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Доктрина конституціоналізму формувалася в умовах становлення саме західних 

(європейських та американських) демократій, визначала їх подальший розвиток, 

гарантуючи вільним суспільствам та індивідуумам захист їх свободи, гідності та 

добробуту від неправомірних посягань представників державної влади. В той же 

час, на певних етапах розвитку Європи, окремі слабкі сторони практичної 

реалізації цієї універсальної для західної цивілізації доктрини були використані з 

протилежною метою, що призвело до виникнення агресивних диктаторських 

режимів та трагічних наслідків глобального характеру.  

З цього досвіду європейські держави зробили грунтовні висновки, одним з яких 

стало усвідомлення безальтернативності об’єднання Європи для унеможливлення 

подальших внутрішніх конфліктів, взаємної допомоги в запобіганні узурпації 

влади національними режимами та спільного протистоянн зовнішнім агресіям. 

Відтак, інституційними міжнародними гарантіями демократичної стабільності 

найуспішніших держав світу, захисту прав людини та добробуту їх націй і стали 

Європейський Союз та Організація Північноатланитчного договору. На 

сьогоднішній день, саме в державах-членах цих організацій спостерігається 

дотримання найвищих стандартів прав людини, демократії та безпеки.  

Варто відзначити, що закріплення на конституційному рівні курсу держави на 

набуття членства в Європейському Союзі та/або інших національних (державних) 

прагнень участі в розбудові європейського співтовариства є поширеною практикою 

держав європейського континенту (потенційних чи дійсних членів ЄС або НАТО), 



що підтверджується численними прикладами (Болгарія, Румунія, Португалія, 

Угорщина, Хорватія, Чорногорія та ін.). 

Для Українського народу, який протягом століть був позбавлений можливості 

на рівних брати участь у розбудові вільного європейського співтовариства, 

постійно зазнавав несправедливих утисків та репресій, курс на європейську та 

євроатлантичну інтеграцію, особливо після чергової російської агресії, є 

послідовним та самоочевидним кроком на шляху утвердження незалежної, 

демократичної і конституційної державності. Тож будемо сподіватися, що 

протягом поточної чергової сесії парламенту, законопроект про внесення змін до 

Конституції України (щодо стратегічного курсу на набуття членства в ЄС і НАТО) 

буде підтриманий та остаточно схвалений. 

 


