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Постановка проблеми. Сьогодні наша держава 
входить у новий етап державотворення та правотво-
рення, важливе місце серед цих реформ посідає кон-
ституційна реформа, що має на меті модернізувати 
Основний Закон. Так, з метою напрацювання про-
позицій щодо змін до Конституції України на основі 
узагальнення практики реалізації Основного Закону 
України з урахуванням досягнень та тенденцій роз-
витку сучасного конституціоналізму необхідне залу-
чення в установленому порядку до такої роботи 
провідних учених, представників громадянського 
суспільства і різних політичних сил, міжнародних 
експертів Європейської Комісії «За демократію через 
право» (Венеціанська Комісія), експертів інших між-
народних установ та організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Неда-
ремно вже протягом багатьох років з порядку цього 
політичного та суспільного життя нашої держави не 
сходить питання конституційної реформи. Про необ-
хідність її проведення згадують вітчизняні науковці, 
ця тема предметом постійних дискусіях. Пробле-
матику конституційної реформи у свої працях нео-
дноразово порушували українські вчені, зокрема: 
М. Ставнійчук, І. Динник, С. Головатий, А. Коло-
дій, В. Колюх, В. Колісник, Л. Кравчук, С. Різник, 
Ю. Шемшученко та інші, які зробили вагомий вне-
сок у дослідження цієї проблематики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пріо-
ритетним завданням внутрішньополітичного розви-
тку України є проведення конституційної реформи. 
Як наслідок, до Конституції України було вне-
сено зміни Законами України від 8 грудня 2004 р. 
№ 2222-IV, від 1 лютого 2011 р. № 2952-VI, від 

19 вересня 2013 р. № 586-VII, а Революція гідності 
стала каталізатором прийняття Верховною Радою 
України Закону України «Про відновлення дії окре-
мих положень Конституції України» від 21 лютого 
2014 р. № 742-VII [4], який у цілому відновив редак-
цію Конституції 2004 р. 

З метою напрацювання узгоджених пропозицій 
щодо змін до Конституції України із залученням до 
цієї роботи представників різних політичних сил, гро-
мадськості, вітчизняного та міжнародного експертного 
середовища, сприяння досягненню громадського та 
політичного консенсусу, Указом Президента України 
«Про Конституційну Комісію» від 3 березня 2015 р. 
№ 119 було створено Конституційну Комісію [5].

Конституційна Комісія є спеціальним допоміж-
ним органом при Президентові України, яка працює 
у складі трьох робочих груп, що розробляють зміни 
до Конституції України за пріоритетними напря-
мами реформування – децентралізації, вдоскона-
лення конституційних засад правосуддя та консти-
туційного регулювання прав, свобод і обов’язків 
людини та громадянина.

Саме тому Стратегією сталого розвитку «Укра-
їна – 2020», яка схвалена Указом Президента Укра-
їни від 12 січня 2015 р. № 5, передбачено реалізацію 
конституційної реформи [6].

Як зазначає В. Колюх, широкого громадського 
обговорення Концепції внесення змін до Конститу-
ції України не відбулося через драматичні події в 
Україні в лютому 2014 р. та їх політичні й консти-
туційно-правові наслідки. Наш аналіз розробленого 
Конституційною Асамблеєю проекту цієї концепції 
дає змогу зробити такі основні висновки. 
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По-перше, остаточний текст проекту концепції 
(розміщений на сайті Конституційної Асамблеї для 
широкого громадського обговорення) змістовно зна-
чно відрізняється від його першопочаткового варі-
анта (розданого членам Конституційної Асамблеї до 
її пленарного засідання 21 червня 2013 р.), що свід-
чить про відсутність у членів Конституційної Асамб-
леї усталених уявлень щодо того, які саме зміни 
потрібно вносити до Конституції України. 

По-друге, Конституційна Асамблея здійснила 
тотальний перегляд Конституції України, положень 
усіх її розділів, у тому числі тих, зміни в яких затвер-
джуються всеукраїнським референдумом (І, ІІІ, ХІІІ) 
[1, с. 15].

Зокрема, М. Ставнійчук, яка неодноразово наголо-
шувала, «що нашій державі потрібна систематизація 
реформ: від економіки, фінансів, соціальної політики 
до політичної системи, внутрішньої та зовнішньої без-
пеки. Єдиним чинником, що за своєю природою здатен 
сьогодні стати матрицею реформування всієї країни, 
є конституційно-правова модернізація. Вона розгля-
дається нами як процес приведення права України, і 
насамперед її Конституції, у відповідність до сучасних 
потреб суспільства та держави, національної правової 
традиції, критеріїв і стандартів європейського консти-
туціоналізму, європейського права» [2, с. 146].

При цьому А. Колодій, колишній член Консти-
туційної Асамблеї говорить, «що вітчизняному кон-
ституційному процесі не вистачає: по-перше, достат-
ньої регламентованості нормативно-правовими 
актами різної юридичної сили. На жаль, до цього 
часу відсутні Закони України «Про нормативно-
правові акти», «Про закони та законодавчу діяль-
ність в Україні», «Про парламентську більшість», 
«Про парламентську опозицію»; по-друге, систем-
ності та логічної послідовності дій та заходів, що 
здійснюються в межах конституційного процесу, а 
саме стосовно розробки, прийняття, внесення змін 
та доповнень, набуття чинності конституцією та кон-
ституційним законодавством; по-третє, цілеспрямо-
ваності та втілення у суспільне, соціальне життя 
справжнього конституціоналізм, який органічно має 
народовладдя, демократію, гуманізм тощо [3, с. 120]. 

Як зазначає І. Динник, важливий напрям рефор-
мування, що має на меті підвищення ефективності 
механізмів політичного представництва, пов’язаний 
із парламентською реформою. Сучасний етап роз-
витку політичної системи України можна харак-
теризувати як повне «перезавантаження», у якому 
українському парламенту належить одна з ключових 
ролей. З огляду на те, що парламент є найвищим 
представницьким органом, однією з головних функ-
цій якого є забезпечення діалогу між різними гру-
пами суспільних інтересів з метою формування ефек-
тивної державної політики [7, с. 269].

На думку В. Колюх, Укази Президента України 
П. Порошенка «Про Конституційну Комісію» та Пре-
зидента України В. Януковича «Про Конституційну 
Асамблею» мають багато спільного не лише за фор-
мою. У них ідеться про реформування Конститу-
ції України, а не якогось конституційно-правового 
інституту (судової влади, місцевого самоврядування, 
територіального устрою тощо). Це означає, що Кон-
ституційна Комісія може піти шляхом Конституцій-
ної Асамблеї і здійснюватиме тотальний (усеосяж-
ний) перегляд Конституції України, в якому немає 
потреби і який у разі його здійснення може мати 
непередбачувані негативні наслідки для всієї сис-
теми організації та функціонування державної влади 
й місцевого самоврядування в Україні [1, с. 15].

Висловлюючи свою оцінку А. Колодій, пере-
конаний, що для оновлення Конституції України 
необхідно використовувати філософсько-світоглядні 
підходи, загальнонаукові, спеціально-наукові та 
власне-юридичні методи та способи. Методологія 
оновлення Конституції України має бути множин-
ною, плюралістичною [9, с. 94].

Звернемо увагу, що уряд ухвалив розпоря-
дження «Про організацію проведення обговорення 
положень змін до Конституції України щодо децен-
тралізації державної влади» [11], а також до Вер-
ховної Ради внесено проект Закону України «Про 
внесення змін до статті 124 Конституції України», 
в якому зазначено, що Україна може визнати юрис-
дикцію Міжнародного кримінального суду на умо-
вах, передбачених Римським статутом Міжнарод-
ного кримінального суду.

Україна пов’язує перспективи свого подальшого 
розвитку із входженням у Європейські структури. 
Починаючи з 1991 р., коли наша держава здобула 
незалежність, Україна та ЄС започаткували відно-
сини, що динамічно розвивається. Відносини Укра-
їни з Європейським Союзом від початкових політич-
них декларацій та надання технічної і фінансової 
допомоги ЄС перетворилися на співробітництво, яке 
охопило широке коло питань у різних сферах діяль-
ності із залученням значної кількості урядових та 
ділових партнерів, представників громадськості 
тощо. У 1998 р. Україна і ЄС зробили рішучий крок 
до покращення своїх відносин шляхом укладення 
Угоди про партнерство та співробітництво [12].

Практичним інструментом підготовки до реалі-
зації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до 
моменту набуття нею чинності є Порядок денний 
асоціації Україна – ЄС (ПДА). Зазначений документ 
визначає спільні дії сторін щодо політичного діалогу, 
у сферах зовнішньої політики, юстиції та безпеки, 
економічного та секторального співробітництва на 
принципах спільної з ЄС участі, відповідальності та 
оцінки [13, с. 52].

У цілому Угода про асоціацію та Порядок ден-
ний асоціації сприятимуть подальшій політичній 
асоціації та економічній інтеграції України до ЄС 
шляхом запровадження та вдосконалення всебіч-
ного співробітництва.

Наша держава постійно інформує ЄС про вико-
нання ПДА, в ході моніторингу виконання ПДА вра-
ховуються оцінки ЄС та держав – членів ЄС, зокрема, 
щорічні звіти ЄК та Європейської служби зовнішніх 
дій щодо імплементації Європейської політики сусід-
ства в Україні. 

Після підписання політичної та економічної час-
тин Угоди про асоціацію це має забезпечити якісно 
новий, поглиблений формат відносин між Україною 
та ЄС. Це стало унікальним двостороннім докумен-
том, який виходить далеко за рамки подібних угод, 
укладених ЄС свого часу з країнами Центральної та 
Східної Європи. Угода не лише заклала якісно нову 
правову основу для подальших взаємин між Укра-
їною та ЄС, а й слугує стратегічним орієнтиром 
для проведення системних соціально-економічних 
реформ в Україні, широкомасштабної адаптації зако-
нодавства України до норм і правил ЄС.

Продовжується робота щодо реформування судо-
вої системи, правоохоронних органів та вдоско-
налення кримінальної юстиції, в межах якої здій-
снюється співпраця з експертами Ради Європи, 
Венеціанської Комісії, ОБСЄ та ЄС. Прийнято низку 
законодавчих актів, спрямованих на вдосконалення 
судової системи та здійснення правосуддя, зокрема, 
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Закони України: «Про внесення змін до деяких зако-
нів України (щодо окремих питань судоустрою та 
статусу суддів)», яким передбачено впровадження 
інструментів парламентського контролю з питань 
призначення, обрання, звільнення суддів, притяг-
нення їх до відповідальності від 23 лютого 2014 р. 
№ 769; «Про внесення змін до Кодексу адміністра-
тивного судочинства України щодо компетенції Вер-
ховного Суду України», яким визначаються правові 
та організаційні засади здійснення перегляду Верхо-
вним Судом рішень Вищого адміністративного суду 
від 14 березня 2014 р. № 887; «Про відновлення 
довіри до судової системи України» від 8 квітня 
2014 р. № 1188, який визначає правові та організа-
ційні засади проведення атестації та люстрації суддів 
судів загальної юрисдикції.

На нашу думку, в державі за роки незалежності 
були зроблені важливі кроки для інституціювання 
демократичної децентралізації в плані створення пра-
вової основи для процесу децентралізації, прийняті 
Закон України «Про місцеві Ради народних депута-
тів і місцеве самоврядування» (1990 р.), «Про Пред-
ставника Президента України», «Про місцеві Ради 
народних депутатів, місцеве і регіональне самовря-
дування» (1992 р.). Ці закони визначили межі функ-
ціонування органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування. Чинна Конституція України 
закріпила систему організації влади на місцевому 
рівні, закладеному ще в 1992 р. Наступним кроком у 
створенні правової основи для децентралізації влади 
стали закони «Про місцеві державні адміністрації» 
(1997 р.) та «Про місцеві адміністрації» (1999 р.). 
Етапом на цьому шляху стала Концепція реформи 
місцевого самоврядування, спрямована на децентра-
лізацію влади. Наступним реальним кроком стали 
пропозиції щодо внесення змін до Конституції Укра-
їни, які ґрунтуються на положеннях Європейської 
Хартії місцевого самоврядування, напрацюваннях 
Конституційної асамблеї та Конституційної Комісії 
Верховної Ради, груп експертів в області конститу-
ційного права і місцевого самоврядування. Запропо-
новані зміни до Конституції України передбачають: 
закріплення принципу децентралізації у здійсненні 
державної влади, повсюдності та спроможності міс-
цевого самоврядування, сталого розвитку адміністра-
тивно-територіальних одиниць; запровадження три-
рівневої системи адміністративно-територіального 
устрою – область, район, громада з широким само-
врядуванням. Громадою є адміністративно-територі-
альна одиниця, яка включає: 

– один або декілька населених пунктів (село, 
селище, місто, а також прилеглі до них території); 

– передачу функцій виконавчої влади від місце-
вих держадміністрацій виконавчим органам відпо-
відного рівня; 

– розподіл повноважень між органами місцевого 
самоврядування за принципом субсидіарності і наді-
лення громад максимально широким колом повнова-
жень; 

– необхідне забезпечення фінансовими ресурсами 
повноважень органів місцевого самоврядування, 
включаючи їх участь у загальнодержавних податках; 

– ліквідацію державних адміністрацій і створення 
замість них державних представництв, позбавлених 
виконавчих функцій та наділення їх контрольно-
наглядовими та координаційними повноваженнями.

Найважливішим кроком на шляху реформу-
вання кримінальної юстиції України стало ухва-
лення 13 квітня 2012 р. Верховною Радою України 
нового Кримінального процесуального кодексу Укра-

їни (далі – КПК), який набув чинності 19 листопада 
2012 р. У своїх висновках експерти Ради Європи 
зазначили, що розроблення КПК супроводжувалося 
«позитивною співпрацею українських органів влади 
з експертами Ради Європи протягом усього законот-
ворчого процесу», і тому його схвалення «може дій-
сно вважатися запровадженням міцної основи для 
створення чесної, справедливої та ефективної системи 
кримінального судочинства». Крім того, КПК прой-
шов додаткову експертизу Генерального директорату 
з прав людини та правових питань Ради Європи.

Висновки. Таким чином, наша держава пови-
нна виконати низку заходів, які допоможуть Укра-
їну вивести на міжнародну арену як повноправного 
члена Світового Співтовариства, а саме: 

1) завершити підготовку проекту Адміністра-
тивно-процедурного кодексу України; 

2) продовжити подальше вдосконалення законо-
давства про державну службу; 

3) продовжувати реформування судової системи; 
4) забезпечити розроблення та прийняття зако-

нопроектів, спрямованих на реформування судової 
системи, органів внутрішніх справ, прокуратури та 
адвокатури; 

5) встановити контроль за виконанням в Україні 
рішень Європейського суду з прав людини та впрова-
дження рекомендацій Ради Європи щодо умов відбу-
вання покарання засудженими, надання їм медичної 
допомоги; 

6) імплементація антикорупційного законодавства;
7) здійснити законодавче врегулювання питання 

утворення незалежного органи у сфері боротьби з 
корупцією; 

8) забезпечити прозорість бюджетного процесу 
та контролю за виконанням державного бюджету та 
продовжити реформування податкової системи від-
повідно до європейських стандартів [8, с. 91].
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Постановка проблеми. Сучасні зміни у світовій 
економіці сприяють налагодженню та розвитку торго-
вельно-економічного обміну, розширенню валютних 
відносин між країнами тощо. Світові гроші відіграють 
найголовнішу роль у цих відносинах, а саме: сприяють 
розвитку зовнішньої торгівлі, проводять міграцію капі-
талу та інвестиційну діяльність, за їх допомогою нада-
ються позики й субсидії, туристичні послуги, грошові 
перекази тощо. Валютні відносини проводяться на наці-
ональному та міжнародному рівні та завжди підкоря-
ються правилам певної системи економічних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями функціонування та розвитку міжнародної 
валютної системи приділили увагу такі науковці, 
як: А. Гальчинський, В. Геєць, В. Козик, С. Колтун, 
В. Міщенко, А. Філіпченко та ін. 

Але, зважаючи на те, що міжнародна діяль-
ність активно розвивається під впливом різних 

факторів, існує потреба постійного моніторингу 
валютної системи.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунту-
ванні механізму формування міжнародної валют-
ної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному світі зв’язки між різними країнами 
породжують грошові відносини, що пов’язані еко-
номічними, культурними, політичними та іншими 
факторами. Ці відносини між країнами формують 
міжнародну валютну систему, яка складається з 
валютного механізму та валютних відносин. 

Міжнародна валютна система виникла на основі 
грошових систем, що існували в деяких країнах. 
Перша міжнародна грошова система почала заро-
джуватися в XIX ст. і юридично була оформлена на 
Міжнародній конференції в 1867 p., що відбулася в 
Парижі. Конференція визнала золото єдиною фор-


