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ІНТЕГРАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  
ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В НАЦІОНАЛЬНУ 
ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена загальноприйнятим міжнародним стандартам серед світової спільноти, 
імплементації міжнародних норм у національне законодавство для поліпшення роботи конституцій-
но-правових механізмів захисту прав людини, встановленню рівня відповідності українського зако-
нодавства міжнародним стандартам. Вивчаються головні положення Конституції України щодо їх 
наповненості та відповідності загальноприйнятим міжнародним стандартам серед світової спільно-
ти щодо основоположних прав і свобод людини, проводиться порівняльна характеристика з Європей-
ською конвенцією. Зауважується важливість відповідності наявних міжнародних норм національним 
інтересам держави. З’ясовано функціональне призначення «механізму захисту» у державі, встанов-
лено його суть, зміст, значення для утвердження і реалізації основоположних міжнародних стандар-
тів із захисту прав людини на практиці. Особлива увага приділяється вивченню проблемних питань 
функціонування наявних міжнародних норм у площині національного законодавства. Вивчається 
проблематика імплементації та подальшого розвитку міжнародних стандартів із захисту прав 
людини у національну правову систему та ступінь готовності відповідних правових засобів України 
до прийняття загальновизнаних міжнародних стандартів. Наводиться низка пропозицій щодо вдо-
сконалення нормативної бази держави та впровадження найбільш ефективного механізму реалізації 
міжнародних стандартів у правове поле України, спираючись на практику європейських держав. Роз-
криваються сучасні конституційно-правові засоби захисту прав і свобод людини, які натепер наявні 
в Україні. Аналізується обсяг правових засобів захисту та правосуб’єктність індивіда на міжнарод-
ній арені, роль національних судів щодо застосування норм міжнародного права у практичній площи-
ні. Досліджено обсяг співпраці Європейського суду із національними судовими інстанціями. Визначено 
керівне становище внутрішніх засобів правового захисту в особі національних судів та підтримання 
Конвенцією відповідних процесуальних гарантій з метою зміцнення позицій державного судочинства. 
Окреслена подальша перспектива вдосконалення національної системи права України на основі Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод.
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Постановка проблеми. Стрімкі глобаліза-
ційні процеси в міжнародному просторі спри-
яють все більшій співпраці різних країн світу 
для поліпшення та вдосконалення своїх право-
вих систем та підвищення ролі людини у пра-
вовому полі. Нині ці суттєві зміни не можуть 
залишитися поза увагою будь-якої правової 
держави, яка сповідує демократичні погляди 
та сприяє поліпшенню й розширенню осно-
воположних прав людини. Оскільки Україна 
належить до європейської регіональної сис-
теми захисту прав людини, яка діє в рамках 
Ради Європи, членом котрої наша держава 
є з 1995 р., то постає необхідність залучення 
міжнародних стандартів у правове середовище 
українського народу. У чому саме полягає така 
питома вага залучення фундаментальних прав 
і свобод особи для нашої держави? 

Беручи до уваги те, що Україна взяла 
курс на інтеграцію у європейське співтова-
риство, міжнародні принципи щодо осново-
положних прав та свобод людини і громадя-
нина мають ґрунтовний зміст для розбудови 
успішної правової, демократичної, соціаль-
ної держави, для якої людина є централь-
ною постаттю у будь-якій сфері розвитку 
країни. Обравши європейський вектор роз-
витку у преамбулі Конституції України, 
ми підтвердили європейську ідентичність 
українського народу і незворотність вибра-
ного курсу. Тому дуже важливим питанням 
постає гармонійне впровадження міжнарод-
них стандартів у правову систему України, 
підлаштування їх під специфічні правовід-
носини українського суспільства зі збере-
женням водночас звичаїв і традицій нашого 
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народу, накопичення достатньої кількості 
нормативної бази, створення ефективних 
механізмів захисту прав і свобод, залучення 
професійних кадрів у державні органи влади.

У нашій статті ми маємо намір з’ясувати, 
наскільки сучасна правова база готова при-
йняти міжнародні стандарти та безпере-
шкодно розвивати їх у майбутньому, в якому 
обсязі певні фундаментальні принципи, які 
сповідує Європа й уся світова спільнота, 
мають своє місце у правовому полі України, 
у який спосіб можна найефективніше інкор-
порувати Європейську конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод 
в національне право та внесок судової гілки 
влади у реалізацію норм міжнародного права.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій із даної теми. Вивчення міжнарод-
них стандартів у контексті національного 
права виступало предметом дослідження 
багатьох вчених: Ю.М. Бисаги, О. Нігреєва, 
Д.М. Бєлова, С. Задорожної, Г.П. Єрмо-
ловича, М.М. Палінчака, В.А. Василенка, 
М.О. Ушакова, М.І. Лазарєва, М.О. Байму-
ратова.

Мета статті – висвітлили головні про-
блемні питання інтеграції міжнародних 
норм і стандартів у систему права України; 
встановити найбільш ефективний засіб їх 
функціонування відповідно до різноманіт-
них факторів нашої держави і суспільства; 
визначити вплив міжнародного права на 
правову систему України.

Виклад основного матеріалу. Історичні 
умови розвитку нашої держави дають мож-
ливість стверджувати, що принципи, спрямо-
вані на захист основоположних прав людини, 
які натепер широко використовуються у сві-
товій практиці, сповідуються вже багато сто-
літь українською нацією. Деякі з них не 
є нововведенням для національного права 
України. У часи зародження першої збірки 
права для Київської Русі були зафіксовані 
перші норми та санкції до них. Цікаво зазна-
чити те, що саме покарання у виді смертної 
кари в збірці права «Руська правда» не регла-
ментувалося, навпаки, замість смертної кари 
вводилися штрафні санкції у виді певної 
грошової суми, тоді як у перших збірниках 
права Європи існували набагато жорсткіші 
методи покарання.[5] Складний період роз-
дробленості наших земель серед різних іно-
земних держав залишили свій відбиток на 
подальшому розвитку української правової 
думки. Таким чином, через ці тяжкі обста-
вини, випробування часом ми змогли збе-
регти не тільки свою ідентичність, а й пере-
йняти корисний досвід з формування власної 
національної правової системи. Упродовж 

усієї історії становлення української держав-
ності формувалися головні норми щодо все-
бічного гарантування прав людини, які нині 
сповідуються Європейським товариством, 
тому можна зробити логічний умовивід, що 
фундаментальні принципи для розвитку кра-
їни як соціальної держави не є кардинально 
новими для нас, але слід розуміти, що це 
лише перший крок для впровадження і реалі-
зації міжнародних стандартів, оскільки вони 
мають складну структуру, а тому потребують 
доопрацювання, щоб стати частиною україн-
ського законодавства.

Отже, після ратифікації Європейської 
конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод разом з Протоколами 
1, 2, 4, 7 та 11 вона офіційно стала части-
ною національного законодавства, відпо-
відно до ст. 9 Конституції України щодо 
чинних міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України [1]. Провівши детальний 
аналіз норм Конституції, ми можемо ствер-
джувати, що наведені положення в ній дуже 
змістовно розкривають головне завдання 
правової держави – всебічно забезпечувати 
захист та вільні умови розвитку прав і свобод 
людини і громадянина, створювати гаран-
тії їх реалізації для можливості втілення 
закріплених положень у повсякденне життя 
особи. Наявність II Розділу «Права, свободи 
та обов’язки людини і громадянина» в Кон-
ституції України слугує доказом гуманізації 
як суспільно-політичного життя стосовно 
своїх громадян, так і щодо всіх сфер сус-
пільного життя людини загалом [1]. Таким 
чином, головні норми, які прописані в Кон-
венції про захист прав людини, змогли втіли-
тися в Основному Законі нашої країни. Слід 
зауважити, що Конституція України містить 
змістовно наповненні норми та широкий 
перелік прав і свобод людини та громадя-
нина – це свідчить про людиноцентристську 
позицію нашої держави, відповідно до якої 
постать людини займає найважливіше місце, 
її життя, здоров’я, честь, гідність і умови 
існування є головною цінністю у процесі 
провадження будь-яких реформ. З метою 
наближення до загальноприйнятих міжна-
родних стандартів з прав людини європей-
ські принципи були прямо перенесені у голо-
вний закон країни: ст. 2 Конвенції закріплює 
право на життя, тоді як ст. 27 Конституції 
України регламентує той самий принцип; 
ст. 5 Конвенції гарантує право на свободу 
і особисту недоторканність, так само як 
і ст. 29 Конституції України; ч. 2 ст. 6 Кон-
венції і ст. 62 Конституції України містять 
презумпцію невинуватості [2]. Широкий 
спектр зовнішньої політики нашої держави 
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сприяє все більшому поглиненню міжнарод-
них стандартів та надання йому статусу на 
рівні національного законодавства. Але слід 
розуміти, що перенесення найголовніших 
принципів щодо основоположних прав і сво-
бод людини з Конвенції в Основний Закон 
України недостатньо для їх ефективної реа-
лізації.

Проблема імплементації норм міжнарод-
ного права із захисту прав людини в україн-
ську правову систему є ключовим питанням 
не тільки нашої статті, а й загалом суспільно-
політичного простору українців, тому для 
гармонійного впровадження міжнародних 
стандартів потрібно знайти найбільш діє-
вий засіб їх втілення. За своїм характером 
загальновизнані норми міжнародного права 
є такими, що не спроможні діяти самі по 
собі, адже вони по-іншому сприймаються 
правовою системою країни, таким чином 
регламентовані норми виступають нормами-
принципами, а не нормами-регуляторами 
у національному праві України. Річ у тому, 
що реальне здійснення норм міжнародних 
договорів у сфері захисту основних прав 
і свобод людини повинно відбуватися через 
створення державно-правових механізмів 
їх реалізації [4, c. 98-105]. Ратифікація Кон-
венції про захист прав людини та визнання 
її частиною внутрішньодержавного права ще 
не є достатніми засобами для ефективного 
втілення їх у життя. У нашій роботі ми про-
понуємо два способи вирішення посталої 
проблеми. Перший – це перейняти досвід 
багатьох європейських держав та надати 
положенням Конвенції статусу норм Кон-
ституції. Найпрогресивнішою в цьому 
питанні виявилася Австрія, вона вже засто-
сувала таку практику, що дозволило їй 
прямо інкорпорувати міжнародні стандарти 
із захисту прав людини у своє законодавство. 
Швеція провадить схожу діяльність та послі-
довно наближує статус Конвенції до консти-
туційного. Нині Швеція надала їй статусу 
звичайного закону, але, згідно з внесеними 
положеннями до Конституції, ніякий норма-
тивний акт не повинен прийматися всупереч 
нормам Конвенції, інакше він буде вважатися 
таким, що суперечить і Конституції [6]. Гол-
ландія визнала пріоритет норм міжнародних 
договорів над національним законодавством, 
що дозволяє судам тлумачити закони у світлі 
міжнародних договорів, а у разі виявлення 
колізійних норм вони надають пріоритет 
міжнародно-правовим нормам. Другий спо-
сіб – це перенести міжнародні стандарти 
щодо захисту основоположних прав і свобод 
у національно-правовий формат, що дозво-
лить надати їм характер регуляторних норм 
стосовно виниклих правовідносин у сфері 

захисту прав людини і громадянина на наці-
ональному рівні. Ми бачимо такий шлях 
вирішення посталої проблеми у виданні 
відповідних законодавчих актів, які були б 
спрямовані на реалізацію найголовніших 
міжнародних норм, інакше кажучи, законо-
давець повинен інкорпорувати міжнародно-
правові норми і захисту прав людини у від-
повідні нормативно-правові акти України, 
котрі забезпечувалися би ефективними дер-
жавними механізмами їх реалізації. У нашій 
праці ми віддаємо перевагу другому способу 
як найбільш дієвому, виходячи із сучасних 
реалій.

Отже, як висновок, наша національна 
правова система припускає можливість дії 
ратифікованих міжнародних актів поряд із 
національним законодавством, але пріори-
тет у розумінні ефективності надається саме 
останньому, оскільки воно забезпечує засоби 
реалізації, охорони та захисту прав людини. 

Спираючись на вищенаведені аргументи, 
ми також вважаємо за потрібне акцентувати 
увагу на ролі механізму захисту прав і сво-
бод людини. Перш за все, слід визначитися 
з дефініцією даного терміна. «Механізм 
захисту прав і свобод» – це система право-
вих засобів захисту людиною своїх осно-
воположних і невід’ємних прав, які надані 
їй світовою спільнотою і його державою. 
Зазвичай потреба у такому захисті виникає 
у потерпілого внаслідок вчинення певного 
правопорушення чи протиправного діяння 
другим суб’єктом правовідносин. На нашу 
думку, саме механізм захисту відіграє першо-
чергову роль для дієвості загальновизнаних 
прав і свобод людини та громадянина, адже 
це є тим фундаментом, на якому будується 
правова держава. Важливість цього склад-
ника в процесі реалізації основоположних 
прав і свобод людини полягає у тому, що 
в разі його відсутності просто не можливо 
втілити регламентовані норми у життя. Тож, 
окрім достатньої кількості нормативної бази, 
яка б всебічно регулювала суспільні відно-
сини серед громадян, постає необхідність 
запровадження умов і процедури їх реаліза-
ції, котрі безпосередньо і здійснюються через 
правові механізми держави [10]. Наявність 
відповідних органів і залучення професійних 
кадрів, чіткий та послідовний порядок їхньої 
діяльності, котрий повинен бути прописаний 
у відповідних процесуальних нормах, забез-
печують гарантії щодо захисту конституцій-
них прав і свобод людини і громадянина.

Впровадження міжнародних стандар-
тів у правову національну систему України 
сприяють вдосконаленню нормативної бази 
держави на загальноєвропейських прин-
ципах та створенню розгалуженої системи 



202

10/2020
К О Н С Т И Т У Ц І Й Н Е  П Р А В О

конституційно-правових засобів захисту 
прав та свобод людини і громадянина [7]. 
Відповідно до цього, однією з форм такого 
захисту виступає можливість подання кон-
ституційної скарги особою у разі виявленні 
нею порушення своїх конституційних прав 
згідно із ст. 151-1 Конституції України. Роз-
діл ІІ Конституції України надає широкий 
перелік положень, які містять гарантії щодо 
захисту найважливіших людських цін-
ностей, до таких конституційно-правових 
механізмів захисту прав та свобод людини 
і громадянина також належать: захист прав 
і свобод судом (ст.55 КУ); право кожного 
на відшкодування за рахунок держави мате-
ріальної та моральної шкоди, завданої неза-
конними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органів державної влади (ст. 56 КУ); закони 
та інші нормативно-правові акти не мають 
зворотної дії в часі, крім випадків, коли 
вони пом’якшують або скасовують відпові-
дальність особи (ст. 58 КУ); ніхто не може 
бути двічі притягнений до відповідальності 
одного виду за одне й те саме правопору-
шення (ст. 61 КУ); презумпція невинува-
тості (ст. 62 КУ); право не свідчити проти 
себе чи членів своєї сім’ї (ст. 63 КУ) тощо 
[1]. Нині Україна користується потенціа-
лом Венеціанської комісії для приведення 
конституційного законодавства у відповід-
ність до європейських стандартів, що слугує 
ще одним доказом пріоритетності вибраного 
вектору розвитку та важливості імплемента-
ції міжнародних норм у національну правову 
систему. Тож можна з впевненістю сказати, 
що Конституція України стоїть на високому 
рівні з багатьма європейськими конститу-
ціями та нічим не поступається їм у плані 
наповненості норм щодо основоположних 
прав і свобод людини, які запроваджує для 
всього світу Конвенція. Однак законодав-
ство України потребує ще значного доопра-
цювання для усунення численних колізій 
і приведення їх у відповідність до міжнарод-
них стандартів та Основного Закону країни 
для подальшої перспективи їх реалізації на 
практиці.

У період розвитку міжнародних стандар-
тів з прав людини та підвищення ролі між-
народних механізмів їх забезпечення значно 
розширився обсяг правових засобів захисту 
основоположних прав, тим самим зміцню-
ючи правосуб’єктність індивіда на міжна-
родній арені. Відтепер, окрім внутрішньо-
державних механізмів захисту прав людини, 
впровадився додатковий складник захисту 
в особі міжнародної юрисдикції – Європей-
ського суду з прав людини (далі ЄСПЛ). 
Після проголошення незалежності Україна 
визнала право за своїми громадянами звер-

татися до міжнародних контрольних і пра-
возахисних органів за захистом своїх прав. 
Нині, згідно із ст. 34 Конвенції про захист 
прав людини, будь-яка особа, неурядова 
організація або група осіб можуть звертатися 
із заявами про порушення прав, викладених 
у Конвенції або протоколах до неї, до ЄСПЛ.
[2] Однак це не означає, що особа, залиша-
ючи поза увагою національну юрисдикцію 
судів, може за бажанням одразу звернутися 
до Європейського суду, адже навіть поря-
док забезпечення міжнародних стандартів із 
захисту прав людини залишається внутріш-
ньою справою держави і забезпечується її 
юридичними механізмами реалізації [8]. Це 
пояснюється тим, що Конвенція неабияке 
значення приділяє процесуальним гаран-
тіям в національному праві, й міжнародні 
судові органи не можуть замінити державне 
судочинство. Даний принцип знаходить свій 
вияв у вичерпанні внутрішніх засобів пра-
вового захисту, таким чином, особа може 
подати заяву до ЄСПЛ лише після викорис-
тання усіх правових засобів захисту, наданих 
йому національним законодавством. Згадана 
процесуальна вимога простежується у дея-
ких положеннях Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод – у ст. 5, 
6, 13.[2] Таке велике значення, яке надається 
процесуальним гарантіям Конвенцією, пояс-
нюється підтриманням субсидіарної системи 
захисту прав людини, котра функціонує за 
умови розгляду заявлених правопорушень 
у межах національного судочинства. Завдяки 
цьому, визначається сутність самої Конвен-
ції, котра встановлює субсидіарно-правовий 
механізм захисту прав людини Європей-
ським судом. Виходячи з цього, Європей-
ський суд з прав людини не може замінити 
компетентні національні інстанції, адже це 
означало б ігнорування даного принципу.

Повсякчас авторитет судової гілки влади 
був, є і буде тим складником державної 
влади, яка утверджує справедливість і закон-
ність у державі, завдяки її діяльності безпосе-
редньо реалізуються європейські принципи 
щодо захисту основних прав і свобод людини 
та втілюються правові приписи у життя, тому 
суди відіграють важливу роль у плані вста-
новлення рівня ефективності імплементова-
них міжнародних норм та відповідності цих 
норм національним інтересам України. Слід 
зауважити у, що Європейський суд з прав 
людини не є ізольованим від правових сис-
тем країн світу. Він тісно співпрацює з наці-
ональними судовими інстанціями, у тому 
числі з Верховним Судом та Конституцій-
ним судом України. У своїй діяльності суди 
України все частіше використовують норми 
міжнародного права та рішення ЄСПЛ, що 
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сприяє гармонійному впровадженню між-
народних стандартів із захисту прав людини 
у законодавство нашої держави [9]. Засто-
сування Основного Закону внутрішньодер-
жавними судами відбувається з урахуванням 
практики Європейського суду та норм Кон-
венції, що виключає необхідність звернення 
громадян України до міжнародних судових 
інстанцій. Така практика національних судів 
є загальноприйнятою. У такому випадку 
застосування міжнародних стандартів із 
захисту прав людини на початковому етапі 
вирішення справи у суді будь-якої інстанції, 
заздалегідь виключає порушення прав особи 
та утверджує загальновизнані європейські 
принципи, закріплені Конвенцією. Вирі-
шення спорів за участю національної сис-
теми судочинства має пріоритетне значення, 
оскільки саме держава бере на себе відпові-
дальність за дотримання і захист гарантова-
них Конвенцією прав та свобод людини і гро-
мадянина.

Висновки. 

Підсумовуючи все вищенаведене, можна 
зробити висновок, що міжнародне право 
справляє величезний вплив на правову сис-
тему України. Міжнародно-правові норми 
безперервно інтегруються у національне 
законодавство. Нині перед Україною сто-
ять серйозні проблеми реалізації осно-
вних прав і свобод людини та громадянина 
на національному рівні, які проголошені 
в ратифікованих міжнародно-правових актах 
та положеннях Основного Закону держави. 
Вирішення питання імплементації міжна-
родних стандартів у цілому стоїть перед всім 
міжнародним співтовариством, адже, роз-
робивши досить розгалужену систему між-
народно-правових норм з прав людини, між-
народне право не впровадило ефективний 
механізм їх інтеграції у національно-правову 
систему країни. Незважаючи на проблемні 
питання впровадження європейських стан-
дартів, ми можемо сказати, що Конституція 
Україна має усі перспективи для подальшого 
розширення основних прав і свобод людини 
та громадянина, оскільки ст. 22 КУ зазна-
чає, що даний перелік прав не є вичерпним. 
Визначаючи основоположні права і свободи 
людини невідчужуваними і непорушними, 
Основний Закон країни гарантує свободу 
і недоторканність конституційних прав 
та свобод і забороняє їх скасування. Слід 
зауважити на тому, що Конституція України 
наводить вичерпний перелік підстав обме-
ження гарантованих прав і свобод, які регла-
ментовані ст. 64 КУ, але навіть і в цих випад-
ках деякі права людини жодним чином не 
можуть бути обмежені. Тобто це дає можли-

вість стверджувати, що подальший розвиток 
визначених конституційних прав і свобод 
людини є можливим в Україні, але тільки 
разом зі створенням ефективних механіз-
мів їх реалізації у державі. А національні 
суди відіграють свою величезну роль щодо 
функціонування міжнародних стандартів на 
загальнонаціональному рівні. Активне засто-
сування Європейської конвенції та рішень 
Європейського суду з прав людини україн-
ськими судами у своїй практиці сприяє тіс-
ній співпраці внутрішньодержавного права 
з міжнародним. Застосовуючи міжнародні 
норми з прав людини, національні суди 
утверджують міжнародні стандарти в націо-
нальному законодавстві України, тим самим 
виконуючи важливу, ключову роль з вті-
лення їх у життя людей. 

Отже, ми можемо спостерігати як перебу-
довується уся правова система України: права 
та свободи людини і громадянина визнані 
неодмінними засадами нового конституцій-
ного ладу. Держава не повинна втручатися 
у використання людиною своїх прав. Головне 
завдання країни – це утверджувати найголо-
вніші цінності людини, забезпечувати все-
бічний захист і охорону наданих прав через 
відповідні конституційно-правові механізми. 
Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність (ст. 3 КУ). Вона створює умови 
реалізації основоположних прав і свобод, 
надає індивіду можливість бути самостійним 
суб’єктом суспільного життя. Ми переконані 
в тому, що ефективна інтеграція міжнарод-
них стандартів із захисту прав людини зале-
жить від рівня розвитку правових інститутів 
демократії, стану економіки, правотворчої 
атмосфери в середині держави, рівня право-
вого виховання і культури населення. Дер-
жава повинна підвищувати авторитет органів 
влади серед суспільства, а не дискредитувати 
їх; створювати реальні механізми реалізації 
прав і свобод людини; впроваджувати лише 
ті міжнародні стандарти, які б відповідали 
національним інтересам України; знаходити 
ефективні засоби функціонування імпле-
ментованих норм. Ми повинні прагнути до 
повного правового регулювання усіх сфер 
суспільного життя та до утвердження осно-
вних прав і свобод людини і громадянина як 
фундаментального складника для розвитку 
правової держави, за якого громадяни змогли 
б знаходити реалізацію своїх прав у рамках 
національної правової системи.
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rights in the national legal system and the extent of readiness of the relevant legal means of Ukraine to 
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constitutional and legal means of protection of human rights and freedoms, which are currently available in 
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