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ВСТУП

Розвиток міжнародного права у другій половині ХХ століття і на
початку ХХІ століття відбувається під впливом системних соціальноекономічних змін, в яких суперечливо поєднуються глобалізація та
регіоналізація. Ці процеси, витоки яких полягають у економічних
і соціокультурних інтеграційних відносинах у суспільстві, потребують правових регуляторів і тому охоплюють усі рівні міжнародного
правопорядку, стають все більш важливим чинником розвитку
національних правових систем, змінюють моделі розвитку національних держав і способи їх взаємодії в міжнародній системі. Міжнародне право не лише зазнає впливу глобалізаційної турбулентності – відбувається більш важливий процес: глобалізація й
«зростання глобального управління» змінюють структуру міжнародного права, збагачують його теоретичний і практичний інструментарій. За допомогою міжнародного права держави ефективно
включаються в глобалізаційні процеси, адаптуються до них і,
врешті, самі змінюються. Але досить часто такі трансформації відбуваються латентно і залишаються непоміченими, оскільки багато
що «протікає під поверхнею міжнародної правотворчості»1.
Одним із найважливіших інструментів глобалізації є уніфікація, що іманентно властива і міжнародному праву, оскільки
1
Krisch N., Kingsbury B. Introduction: Global Governance and Global Administrative Law in the International Legal Order. European Journal of International Law. 2006.
Vol. 17. № 1. Р. 1.
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вже на ранніх етапах розвитку міжнародного права фіксуються
процеси узгодженості в різних площинах міжнародної взаємодії
держав. Хоча сам термін «уніфікація» набув поширеності у праві
наприкінці ХІХ століття для позначення діяльності держав зі створення одноманітного регулювання певних суспільних відносин за
допомогою укладення міжнародних договорів. З тих пір уніфікаційні процеси в міжнародному праві набули зовсім інших масштабів, докорінних змін зазнало коло суб’єктів, що беруть участь
в її просуванні, та правовий інструментарій, за допомогою якого
вона відбувається. Глобалізація знаходить прояв у міжнародному
публічному і в міжнародному приватному праві, маючи наслідком
їх міжнародно-правову уніфікацію. Уніфіковане міжнародне право
проникає також в усі галузі внутрішнього законодавства держав,
відповідно уніфікуючи його. При цьому міжнародно-правова уніфікація тісно пов’язана з політичними й економічними інтеграційними рухами, що позбавляє її суто юридичного змісту. Уніфікація все частіше починає оцінюватись з точки зору політичної
доцільності, створення ризиків для національного правопорядку,
балансування різних інтересів та потреб тощо. Вихід суто правового процесу в політичну площину не лише ускладнює його, але й
породжує нові доктринальні оцінки, що важко пояснити в межах
класичних позитивістських парадигм.
Після 1991 року Україна почала стрімко входити у світові глобалізаційні процеси, і швидкість такого входження визначається
переважно зовнішніми чинниками, що вимагає від держави не
лише ефективного пристосування до них, а також і врахування
можливих позитивних і негативних наслідків. Глобалізація здатна
супроводжуватися загрозою культурної, економічної та навіть ідеологічної експансії, яка може транслюватися через міжнародноправові уніфікаційні впливи, особливо у випадках використання
інструментів «м’якої» уніфікації. Розвиток українського права та
становлення законодавства увесь цей час відбувається під впливом глобалізованого міжнародного права, а формами реалізації
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цього впливу є процеси міжнародно-правової уніфікації. Зовнішньополітичні пріоритети України пов’язані з глобалізованими
(Світова організація торгівлі) або регіоналізованими (Рада Європи,
НАТО, Європейський Союз) міжнародними структурами, що висувають вимоги різного ступеня жорсткості й різного ступеня юридичної обов’язковості щодо уніфікації національного законодавства з правом відповідних міжнародно-правових просторів.
Однак рівень координації законодавчої та виконавчої гілок влади
в усвідомленні уніфікаційних наслідків участі держави в різних
формах міжнародно-правового співробітництва переважно є невисоким через недостатнє врахування уніфікаційних стратегій міжнародних організацій та міждержавних союзів. Українське законодавство щодо співвідношення міжнародного і національного
права лишається мало розвинутим, процеси його уніфікації на
основі міжнародного права досить часто відбуваються спонтанно
та політично вмотивовано, нерідко без чіткого розуміння юридичної природи міжнародних інструментів уніфікації. Час від часу на
підставі уніфікаційних процесів виникають політичні конфлікти,
які об’єктивно ставлять під сумнів політичний та ціннісний вибір
України як демократичної держави перехідного типу. Останнім
прикладом цьому слугує тривала політична дискусія щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо
жінок і домашньому насильству та запобігання цьому явищу
(Стамбульська конвенція).
Стрімкий розвиток міжнародного права на тлі світових глобалізаційних процесів вимагає й сучасного погляду на реальні здатності використання його потенціалу задля упорядкування, координації та регулювання міжнародної системи. Сучасний етап розвитку
міжнародного права свідчить про те, що уніфікація набуває ознак
універсальної моделі, яка вже виходить за межі тих сфер, де вона,
власне, історично зароджувалась. Уніфіковані міжнародно-правові норми стали найбільш динамічним і ефективним інструментом у різних сферах міжнародного співробітництва. Регіональна
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