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Постановка проблеми. Після обрання 

незалежною Україною європейського вектору 

політично-економічного, соціально-культурно-

го розвитку, її правова система зазнала суттє-

вого впливу з боку європейської спільноти. Зок-

рема, найбільші зміни відчутні в нормативній 

підсистемі, а саме в системі права. Прийнято 

великий масив нормативно-правових актів, 

зокрема у сферах, що пов’язані із боротьбою із 

корупцією та функціонуванням національної 

системи органів внутрішніх справ України. 

Проте це лише перші кроки на шляху 

євроінтеграції, метою якої є вступ України до 

Європейського Союзу.  

Членство в Європейському Союзі матиме 

для України більше позитивних переваг, чим 

негативних. Перебудова старої соціалістичної 

правової системи не може пройти безболісно. І 

хоча українська правова система все більше 

трансформується в романо-германську, акту-

альним залишається питання відсутності конс-

титуційного механізму входження України до 

Європейського Союзу. Новизна результатів да-

ного наукового дослідження полягає в 

пропозиції внесення змін до статті 9 

Конституції України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання, пов’язані із адаптацією Конституції 

України, українського законодавства з 

європейським законодавством стали об’єктом 

наукового дослідження Гудов Я. [4], Мішина 

Н.[5], Віткова В.С.[6], В той же час, враховуючи 

прискорені темпи гармонізації українського та 

європейського законодавств, залишаються 

питання реального конституційного механізму 

реалізації європеїзації Конституції України. 

Мета статті. Дослідження механізмів євро-

пеїзації національної конституції держав-учас-

ників європейської спільноти, що належать до 

європейських країн слов’янської групи: Укра-

їни, Республіки Польщі та Словацької 

Республіки. 

Основні результати дослідження. 

Конституція України, прийнята 28 червня в 

1996 році зі змінами та доповненнями  має 

найвищу юридичну силу в українській системі 

права. Закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються на основі Конституції України і 

повинні відповідати їй[1]. Згідно статті 9 Кон-

ституції України чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного зако-

нодавства України. Укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції 

України, можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції України. 

Згідно статті 1 Конституції України Україна 

є суверенна і незалежна, демократична, соці-

альна, правова держава. Згідно статті 2 Консти-

туції України суверенітет поширюється на всю 

її територію. Суверенітет – виняткове право 

здійснювати владу у певній державі незалежно 

від будь-кого. Входження до Європейського 

Союзу передбачатиме часткову втрату 

суверенітету України, та передачу винятково 

права здійснення влади на українській території  

європейським міжнародним структурам. 

При розробці механізму передачі частини 

прав органів державної влади по визначеному 

сторонами переліку справ міжнародній органі-

зації слід дослідити конституційні положення 

країн-членів Європейського Союзу, котрі вже 

пройшли шлях євроінтеграції і мають прак-

тичний досвід гармонізації свого національного 

законодавства та законодавства ЄС. 
Так, Республіка Польща стала членом 

Європейського Союзу в 2004 році. Конституція 
Польщі[2], прийнята 2 квітня 1997 році вміщує 
положення в ч.1 статті 90, згідно положень яких 
«Польська Республіка може на підставі міжна-
родного договору передати міжнародній орга-
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нізації або міжнародному органу повнова-
ження органів державної влади по деяким 
справам. Згідно ч.2 Закон, який виражає згоду 
на ратифікацію міжнародного договору, про 
який йдеться в ч.1, приймається Сеймом 
більшість 2\3 голосів у присутності не менше 
половини законного числа депутатів, а також 
Сенатом більшістю 2\3 голосів у присутності не 
менше половини законного числа сенаторів. 
Згідно ч.3 Рішення про згоду на ратифікацію 
такого договору може бути прийняте загально 
польським референдумом відповідно до 
розпорядження ст.125 Конституції Польщі». 

Словацька Республіка стала членом Євро-
пейського Союзу в 2004 році. Конституція Сло-
ваччини, прийнята в 1992 році, вміщує наступні 
положення в ч.2 статті 7, а саме про те що 
«Словацька Республіка може передати 
здійснення частини своїх прав міжнародним 
договором, який був ратифікований і опублі-
кований в порядку, встановленому законом, чи 
на основі такого договору Європейській спіль-
ноті і Європейській унії. Обов’язкові правові 
акти Європейської спільноти і Європейської 
унії  мають пріоритет у порівнянні із законами 
Словацької Республіки. Включення в націона-
льне законодавство обов’язкових правових 
актів, потребуючих імплементації, здійснює-
ться законом або розпорядженням Уряду, 
відповідно абз.2 статті 120».  

Конституція України не вміщує подібних 
положень, а тому майбутньому, вкрай є необ-

хідним розроблення законопроекту з подаль-
шим внесенням змін до конституційних поло-
жень, зокрема щодо доповнення статті 9 Конс-
титуції України про можливість передачі за 
міжнародним договором міжнародній органі-
зації або міжнародному органу (мається на ува-
зі Європейському Союзу) повноваження орга-
нів державної влади з конкретно визначених 
справ, котрі б не шкодили національним інтере-
сам українців, а навпаки б забезпечували б їх 
ефективну реалізацію.  Закон про ратифікацію 
такого міжнародного договору має бути підтри-
маний Верховною Радою України, лише після 
внесення необхідних змін до ст.9 Розділу І 
«Загальні засади» Конституції України в по-
рядку, визначеному в статтях 156-159 Консти-
туції України через подання законопроекту 
Президентом України або не менше як 2\3 від 
конституційного складу Верховної Ради, з по-
дальшим обов’язковим всеукраїнським рефе-
рендумом, призначеним Президентом України. 
Також необхідною умовою є відсутність 
воєнного або надзвичайного стану в Україні. 

Висновки та пропозиції.  Таким чином, 
вступ України до Європейського Союзу можли-
вий лише після гармонізація правової системи 
України із правовою системою європейської 
спільноти, насамперед, в нормативній підсис-
темі (системі права) через внесення відповідних 
змін до положень Конституції України. 
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