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В статье анализируются конституционно-правовые основы евро-
пейской интеграции Украины, раскрывается содержание евроинте-
грационной стратегии Украины и ее правовой (конституционной) 
регламентации. 
Ключевые слова: конституционно-правовые основы, европейская 
интеграция Украины, Европейский Союз, стратегия, правовая рег-
ламентация. 
 
The article analyzes the constitutional and legal foundations of European 
integration of Ukraine, reveals the content of the European integration 
strategy of Ukraine and its legal (constitutional) regulation. 
Key words: constitutional and legal foundations, European integration of 
Ukraine, European Union, strategy, legal regulation. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку україн-

ської державності відбувається низка реформ, які змінюють уста-
лені і водночас застарілі норми. Левова частка цих трансформа-
цій відбувається в дусі європеїзації. На теперішній час курс на 
євроінтеграцію став невід’ємною частиною суспільно-політич- 
ного та економічного життя України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове дослі-
дження різних аспектів євроінтеграції України перебуває в акти-
вному стані. Особливостями таких досліджень є їх предмет і, що 
є вкрай важливо, часовий проміжок вивчення, оскільки правова 
основа євроінтеграційних процесів як і основа емпіричного дос-
лідження зазнають змін. До наукових розвідок, присвячених єв-
роінтеграції України, загалом можна віднести роботи В. І. Сала, 
М. О. Саракуци, І. В. Яковюка. Євроінтеграція права України ви-
світлюється в працях Ю. О. Волошина, О. В. Стрельцова, 
Н. В. Сюр, Л. Г. Удовики. Дослідженню євроінтеграції законо-
давства України присвятили свої роботи С. К. Дудар, І. О. Гоша, 
К. О. Трихліб. Разом з тим євроїнтеграційна стратегія України 
досі не була предметом комплексного вивчення, відтак необхідне 
подальше дослідження даної теми. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є з’ясування  
конституційно-правових основ європейської інтеграції України, 
формування визначення та ключових ознак терміну «євроінтег-
раційна стратегія України» та її правової (конституційної) рег-
ламентації. 

Основні результати дослідження. Для того щоб повною мі-
рою дослідити та розкрити сутність євроінтеграційної стратегії 
України слід почати з етимологічного розуміння категорії «стра-
тегія». 
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Так, термін «стратегія» (дав.-гр. στρατηγία, мистецтво полко-
водця) буквально «мистецтво підготовки і ведення війни та вели-
ких воєнних операцій / наука про ведення війни — вища воєнна 
наука». Непряме ж значення терміну стратегія — це «мистецтво 
суспільного і політичного керівництва масами, яке має визначити 
головний напрям їх дій, вчинків», а також «спосіб дій, лінія пове-
дінки кого-небудь» [1, с. 751]. 

Схоже значення міститься у словнику Ожегова, де стратегія 
означає «мистецтво керівництва громадською, політичної боро-
тьбою, а також взагалі мистецтво планування керівництва, засно-
ваного на правильних і далекосяжних прогнозах»[2, с. 770]. 

Інші автори розкривають термін стратегія як загальний, не-
деталізований план певної діяльності, який охоплює тривалий 
період, спосіб досягнення складної цілі. Стратегію можна роз-
глядати як довгостроковий, послідовний, конструктивний, ра-
ціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначено-
сті умов середовища план, який супроводжується постійним 
аналізом та моніторингом у процесі його реалізації та спрямо-
ваний з певною метою на досягнення успіху в кінцевому ре-
зультаті [3, с. 253]. 

Отже, євроінтеграційна стратегія України — це загальний, до-
вгостроковий, послідовний план, який не має єдиного матеріаль-
ного вираження, визначає вектори руху, першочергові пріоритети 
та індикатори належних умов становлення та розвитку України, 
супроводжується постійним аналізом та моніторингом, у ході 
яких може зазнавати адекватних коригувань, з метою набуття 
Україною членства в Європейському Союзі. 

Ознаками євроінтеграційної стратегії України є: 
— це загальний план, тобто не містить чіткого та деталізова-

ного порядку дій, а являє собою поетапний перелік засобів і спо-
собів досягнення кінцевої мети; 

— це довгостроковий план, тобто не визначений конкретно у 
часі, орієнтований на майбутнє; 

— це послідовний план, тобто здійснюється кількома етапами, 
поступово, при чому кожен наступний етап закономірно випли-
ває з попереднього, є його логічним продовженням; 

— не має єдиного матеріального вираження, тобто виступає 
абстрактною сукупністю правових актів різних за змістом і часом 
створення, які безпосередньо або опосередковано пов’язані із на-
буттям Україною членства в Європейському Союзі; 
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— визначає вектори руху, першочергові пріоритети та індика-
тори належних умов становлення та розвитку України, тобто 
стратегія окреслює головний напрям дій, містить перелік необ-
хідних дій, серед котрих є головні та другорядні; 

— супроводжується постійним аналізом і моніторингом. Кон-
троль над втіленням у життя стратегії є запорукою її успіху, саме 
тому стратегія має перебувати у центрі уваги правників, науков-
ців та громадськості. «Контроль — це перевірка, облік дія- 
льності кого-, чого-небудь, нагляд за кимось, чимось» [4, с. 271]. 
«Моніторинг — це безперервне стеження за яким-небудь проце-
сом з метою виявлення його відповідності бажаному результату, 
а також прогнозування та запобігання критичним ситуаціям» [5]. 
Особливе значення має можливість «прогнозування та запобіган-
ня критичним ситуаціям», оскільки вони є неминучими і можуть 
поставити під загрозу досягнення кінцевої мети; 

— може зазнавати адекватних коригувань, тобто у процесі ре-
алізації може змінюватись, відповідно до викликів сучасності. 
Гнучкість стратегії та її адаптація до сьогодення повинні базува-
тись на первинних цілях та принципах стратегії; 

— метою є набуття Україною членства в Європейському Союзі. 
Процес вступу України до Європейського Союзу — складний 

і довготривалий. Глобальні процеси такого типу неможливі без їх 
регламентації. План дій повинен бути закріплений нормативно, 
упорядкований та містити важелі контролю за ходом його вико-
нання. 

Термін «регламентація» походить від фр. reglement — «упоря-
дкування; статут; правила внутрішнього розпорядку, регламент», 
пов’язане з regle «встановлений порядок, правило», що походить 
від лат. regula — «норма, правило», пов’язаного з rego — «керую, 
направляю; даю настанови» [6, с. 44] і означає дію за значенням 
регламентувати; сукупність правил, що регламентують, регулю-
ють, обмежують чию-небудь діяльність [7, с. 478]. «Регламенту-
вати — примушувати кого-небудь дотримуватися певних правил, 
обмежень; точно визначати, суворо встановлювати що-небудь» 
[7, с. 479]. 

Правова регламентація, в свою чергу, — це спосіб організації 
правового регулювання суспільних процесів шляхом наділення їх 
учасників суб’єктивними юридичними правами та обов’язками. 
Ґрунтується на об’єктивних, законах суспільного розвитку і 
принципах верховенства права та закону. 
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У правотворчій і правозастосовчій практиці, в юридичній на-
уці поняття «правова регламентація» часто вживається як сино-
нім терміна «регулювання», хоча, на відміну від нього, правова 
регламентація характеризується вищим ступенем деталізації упо-
рядкування відповідних суспільних відносин. Особливість пра-
вової регламентації полягає у тому, що вона запроваджується 
державою, охороняється нею і охоплює певну сферу або коло су-
спільних відносин [8]. 

На етапі правової регламентації суспільних відносин різні 
суб’єкти правоутворення формулюють, санкціонують і закріп-
люють у притаманних правовій системі даної країни юридичних 
джерелах (нормативно-правових актах, нормативно-правових до-
говорах, адміністративних та судових рішеннях прецедентного 
характеру, правових звичаях) норми права — юридичні правила 
поведінки людей загального характеру, які передбачають дозво-
лені та обов’язкові форми їх стосунків у правовій сфері [9,  
с. 220–221]. Тобто якщо коротко, то правова регламентація — це 
так зване закріплення об’єктивного права [10, с. 11]. 

На нашу думку, оскільки євроінтеграційна стратегія України 
це загальний і довгостроковий план, він не може бути детально 
регламентованим. Він характеризується існуванням вектору ру-
ху, наявністю кінцевої мети та обраними методами і засобами до-
сягнення кінцевої мети. Задля досягнення кінцевого результату у 
довгостроковій перспективі необхідним є середньо- та коротко-
строкове планування. Такі плани є частинами загального плану — 
євроінтеграційної стратегії України, і саме в цьому контексті рег-
ламентація набуває свого значення. За даним підходом регламен-
тація визначається не як окреме явище, а як сукупність дій — 
процес створення правил, які необхідні для поступового досяг-
нення кінцевої мети. 

Таким чином під регламентацією євроінтеграційної стратегії 
України слід розуміти процес створення необхідної правової (за-
конодавчої) бази для організації процесу інтеграції України до 
європейського простору, з метою набуття Україною повноправ-
ного членства в Європейському Союзі. 

Ознаками регламентації євроінтеграційної стратегії України є: 
— являє собою сукупність дій — процес створення законода-

вчої бази упродовж тривалого часового періоду; 
— в ході цього процесу створюються норми права — загаль-

нообов’язкові правила поведінки, прийняті уповноваженими на 
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те державними органами або їх посадовими особами (зовнішній 
вираз способу досягнення мети), які об’єднані загальною ідеєю; 

— норми права безпосередньо або опосередковано пов’язані із 
планом набуття Україною членства в Європейському Союзі. 
Створені правові норми можуть бути об’єднані в один офіційний 
документ, безпосередньо спрямований на регламентацію євроін-
теграційної стратегії, або ж бути поодинокими і міститись у пра-
вових актах іншої спрямованості, проте бути пов’язаними із шля-
хом України до Європи; 

— створює правову основу для моніторингу. З метою ефекти-
вної реалізації євроінтеграційної стратегії України необхідно ма-
ти важелі контролю, які саме і спираються на офіційне виражен-
ня Стратегії через правові норми; 

— результатом є сукупність нормативних актів, різних за змі-
стом і часом створення. Упродовж реалізації Стратегії створю-
ються нові та втрачають чинність попередні правові акти, тож за-
галом всі вони складають регламентацію Стратегії. 

Регламентація євроінтеграційної стратегії України у вузькому 
розумінні знаходить свій прояв у низці офіційних документів, 
прийнятих органами державної влади України, а також міжнаро-
дних угод України. У широкому ж розумінні до результатів рег-
ламентації євроінтеграційної стратегії можна віднести і міжнаро-
дні договори (конвенції, договори про вступ до Європейського 
Союзу інших держав, «дорожні карти» тощо). 

Конституція України містить загальні основоположні норми 
щодо співпраці України з іноземними державами та їх об’єднан- 
нями. Так, стаття 18 Конституції України встановлює, що зовні-
шньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 
національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 
взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного спів-
товариства за загальновизнаними принципами і нормами міжна-
родного права [11]. 

Законом України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного 
членства України в Європейському Союзі та в Організації Півні-
чноатлантичного договору)» від 07 лютого 2019 року № 2680-
VIII було внесено зміни до Конституції України. Так, п’ятий  
абзац преамбули доповнено словами «… та підтверджуючи євро-
пейську ідентичність Українського народу і незворотність євро-
пейського та євроатлантичного курсу України». До повноважень 
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Верховної Ради України відтепер додані повноваження із визна-
чення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації страте-
гічного курсу держави на набуття повноправного членства Укра-
їни в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантич- 
ного договору. Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію 
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлан-
тичного договору. А Президент України є гарантом реалізації 
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлан-
тичного договору і забезпечує реалізацію стратегічного курсу 
держави на набуття повноправного членства України в Європей-
ському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. 
Крім того з тексту Конституції виключили перехідне положення 
про можливість використання існуючих військових баз на тери-
торії України для тимчасового перебування іноземних військових 
формувань [12]. 

Проте ми погоджуємось з думкою депутата Європейського па-
рламенту Ребекки Хармс [13], яка як і багато інших представників 
Європейського Союзу вітала Україну із конституційним закріп-
ленням курсу держави на набуття повноправного членства Украї-
ни в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору, проте наголосила, що реалізація вказаного курсу відбу-
деться виключно за умови впровадження необхідних реформ. 

Схожа думка є поширеною і у вітчизняних дискусіях стосовно 
цього питання. Президент України як автор законопроекту щодо 
внесення до Конституції України щодо стратегічного курсу дер-
жави на набуття повноправного членства України в Європейсь-
кому Союзі та в Організації Північноатлантичного договору на-
голошував на незворотності цивілізаційного вибору України, 
уособленням якого є європейська та євроатлантична інтеграція 
України у разі його закріплення в Основному законі [14]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже,  
євроінтеграційна стратегія України — це загальний, довгостроко-
вий, послідовний план, який не має єдиного матеріального вира-
ження, визначає вектори руху, першочергові пріоритети та інди- 
катори належних умов становлення та розвитку України, супро-
воджується постійним аналізом та моніторингом, у ході яких 
може зазнавати адекватних коригувань, з метою набуття Украї-
ною членства в Європейському Союзі.  
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В процесі створення і реалізації євроінтеграційної стратегії 
України формується правова (законодавча) база для організації 
процесу інтеграції України, тобто відбувається процес правової 
регламентації — початкова стадія механізму правового регулю-
вання. Конституція України виступає нормативним базисом євро-
інтеграційної стратегії України та закладає фундамент її подаль-
шої регламентації. Останні зміни до Конституції України щодо 
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлан-
тичного договору викликали багато позитивних відгуків, утім ни-
зка науковців і політичних діячів критично відносяться до таких 
змін. 

В умовах сьогодення необхідно демонструвати реальні зміни 
та концентруватися на впровадженні Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони. Високий результат реформ, економічне 
зростання та процвітання України безумовно зроблять такий курс 
незворотним. Дослідження інтеграції України до Європейського 
Союзу як цілісної політичної стратегії є цікавим і необхідним у 
майбутньому. 
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