні європейські суспільно-політичні концепції. 
Конституція Пилипа Орлика багато в чому передує основним принципам 
Конституції США, прийнятій у 1787 р., і саме тому її вважають першою 
українською Конституцією. 
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Проаналізовано проекти Конституцій ХІХ століття, зокрема, 
конституційний проект Г. Андрузького 1850 р. та проект М. Драгоманова 
1884 р., Конституція УНР, проект Конституції ЗУНР. 

За період української державності радянського часу було прийнято 
чотири Конституції (1919 р., 1929 р., 1937 р., 1978 р.), у яких закріплювалась 
радянська модель організації державної влади. А в незалежній Україні 
Конституцію було прийнято 28 червня 1996 року. 

Акцентовано, що необхідною умовою забезпечення неухильного 
виконання вимог конституцій, неможливості допущення свавілля з боку 
державної влади, утвердження принципів верховенства права та законності і є 
конституціоналізм.  

У підрозділі 2.2 «Транснаціональний (глобальний) конституціоналізм та 
його співвідношення з конституційним правом: онтологічний та аксіологічний 
виміри» досліджено правову природу транснаціонального (глобального) 
конституціоналізму, як сучасного феномену суспільно-правової дійсності, що 
відображає ключові тенденції та детермінанти процесів конституціоналізації 
міжнародного права та інтернаціоналізації конституційного права, і є 
безпосереднім породженням вказаних процесів. Уніфіковані ознаки 
глобального конституціоналізму виявляються під час реалізації 
конституційних реформ, як засобу прогресивного перетворення національних 
правових систем. 

Комплексні конституційні реформи є досить поширеним явищем в 
сучасній політико-правовій реальності, адже внесення змін до конституції є 
звичайною світовою практикою, пов’язаною з потребою правового 
забезпечення змін, що відбуваються в суспільному житті та відображають 
певний етап розвитку державної організації суспільства. 

Аналіз змісту конституційних змін останніх років на універсальному 
(глобальному) рівні дає змогу виокремити деякі їх напрями, а саме: 
розширюється правове регулювання принципу гендерної рівності, якщо на 
початковому етапі конституційні тексти містили лише норми про рівність у 
політичних правах, рівний доступ жінок і чоловіків до отримання виборних 
мандатів і виборних посад, то згодом зміст вказаного принципу було істотно 
розширено і посилено; розвивається конституціоналізація правового статусу 
парламентської опозиції, раніше окремі зарубіжні конституції (Португалії і ін.) 
фіксували право на створення опозиції, сучасні конституції XXI ст. (Бутану, 
Марокко, Непалу), сприйнявши зазначене положення, розвивають його, 
конкретизуючи окремі права опозиції, зокрема ті, що реалізуються через 
парламентські форми та методи. 

Розвиток науково-технічного прогресу зумовлює виникнення нових 
суспільних відносин, які потребують конституційно-правового регулювання. 
Зокрема, в Конституції Швейцарії 1999 р. ч. 2 ст. 119 заборонено будь-яку 
форму клонування і будь-яке втручання у спадковий матеріал людських гамет 
і ембріонів, перенесення в людський зародковий матеріал генотипу, що не 
належить людині, дарування ембріонів, всі види сурогатного материнства. 
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Зазнають певних змін і традиційні об’єкти конституційного 
регулювання, що демонструє безпосередній вплив глобального 
конституціоналізму на традиційні предмет і метод конституційного права, як 
базової національної галузі права. 

Із загальних світових тенденцій формування доктрини уніфікованого 
транснаціонального (глобального) конституціоналізму є напрацювання 
пропозицій щодо здійснення децентралізації влади, конституційного 
вдосконалення прав і свобод людини, реформи судової системи, які 
забезпечать поступальний прогресивний розвиток нашої держави, а в 
майбутньому – інтеграцію до Європейського Союзу та до європейських і 
євроатлантичних оборонних структур. 

З огляду на порівняльно-правовий аналіз загальних тенденцій процесів 
конституційної модернізації у сучасному світі, з онтологічного та 
аксіологічного поглядів, транснаціональний (глобальний) конституціоналізм 
можна визначити як комплекс конституційних ідей, доктрин, а також форм та 
методів їх практичної реалізації, що є спільними для більшості сучасних 
національних правових систем, який складає фундаментальну основу 
взаємопов’язаних процесів конституціоналізації міжнародного права та 
інтернаціоналізації конституційного права, і безпосередньо відображає 
об’єктивні закономірності світового конституційно-правового розвитку в 
умовах глобалізації та універсальної і регіональної міждержавної інтеграції.  

Розділ 3 «Феноменологія взаємодії конституційного та міжнародного 
правопорядків як фактор розвитку конституційного права» складається з 
двох підрозділів, присвячених аналізу інтернаціоналізації конституційного 
права та конституціоналізації міжнародного правопорядку, а також 
особливостям та формам взаємодії конституційного та міжнародного 
правопорядків в умовах міждержавної інтеграції. 

У підрозділі 3.1 «Інтернаціоналізація конституційного права та 
конституціоналізація міжнародного правопорядку як сучасна тенденція та 
умова розвитку правових систем» з’ясовано, що в умовах глобалізації і 
міждержавної інтеграції, вказані процеси визначають подальші тенденції 
формування конституційно-правових інститутів та трансформації предмету і 
методу конституційного права, як базової галузі національного правопорядку. 

У процесі аналізу теоретико-методологічних питань взаємодії 
конституційного права з міжнародними нормами, досліджено правову природу 
імплементації і встановлено, що імплементація – це процес впровадження в 
конституційне право норм міжнародного права зі створення порядку і 
процедур їх упровадження, що включає тлумачення, практику застосування, 
забезпечення дотримання і виконання норм права, відповідність 
міжнародному (зокрема європейському) праву актів органів державної влади. 
Правова інтернаціоналізація виявляється в різних формах. Поряд з 
традиційним зближенням законодавства різних країн на основі норм 
міжнародного права, використано його гармонізацію, як спосіб забезпечення 
єдності в різноманітності, у вигляді узгодження концепцій і програм, 
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вироблення загальних нормативних понять і оцінок. Важливе значення має 
уніфікація законодавства, як метод створення однакових актів та норм, і 
орієнтація на певні стандарти – техніко-юридичні акти. Уніфікація, як метод 
правової інтеграції, являє собою процес аналогізації взаємодіючих елементів, 
що здійснюється, зокрема, за допомогою розробки і прийняття єдиних 
правових норм, запровадження єдиної правової термінології, здійснення 
єдиної правової політики тощо. 

Теоретико-методологічні особливості процесів інтернаціоналізації 
конституційного права та конституціоналізації міжнародного права практично 
виявляються у конституційній доктрині та практичних аспектах імплементації 
міжнародно-правових норм до національної правової системи України у 
сучасних умовах її прогресивного розвитку. Характерним прикладом 
інтернаціоналізації положень Конституції України є, зокрема, другий її розділ, 
присвячений правам, свободам і обов’язкам людини і громадянина в Україні. 
Проявом інтернаціоналізації конституцій та конституційного права загалом, є 
розширення кола наднаціональних правових актів у результаті регіонального 
зближення низки держав. 

Втім, означені процеси мають на меті більш повне конституційно-
правове регулювання основ всіх найважливіших сторін суспільних відносин у 
їх взаємозв’язку. Конституція стає універсальним документом, який 
поширюється на всі загальнозначущі сфери життя суспільства. Шляхом 
використання інструментів публічної влади, конституційне право майже всіх 
країн встановлює системні зв’язки «особистість – колектив – держава – 
суспільство». 

Однак при цьому спостерігаються й інші тенденції: з нормативних 
джерел поступово зникають деякі види прав першого покоління, наприклад, 
право на опір гнобленню, право на повстання, право народів на державне 
самовизначення, тобто ті, які з погляду урядів, спричиняють небезпеку 
конституційному правопорядку в країні. 

Ще однією проблемою інтернаціоналізації багатьох зарубіжних 
конституцій є те, що цей процес відбувається дуже повільно. 

Глобалізація фактично за допомогою феномену правової 
інтернаціоналізації, істотно впливає на характер і функції держави, призводить 
до взаємовпливу держав, до посилення їх взаємозалежності. У результаті 
тенденцій правової інтеграції, інтернаціоналізації права в європейському 
просторі посилюється роль права ЄС в національних конституціях, 
відбувається т. зв. конституціоналізація процесів європейської інтеграції в 
національному законодавстві. 

У процесах інтернаціоналізації конституційного права значну роль 
відіграє міжнародне право, так як воно слугує основним інструментом 
гармонізації й уніфікації права держав.  

У підрозділі 3.2 «Особливості та форми взаємодії конституційного та 
міжнародного правопорядків в умовах інтеграції держав» з’ясовано, що 
основною процедурною формою взаємодії міжнародного та конституційного 
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правопорядків є імплементація міжнародних договорів до національної 
правової системи. 

В сучасній історії зустрічається безліч прикладів, коли норми 
міжнародних договорів розглядаються державами як регулятори суспільних 
відносин на їх території. При цьому вони навіть оголошуються частиною 
національного права чи національно-правової системи. 

Проаналізовано такі концепції співвідношення міжнародного на 
внутрішньодержавного права, як: «радикального монізму» і «радикального 
дуалізму», «помірного дуалізму» і «помірного монізму», «стриманого 
дуалізму» і «діалектичного дуалізму», «послідовного дуалізму» і 
«реалістичного дуалізму», «об’єктивного дуалізму» і «діалектичної» 
концепції, теорія «координації» та інші, причому самі ці доктрини в своїх 
аспектах часто настільки тісно переплітаються одна з одною, що відрізнити, де 
з них яка, в межах конкретного дослідження, інколи досить важко. 

Основними формами конституціоналізації міжнародного права у 
сучасних умовах розвитку правових систем є його гармонізація (поступове 
наближення конституційно-правових норм до єдиного змісту), трансформація 
(сприйняття конституційно-правових норм однієї держави іншими державами 
та їх імплементація до національних правових систем) та уніфікація 
(міжнародна правотворчість на основі глобалізованих конституційно-правових 
норм). 

Вплив міжнародних договорів на конституційне право набуває більш 
суттєвого та важливого значення у сучасних умовах універсально-правової 
глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, адже у багатьох 
випадках підписання угод, особливо стосовно вступу до певних організацій та 
союзів, об’єктивно змушує держави імплементувати їх у внутрішнє 
законодавство або навіть змінювати конституції. При цьому, процес 
інтернаціоналізації конституційного права набуває все більших обертів, 
особливо в умовах глобалізації.  

Розділ 4 «Праксіологічні аспекти та аксіологічне значення 
трансформації інститутів конституційного права в умовах глобалізації та 
міждержавної інтеграції» складається з трьох підрозділів, присвячених 
дослідженню проблеми оновлення системи джерел конституційного права, 
концептуальним підходам до визначення конституційного ладу, суверенітету 
та наднаціональності і проблемам правового прогнозування розвитку галузі 
конституційного права України. 

У підрозділі 4.1 «Проблеми оновлення системи джерел конституційного 
права та феномену їх інтернаціоналізації» з’ясовано, що джерела 
конституційного права є органічною системою та мають ієрархічну структуру. 
Системність джерел конституційного права виявляється, зокрема, у визнанні 
найвищої юридичної сили Конституції України. 

Відповідно до світової конституційної доктрини, основне призначення 
Конституції полягає в тому, що вона, насамперед, покликана визначити й 
окреслити межі державної влади та забезпечити захист прав і свобод особи. 
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Після Конституції України провідне місце у правовій системі України 
посідають закони, які є первинною основою регулювання найважливіших 
суспільних відносин. Закони мають вищу юридичну силу, що дає змогу 
виокремити їх серед інших правових актів. 

З урахуванням наукових поглядів та практики зарубіжних країн, є 
підстави розрізняти три основні групи законів в Україні: Конституція, 
конституційні закони, звичайні закони. 

Практика діяльності Конституційного Суду України зумовила 
виникнення особливого правового явища – правових позицій, які містяться в 
інтерпретаційних висновках, викладених у раніше прийнятих рішеннях, та 
мають об’єктивний характер, так як приймаючи рішення у новій справі, 
Конституційний Суд має враховувати вже вироблене ним розуміння 
конституційної норми чи положення закону, тобто правові позиції в 
аналогічних справах. Термін «правова позиція» не має офіційного закріплення 
в Україні, але неодноразово був вжитий самим Конституційним Судом при 
посиланні на аргументацію у раніше прийнятих рішеннях. 

В юридичній літературі правова позиція розглядається як «результат 
інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду у формі висновків, 
роз’яснень, доктрин, у яких міститься тлумачення неявного змісту закону, 
правова оцінка або правове визначення, сукупність правових уявлень та знань 
щодо вирішення конкретної ситуації, які є обов’язковими для всіх суб’єктів 
правовідносин». 

Аналіз правової природи та юридичної сили актів Президента України 
дає підстави зробити висновок, що джерелами конституційного права 
України є акти Президента України, видані у формі нормативних указів. Крім 
того, джерелами є акти Кабінету Міністрів України та постанови Верховної 
Ради України, акти суб’єктів місцевого самоврядування тощо. При цьому 
система нормативно-правових актів місцевого самоврядування є 
самостійною, незалежною від органів державної влади, хоча і 
підпорядкованою Конституції та законам, тому що суб’єкти місцевого 
самоврядування, зокрема органи місцевого самоврядування, не входять до 
системи органів державної влади. 

До нетрадиційних джерел конституційного права віднесено договори. На 
відміну від цивільних угод, побудованих на приватноправових засадах, 
договори, що регулюють конституційно-правові відносини, є нормативно-
правовими за змістом, з огляду на те, що: 1) складаються з норм загального 
характеру; 2) є обов’язковими для всіх учасників конституційно-правових 
відносин; 3) укладаються між суб’єктами публічно-правових відносин; 
4) регулюють питання, віднесені до предмета конституційного права; 
5) спрямовані на максимальне забезпечення інтересів суб’єктів конституційно-
правових відносин. Нормативно-правові договори, що регулюють 
конституційні відносини, поділяються на два види: 1) внутрішньодержавні; 
2) міжнародно-правові. Натомість, міжнародний договір, як джерело 
конституційного права України, – це укладений у письмовій формі з 



18 

іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного права акт 
нормативного характеру, що містить норми конституційного права. 

В сучасних умовах інтернаціоналізації конституційного права значний 
вплив на галузь конституційного права здійснюють міжнародні стандарти 
універсального та регіонального рівнів. 

Зокрема, якщо йдеться про трансформацію джерельної бази 
конституційного права України в умовах реалізації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, важливим джерелом конституційного права є правові 
стандарти ЄС, що містяться у відповідних джерелах європейського права. 

У підрозділі 4.2 «Концептуальні підходи до визначення конституційного 
ладу, суверенітету та наднаціональності в умовах глобальних викликів» 
розглянуто проблему трансформації концептуальних і практичних підходів до 
державного суверенітету у площині функціонування принципово нових 
міждержавних інтеграційних об’єднань, основний інтерес з-поміж яких 
становить організація і діяльність ЄС, з погляду співвідношення міжнародної 
правосуб’єктності інтеграційного об’єднання та окремих держав-учасниць, що 
породжує складні теоретичні і практичні політико-правові проблеми 
визначення і реалізації державного суверенітету. 

Аналізуючи сучасну проблематику впливу процесів міждержавної 
інтеграції та правової глобалізації на конституційно-правові інститути на 
прикладі української національної конституційно-правової системи, необхідно 
розглянути декілька вимірів існування та способів формування 
конституційного ладу в умовах перманентної інтенсифікації взаємодії 
національного конституційного права з правом наднаціонального об’єднання, 
які охоплюють модернізацію: 1) інститутів демократії (вибори, референдум) та 
конституційного ладу України загалом (як такого, що на онтологічному рівні 
методологічного сприйняття і практичної реалізації встановлює та регулює 
демократичний політичний режим в країні); 2) форми держави (форми 
державного правління, форми державного устрою, форми політичного 
режиму) у відповідності до універсальних і регіональних (зокрема 
наднаціональних) правових стандартів; 3) організації і діяльності Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України як базових інститутів формування 
державної політики в умовах парламентсько-президентської республіки; 
4) конституційно-правового статусу Президента України з позицій 
недопущення та запобігання президентській інституційній конституційній 
кризі, а також вирішення правових колізій та прогалин у конституційно-
правовому регулюванні функцій та повноважень глави Української держави, 
порядку його обрання та підстав дострокового припинення повноважень, у 
відповідності до універсального уявлення про місце і роль глави держави у 
сучасній правовій державі. 

Отже, у результаті сучасної конституційної трансформації 
конституційного ладу та форми правління Української держави, під впливом 
процесів правової глобалізації, міждержавної інтеграції та формування 
наднаціональних інститутів, встановлено: 
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1) останнім часом в Європі змінюється юридичний зміст конституційно-
правового принципу державного суверенітету, розуміння правової природи 
державної незалежності з декількох позицій, зокрема: відбуваються процеси 
глобалізації та міждержавної інтеграції, що призводить до появи 
конституційно-правових норм про можливість обмеження суверенітету за 
рахунок передавання частини суверенних прав наднаціональним органам 
міждержавних утворень (Європейський Союз); державний суверенітет 
перестає бути абсолютною цінністю у міжнародних відносинах та 
внутрішньому конституційному праві, надаючи пріоритетності ролі принципу 
поваги прав людини; класична, майже необмежена політична незалежність 
держав, відображена у «старих» конституціях, у сучасному світі значно 
обмежується міжнародно-правовими нормами, зокрема щодо таких 
конституційних повноважень внутрішніх державних органів, як право війни та 
миру (за наявності відповідної конституційної норми, застосування сили або 
погрози силою всупереч міжнародно-правовим нормам, вважається 
незаконним); 

2) вплив феномену наднаціональності та інтеграційних процесів на 
трансформацію конституційного ладу сучасних держав проявляється у двох 
вимірах, а саме: а) зовнішньому, що відображає на рівні конституційно-
правової регламентації міжнародні політико-правові процеси міждержавної 
інтеграції та реалізується у формі прийняття конституційно-правових норм 
про обмеження державного суверенітету й політичної незалежності, шляхом 
делегування певного обсягу повноважень наднаціональним органам, та про 
конституційне розмежування компетенції між внутрішніми й спільними 
органами; б) внутрішньому, що у більшості сучасних європейських країн (в 
Україні зокрема) проявляється у таких тенденціях, як посилення ролі уряду у 
здійсненні зовнішньої політики, шляхом виникнення конституційного звичаю 
про делегування главою держави повноважень щодо ведення міждержавних 
переговорів та підписання міжнародних договорів уряду або главі уряду 
(Прем’єр-міністру), а також конституційне закріплення ключової ролі 
парламентів щодо процедури ратифікації міжнародних договорів; 

3) європейські стандарти функціонування публічної влади безпосередньо 
впливають на процес конституційної модернізації форми правління від 
президентської або змішаної до парламентської, а сама концепція 
парламентаризму є показовим прикладом конституціоналізації 
загальновизнаних уявлень про роль парламенту у системі вищих органів 
державної влади; 

4) конституційні основи парламентаризму інтернаціоналізуються у 
діяльності Європейського парламенту та міжпарламентських асамблей, що є 
«дзеркальним» процесом стосовно конституціоналізації універсальних та 
європейських стандартів національного парламентаризму, як фундаментальної 
основи доктрини та практики конституціоналізму загалом; 

5) в умовах становлення наднаціональних інститутів, суверенітет 
держави перебуває у тісному діалектичному зв’язку з реальною можливістю 
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відповідної держави у належний спосіб реалізовувати функцію міждержавної 
інтеграції, яка є невід’ємним складовим елементом системи функцій сучасної 
правової держави і, відповідно, має виявлятися на галузевому конституційно-
правовому рівні регулювання суспільних відносин. 

У підрозділі 4.3 «Міждержавна інтеграція та проблеми правового 
прогнозування розвитку галузі конституційного права України» визначено 
основні тенденції трансформації галузі конституційного права та її окремих 
інститутів під впливом сучасних процесів правової глобалізації та 
міждержавної інтеграції, що об’єктивують необхідність комплексного аналізу 
можливостей та механізмів правового прогнозування і планування подальшого 
конституційно-правового розвитку. 

Доведено, що на сучасному етапі конституційно-правового розвитку в 
умовах глобалізації та міждержавної інтеграції, необхідним складовим 
елементом належної державної правової політики є нормативне 
прогнозування, тобто моделювання принципово нових конституційно-
правових принципів, норм, інститутів, підгалузей, бажаних та суспільно 
корисних, відповідно до стану урегульованості реально наявних 
конституційно-правових відносин у суспільстві. 

В межах дослідження, здійснено спробу нормативного, галузевого 
(конституційно-правового) прогнозування розвитку національної галузі 
конституційного права в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції 
(зокрема для України актуальною є, насамперед, проблематика європейської 
та євроатлантичної інтеграції, як чинників впливу на галузевий конституційно-
правовий розвиток). 

З огляду на це, доречно акцентувати про зміни до Конституції України, 
які зафіксували вступ до Євросоюзу та НАТО, як стратегічну мету України. 
Найчастіше європейські та євроатлантичні інтеграційні процеси впливають на 
конституційно-правову матерію не прямо, а опосередковано. 

Загалом, у результаті проведеного дослідження проблем та перспектив 
правового прогнозування розвитку галузі конституційного права України під 
впливом міждержавної інтеграції, можна констатувати, що: 

а) правове прогнозування розвитку галузі конституційного права 
України можна визначити як комплексний, системний, науково обґрунтований 
процес моделювання бажаних і корисних нових принципів, норм, інститутів, 
підгалузей конституційного права, з метою досягнення їх максимальної 
відповідності сучасним умовам транснаціонального (універсального і 
регіонального) політико-правового розвитку, а також відповідності реальному 
змісту та стану конституційно-правових відносин у суспільстві; 

б) прогнозування розвитку інституціонального конституційно-правового 
механізму функціонування органів публічної влади України в умовах 
інтенсифікації європейської міждержавної інтеграції проявляється у двох 
онтологічних вимірах: зовнішньому, що відображає на рівні конституційно-
правової регламентації міжнародні політико-правові процеси міждержавної 
інтеграції та реалізується у формі прийняття конституційно-правових норм 
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про обмеження державного суверенітету та політичної незалежності шляхом 
делегування певного обсягу повноважень наднаціональним органам, а також 
про розмежування конституційної (суверенної) компетенції між внутрішніми 
та спільними органами; внутрішньому, що на інституціональному рівні 
проявляється у таких тенденціях, як посилення ролі уряду у здійсненні 
зовнішньої політики шляхом появи конституційного звичаю про делегування 
главою держави повноважень щодо ведення міждержавних переговорів та 
підписання міжнародних договорів уряду або главі уряду (Прем’єр-міністру); 
розширення нормативного та фактичного статусу відомства закордонних 
справ, як спеціального державного органу здійснення зовнішньої політики; 
конституційному закріпленні важливої ролі парламентів щодо процедури 
ратифікації міжнародних договорів, відповідно до загальних (універсальних та 
регіональних) тенденцій розвитку парламентаризму; 

в) ключовим напрямом нормативного прогнозування розвитку галузі 
конституційного права є моделювання конституційно-правових норм, 
спрямованих на захист національних інтересів та вирішення стратегічних 
завдань держави у новітніх умовах глобалізації та міждержавної інтеграції, 
виникнення принципово нових викликів та загроз національній безпеці; 

г) внесення до Конституції України норми щодо вступу до ЄС і НАТО як 
стратегічної національної мети, є необхідним та корисним у сучасних умовах 
політико-правового розвитку. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

розв’язання наукової проблеми, вирішення якої полягає у проведенні 
дослідження впливу процесів глобалізації та міждержавної інтеграції на 
сучасне конституційне право. В результаті дослідження, сформульовано такі 
основні положення та висновки, зокрема: 

1. На сучасному етапі світового політико-правового і соціально-
економічного розвитку економічні, політичні, правові умови реалізації функції 
міжнародної міждержавної інтеграції радикально змінилися, безпосередньо 
відчуваючи на собі вплив взаємопов’язаних процесів інтернаціоналізації 
конституційного права та конституціоналізації міжнародного права, а саме: 
а) спостерігається значне підвищення ролі загальновизнаних цінностей в 
економічному, соціальному, політичному, правовому, культурному розвитку 
людства; б) важливим аспектом суспільної модернізації стали швидкі 
технологічні зміни, інтенсифікація утвердження основних прав і свобод 
людини та громадянина. 

2. Процеси конституціоналізації міжнародного права виявляються у 
формально-юридичній площині, передусім, через визначення принципів, 
форм, напрямів та методів здійснення зовнішньої політики держави на рівні 
конституційно-правового регулювання відповідних суспільних відносин. 
Зважаючи на формально-юридичний аналіз положень сучасних конституцій, 
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можна стверджувати про те, що юридичний зміст конституційно-правового 
регулювання зовнішньої політики має певну структуру, яка складається з 
таких елементів: а) основні конституційні принципи зовнішньої політики 
держави, включаючи завдання і цілі, які переслідує ця держава стосовно 
інших держав, та засоби, форми і методи, які вона використовує для 
реалізації своїх інтересів; б) зовнішньополітична компетенція органів 
державної влади (функції та повноваження); в) розподіл зовнішньополітичної 
компетенції між органами публічної влади в унітарній державі або між 
федерацією та її суб’єктами (у державах з федеративною формою державного 
устрою). 

3. Здатність держав до взаємодії на універсальному та регіональному 
рівнях міждержавної інтеграції на сучасному етапі значною мірою визначає 
їх функціонування (враховуючи передачу суверенних прав наднаціональним 
органам) для подолання негативних наслідків глобальної економічної кризи, 
новітніх викликів безпекового характеру, захисту національної ідентичності, 
нелегальної міграції, що іманентно зумовлює взаємозалежність імплементації 
міжнародних стандартів та формування ефективного конституційного 
правопорядку у сучасних умовах для вирішення спільних глобальних 
завдань. 

4. Під конституційною реформою запропоновано розуміти зміну форм та 
методів організації публічної влади, а саме – обрання оптимальної для 
забезпечення ефективної життєдіяльності суспільства, що ґрунтується на 
принципах: верховенства права, демократичної форми державного устрою, 
розподілу компетенції між вищими органами державної влади та незалежності 
між ними, децентралізації публічної влади та розвитку місцевого 
самоврядування тощо. Під конституційно-правовою реформою у сучасних 
умовах правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції потрібно 
розуміти реформування безпосередньо галузі конституційного права, як 
пріоритетної національної галузі права, формально-юридичне оновлення та 
удосконалення конституційного нормативно-правового матеріалу на усіх його 
системних рівнях, таких, як норми, інститути, підгалузі та галузь загалом. 

5. Предмет галузі конституційного права, його об’єктний та суб’єктний 
склад в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції об’єктивно 
розширюється, регулює найважливіші суспільні відносини, що онтологічно 
ґрунтуються на універсальних загальновизнаних правових цінностях, 
принципах, нормах захисту та забезпечення прав людини і громадянина, 
загальних засадах конституційного ладу, статусах органів публічної влади 
(національного та наднаціонального рівнів), при реалізації іманентної функції 
міждержавної інтеграції сучасної демократичної, соціальної, правової 
держави. 

При цьому до найважливіших особливостей визначення предмету галузі 
конституційного права в умовах активізації глобалізаційних процесів, 
віднесено: а) галузеві предмет, метод, принципи, норми, інститути 
конституційного права, які універсалізуються та уніфікуються під впливом 
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правової глобалізації та міждержавної інтеграції, що виявляються у 
взаємопов’язаних тенденціях інтернаціоналізації конституційного права та 
конституціоналізації міжнародного права; б) вплив глобалізації значно 
посилює роль та значення принципів конституційного права у регулюванні 
суспільних відносин; в) посилюється роль та значення судової практики не 
тільки у тлумаченні конституційно-правових норм, але і в механізмі 
конституційної правотворчості; г) відбувається об’єктивний процес 
формування нових підгалузей конституційного права, зокрема таких, як 
парламентське право, виборче право, референдумне право, муніципальне 
право, медичне право, міграційне право, освітнє право тощо; ґ) посилюється 
необхідність адаптації національної правової системи до універсальних та 
регіональних правових стандартів у всіх важливих сферах суспільних 
відносин, що безпосередньо впливає на можливість якісної конституційної 
модернізації; д) посилюється конституціоналізація універсальних та 
регіональних стандартів у сфері прав людини, організації влади, 
територіального устрою; е) відбувається поступова трансформація 
національного конституціоналізму до принципово нової форми – 
транснаціонального (глобального) конституціоналізму, що є глобальним за 
своєю правовою природою, характером та масштабом. 

6. Конституціоналізація основних принципів міжнародного права у 
конституційному праві України є досить обмеженою, порівняно з 
конституційно-правовим регулюванням держав-членів ЄС, і фактично 
виражається лише у ст. 18 Конституції України, згідно з якою 
зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 
національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 
взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. 

7. Значний вплив на конституційно-правове регулювання в умовах 
правової глобалізації та міждержавної інтеграції здійснює комплекс 
міжнародних договорів держави як на універсальному, так і на регіональному 
рівнях міждержавної взаємодії, так як на сучасному етапі міжнародний договір 
здатен регулювати не лише сферу міждержавних відносин, але і 
внутрішньодержавну політику, причому у деяких випадках необхідність 
дотримання загальнолюдських (універсальних) правових цінностей не 
залежить від внутрішньої політичної волі держави, а є її обов’язком 
безпосередньо як члена міжнародного співтовариства, що відображає процес 
конституціоналізації міжнародного права в частині його основоположних 
принципів, зокрема принципу поваги до прав людини. 

8. Формування конституційного права як самостійної пріоритетної галузі 
національного права, пов’язано з загальним процесом становлення 
конституціоналізму як доктрини, теорії, втіленої на державному рівні, 
починаючи з прийняття перших конституцій наприкінці XVIII ст., основний 
юридичний зміст яких полягав у введенні «обмеженого правління» на основі 
конституційного принципу поділу влади. 
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9. З огляду на порівняльно-правовий аналіз загальних тенденцій 
процесів конституційної модернізації у сучасному світі, з онтологічного та 
аксіологічного поглядів, транснаціональний (глобальний) конституціоналізм 
можна визначити як комплекс конституційних цінностей, ідей, доктрин, а 
також форм та методів їх практичної реалізації, що є спільними для 
більшості сучасних національних правових систем, який складає 
фундаментальну основу взаємопов’язаних процесів конституціоналізації 
міжнародного права та інтернаціоналізації конституційного права і 
безпосередньо відображає об’єктивні закономірності світового 
конституційно-правового розвитку в умовах глобалізації та універсальної й 
регіональної міждержавної інтеграції. 

10. У сучасних умовах міждержавної інтеграції інтернаціоналізація 
конституційного права інституціонально може відбуватися не тільки на 
універсальному (глобальному) рівні, але й у формі взаємодії між державою і 
міжнародною урядовою або міжнародною неурядовою організацією 
регіонального рівня, прикладом є взаємне зближення конституційно-правових 
систем держав-членів ЄС, чи загальна універсалізація та гармонізація єдиного 
механізму виконання державами положень Європейської конвенції захисту 
прав людини в межах Ради Європи. В результаті такої взаємодії, міждержавні 
інститути можуть взаємно сприймати конституційно-правові норми, як 
орієнтир перспективного розвитку міжнародно-правових норм, принципів, 
інститутів. Інтернаціоналізація конституційно-правової матерії як 
комплексний, перманентний, інтенсивний процес, може функціонально 
відбуватися на універсальному (загальновизнані, глобальні конституційні 
принципи та цінності), регіональному (в межах інтеграційних міждержавних 
об’єднань регіонального рівня) та двосторонньому (функціонально-
ординарному) рівнях міждержавної взаємодії. Основними формами 
конституціоналізації міжнародного права у сучасних умовах розвитку 
правових систем, є його гармонізація (поступове зближення конституційно-
правових норм до єдиного змісту), трансформація (сприйняття конституційно-
правових норм однієї держави іншими державами та їх імплементація до 
національних правових систем) і уніфікація (міжнародна правотворчість на 
основі глобалізованих конституційно-правових норм). 

11. Характеризуючи роль держав у функціонуванні та прогресивному 
розвитку міжнародного права, необхідно акцентувати про значний вплив 
процесів міжнародної міждержавної інтеграції на зростання форм та методів 
участі держав в інституціоналізованому міждержавному співробітництві. 
Зокрема, у сучасних умовах йдеться вже не тільки про можливість 
створення та участі у діяльності традиційних міжнародних міжурядових 
організацій, але і у специфічних інтеграційних об’єднаннях з елементами 
наднаціональності, таких, як Європейський Союз, що посилює відповідні 
функції держави та збільшує можливості реалізації її зовнішньополітичних 
суверенних прав, визначених на конституційно-правовому рівні, що, 
натомість, має наслідком формування принципово нової функції сучасної 
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демократичної, соціальної, правової держави – функції міжнародної 
міждержавної інтеграції, яка, натомість, потребує належної 
конституціоналізації та формалізації. 

12. Вплив міжнародних договорів на конституційне право набуває більш 
суттєвого та важливого значення у сучасних умовах універсальної правової 
глобалізації та європейської міждержавної інтеграції, адже у багатьох 
випадках підписання угод, особливо стосовно вступу до певних організацій та 
союзів, об’єктивно змушує держави імплементувати їх у внутрішнє 
законодавство, або навіть змінювати конституції. При цьому, процес 
інтернаціоналізації національного права, зокрема конституційного, набуває все 
більших обертів, особливо в умовах глобалізації, а отже, дослідження 
сучасних теоретичних концепцій таких процесів із аналізом вирішення 
проблем поєднання внутрішнього законодавства з міжнародними договорами 
на прикладах конституцій низки держав, дає змогу з’ясувати, яким саме 
шляхом відбувається процес інтернаціоналізації конституційного права та 
визначити ключове значення у вказаному процесі належної імплементації 
міжнародних договорів у національне законодавство. 

13. Основним джерелом конституційного права України в умовах 
правової глобалізації та міждержавної інтеграції, залишається Конституція 
України, а тому принципова можливість надання деяких суверенних 
повноважень наднаціональним органам інтеграційного об’єднання обов’язково 
має бути передбачена саме нормами Конституції, як основоположного акту 
найвищої юридичної сили в ієрархічній архітектоніці національної системи 
права. 

14. У сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції постійно 
посилюється роль та значення актів органів місцевого самоврядування, як 
джерел конституційного права, зважаючи на децентралізаційний характер 
сучасних практичних підходів до реалізації функцій та повноважень публічної 
влади і зміцнення локальної (самоврядної) демократії, як дієвого механізму 
забезпечення сталого розвитку територіальних громад. При цьому, 
децентралізація є ключовою універсальною інституціональною домінантою 
глобального (транснаціонального) конституціоналізму в частині визначення 
конституційно-правових засад організації та діяльності інститутів публічної 
влади. 

15. Принципово новим джерелом конституційного права України в 
умовах глобалізації та європейської міждержавної інтеграції є універсальні та 
регіональні (європейські) правові стандарти як обов’язкового характеру 
(жорстке право), так і рекомендаційного («м’яке» право). При цьому 
основними сферами конституційно-правового регулювання, на джерельну базу 
яких імплементація правових стандартів здійснює найбільший кількісний та 
якісний вплив, є сфери конституційної реформи (стандарти Ради Європи та 
Венеціанської комісії тощо), прав людини (інститути громадянства, 
національних меншин, біженців, виборів тощо), судової влади (принцип 
незалежності, статусу суддівського корпусу, призначення на посаду, 
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суддівське самоврядування тощо), місцевого самоврядування (порядок 
формування, об’єктний склад повноважень, субсидіарність та самодостатність 
тощо) та інші сфери. У такий спосіб, джерела конституційного права в умовах 
глобалізації та міждержавної інтеграції являють собою взаємопов’язану і 
взаємозалежну сукупність нормативно-правових актів національного, 
міжнародного та наднаціонального рівня (універсального і регіонального), 
положення яких визначають найважливіші засади конституційного ладу, 
конституційно-правового статусу особи, функціонування інститутів публічної 
влади, а також інтеграційних процесів, включаючи конкретні конституційно-
правові механізми реалізації функції міждержавної інтеграції. 

16. Важливий аспект конституційно-правового принципу державного 
суверенітету у сучасних умовах глобалізації можна визначити як обмежений 
універсальними та інтеграційними (наднаціональними) правовими нормами 
особливий правовий стан держави, ключовою метою якого є конституційне 
забезпечення реальної та ефективної взаємодії держави з іншими суб’єктами 
міжнародного права, зокрема, у формі здійснення інституціональної і 
функціональної міждержавної інтеграції. 

17. Вплив феномену наднаціональності та інтеграційних процесів на 
трансформацію конституційного ладу сучасних держав проявляється у двох 
вимірах, а саме: а) зовнішньому, що відображає на рівні конституційно-
правової регламентації міжнародні політико-правові процеси міждержавної 
інтеграції та реалізується у формі прийняття конституційно-правових норм 
про передачу частини суверенних прав державного суверенітету шляхом 
делегування певного обсягу повноважень (об’єктного складу) 
наднаціональним органам; б) внутрішньому, що у більшості сучасних 
європейських країн (зокрема в Україні) проявляється у таких тенденціях, як 
посилення ролі уряду у здійсненні зовнішньої політики шляхом виникнення 
конституційного звичаю про делегування главою держави повноважень щодо 
ведення міждержавних переговорів та підписання міжнародних договорів 
уряду або главі уряду (Прем’єр-міністру), а також конституційне закріплення 
ключової ролі парламентів щодо процедури ратифікації міжнародних 
договорів. 

18. Європейські стандарти функціонування публічної влади 
безпосередньо впливають на процес конституційної модернізації форми 
правління від президентської або змішаної до парламентської, а сама 
концепція парламентаризму є показовим прикладом конституціоналізації 
загальновизнаних уявлень про роль парламенту у системі вищих органів 
державної влади. Конституційні принципи та доктрина парламентаризму 
інтернаціоналізуються у діяльності Європейського парламенту, що є 
«дзеркальним» процесом відносно конституціоналізації універсальних та 
європейських стандартів національного парламентаризму, як фундаментальної 
основи доктрини та практики конституціоналізму загалом. 

19. Правове прогнозування розвитку галузі конституційного права 
України можна визначити як комплексний, системний, науково-експертний 
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обґрунтований процес моделювання можливих, бажаних і корисних моделей 
нових принципів, норм, інститутів, підгалузей конституційного права, з метою 
досягнення їх максимальної відповідності сучасним умовам 
транснаціонального (універсального і регіонального) політико-правового 
розвитку, а також відповідності реальному змісту та стану конституційно-
правових відносин у суспільстві. Ключовим напрямом нормативного 
прогнозування розвитку галузі конституційного права є моделювання 
конституційно-правових норм, спрямованих на захист національних інтересів 
та вирішення стратегічних завдань держави у новітніх умовах глобалізації та 
міждержавної інтеграції, появи принципово нових викликів та загроз 
національній безпеці. 

20. Внесення до Конституції України норми щодо вступу України до ЄС 
і НАТО як стратегічної національної мети, є підтвердженням процесу 
конституціоналізації у сучасних умовах політико-правового розвитку. При 
цьому, таке рішення має важливе феноменологічне значення і становить 
унікальний прецедент визнання на формально-юридичному рівні 
конституційно-правових норм функції міждержавної інтеграції як самостійної, 
окремої іманентної функції сучасної демократичної, соціальної, правової 
держави поряд з класичними зовнішніми функціями. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Шамрай В. В. Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на 

сучасний розвиток конституційного права: проблеми теорії та практики. 
– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 
освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню впливу глобалізації та 
міждержавної інтеграції на модернізацію конституційного права загалом і 
окремих його інститутів, та методології дослідження, висвітленню 
особливостей формування предмету та принципів конституційно-правового 
регулювання. 

Проаналізовано особливості формування предмету та принципів 
конституційно-правового регулювання в умовах активізації глобалізаційних 
процесів, акцентовано на необхідності конституційно-правового дослідження 
процесів поступової трансформації конституційного права як галузі. 

Проаналізовано правову природу транснаціонального (глобального) 
конституціоналізму, як сучасного феномену суспільно-правової дійсності, 
що відображає ключові тенденції та детермінанти процесів 
конституціоналізації міжнародного права та інтернаціоналізації 
конституційного права. 

Ключові слова: конституціоналізація, конституціоналізм, Конституція, 
наднаціональність, конституційне право, транснаціональний (глобальний) 
конституціоналізм, інтернаціоналізація, глобалізація, міждержавна 
інтеграція. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Шамрай В. В. Влияние глобализации и межгосударственной 

интеграции на современное развитие конституционного права: проблемы 
теории и практики. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 
образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию влияния глобализации и 
межгосударственной интеграции на модернизацию конституционного права в 
целом и отдельных его институтов, и методологии исследования, освещению 
особенностей формирования предмета и принципов конституционно-
правового регулирования. 

Проанализированы особенности формирования предмета и принципов 
конституционно-правового регулирования в условиях активизации процессов 
глобализаций, обращено внимание на необходимости конституционно-
правового исследования процессов постепенной трансформации 
конституционного права как отрасли. 

Проанализировано правовую природу транснационального 
(глобального) конституционализма, как современного феномена общественно-
правовой действительности. 

Ключевые слова: конституционализация, конституционализм, 
Конституция, наднациональность, конституционное право, 
транснациональный (глобальный) конституционализм, интернационализация, 
глобализация, межгосударственная интеграция. 

 
SUMMARY 

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

the contemporary development of constitutional law: the problems of theory 
and practice. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for a scientific degree of doctor of law degree on specialty 12.00.02 
– constitutional law; municipal law. – Taras Shevchenko National University of 
Kyiv of Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to study the influence of globalization and 
international integration on modernization of the constitutional law in total and its 
individual institutes, and the methodology of the study, the clarification of 
peculiarities on formation of the subject and the principles of constitutional and legal 
regulation. 

The specifics of the subject and principles of constitutional-legal regulation 
formation in conditions of activation processes of globalization are analyzed, 
attention was paid to the necessity of the constitutional and legal investigation to 
processes of gradual constitutional law transformation as a branch. First of all, this 
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applies to the whole body of constitutional and legal matter: subject, principles, 
institutions, sources, their systems, taking into account the current trends of legal 
globalization and European interstate integration. 

The legal nature of transnational (global) constitutionalism as a modern 
phenomenon of socio-legal reality is considered, reflecting the key trends and 
determinants of the processes of international law constitutionalization and the 
internationalization of constitutional law and is a direct product of these processes. 

The influence of international treaties on constitutional law, which becomes 
more important in the modern conditions of universal legal globalization and 
European international integration, is investigated, as in many cases signing of 
agreements, especially while joining certain organizations and unions, forces them 
to be implemented in internal legislation, or even change the constitution. 

The problems of updating the system of constitutional law sources and the 
phenomenon of their internationalization are considered – as a collection of sources 
of constitutional law, which are an organic system and have a hierarchical structure. 
Systemic composition of the sources of constitutional law means the internal 
interdependence of various types of sources of constitutional law, which is 
manifested, in particular, in the recognition of the supreme legal force of the 
Constitution and the rule of law in relation to other normative legal acts. 

The conceptual approaches to the definition of the constitutional order, 
sovereignty and supranationalism in the conditions of globalization are 
substantiated. The problem of transformation of conceptual and practical approaches 
to state sovereignty in the sphere of functioning of fundamentally new 
intergovernmental integration associations, the main interest among which, is the 
organization and activity of the EU in terms of the relation of the international legal 
personality of the integration association and individual member states, which 
generates a complex of theoretical and practical political and legal problems in 
defining and implementing state sovereignty. 

The main tendencies of the transformation of the branch of constitutional law 
and its separate institutes under the influence of modern processes of legal 
globalization and interstate integration, which objectivize the need for a 
comprehensive analysis of the possibilities and mechanisms of legal forecasting and 
planning of further constitutional and legal development are determined. 

In this context, it should be noted that amendments must be made to the 
Constitution of Ukraine, namely, the accession to the European Union and NATO. 
Consequently, most often the European and Euro-Atlantic integration processes 
affect the constitutional and legal matter not directly, but indirectly. 

Key words: constitutionalization, constitutionalism, Constitution, 
supranationalism, constitutional law, transnational (global) constitutionalism, 
internationalization, globalization, intergovernmental integration. 
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