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ПЕРЕДМОВА 
 

 

Прагнення України стати дійсно європейською державою потребує 

здійснення глибинних соціально-економічних і політичних реформ, 

формування у суспільстві відповідної системи цінностей, розвиненої 

політичної культури, надійної системи взаємодії інститутів громадянського 

суспільства та органів державної влади тощо. Відповідно процес 

європейської та євроатлантичної інтеграції України є логічним 

продовженням її стратегічного курсу на утвердження в суспільстві принципів 

демократії. 

Розробка та впровадження державної політики України у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції передбачає створення та 

ефективне функціонування окремого механізму як сукупності 

взаємопов’язаних дій органів державної влади та аналітичних, політичних, 

правових, організаційних, інформаційних, фінансових заходів, а також 

політичної волі вищого керівництва держави, широкої підтримки громадян, 

взаємодії влади та суспільства. Базовою передумовою успішної європейської 

та євроатлантичної інтеграції є наявність ефективних механізмів 

забезпечення та регулювання зазначених процесів. 

Слід окремо зазначити, що будь-яка практика базується, перш за все, на 

теоретичному осмисленні того або іншого явища; будь-який практичний крок 

потребує розробки концептуальних підходів, що відображають специфічне 

бачення стану та розвитку явища, шляхів вирішення проблемної ситуації 

тощо. Саме такий підхід дозволяє систематизовувати й упорядковувати 

знання, узгоджувати теорію і практику, розвивати науково-обґрунтований 

комплексний підхід до вивчення та вирішення конкретної проблемної 

ситуації. 

Певні кроки у цьому напрямі вже зроблені, але подальший розвиток 

державного управління потребує більш змістовного дослідження 

теоретичних проблем забезпечення інтеграційного курсу держави 
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ефективними механізмами її практичної реалізації, виділення перспективних 

напрямів розвитку державно-управлінської науки у теоретичному та 

практичному аспектах. Останнє розкривається у нагальній потребі 

вироблення та впровадження конкретних механізмів забезпечення та 

реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції України. 

На сьогодні існують прогалини у розробці питань узагальнення та 

систематизації наукового досвіду щодо визначення критеріїв та створення 

методології аналізу оцінювання ефективності механізмів регулювання 

інтеграційних процесів в Україні в аспекті вдосконалення теорії та практики 

державного управління. 

У запропонованому посібнику узагальнено основні напрями науково-

теоретичних і практичних пошуків у сфері розробки та впровадження дієвих 

механізмів інтеграції – окреслено головні пріоритети інтеграції та розглянуто 

її механізми, на основі чого запроваджено певне методологічне підґрунтя для 

подальшої розробки практичних методів оцінки їх ефективності. Увагу 

приділено особливостям розробки та впровадження конкретних, специфічних 

механізмів інтеграції, що виконують відповідні регулятивні функції. 

Перші три розділи посібника окреслюють переважно теоретико-

методологічні питання, що стосуються основних понять інтеграції, 

висвітлюють концепції та підходи до дослідження інтеграційних процесів, 

показують взаємозв’язок теорії, методології та практики державного 

управління інтеграційними процесами, а також розкривають особливості 

державного управління процесами європейської та євроатлантичної 

інтеграції України на сучасному етапі. Наступні розділи присвячені 

визначенню шляхів практичної реалізації курсу України на міжнародну 

інтеграцію, формуванню основних механізмів інтеграції та державного 

управління ними. У першому додатку наведено глосарій основних термінів і 

понять інституцій ЄС та НАТО, міжнародних організацій, процесів 

європейської та євроатлантичної інтеграції України, які адаптовані до 
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навчального процесу з урахуванням методики викладання дисциплін з 

державного управління та міжнародних відносин. У другому додатку 

представлено перелік основних наукових видань, які висвітлюють 

зарубіжний та вітчизняний досвід з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції. 

Посібник сприяє більш чіткому розумінню специфіки інтеграції, 

конкретизації та вдосконаленню існуючих і впровадженню новітніх 

механізмів її реалізації. 

Він буде корисним не лише студентам, що опановують курси з 

європейської та євроатлантичної інтеграції, а також і в процесі підготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, може бути використаний при оновленні й 

удосконаленні інформаційної бази щодо інтеграційних процесів, для 

забезпечення інформаційних потреб державних органів, які безпосередньо 

беруть участь в реалізації євроінтеграційного курсу держави. 
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РОЗДІЛ 1. ІНТЕГРАЦІЯ І ПРОЦЕСИ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН ЯК 

ОБ’ЄКТИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Поняття інтеграції в контексті інноваційних 

трансформацій сучасного суспільства 

 

У науковій літературі відсутня єдність розуміння інтеграції як поняття. 

Як правило, інтеграцію відносять до сфери створення новітніх структур, 

спрямованих на забезпечення регулювання взаємовідносин між державами на 

основі інституціоналізації самих міждержавних відносин (інтегрально-

державницький підхід). Дещо окремо знаходиться розуміння інтеграції як 

природного процесу розвитку співробітництва між країнами однієї 

географічної зони (економіко-географічний підхід) поряд з майже повним 

ототожненням інтеграції з процесом створення наднаціональних органів, що 

супроводжується зменшенням ролі національних органів у прийнятті рішень 

(інституціонально-управлінський підхід). Також досить часто поняття 

інтеграції розглядають в аспекті розвитку світового господарства, 

визначаючи її як процес створення бажаної структури світового господарства 

шляхом усунення штучних перепон ефективного функціонування суб’єктів 

господарської діяльності на основі уніфікації та координації всіх елементів 

цієї структури (функціонально-макроекономічний підхід Я.Тінбергена). 

Подібні розбіжності в розумінні інтеграції потребують врахування змісту та 

сутності інтеграційних процесів, їх особливостей у більш широкому 

контексті. 

Відповідно до розуміння сутності інтеграційних процесів, їх природи, 

спрямованості, специфіки, науковці виділяють такі ознаки інтеграції: 

 взаємопроникнення і переплетіння національних виробничих 

процесів; 

 широкий розвиток міжнародної спеціалізації і кооперації у 

виробництві, науці, техніці на основі найбільш прогресивних їх форм; 
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 глибокі структурні зрушення в економічних системах країн-

учасниць; 

 необхідність цілеспрямованого регулювання інтеграційного 

процесу, розробка скоординованої економічної стратегії та політики; 

 регіональність територіальних масштабів [1]. 

Наведені ознаки характеризують процес інтеграції в різних аспектах – 

від економічних до політико-правових. При цьому кожен тип інтеграції має 

власні специфічні функціональні характеристики, які безпосередньо 

впливають на теоретико-методологічні підходи її дослідження. 

Враховуючи масштабність і глибину інтеграційних процесів, які 

охоплюють майже всі сфери суспільного життя країни та відбуваються на 

значному геополітичному просторі, залучаючи переважну більшість сфер 

міжнародного життя, доцільно вказати на її важливі умови, серед яких: 

 розвинена інфраструктура; 

 наявність політичних рішень уряду (створення умов для інтеграції – 

політична та економічна бази). 

В основі розбіжностей у розумінні інтеграції міститься не тільки 

нетотожність дослідницького підходу та сфери розгляду явища інтеграції як 

такого, але й, перш за все, теоретичні розбіжності, неоднорідність концепцій 

інтеграції, яка інколи доходить до взаємовиключення.  

Складність ситуації обумовлена кількома причинами, серед яких перш 

за все особливо гостро стоїть питання філософського підґрунтя, на якому 

будуються концепції інтеграції. Адже саме вирішення цього питання 

безпосередньо впливає на зміщення концептуально важливих пріоритетів в 

той чи інший бік, побудову відповідних глобалістських геополітичних теорій 

та концепцій, й, як наслідок, концепцій інтеграції, в рамках яких 

здійснюються спроби на основі конкретного дослідницького підходу 

вирішення питання світового розвитку різних (у тому числі різних і за 

розумінням) цивілізацій, культур, суспільств, держав. 

Наприклад, в рамках історичного підходу розвивались концепції 
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еволюції та етногенезу. В концепції еволюції А.Тойнбі на основі аналізу 

розвитку цивілізацій стверджував, що на один історичний об’єкт (цивілізація, 

держава тощо) впливає певний комплекс чинників (як соціальні, так і 

природні). Проте об’єктивні умови зовнішнього середовища, наприклад, 

географічні, самі по собі не є чинниками, що за рахунок свого впливу є 

причиною утворення соціальної спільноти, оскільки лише створюють умови, 

в яких спільноти мають необхідність здійснити вибір: або зникнути, або ж в 

процесі активної життєдіяльності розвивати власну соціальну організацію. 

Власне, за А.Тойнбі, розвиток соціальної організації спільноти є фактично 

наслідком вимушеної реакції на зовнішні обставини, що реалізується в різних 

формах – від простіших форм прояву (виживання) до більш складних 

(творчість) – тобто відбувається внаслідок реалізації “життєвого пориву”. 

Проте вплив зовнішнього середовища у цьому випадку, оскільки досить 

невизначеним залишається питання безпосередньої участі особистості у 

процесі розвитку соціальної організації спільноти, дещо нагадує теорію 

суспільного договору Гоббса, в якій людина була змушена створити 

суспільство у відповідь на диктат зовнішніх обставин (необхідність 

збереження власного життя в складних умовах природного існування, страх 

перед силою тощо). Причому, якщо в Гоббса подальший розвиток соціальної 

спільноти також відбувається за договором, то А.Тойнбі фактично 

стверджує, що особливості цивілізаційного розвитку соціальної спільноти 

залежать передусім від природних умов зародження та існування тієї або 

іншої цивілізації та необхідності забезпечення її безпеки. 

Концепція етногенезу Л.Гумільова практично заперечує ідею впливу на 

розвиток цивілізацій історичних умов, пропонуючи замість концепції 

“життєвого пориву”, що розуміється як географічний процес, концепцію 

пасіонарності, в якій “життєвий порив” є лише продуктом історичних та 

природних умов. При цьому не підвладний впливу соціально-економічних 

чинників певний фактор етногенезу стає за Л.Гумільовим основою розвитку 

цивілізації. Відповідно етнос у Л.Гумільова представляє собою природно-
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географічну спільноту людей, об’єднаних за певним стереотипом поведінки 

на основі протиставлення себе іншим спільнотам, засадах позитивної 

компліментарності і характеризується як енергетична система з мозаїчною 

структурою. Замість “творчості” А.Тойнбі Л.Гумільов уводить поняття 

“зусилля”, що передбачає використання в процесі перетворення умов 

соціального існування історично обумовленої енергійності людини, що 

виходить за межі виживання індивіда. При цьому особистість в рамках 

концепції пасіонарності фактично знеособлюється – в історичному процесі 

діють пасіонарії, гармонійні особи, субпасіонарії, що є носіями різної 

енергетичної напруги, не детермінований вихід якої у зовнішнє середовище 

(об’єктивація “життєвого пориву” у А.Тойнбі) призводить до тих чи інших 

цивілізаційних зсувів. Але відсутність будь-якої причинності та детермінації 

в процесі реалізації енергетичної напруги створює необхідність містичного 

пояснення самої пасіонарності та відповідного пасіонарного розвитку 

цивілізації. 

В контексті інтеграційних процесів в останні роки само поняття 

“енергії” набуло дещо іншого змісту, особливо в рамках теорії 

самоорганізації матерії, в синергетичних інноваційних концепціях, у тому 

числі й у державному управлінні. Але поки що головну роль відіграють 

концепції, пов’язані з процесами соціального, економічного та політичного 

розвитку суспільства загалом. 

Так, В.Козловський пропонує конвенціональну концепцію, відповідно 

до якої соціальний розвиток розуміється як будь-яка зміна (порушення) 

соціального договору або соціальної конвенції на користь будь-якої групи 

індивідів. Комплексна картина соціального розвитку включає аналіз змін 

соціальних інститутів, норм, цінностей, внутрішніх механізмів суспільних 

змін, що виступають як взаємовідносини конфлікту й консенсусу (контракту, 

своєрідного договору). Соціальний розвиток виступає як зміна соціальних 

практик та символічна боротьба в сфері політики та культури. При цьому 
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спільним показником соціального розвитку є динаміка життєвого стандарту, 

якості життя, ступень реалізації особистісного потенціалу. 

І.Ясавєєв, навпаки, ставить ідею соціального розвитку під сумнів. На 

підґрунті теорії Р.Нісбета, відповідно до якої в основі соціологічної ідеї 

розвитку міститься запозичена в біології метафора "росту", що визначає зміст 

теорії розвитку в аспекті уявлень про спрямованість, стадійність, 

незворотність історичних змін, про їх цілі тощо, незважаючи на тип 

суспільства, І.Ясавєєв вважає, що альтернативою ідеї соціального розвитку 

можуть виступати теорії соціальної онтології. 

В результаті аналізу процесів розвитку в соціальній сфері А.Шаров 

виділяє такі чинники соціальних змін, що мають невибіркову дію й 

впливають водночас на всі головні складові суспільного розвитку, як: 

соціально-структурні зміни (суттєві зміни в соціальній структурі не 

обумовлюють значні зміни в свідомості людей – саме висока соціокультурна 

сталість буде визначати подальший розвиток); комунікативні процеси (при 

наявності високої інформованості населення та зовнішньої насиченості 

інформаційного поля фактологічною інформацією відзначаються сильні 

деформації у відборі інформації для "масового використання", її висока 

ідеологізованість та заангажованість ЗМІ). 

Характеризуючи трансформаційні процеси сучасного суспільства, 

А.Шаров зазначає, що важливою особливістю, яка стримує модернізаційну 

динаміку, є синхронність перетворень як у ціннісній сфері та базисних 

механізмах соціального регулювання, так і в інституціональному середовищі. 

Ця синхронність, на думку дослідника, має аналогію з тезою про 

цивілізаційний характер кризи сучасного суспільства. 

Л.Волчкова розкриває взаємозв'язок між ефективним управлінням і 

соціальним розвитком, під яким дослідниця розуміє складний, суперечливий, 

поступальний перехід або перетворення соціуму за допомогою визначених 

механізмів в результаті взаємодії внутрішніх та зовнішніх факторів, що 

обумовлюють цей процес. Соціальний розвиток є, на думку Л.Волчкової, 
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розгортанням внутрішніх властивостей людини в її взаємозв'язках із 

соціумом, реалізацією та нарощенням соціального потенціалу. Соціальний 

розвиток відбувається в процесі подолання відчуження праці, розвитку, 

перетворення відносин власності, управління та власті. Відповідно ефективне 

управління соціальним розвитком є раціональним процесом узгодження 

суперечливих інтересів соціальних суб'єктів, що забезпечує реалізацію 

суспільних потреб та інтересів. 

В.Мініна на основі аналізу взаємозв'язку змін, що відбуваються в 

суспільній праці, та змін в управлінні соціально-економічними процесами 

виділяє три основні тенденції в розвитку відносин управління: соціалізація 

управління, формування цілісного системно-управлінського мислення, 

відмова від структурно-функціонального підходу при формуванні моделі 

управління [2]. 

Інші дослідники розглядають процеси соціальної еволюції з точки зору 

динаміки нерівноважних систем. У цьому випадку в якості чинників 

соціальної динаміки виділються інформаціональність соціальних спільнот, 

тип і витратність управління, що розуміється як продукт взаємодії власної 

еліти і соціуму. Останній є соціальною спільністю, що актуалізує свої 

потенційні керівні можливості. Відповідно суспільство уявляється як 

структура соціумів, що не взаємодіють. Безпосередньо узагальнюючим 

поняттям інформаціональних, соціальних та культурно-ціннісних змін, які 

визначають перехід від одного сценарію суспільного розвитку до іншого, 

виявляються певні еволюційні зсуви [3]. 

Розгляд суспільних трансформацій, у тому числі в аспекті 

інтеграційних процесів, спонукає деяких дослідників розглядати будь-які 

зміни з точки зору стану стабільності та хаосу. Наприклад, В.Романов 

вважає, що у "соціальному хаосі", що виник, проявляється розділення 

суспільства на соціум і власну еліту. Відтворення власною елітою моделей 

управління, що грунтуються на попередньому досвіді, виявляється 

витратним і не досягає ні соціального, ні економічного ефекту. Намагаючись 
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подолати загострення суспільних настроїв щодо змін та реформування 

політичної системи, власна еліта трансформує моделі керівних впливів. Але 

соціальна самоорганізація в умовах відкритого суспільства призводить до 

утворення неурядових структур, що генерують нові моделі прийняття 

рішень, які базуються на системному підході, в якому джерелами соціальної 

динаміки виявляються дихотомія влади (проявляється в характері 

взаємовідносин соціуму та владної еліти щодо ресурсів на основі різних 

систем цінностей) та чинники якості соціальних спільнот. 

Система цінностей, інформаціональність (виступає як чинник 

дихотомії влади та соціальної динаміки й актуалізує управлінській потенціал 

соціальної спільності) та управлінська інноваційність відображають основу 

соціальних спільнот. Безпосередньо інноваційні моделі управління 

виникають як продукт взаємодії владної еліти та соціуму у відкритому 

навколишньому середовищі та впливають на еволюцію систем [3]. 

Взагалі слід вказати, що системний синергетичний підхід базується на 

використанні природничо-наукової та фізико-математичної наукових 

парадигм. У випадку дослідження інтеграційних процесів використання 

системного синергетичного підходу дає вченим можливість стверджувати, 

що соціальна динаміка описується почерговою зміною періодів соціальних 

інновацій та спадів [4]. З огляду на це необхідним виявляється розгляд 

соціальної динаміки залежно від сполучення чинників інформаціональності 

соціуму, владної еліти та витратності управління як параметра стану системи. 

Причому витратність управління визначається обсягом суспільних ресурсів, 

які можуть бути мобілізовані суб'єктом управління та впливають на характер 

соціальної динаміки і сценарій суспільного розвитку. Поряд з цим суспільні 

ресурси представляють собою поєднання людського капіталу, ресурсів 

навколишнього середовища як середовище відтворення високоякісного 

людського капіталу та фінансово-промислових ресурсів як результату 

виробничої діяльності, що залежить від якості соціуму. 
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Аналіз процесів суспільного розвитку в умовах інтеграції наводить 

дослідників на думку, що при еволюційних зсувах, що протікають за 

законами системної катастрофи, яка супроводжується структурною 

дезінтеграцією та наступною інтеграцією з подальшою перебудовою 

взаємовідносин, формується якісно інше суспільство, з іншим характером 

соціальних взаємовідносин та сценарієм суспільного розвитку [3]. Але 

подібний висновок є певним поверненням до індетермінізму в розумінні 

процесів суспільного розвитку загалом. Зазначена проблема спонукає 

розглядати інтеграційні процеси з точки зору інноваційності, створення 

якісно нових соціальних спільнот, що потребує розвитку та впровадження 

новітніх механізмів управління подібними соціальними утвореннями, 

новітнім, інноваційним суспільством. 

Формування сучасної інноваційної системи державного управління 

передбачає застосування цілісного підходу до інноваційного процесу взагалі. 

Інноваційний процес у своїй об’єктивності повинен розглядатися з точки 

зору оновлення усіх сфер суспільного життя, що потребує розробки 

відповідних інноваційних моделей розвитку суспільства і держави. Тому 

вирішення проблеми формування інноваційної системи державного 

управління пов’язане з визначенням конкретних механізмів взаємозв’язків 

між структурними елементами цієї системи.  

Необхідним також є акцентування уваги як на структурно-

функціональних особливостях інноваційної системи державного управління, 

так і на її специфічній сутності. Остання може бути представлена в аспекті 

розуміння інноваційної системи державного управління як взаємовідносини 

між державою та суспільством, що виникають у сфері здійснення державно-

управлінської діяльності на основі розроблення та застосування новітніх 

форм, методів та засобів реалізації владних повноважень щодо суб’єкта 

управління. Зазначені взаємовідносини реалізуються в процесах розвитку 

демократичного суспільства і держави та обумовлені інтеграційними 
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процесами, й повинні вирішуватись у тому числі з урахуванням 

трансформаційних тенденцій суспільного розвитку взагалі.  

У сучасній методології державного управління приділяється достатньо 

уваги питанням впливу інтеграційних процесів на розвиток суспільства. При 

цьому безпосередньо методологія інноватики в державному управлінні 

залишається майже поза увагою вітчизняних дослідників. Проте 

використання її в дослідженні проблем суспільного розвитку та державного 

управління набуває актуальності в сучасних умовах глобалізації та інтеграції.  

До основних, базових понять розробки інноваційної моделі суспільного 

розвитку належать поняття інноваційного розвитку та суспільного розвитку. 

Під інноваційним розвитком в дослідницькій літературі розуміють розвиток 

країни на основі усвідомленої, цілеспрямованої та систематично 

відтворюваної інноваційної діяльності, яка перетворюється на 

найважливіший чинник соціально-економічного розвитку, забезпечення 

національної безпеки та конкурентоспроможності національної економіки, 

формування інформаційного суспільства, в якому основним продуктом є 

знання [5, с. 45]. Під суспільним розвитком розуміють якісні зміни всієї 

структури суспільства аж до зміни способу мислення людей, що призводить 

до виникнення нових суспільних відносин і нових методів виробництва, 

тобто такі, які відповідають інтересам більшості, сприяючи підвищенню 

якості життя людей і дозволяючи їм впевненіше дивитися в майбутнє [5]. 

Як можна бачити, в поняті суспільного розвитку сама по собі 

інноваційність є іманентною, що безпосередньо впливає на тенденції 

державотворення та державного управління, зокрема в процесі 

інституціоналізації та реорганізації суспільних інститутів держави. Подібний 

стан речей значно ускладнює завдання, що вирішуються органами державної 

влади, що вимагає врахування в основних принципах державно-

управлінської діяльності динаміки суспільних інновацій. 

Стосовно цього В.Романов зазначає, що гострою є проблема 

поновлення держави як суб’єкта соціального управління з метою 
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забезпечення умов формування й розвитку продуктивних процесів соціальної 

самоорганізації поряд з нейтралізацією або соціально-позитивною 

орієнтацією деструктивних для суспільства сил, що самоорганізуються, і 

таких, що організуються. Інноваційність державного управління, як вказує 

дослідник, в основі передбачає здатність та вміння органів державної влади 

спрямовувати інноваційні процеси, що відбуваються в суспільстві, в 

соціально-конструктивне русло та структурно і функціонально 

перебудовуватися адекватно до реальних викликів суспільства, що 

інноваційно змінюється, та тих викликів, що прогнозуються [6, с. 3-5]. Таким 

чином, безумовно важливим є впровадження в діяльності не тільки органів 

державної влади, але й в усій системі державного управління інноваційних 

підходів, поява яких безпосередньо пов’язана з відповідними моделями 

суспільного розвитку, що враховують активність виникнення інновацій 

конкретного соціуму, їх динаміку та спрямованість.  

У процесі розробки інноваційної моделі суспільного розвитку 

важливим є не тільки врахування особливостей інноваційного розвитку 

соціальних систем суспільства, але й урахування зовнішніх зв’язків держави 

та суспільства, які значною мірою детермінують внутрішній розвиток, 

спрямовуючи його в той або інший бік. Активні геополітичні процеси 

обумовлюють необхідність глобального підходу до питання інноваційного 

розвитку суспільства й, відповідно, системи державного управління ним. 

Актуальність і важливість цього диктується, перш за все, досить частою 

невідповідністю між існуючими принципами, методами і підходами 

здійснення державно-управлінської діяльності як різновиду соціального 

управління, а також основними інституціональними утвореннями держави, 

що здійснюють керований вплив на суб’єкт управління, та динамікою і 

тенденціями суспільних змін. Тобто порушуються взаємозв’язки між 

основними управлінськими функціями, що призводить до виникнення 

кризових ситуацій як у самій системі державного управління, так і в державі 

загалом, що вимагає зміни не тільки наукової парадигми, але й безпосередньо 
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державно-управлінської практики. Підкреслюючи це, дослідники зазначають, 

що відсутність співпадіння соціальної практики з моделями еволюційного 

розвитку, що створені на основі лінійної та організмічної парадигм, 

привертає дедалі більшу увагу наукового співтовариства [7], а отже, потребує 

поєднання теорії та практики державного управління. 

Прискорення процесів світової глобалізації та інтеграції викликають 

досить складну реакцію з боку різних громадянських суспільств. Динамізація 

зовнішніх процесів не завжди й не в усьому має позитивні наслідки щодо 

соціального розвитку окремих держав. Питання реальності та однозначності 

прогресивного розвитку суспільства досить часто ставиться під сумнів. Це 

обумовлено значним деструктивним потенціалом, який накопичено 

людством у процесі свого історичного розвитку. Імовірність звернення 

суспільного розвитку на шляхи “руйнівного” прогресу обумовлена 

характером та змістом виникаючих у сучасних геополітичних умовах 

проблем суспільного розвитку, які повинні вирішуватись не тільки на 

практичному рівні, але й мати адекватне теоретичне осмислення [2].  

Неоднозначність процесів світової глобалізації та інтеграції 

обумовлюють необхідність конкретизації наукових парадигм, що стають 

основою розуміння суспільного розвитку, теоретичною основою руху 

суспільства. Складність міжцивілізаційної комунікації призводить до 

необхідності врахування в теоретичних моделях суспільного розвитку 

багатьох його складових, що значно ускладнює як самі моделі, так і їхнє 

розуміння. Як наслідок, аналітично-прогностична діяльність починає 

спиратися на емпірично неверифіковані дані, методи аналізу є 

недосконалими, що знижує їх результативність та ефективність. Але будь-яка 

модель є ідеальним відображенням об’єкта дослідження, його теоретичним 

конструктом, наданим у формальному вигляді, а її складність безпосередньо 

відображає складність об’єкта, що досліджується. І тому використання 

конкретної моделі в практичній діяльності потребує чіткого теоретико-

методологічного підґрунтя – не однієї наукової теорії, парадигми, а всієї 
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системи наукових знань та уявлень про об’єкт дослідження, що забезпечує 

цілісність та адекватність теорії і практики, спадковість наукових ідей і 

концепцій, що формує інноваційне поле суспільного розвитку. 

Наприклад, Н.Кондратьєв, певною мірою наслідуючи ідею К.Маркса 

про циклічний характер розвитку світової економіки, зазначає, що соціальна 

динаміка описується почерговою зміною періодів соціальних інновацій та 

спадів [8]. При цьому слід зазначити, що поліциклічна модель інноваційного 

розвитку суспільства не буде адекватно відображати динаміку та тенденції 

суспільних змін, оскільки матиме статично-констатуючий характер, якій дає 

можливість побудови прогнозних сценаріїв лише в умовах стохастичних 

еволюційних змін. Але сучасні умови суспільного розвитку, його динаміка, 

що прискорюється процесами глобалізації та інтеграції, впливають на те, що 

процеси суспільних змін набувають революційного характеру, не є стійкими 

і, як наслідок, не є рівноважними. Врахування цього дає можливість 

розширення методів наукового пошуку, розробки інноваційних теоретичних 

конструктивів і відповідного оновлення практики, оскільки, як зазначають 

дослідники, “розгляд еволюційної динаміки соціальних систем в моделях 

нестійких нерівноважних процесів формує нове знання” [4]. Отже, соціальні 

моделі відображають бачення соціальних складностей, а оскільки соціальні 

складності обумовлені діалектичним протиріччями історичного розвитку 

суспільства, то важливим є розгляд не тільки еволюційної динаміки змін у 

соціальних системах і самих соціальних систем, але й врахування темпів та 

напрямів змін у глобальному світі, їх революційного характеру. 

Побудова інноваційної моделі суспільного розвитку вимагає 

врахування ієрархічної структури соціуму, яка певною мірою відрізняється 

від структури, що розглядається в класовому підході. Однак ієрархічність у 

цьому випадку дає можливість лише абстрагуватися від соціальної дійсності 

та формалізувати певні теоретичні узагальнення у вигляді моделі. Проте 

аналіз тенденцій суспільного розвитку, його прогнозування потребує 

врахування особливостей антагоністичності соціальної структури суспільства 
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в конкретно-історичних умовах, якщо навіть і не використовується 

безпосередньо класовий підхід. 

Розглядаючи питання ієрархії у соціальному управлінні, дослідники 

вказують на можливість розробки конкретних моделей управління 

суспільством на основі концепцій відображення багаторівневої 

впорядкованості управлінських структур різних рівнів, основними 

властивостями яких є розміщення підсистем у вертикальній послідовності, 

пріоритет підсистем верхніх рівнів щодо нижчих та залежність дій підсистем 

верхніх рівнів від результатів дій підсистеми нижчих рівнів. До таких 

концепцій належать стратифікаційна, шарова та ешелонована, відповідними 

базовими поняттями для яких є страта, шар та ешелон. На основі 

ієрархічного відображення систем за допомогою страт, шарів та ешелонів в 

процесі дослідження управління в соціальних системах дослідники 

виділяють: стратифікаційне відображення соціальної системи як відкритої 

системи (навколишнє середовище  вхід системи  перетворення  вихід 

системи  навколишнє середовище); як багаторівневої системи (держава – 

регіон – галузь – організація); відображення процесів управління у вигляді 

“циклів управління” (суб’єкт управління – управлінські впливи – об’єкт 

управління – моніторинг і контроль – суб’єкт управління), а також у вигляді 

послідовності функцій процесу управління (планування – організація – 

мотивація – контроль); виділення рівнів абстрагування та формування 

моделей конкретних процесів управління в соціальних системах, їх 

формалізація та застосування методів дослідження операцій; стратифікаційне 

та ешелоноване відображення основних функцій управління, зокрема: для 

функції планування - це визначення моделей з метою прогнозування, 

планування та управління проектами, (дерев цілей, проблем, критеріїв, 

рішень, мережевих моделей); для функції організації – це виділення рівнів 

(ешелонів) управління; визначення моделей організаційного проектування та 

розвитку (наприклад, лінійної, функціональної, матричної, програмно-

цільової структурних моделей); визначення системи принципів управління; 
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використання моделей організації влади та лідерства (наприклад, управ-

лінська сітка, ситуаційна модель лідерства, модель процесу конфлікту); 

стратифікаційне відображення діяльності (операційного процесу) як основи 

соціальних систем (загальні і проблемно-орієнтовані моделі діяльності, 

наприклад, економетричні моделі) тощо [9]. 

На наш погляд, інноваційна система державного управління може бути 

представлена з точки зору специфічних державних структур, основними 

функціями яких є впровадження та реалізація нововведень у сфері 

взаємовідносин між державою та суспільством – новітніх методів владного 

впливу суб’єкта на об’єкт державного управління, що є особливо актуальним 

як з точки зору теорії та методології державного управління інтеграційними 

процесами, так і з точки зору практики. При цьому необхідно зазначити, що 

важливим є забезпечення реалізації зазначених функцій на всіх рівнях 

системи державного управління, що впливає на розвиток відповідного 

організаційно-управлінського механізму щодо виявлення та розвитку 

інноваційного потенціалу державного управління у сфері інтеграції. Тобто 

інноваційна система державного управління повинна бути спрямованою не 

тільки на ефективне використання наявного внутрішнього інноваційного 

потенціалу, але й на вироблення нововведень, їх впровадження у практику. 

Ефективність функціонування інноваційної системи державного управління, 

яка є одним з найважливіших критеріїв управлінської діяльності, передбачає 

необхідність розробки та впровадження в практику державного управління 

системи критеріїв оцінки ефективності на всіх рівнях планування державно-

управлінської діяльності. Особлива увага в цьому аспекті повинна 

приділятись рівню стратегічного цілепокладання та цілереалізації. 

Структура інноваційної системи державного управління безпосередньо 

обумовлена особливостями зовнішніх та внутрішніх зв’язків, що існують або 

створюються між її елементами. Подібне розуміння вимагає формування та 

реалізації відповідної державної інноваційної політики. З точки зору 

державної інноваційної політики, що спрямована на вдосконалення 
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державного регулювання, розвиток та стимулювання інноваційної діяльності, 

необхідним є визначення спрямованості інноваційного процесу. Останній 

може бути спрямований як на розвиток самої інноваційної системи (системи 

державного управління, що представляє собою внутрішню спрямованість 

інноваційного процесу), так і на розвиток взаємовідносин між державою і 

суспільством взагалі (зовнішня спрямованість інноваційного процесу).  

Певні обмеження в зазначеному процесі може викликати стан 

соціально-політичної свідомості та активності соціальних суб’єктів, а також 

особливостей основних цілей та завдань політичної і владної еліти держави, 

їх взаємовідносини з суспільством, що інноваційно змінюється. Оскільки, як 

зазначає Ф.Фукуяма, владна еліта може взаємодіяти з інноваційним 

соціумом, протидіяти йому, або взагалі ігнорувати суспільні інновації. Вибір 

владної еліти також впливає на вибір суспільної системи в точці біфуркації. 

Ієрархічно правлячі еліти втрачають можливість утримувати зв’язки в 

інформаційному просторі, що стрімко розширюється [10]. В цьому 

відношенні важливим є вирішення проблеми, що пов’язана з необхідністю 

створення нових структур в системі державного управління, орієнтованих на 

забезпечення ефективності європейської та євроатлантичної інтеграції.  

Слід зазначити, що загалом ефективність функціонування інноваційної 

системи державного управління в умовах трансформаційних процесів 

суспільства безпосередньо залежить від можливості її структурних елементів 

інтегруватися з відповідними інноваційними утвореннями інших систем. Так, 

важливим у цьому аспекті є поєднання діяльності органів державної влади з 

інститутами громадянського суспільства, які водночас є споживачами 

управлінських послуг. Саме це дозволяє більш чітко формувати цілі, 

розробляти шляхи їх реалізації, прогнозувати наслідки державно-

управлінських та політичних рішень, що приймаються, підвищити 

ефективність реалізації основних функцій державного управління тощо. 
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1.2. Концепції та підходи до дослідження 

інтеграційних процесів 

Поява нових незалежних держави на сході Європи, геополітичні зміни 

у світовому співтоваристві неминуче призвели до суттєвих змін тенденцій та 

перспектив суспільного розвитку. Більшість постсоціалістичних країн 

прагнуть інтегруватись у загальноєвропейські структури. Саме тому 

особливого значення набуває процес дослідження, наукового аналізу 

інтеграційних теорій та обґрунтування необхідності застосування щодо 

окремих положень або окремих концепцій в тій або в іншій країні, в реальній 

практиці державного управління інтеграційними процесами, оскільки однією 

з головних проблем поки що залишається проблема досягнення балансу 

інтересів, збереження національної культури та ідентичності кожної країни. 

У XX столітті теоретичні засади інтеграції знаходять своє 

відображення в ряді концепцій, що дозволяють осмислити, описати, 

систематизувати й прогнозувати конкретні шляхи розвитку інтеграційних 

утворень, розкриваючи методи узгодження різних областей господарської, 

соціальної та зовнішньої політики, механізми взаємодії країн і суб'єктів 

господарювання, а також врегулювання розбіжностей між ними.  

Розгляд теорій та концепцій інтеграції в їх сукупності дають 

можливість з’ясувати причини, шляхи поглиблення та розширення будь-якої 

з форм інтеграції (економічної, політичної, регіональної); визначити головні 

діючі особи інтеграційних процесів та передбачити кінцеву мету інтеграції. 

Безумовним є той факт, що головна мотивація процесу інтеграції, а 

саме мир, демократія, безпека країни, гідний спосіб життя, подальше 

посилення стабільності та ефективності органів, які забезпечують 

демократію та верховенство права, міститься в усіх існуючих концепціях, 

серед яких найбільш поширені:  

 ринкова (економічний лібералізм); 

 ринково-інституційна (неолібералізм); 

 структурна (структуралістська);  
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 дирижизм (інтергувернементалізм); 

 федералізм; 

 функціоналізм; 

 неофункціоналізм; 

 транснаціоналізм; 

 концепція “Європи змінних геометрій”; 

 концепція “багаторівневого управління”. 

Але зазначені теорії та концепції є неоднорідними й мають інколи 

досить суттєві відмінності, що потребують окремої уваги. 

Ринкова школа як найбільш рання школа теорії інтеграції XX століття 

започаткована в 50-х роках. Теоретичні основи аналізу міжнародних 

інтеграційних процесів були закладені в роботах де Бірса (1941 р.), Вінера та 

Байє (1950 р.), які сформулювали теорію митних союзів, тісно пов'язану з 

міжнародною економічною інтеграцією (раніше до проблематики митних 

союзів зверталися також основоположники сучасної економічної науки 

А.Сміт, Д.Рікардо, Мак Куллох [11]. Інші представники ринкової школи 

(Р.Арон, Ж.Роефф, В.Репке) ідеалами інтеграції вважали вільну конкуренцію 

та вільні дії ринку, що несумісно з державним регулюванням економіки. За їх 

думкою, втручання держави в економічне життя країни має призвести до 

порушення нормального функціонування господарського механізму, до 

дезінтеграції країни. Повна інтеграція – це єдиний ринковий простір у 

масштабах кількох країн, де забезпечена повна свобода ринкових сил і 

конкуренції, створені однакові умови руху товарів та факторів виробництва. 

За думкою французького економіста Р.Арона, дві національні економіки 

вважаються найбільш інтегрованими, якщо угода між резидентами двох 

країн ідентична угоді між резидентами однієї країни [12]. Однією з головних 

ознак інтеграції за цією концепцією є наявність золотого стандарту та повна 

конвертованість валют, що забезпечує єдність ринку, ціни та розрахунків. На 

ранніх етапах дослідження міжнародна економічна інтеграція навіть 

ототожнювалася з торговельною та платіжною лібералізацією [13].  
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Отже, суть ринкової концепції полягає в тому, що в інтегрованому 

господарському просторі повинні виконуватись такі самі умови для руху 

факторів виробництва, що і в національній ринковій системі. Міжнародна 

економічна інтеграція вважається тим глибшою, чим вільнішою є дія 

ринкових сил та чим меншим є регулюючий вплив держави.  

В основу ринково-інституціональної школи (представники – 

К.Армстронг, Б.Балаши, М.Бійє, С.Булмер, Ж.Вейлер, Г.Кремер, М.Портер) 

покладено ідею про своєрідний компроміс між ринковими та державними 

регулятивними механізмами міжнародної економічної інтеграції, тобто з 

ринковим механізмом велике значення для процесу регіональної інтеграції 

має процес координації економічної політики держав, регулювання 

економіки, втручання держави в дію ринкового механізму. Концепція має 

певні спільні риси як з класичним підходом про саморегуляцію ринку, так і з 

кейнсіанськими поглядами про абсолютну необхідність його регулювання з 

боку держави. Таким чином, для підтримки економічної рівноваги ринковий і 

регулюючий механізми повинні логічно взаємодоповнювати один одне, що 

сприятиме встановленню міжнаціональних правил економічної діяльності 

розвитку економічних зв’язків між країнами. 

Усі форми інтеграції за ринково-інституціональною концепцією 

пропонується поділити на дві групи: інституціональні та неінституціональні. 

Інституціональна інтеграція - це інтеграція за допомогою створення спільних 

органів; усі інші, як за участю самих держав, так і без їхньої участі, відно-

сяться до неінституціональної інтеграції.  

Саме ринково-інституціональна школа вперше започаткувала 

своєрідний підхід до визначення регіональної економічної інтеграції: з 

одного боку – як процесу, а з іншого – як певного стану економіки й гос-

подарської політики. Процес економічної інтеграції передбачає проведення 

системи заходів, завдяки яким зникає дискримінація між господарськими 

одиницями, а відносини знаходять свій прояв у вигляді відсутності тієї чи 

іншої форми дискримінації іноземних партнерів. Тобто процес інтеграції 
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суттєво відрізняється від звичайного співробітництва: співробітництво 

включає дії, що мають за мету зменшення дискримінації, процес економічної 

інтеграції полягає в засобах, які тягнуть за собою пригнічення тих чи інших 

форм дискримінації. Наприклад, міжнародні угоди про торгову політику 

стосуються галузі співробітництва, тоді як усунення існуючих бар'єрів – 

інтеграції. 

Отже, ринково-інституційна школа робить акцент на заходах, 

спрямованих на усунення дискримінації у взаємному співробітництві та 

відновлення в переважних правах ринкового механізму регулювання 

економічних процесів, і передбачає мінімальне державне втручання у сферу 

міжнародної господарської інтеграції.  

В середині 60-х років завдяки критиці з боку деяких французьких, 

англійських та італійських економістів неоліберальних підходів до 

економічної інтеграції поширення набула структурна концепція інтеграції, 

представники якої вважали, що вільний рух товарів та факторів виробництва 

призводить до нерівномірності економічного розвитку окремих регіонів 

країн. На відміну від ринкових позицій, в цій концепції головну увагу 

звернено на узгодження окремих галузей економічної та соціальної політики 

між урядами країн – учасниць об'єднання. Виходячи з природної внутрішньої 

суперечливості між окремими ланками суспільства, нерівномірності 

соціально-економічного розвитку територій, інтеграційний процес повинен 

забезпечити соціальну рівність, рівномірний розвиток країн і регіонів. На 

думку представників структурної школи (А.Маршал, М.Мюрдаль, 

А.Нарбаль, П.Стритен, Ф.Перру), інтеграція – це глибинний процес 

структурних перетворень в економіці країн, що інтегруються, завдяки чому 

повинно виникнути максимально збалансоване в територіальному, 

економічному й соціальному плані госпоцарство. Це значно більше, ніж 

просто об’єднання кількох національних господарств. Це досконалий 

господарський організм. Представники структурної концепції розглядають 

економічну інтеграцію як процес, який сприяє встановленню оптимального 
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співвідношення національних програм господарської політики із 

забезпеченням вигод завдяки міжнародному співробітництву. А це можливо 

лише на стадії економічного союзу, коли відбувається взаємопроникнення 

національних господарств, зміна їх структури. В результаті глибоких 

структурних перетворень в економіці країн має з’явитися якісний синергізм, 

тобто вища ефективність створеної в результаті інтеграції країни в 

порівнянні з її окремими частинами до об’єднання, що є метою будь-якої 

інтеграції. 

Повна економічна інтеграція за структурною концепцією, як інтеграція 

національних економік, сприяє формуванню системи економічних зв’язків 

між економіками, які раніше були відокремленими. Для повної інтеграції 

важливо не стільки свобода дії ринкового механізму, скільки координація 

економічної політики держав, що впливає на пом'якшення нерівномірності 

економічного розвитку окремих країн інтеграційного комплексу і окремих 

регіонів усередині цих країн, забезпечення усталеності національних 

платіжних балансів.  

Погляди окремих представників структурної школи суттєво 

відрізняються, однак їх об'єднує надто критична позиція щодо традиційної 

теорії міжнародної торгівлі, прагнення виявити структурний аспект 

інтеграційного процесу як раціональну, оптимально збалансовану в 

територіально-економічному та соціальному сенсі господарську структуру 

всього регіону, що інтегрується й базується на оптимальній економічній 

політиці.  

Представники дирижистської концепції, яку можна розглядати як 

неокейнсіанській підхід до міжнародної економічної інтеграції (М.Алле, 

Л.Арман, Д.Кіндер, Є.Кіш, О.Ковальова, Ф.Перу, Ж.Рюеф, А.Філіп, 

С.Хоффман) не довіряють ринковому механізму в процесі розвитку 

інтеграційних процесів і вважають, що тільки керована економіка має право 

на їснування. Велике значення в теоретичному плані приділяється розробці 

принципів індикативного державного планування, принципу вибіркової 
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державної економічної політики, концепції підтримки привілейованих 

галузей, корпорацій. Представниками концепції робиться наголос не на 

приватному монополістичному бізнесі, а на інституціонально-політичному 

механізмі як рушійній силі інтеграції, при цьому  суб’єктами інтеграції 

вважаються самі держави, а інтеграція розглядається як процес ліквідації 

дискримінації між економічними агентами країн і координації спільної 

економічної політики досить широких масштабів, що здійснюється з метою 

визначення основних економічних напрямів розвитку країни, передбачає 

обов’язковий “баланс сили між державами-членами”. 

 Відповідно до дирижистської концепції, відомої також як міжурядовий 

підхід, для повної інтеграції необхідний не тільки вільний рух товарів та 

факторів виробництва, а й координація макроекономічної політики держав, 

яка повинна пом’якшити нерівномірність економічного розвитку країн. 

Кожна країна-член інтеграційного об’єднання повинна відмовитись від 

самостійного проведення зовнішньоекономічної політики і передати ці 

функції наднаціональним інститутам. Найвищі міжурядові інститутути та 

інструменти (Рада ЄС, конференції урядів) повинні визначати процеси 

загального прийняття рішень та здійснення контролю щодо компетенції 

держав-членів у Спільноті. Найважливіші для інтеграційних процесів 

рішення готуються вузькими дво- і багатосторонніми узгодженнями між 

національними посадовими особами в комітетах і на конференціях, тобто 

весь процес інтеграції зводиться в сутності до складного переговорного 

механізму в галузях економічної й соціальної політики між урядами країн, 

що беруть у ньому участь і яких більше цікавить не економіка, а національна 

й наднаціональна політика ведення господарства. Тому, виходячи з 

постулатів цієї школи, важко визначити, як виглядає кінцева регіональна 

інтеграція, що саме узгоджує економічні інтереси всіх її учасників. 

Особливу увагу привертає теорія “ліберального 

інтергувернементалізму” (А.Моравчик), яка передбачає першочерговим 

вплив внутріполітичних процесів прийняття рішень на формування загальних 
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інтересів держав – членів інтеграційного об’єднання, а не вплив 

наднаціональних інститутів [14]. Прикладом практичного застосування 

концепції дирижизма була політика активного державного регулювання у 

Франції в 1944-1945 рр., коли в результаті націоналізації деяких банків та 

галузей промисловості значну роль почав відігравати державний сектор.  

Основою іншого напряму – федералізму – є вирішення питання 

розподілення компетенції та владних повноважень між країнами-членами та 

Європейським Співтовариством, і одночасний розгляд європейської 

інтеграції в аспекті політичної інтеграції. Концепція федералізму базується 

на відстоюванні позиції, що лише федеративна модель є основою ефективної 

та успішної євроінтеграції [15, с. 69-75.]. Відповідно до специфіки процесу 

європейської інтеграції федералізм вважають реальним інструментом 

створення особливого інституціонального устрою (федерального за формою), 

який повинен визначати характер та спрямованість взаємовідносин між 

учасниками інтеграційного процесу, розподіл повноважень між ними та 

єдиним центром (інституціонально-політичним), що виникає в результаті 

інтеграції як процесу об’єднання. 

Так, характеризуючи специфіку подібного розподілу повноважень, 

А.Спінеллі зазначав, що жодна з влад відповідного рівня не повинна 

наділятися будь-якими перевагами, а повноваження місцевих регіональних, 

національних органів та органів європейського масштабу повинні 

поєднуватись і доповнювати один одне [16]. Це певною мірою призводить до 

обмеження можливо широких повноважень міждержавних органів 

об’єднаної Європи, та повинно забезпечити імовірне збільшення їх 

повноважень (як за обсягом владного впливу, так і за його широтою) 

порівняно з повноваженнями національних органів держав-членів. 

Відповідно до цього Е.Уістріч вважає, що сутність федералізму міститься в 

децентралізації влади всюди, де це є необхідним [17], що фактично 

закріплено в принципі субсидіарності.  

Представники федералізму вважають, що основою взаємовідносин між 
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країнами в процесі інтеграції повинна бути модель союзної держави, яка 

розглядається як кінцевий продукт інтеграції – у випадку європейської 

інтеграції кінцевим продуктом виявляється створення єдиної федеральної 

Європи, загальними цінностями якої є мир та безпека. Це шлях до розвитку 

мирних засобів вирішення спорів між державами-членами федерації та 

відмови від застосування сили, оскільки федерація, на думку федералістів, 

має характер демократичної та ефективної організації [18]. З точки зору 

способу суспільного розвитку федералізм базується на ідеї еволюційного 

поступального руху. Поетапна європейська інтеграція на основі політичної 

інтеграції є основною і головною умовою успіху будь-якої інтеграції, чого, 

на думку федералістів, практично неможливо досягнути революційним 

шляхом. 

На думку таких прибічників федералізму (А.Етціоні, Ч.Пентланд), 

головне призначення інтеграції утворення «Європейської федеративної 

держави», яка є за своєю суттю наднаціональною, існує та функціонує 

відповідно до принципів централізації і передачі політичних повноважень на 

найвищий рівень. Кінцевою метою є не тільки створення «Європейської 

супердержави», розподіл влади між демократичними інститутами, а також 

певний порядок, надання загальних прав і цінностей для автономій. Тобто 

федерація е формою інтеграції близьких географічно, споріднених історією й 

культурою та зв'язаних іншими інтересами країн в одне ціле при збереженні 

самоуправління й державного статусу складових частин [19], а основною 

функцією федералізму є децентралізація політичної системи й 

деконцентрація влади.  

Існує два основні ідходи до федералізму – соціологічний (визначається 

соціальною активністю людей) та конституційний (обмежуються 

централізовані дії держави, прерогативи та влада спільної держави та її 

членів гарантуються конституцією). Більш орієнтований на структури 

федералізм розкриває напрями розвитку політичної системи Європейської 

Спільноти, але надає лише деякі вказівки щодо мотивів та протікання цього 
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процесу, що потребує відображення в інших концепціях. Також федералізм 

сприяє творенню та зміцненню демократії.  

В основі функціональної концепції міститься ідея “функціональної 

альтернативи” в системі міжнародних відносин, метою якої є світова єдність 

[20]. Відповідно міжнародна інтеграція (на думку функціоналістів, вона є 

процесом поступового переходу від традиційної міждержавної системи 

відносин до функціонального співтовариства, в основі чого міститься 

перерозподіл владних повноважень, їх делегування окремими державами 

наддержавній структурі, що створюється, та має функціональну 

ефективність) повинна бути деполітизованою, а її ефективність залежить від 

зосередження зусиль на спільних для країн питаннях добробуту, як 

всесвітнього, так і національного. Наслідком деполітизованої інтеграції 

повинно стати створення функціональних організацій з делегованими 

державами повноваженнями, а кінцевим продуктом – утворення 

“функціональної системи, елементи якої можуть почати працювати й без 

загальної політичної надбудови” [21]. І хоча функціоналізм безпосередньо 

здійснював вплив на практичний розвиток інтеграційного процесу в Європі, 

на практиці, як зазначають дослідники, функціональні організації не були 

позбавлені надмірної політизованості, що заважає їм вирішувати власне 

функціональні завдання [22]. Концепція функціоналізму стала основою для 

розвитку неофункціоналізму в рамках теорій міжнародної інтеграції. 

Представники функціоналізму Р.Вульф, Д.Мітрані, П.Райнш вважали, 

що соціально-економічний розвиток створює ряд економічних, екологічних і 

соціальних потреб регіонального та глобального масштабів. Цей факт 

неминуче призводить до визнання необхідності в міжнародному 

співробітництві, посередниками якого повинні стати функціональні 

(спеціалізовані) міжнародні організації, які формуються в умовах динамічної 

трансформації. Головна увага у теорії функціоналізму приділяється 

функціям, які має виконувати міжнародна спільнота. 

На ранньому етапі представники школи заперечували корисність 
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міжнародних політичних органів, вважаючи, що політична структура 

суспільства є за своєю природою консервативною. Тому організаційно-

управлінські функції, які раніше здійснювалися окремими державами, беруть 

на себе наднаціональні функціональні органи, що виникають через 

об'єктивну необхідність. 

У рамках концепції функціоналізму найбільш прогресивною інтеграція 

вважається не за географічною ознакою, а за функціональною, причому 

головним суб'єктом і керуючим елементом такої інтеграції має стати 

транснаціональне підприємство. 

На думку функціоналістів, повна інтеграція передбачає: 

 безперешкодний економічний, політичний, соціальний обмін між 

країнами; 

 посилення децентралізації зовнішньої політики й оборони, які 

залишаються в цілому в руках національних держав; 

 консенсус між національними органами влади й наднаціональними 

організаціями, обумовлений спільними цілями; 

 тісну взаємодію між громадянами, приватним бізнесом, 

суспільними й політичними організаціями в масштабах усього регіону, що 

інтегрується. 

 Зазначені умови повинні утворити світове співтовариство, тобто 

регіоналізм органічно вписується в глобалізм. 

Інший напрям, неофункціоналістський, базується на основі пояснення 

ЄС як міжнародного утворення, домінуючого в загальноєвропейському 

процесі інтеграції, та приділяє головну увагу діяльності політичних еліт, 

організованих груп, які розглядаються як центри розробки та прийняття 

рішень. Інституційна система ЄС розглядається в рамках зазначеного підходу 

в аспекті її понаднаціональності. Особливу увагу неофункціоналізм приділяє 

аналізу окремих стадій інтеграції, що пов’язані головним чином з 

економічним розвитком (створення митного союзу, економічного та 

валютного союзу тощо). 
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Концепція неофункціоналізму розглядає можливість створення 

системи центральних інститутів поряд з поступовою передачею власного 

суверенітету країн-членів Європейському Співтовариству внаслідок 

відповідної послідовності дій та розвитку структури безпосередньо 

інтеграційного процесу. Подібний підхід обумовлює обмеженість активності 

країн-членів, їх національних урядів, певною мірою звеличування їх на 

загальному фоні об’єднання (при цьому існує думка, що сам по собі 

неофункціоналізм більш наближається до теорії регіональної політичної 

інтеграції [20]). Водночас головні інституції ЄС наділяються значною 

організаційною активністю у практичній реалізації інтеграційного процесу 

[23]. Подібна поляризація вимагає від неофункцоіналістів знімати гостроту 

ситуації на основі надання “серединної” позиції в процесі інтеграції між 

країнами-членами та інституціями ЄС групам, партіям, політичним елітам, 

причому останні мають можливість прискорювати, активізувати 

інтеграційний процес. При цьому неофункціоналісти вважають, що 

обов’язковим в процесі інтеграції є створення наднаціонального, 

наддержавного нового політичного співтовариства [24]. Характерною 

особливістю концепції неофункціоналізму є приділення значної уваги не 

кінцевому результату інтеграції, а безпосередньо її процесу та механізмам. 

Жодна із зазначених концепцій не мала змоги пояснити інтеграційний 

процес як комплексний, а також не мала змоги передбачати або керувати цим 

процесом. Час показав, що інтеграційні кроки не можуть здійснюватись усіма 

країнами одночасно, а європейську інтеграцію як цілком якісний процес не 

можна ототожнювати з міждержавною чи міжурядовою співпрацею[25].  

Ідеї функціоналізму не задовольняли ті держави, які бажали більш 

сильної супернаціональної інтеграції, і тому наприкінці 50-х – початку 60-х 

років було зроблено спробу удосконалити теорію функціоналізму шляхом 

створення теорії неофункціоналізму, сутність якої полягає в теоретичному 

обґрунтуванні механізму розвитку поступового інтеграційного процесу як 

концепції "переливу". Наростаюча взаємозалежність між політичними 
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процесами в рамках держави та між державами спонукають до вторгнення у 

традиційну сферу суверенних державних повноважень за допомогою 

пропонованої схеми „переливання”, але вже значно модифікованою до реалій 

євроінтеграційного процесу: вплив зовнішніх факторів призводить до "пе-

реливання" процесу інтеграції у політичну площину та формування його 

членами спільної зовнішньої політики та політики у сфері безпеки. Держави-

члени інтеграційного процесу завдяки зростаючій взаємозалежності вже не 

мають змоги ефективно діяти поодинці і тому поступово обмежують свій 

суверенітет шляхом перерозподілу компетентності на наднаціональний 

рівень [26]. 

Представники неофункціоналізму Е.Хаас, Ф.Шміттер, М.Шмідт, 

А.Ерітьє, К.Дейч, Л.Ліндберг, Ж.Моне і Р.Шуман, Б.Розамонд, У.Сеццхольц, 

Д.Зайсман, Д.Най, У.Матлі, Д.Гамон та І.Келлер, застосовуючи системний 

підхід, зробили спробу проаналізувати інтеграцію як динамічне, комплексне 

й багатогранне явище. Роблячи акцент на політичній теорії інтеграції, що є 

неминучим побічним наслідком економічної інтеграції, вони надали 

характеристику стратегії, яка слугувала основою творення Європейських 

співтовариств. В цій стратегії передбачалось створення вищого органу 

Співтовариств з повноваженням спостереження та організації інтеграційного 

процесу, прогресуюче зростання взаємодії та взаємозалежності національних 

економік особливо щодо ключових секторів економіки (наприклад, вугілля і 

сталь), поступове спрямовування соціальних інтересів від національних форм 

влади до європейських наднаціональних структур як ефективнішого способу 

їх задоволення, подальша інституціоналізація на європейському рівні, 

оскільки ширша за сферою інтеграція вимагає складнішого управління [25]. 

Процес глобалізації та зростаюча взаємозалежність суб’єктів і об’єктів 

міжнародних відносин примушують сучасних дослідників розглядати 

європейську інтеграцію як процес, що розвивається під впливом різних 

мотивів, у багатьох напрямках, з різною інтенсивністю та глибиною. Інтег-

рація в межах угруповання передбачає постійне поширення свого впливу на 
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всі сфери суспільного життя, а за його межами - позитивних надбань для 

третіх країн, вона супроводжується певним ступенем наднаціональної 

інституціоналізації, є ефективним шляхом створення довгострокової системи 

миру в Європі.  

На думку неофункціоналістів, головну роль в інтеграційному процесі 

повинні відігравати технічно-бюрократичні еліти. Але інтеграція 

здійснюється з метою збереження миру в регіоні, забезпечення свободи та 

демократії, встановлення суспільного благополуччя, здійснення загальних 

інтересів щодо третіх країн. На відміну від більшості теорій, де національні 

держави розглядаються як головні діючі особи інтеграційного процесу, в 

концепції неофункціоналізму на перший план виходять органи Спільноти та 

технічно-бюрократичні еліти [14].  

На підгрунті критики теоретичних положень політичного реалізму 

виникла концепція транснаціоналізму. Основні ідеї транснаціоналізму були 

викладені в книзі "Транснаціональні відносини та світова політика". 

Американські вчені Коохейн і Най обгрунтували ідею, що міжнародні 

відносини виходять далеко за рамки міждержавних взаємодій, а тому 

держава позбавляється своєї монополії щодо вирішення багатьох питань [27]. 

Прихильникі транснаціоналізму об'єднали положення теорії інтеграції та 

взаємозалежності. 

За теорією інтеграції відбувається поступовий перехід від балансу сил 

до балансу інтересів, який проголошується основоположним принципом 

взаємодії суб'єктів міжнародного життя (Д.Мітрані). Суперечності та 

конфлікти сучасного світу пояснюються недосконалістю структур 

державного спрямування, які не враховують загальнолюдську потребу до 

єднання.  

Прихильники концепції "взаємозалежності" визначають процес 

посилення взаємозв'язків у сучасному світі як результат одностайності 

людської природи. При цьому головний акцент робиться на можливі 

небезпечні наслідки ядерної війни, для відвернення якої потрібно об'єднати 
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людство. Однією з головних рушійних сил процесу взаємозалежності 

визнається сучасна техніка. Посилення взаємозалежності сприяє 

формуванню нової моделі міжнародних відносин, коли відбувається втрата 

державного суверенітету і поступово відбувається глобальний політичний 

процес. Єдиним інтересом усіх міжнародних суб'єктів стає виживання і 

розвиток людства в обстановці викликів з боку глобальних проблем і кризи 

цивілізації. 

Українські політологи В.Шахов і В.Мадіссон справедливо вважають, 

що концепція взаємозалежності в контексті транснаціоналізму є своєрідною 

інновацією так званої теорії конвергенції, яка особливо була поширена на 

Заході в період "холодної війни". Зміст теорії полягав у прагненні довести, 

що в період НТР між різними за своїм суспільно-політичним ладом країнами 

існує значно більше схожих рис, ніж розбіжностей. Причому НТР, що 

охоплює всі індустріально розвинені країни, сприяє дальшому поширенню 

цих схожих рис і веде до постійного зближення передових країн на шляху до 

створення єдиного постіндустріального суспільства.  

Однією з компромісних інтеграційних стратегій є концепція "Європи 

змінних геометрій", автори якої концентруються на виробленні практичних 

шляхів та методів реалізації регіональних інтеграційних процесів. Ця 

концепція має таку структуру (проекти): 

 "Карткова Європа" (автор Дж.Мейджор) — це модель інтеграції, 

за якою держави самі вирішують, брати чи ні участь у певній конкретній 

інтеграційній ініціативі, тобто країни-члени мають змогу вибирати стратегії 

розвитку і долучатися до їх реалізації. Для успішного впровадження цієї 

моделі країни-члени ЄС повинні мати хоча б мінімальну кількість спільних 

цілей, щоб запобігти загрозі розпаду інтеграційного об'єднання.  

 "Європа концентричних кіл" (автори Е.Балладюр і Ж.Делор) – 

концепція, яка передбачає дедалі вищий рівень інтеграції у напрямі "центру" 

Євроспільноти. Мова йде про країни Європейської асоціації вільної торгівлі, 

наближені до ЄС у економічному і правовому плані. Тобто те, чим країни ЄС 
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є після створення політичного союзу, спільного ринку та економічного й 

валютного союзів. 

 "Європа різних швидкостей" — (автори К.Ламмерс і В.Шобле) – 

ситуація, коли не всі держави-члени можуть або хочуть в однаковому темпі 

просуватися до інтеграції у певних сферах. Це вимагає спеціальних заходів 

для погодження інтересів різних груп держав [28]. 

Найбільш сучасною є концепція «багаторівневого управління» 

(автори Г.Маркс, К.Бланк, Б.Колер-Кох, Л.Гуг, Ф.Шарпф), яка трактує 

європейську інтеграцію як процес, що повинен відбуватись одночасно на 

наднаціональному, національному та регіональному рівнях. На думку 

представників цієї концепції, два типи багаторівневого управління в рамках 

ЄС повинні співіснувати та взаємодіяти.  

У рамках існуючих наукових шкіл виникли й альтернативні концепції 

міжнародної економічної інтеграції. Вони диференціюються залежно від 

цілей та часу протікання інтеграційного процесу. На цій основі 

розглядаються моделі двошвидкісної та багатошвидкісної Європи. 

Прикладом двошвидкісної моделі є формування союзу Росія – Білорусь. Із 

багатошвидкісною інтеграцією тісно пов’язана теорія концентричних кіл, 

сутність якої полягає в тому, що формується високоінтегроване ядро країн, 

які складають перше коло, а друге коло створюють менш інтегровані країни 

(ця концепція часто пов'язується з наступним великим розширенням ЄС). 

Береться до уваги той факт, що учасники інтеграції, проголосивши спільні 

цілі, можуть унаслідок різних стартових умов витратити неоднакову 

кількість часу для їх досягнення. Прикладами багатошвидкісної інтеграції є 

Маастрихтські угоди (1992 р.) про критерії конвергенції щодо створення 

єдиного внутрішнього ринку ЄС та Європейського валютного союзу [28]. 

Досить цікавою є також концепція часткового членства, яка 

передбачає можливість тісного співробітництва країн в окремих сферах, 

наприклад, спільна зовнішня чи оборонна політика. Зазначена концепція має 

багато спільного з популярною в першій половині 50-х років ХХ ст. теорією 
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секторальної інтеграції М. Шумана, за ініціативи якого було створено 

Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВУС) та Євратом, які пізніше 

приєдналися до Європейської економічної спільноти.  

Всі зазначені концепції об’єднує загальна думка, що інтеграційні 

процеси відбуваються з метою збереження миру, забезпечення свободи та 

демократії в регіоні, зростання обсягу суспільних благ шляхом об’єднання 

кількох країн. Намагання у першій половині XX ст. реалізувати 

запропоновані концепції засвідчили потребу в інституціональній формі 

устрою єдиної Європи, який базувався б на принципах верховенства права, 

демократії, дотримання свобод людини з урахуванням ступеня економічного 

розвитку держав-учасниць цього інтеграційного об’єднання.  

Крім того, доцільно виділити підходи, які висвітлюють різні аспекти 

інтеграції на основі загального для всіх цих підходів припущення про шляхи 

подальшого розвитку процесу європейської інтеграції та спроб передбачити в 

результаті аналізу її кінцевий результат, що реалізується в різноманітних 

формах (створення наднаціонального утворення, проблеми збереження сталої 

міждержавної структури, перерозподіл повноважень між національними та 

загальноєвропейськими інституційними рівнями реалізації влади). 

Соціологічний підхід — це підхід, основою якого став процес 

структурування політичної системи ЄС, елементи якої звертали увагу на 

взаємовідносини і діяльність окремих особистостей, еліт (у тому числі й 

політичних) тощо. В основі соціологічного підходу міститься впевненість, 

що основною рушійною силою інтеграції є широкі народні маси, які в 

подальшому були обмежені через вплив окремих особистостей, соціально-

політичних еліт, політично-економічних угруповань на процес інтеграції, 

внаслідок зайняття останніми провідного місця та ролі в ньому. Відповідно 

динаміка інтеграції залежить від їх принципової позиції, взаємовідносин, 

рішень, що приймаються. 

Зазначене розуміння сутності процесу інтеграції дало змогу виробити 

та розвинути в рамках соціологічного підходу кілька важливих ідей, серед 
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яких особливо виділяються ідея “політичного об’єднання” (A.Етзоні), 

комунікативна теорія та ідея загальної політичної культури [29]. Перша 

акцентує увагу на питаннях, що пов’язані з рівнем залучення в процес 

об’єднання, вироблення механізмів тощо головних рушійних сил інтеграції. 

Комунікативна теорія зосереджує увагу на різних формах соціального 

спілкування і необхідності розвитку комунікативних навичок та здібностей 

суб’єктів соціального спілкування. 

Економіко-теоретичний підхід, в основі якого містяться економічні 

пріоритети, результати та успіхи європейської інтеграції. Створення єдиного 

ринку, економічного та валютного союзу ЄС стало значним поштовхом для 

розвитку економіко-теоретичної концепції дослідження європейської 

інтеграції. Відповідно до економіко-теоретичної концепції, основою 

інтеграції, створення Європейського Співтовариства є економічні причини, 

серед яких дослідники виділяють бажання створення митного союзу, 

встановлення єдиного митного тарифу, необхідність ефективної конкуренції 

з провідними країнами світу, що вимагало звертатись до регіонального 

принципу і типу організації системи економічних відносин, який значно 

виходить за межі національної економіки. 

Економіко-теоретичний підхід звертає увагу на вирішення питань 

впливу економічних угод на тенденції, перспективи і умови традиційної та 

сталої міждержавної співпраці, удосконалення механізмів інтеграції, 

розподілу вигод та витрат, що виникали внаслідок інтеграції, між учасниками 

інтеграційного процесу. Однак в цілому в зазначеному підході відсутня 

єдність поглядів як на сутність, природу, так і на цілі міждержавної 

інтеграції, оскільки основу позиції представників економіко-теоретичної 

концепції становило суперечливе розуміння поняття інтеграції. Так, 

здійснювалась спроба ототожнення регіональної інтеграції з поверненням до 

принципів вільної торгівлі (інтеграція в цьому випадку розглядалась з точки 

зору відміни різноманітних обмежень вільного переміщення товарів та 

послуг) поряд з твердженням про необхідність інтенсифікації інтеграції на 
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основі створення європейського ринку як єдиної можливості досягти 

добробут в Європі. 

При цьому слід зазначити, що економіко-теоретичний підхід є 

важливим аспектом дослідження процесів міжнародної економічної 

інтеграції, яку можна розглядати як етап у процесі розвитку міжнародного 

поділу праці, для якого характерним є утворення однорідного, внутрішньо 

єдиного господарського організму, що охоплює кілька країн, виникнення 

цілісності відокремленого комплексу держав. В основі цього процесу лежать 

об’єктивні потреби розвитку продуктивних сил [30]. 

Розгортання та розвиток зазначених інтеграційних процесів можуть 

бути характеризовані з точки зору впливу сукупності економічних і 

політичними чинників. Економічні чинники міжнародної економічної 

інтеграції відіграють роль першоступеневої важливості. Оскільки процеси 

інтеграції високорозвинених країн обумовлюють об’єктивну потребу в 

узгодженні на державному рівні основних цілей і методів регулювання не 

тільки зовнішньоекономічних зв’язків, але й аспектів національної 

внутрішньогосподарської політики, що пов’язані з економічними інтересами 

інших держав. Подібне узгодження передбачає координацію зусиль щодо 

знищення перешкод на шляху міжнародного руху товарів, капіталів та послуг 

поряд з узгодженням цілей, інструментів і створення інститутів для 

здійснення групою країн спільної економічної політики. 

Правовий підхід спрямований на дослідження правових основ 

існування ЄС, правове забезпечення інституціонального розвитку системи 

ЄС, у тому числі й визначення місця та ролі його головних правових 

інституцій. Розширене розуміння інтеграції як сукупності економічних та 

політичних процесів потребує приділення окремої уваги процесам інтеграції 

у сфері права, яка є досить впливовим регулятором міждержавних 

взаємовідносин. Як зазначають дослідники, право визначає статус і сферу 

діяльності головних суб’єктів інтеграційного процесу, виконуючи 

контролюючу, нормативно-регулятивну та обмежувальну функцію [31]. 
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Право також є основою формування та розвитку організаційно-

інституціональних структур інтеграційного процесу. 

Відповідне розуміння значення права в процесі інтеграції обумовило 

розвиток правового підходу, що розглядає процес розвитку Європейського 

Співтовариства в аспектах його створення і забезпечення функціонування на 

засадах норм міжнародного права з урахуванням специфіки норм 

європейського права та його відмінностей від сталого специфічного 

правового устрою кожної держави-члена, особливостей їх національного 

правопорядку. Вирішення зазначених проблем лежить у площині розгляду 

питань ролі і значимості головних інститутів ЄС та їх взаємодії в процесі 

інтеграції, питання юридичних аспектів європейського права в загальній 

системі міжнародного права, нормативно-правового забезпечення та 

регулювання інтеграційних процесів за допомогою правових інституцій ЄС 

тощо. Особливу увагу правовий підхід приділяє питанням верховенства, 

примата права ЄС над національними системами правопорядку країн-членів. 

Загалом правовий та економіко-теоретичний підходи, як правило, 

повинні доповнювати один одне, оскільки юридичне закріплення факту 

створення міждержавних економічних угруповань спричиняє виникнення 

нових джерел економічного зростання, що, як зазначається в літературі, може 

бути пов’язане, наприклад, з вирішенням питань доступу до розширеного 

ринку, який охоплює кілька країн; об’єднанням виробничих ресурсів з метою 

полегшення концентрації їх в обраних галузях; ефективною спеціалізацією у 

сфері науково-технічних досліджень та подоланням обмеженості в 

інженерно-інформаційній діяльності тощо [32].  

Глобально-системний підхід, що є наслідком розвитку світової 

економіки, зняття в процесі економічної інтеграції певних національних 

обмежень, що призвело до визначеної втрати незалежності та посилення 

взаємозалежності держав. На теоретичному рівні цей підхід розглядає роль 

власне Європейського співтовариства в системі міжнародних відносин з 

точки зору глобальних проблем. 
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“Євроінтеграційна стратегія”, поява якої обумовлена інституційним, 

правовим, політичним розвитком ЄС, процесом розширення ЄС, й 

відповідною необхідністю як стратегічної оцінки, так і виявлення 

стратегічних пріоритетів та перспектив подальшого розвитку системи 

міждержавних відносин в рамках ЄС. 

Безпосередньо до глобально-системного підходу та “євроінтеграційної 

стратегії” наближається концепція “співтовариства безпеки”. В основі 

концепції “співтовариства безпеки” (за К.Дойчем, таке співтовариство є 

групою держав, що досягли значного рівня інтеграції одна з одною і таких, 

що усвідомили необхідність певної єдності [33]) міститься дослідження 

послідовності історичних подій в контексті питань забезпечення миру та 

мирних відносин між державами. На думку представників цієї концепції, 

міжнародна інтеграція є за суттю багатоаспектним і багатовекторним 

процесом, що передбачає розвинену і міждисциплінарну методологію, на 

основі чого можливим і необхідним є використання системи критеріїв 

глибини, швидкості реалізації інтеграції, системи критеріїв наявних і 

можливих перешкод тощо [33]. 

На відміну від попередніх концепцій, концепція “співтовариства 

безпеки” вважає, що політична інтеграція розкривається не в інституційних 

утвореннях держав або наддержавних (міждержавних) інституціях [34]. 

Безпосередньо інтеграція представляє в рамках цієї концепції процес 

постійного і безперервного руху в напрямі певної єдності і регулюється 

взаємовідносинами і взаємодією між особистостями, елітами, соціо-

культурними групами та спільнотами тощо, метою чого є створення 

“співтовариства безпеки”. 

Зазначена концепція досить близько підходить до соціологічного 

підходу, маючи певні спільні методологічні “крапки” з загально 

соціологічним аналізом, на що вказує ряд дослідників [35]. 

Узагальнюючи розгляд зазначених концепцій світової інтеграції та 

підходів до неї, слід відзначити, що проблеми, пов’язані з формуванням чи, 
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власне, визначенням теоретичних підвалин сучасного інтеграційного 

процесу, мають об’єктивний характер. Це обумовлено як поглибленням, так і 

розширенням Європейської Спільноти в контексті зміни комплексних 

теоретичних підходів політичного реалізму (неореалізму) і політичного 

ідеалізму. Доцільність подальшого здійснення теоретико-методологічних 

досліджень з інтеграційних питань насамперед пов’язана з процесом аналізу 

сучасного розширення Європейського Союзу, оскільки цей фактор потужно 

впливає на систему міжнародних відносин. Більше того, теоретичне 

обґрунтування феномена європейської інтеграції має бути розглянуте крізь 

систему формування Європейського Союзу як реально діючого суб’єкта 

міжнародних відносин, що неминуче призведе до глобального зміцнення 

геополітичних позицій об’єднаної Європи. 

Структура інтеграційного процесу містить політичні (узгодження 

стратегічних інтересів і законотворча діяльність), соціальні (проблеми 

трудової міграції тощо), виробничі (проблеми розвитку промисловості, 

транспортних зв’язків, енергетичної галузі), економічні (формування зони 

вільної торгівлі, функціонування митного союзу, встановлення єдиних 

тарифів тощо), фінансові (питання функціонування ринку капіталу, розвитку 

інвестиційної діяльності тощо), безпекові (співробітництво у військовій 

сфері, сфері боротьби з кримінальними злочинами тощо), культурні, наукові, 

освітні елементи. Відповідно функціонування зазначених елементів 

відбувається на різних рівнях інтеграції, які можна класифікувати на верхній, 

середній та нижчий. 

Розгляд різноманітних аспектів інтеграції на всіх її рівнях в умовах 

швидкозмінних процесів розвитку міжнародних відносин з урахуванням 

динаміки внутрішнього розвитку держав обумовлює необхідність 

формування певного проблемного поля інтеграційних процесів, що повинно 

сприяти розробці загальних концептуальних засад аналізу європейської 

інтеграції країн-членів ЄС, країн-кандидатів та потенційних членів. Поряд з 

цим важливим також залишається державної політики в сфері європейської 
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інтеграції, механізмів її реалізації, стратегічних цілей розвитку держави 

загалом. 

Іншою проблемою є значна неоднорідність розвитку держав, що стали 

на шлях європейської інтеграції як за темпом внутрішнього розвитку, так і за 

його рівнем. Важливою залишається необхідність розробки концептуальних 

моделей ефективної інтеграції, методології аналізу та оцінки інтеграційних 

процесів за всіма сферами їх реалізації. Так, політична нестабільність та 

відсутність представленості в програмах політичних партій, в діяльності 

політичних еліт національних інтересів країни, їх слабке розуміння, 

відсутність національної ідеї та ідеології не сприяють інтеграції. Досить 

слабке адміністративне та інституційне забезпечення процесів європейської 

інтеграції, що певною мірою є наслідком невідповідності існуючих 

інституціонально-організаційних форм реалізації державної влади наявному 

ступеню розвитку інтеграційних процесів, фрагментарність суспільно-

політичних поглядів, відсутність єдності у проведенні та реалізації політики 

європейської інтеграції за її напрямами та рівнями відображають стан і 

рівень розвитку громадянського суспільства, загальної громадської 

підтримки євроінтеграційних прагнень країни, що декларуються 

політичними елітами, вищими посадовцями тощо. 

 

1.3. Взаємозв’язок теорії, методології та практики 

державного управління інтеграційними процесами: 

європейський та вітчизняний досвід 

  

Одним з пріоритетних напрямів подальшого розвитку України є 

орієнтація на європейську інтеграцію. Це бачення знайшло своє втілення в 

Програмі інтеграції України до Європейського Союзу, основними ідеями якої 

є подальший розвиток демократизації суспільства, перехід України до моделі 

Європейської представницької демократії, що забезпечує рівноправну 

взаємодію органів влади і громадянського суспільства, зростання економіки, 
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розвиток системи підготовки висококваліфікованих фахівців для різних сфер 

діяльності суспільства.  

Американське видання “Foreign Policy Journal” щорічно публікує 

індекс глобалізації по 62 країнах. Індекс відслідковує та демонструє 

політичну, соціальну, економічну і технологічну інтеграцію країн у світову 

спільноту. Серед 17 критеріїв – рівень міжнародної торгівлі та інвестиції, 

участь у міжнародних організаціях і програмах, розвиток міжнародного 

туризму і навіть кількість міжнародних телефонних дзвінків та рівень 

розвитку мережі Інтернет. В умовах глобалізації успіх вітчизняних 

підприємств залежить в першу чергу від здатності держави розвивати свої 

фінансові ресурси та від закордонних інвестицій. Цей фактор для країн з 

перехідною економікою (Україна) має навіть більше значення, ніж наявність 

в країні високих технологій та інтелектуального кадрового потенціалу. В 

умовах динамічного розвитку світової економіки та швидкої зміни 

технологічних систем передові засоби виробництва за відсутності фінансових 

вливань за короткий час застарівають морально і матеріально, відбувається 

відтік кращих фахівців за кордон. Дефіцит довіри крупного капіталу блокує 

здатність фондового ринку забезпечити структурну перебудову економіки. 

Як показала практика, фінанси можуть бути вкладені за умов: наявності 

широкого ринку, законодавчого захисту інвестицій, а також стабільності в 

країні. Цим пояснюється той факт, що Китай має найвищий показник щодо 

надходження іноземних інвестицій – до 600 млрд. доларів. Всесвітній 

економічний форум щорічно складає рейтинг конкурентоспроможності 

національних економік. За рейтингом 2002-2003 рр. Україна займала 77 місце 

серед 80 країн. За оцінками експертів, менше 1% вітчизняної продукції 

конкурентоздатна на міжнародному ринку. За даними, наведеними в 

Доповіді про розвиток людини, підготовленої на замовлення Програми 

розвитку ООН в 2004 р. Україна займала 70 місце за рівнем індексу 

людського розвитку, а лідерами є Норвегія (1 місце), Швеція (2 місце).  
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Геополітична спрямованість сучасного цивілізаційного процесу 

визначається прогресуючим зростанням значущості високих інформаційних 

технологій, ролі інтелектуального капіталу, менеджменту та інших чинників. 

За цих умов пріоритетна орієнтація України на європейську інтеграцію 

неможлива без системних перетворень, утвердження інноваційної моделі 

розвитку. Одним із важливих напрямів діяльності Уряду України, структур 

державного управління є утвердження розвитку України на демократичних 

засадах, що знайшло своє втілення в Програмі інтеграції України до 

Європейського Союзу, основними ідеями якої є подальший розвиток 

демократизації суспільства, зростання економіки, розвиток системи 

підготовки висококваліфікованих фахівців для різних сфер діяльності 

суспільства. Перехід України до моделі європейської представницької 

демократії, що забезпечує рівноправну взаємодію органів влади і 

громадянського суспільства, є важливою передумовою для її входження до 

світової спільноти.  

Спроби України інтегруватися в глобальний ринок можуть мати успіх 

тоді, коли на підприємствах впроваджуються інноваційні моделі розвитку, 

коли стандарти управлінської діяльності будуть відповідати міжнародним 

вимогам. Необхідно наголосити, що за кордоном для ефективного управління 

виробництвом розробляються відповідні технології менеджменту 

підприємств. 

Наприклад, у Швейцарії школа менеджменту St.Caller, розробила 

концепцію структури системи менеджменту, яка охоплює поряд з основними 

видами діяльності підприємства також структуру відносин керівництва і 

персоналу. Складовими цієї концепції є: нормативний менеджмент (місія та 

політика в області якості, екології, безпеки та здоров’я, конституційні 

положення, корпоративна культура підприємства), стратегічний менеджмент 

(система менеджменту, програми якості та екології, моделі реагування у 

надзвичайних ситуаціях), оперативний менеджмент (динамічна взаємодія 

процесів, випуск продукції, відносини з постачальниками та споживачами). 
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Важливу роль в подальшому розвитку інтеграційних процесів в Україні 

відіграє адаптація системи державного управління до глобальних процесів, 

які відбуваються у світі. Інтеграційні процеси в Україні мають тісний зв’язок 

з розвитком методології державного управління, яка є складною системою 

категорій, принципів, норм, цінностей, парадигм, теорій, методів і слугує 

забезпеченню пізнавальної і практичної сфер діяльності суспільства.  

Необхідно зауважити, що на сучасному етапі розвитку науки в Україні 

відчувається, що методологічно недостатньо забезпечені такі види 

діяльності, як: діагностика, проектування, аналітична діяльність, що в цілому 

негативно позначилось на управлінській діяльності, зокрема на 

прогнозуванні стратегічного розвитку країни, на передбаченні ризиків та їх 

можливих наслідків при прийнятті державно-управлінських рішень. 

На розвиток методології державного управління в контексті підходів 

до інтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, мають вплив: 

соціокультурні чинники, ціннісні чинники, вдосконалення управління 

державою, необхідність реформування політичної та адміністративної 

систем, досягнення у науковій сфері, узагальнення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду у сфері державного управління та інші.  

В сучасних умовах глобалізації надзвичайно важливим є 

удосконалення системи державного управління, посилення її ролі в 

суспільному процесі. Це обумовлюється в першу чергу взаємозалежністю 

результативності державної політики з удосконаленням та ефективністю 

діяльності системи державного управління, її спроможністю інтегрувати 

різноманітні за направленістю та змістом цілі відносно інтеграційних 

процесів у систему державних цільових програм, які суспільство спроможне 

реалізувати на практиці. В цьому контексті в умовах подальшого розвитку 

інтеграційних процесів в Україні перед системою державного управління 

виникають нові складні проблеми, які потребують розв’язання. До таких 

проблем можна віднести формування принципів державного управління в 

умовах глобалізаційних процесів, визначення критеріїв ефективності системи 
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державного управління в умовах інтеграційних процесів, вироблення 

технологій адаптації системи державного управління до вимог світових 

стандартів, втілення в практику методологічних інновацій тощо.  

В сучасний період історичного розвитку чітко визначилась тенденція 

наукового пізнання можливостей інтеграційних процесів в Україні. Ця 

проблема стала предметом аналізу вітчизняних науковців. Існує різноманіття 

думок, теорій, гіпотез науковців щодо перспектив інтеграції України до 

різних союзів. Аналізуючи ставлення дослідників до проблеми розвитку 

інтеграційних процесів в Україні, можна визначити кілька найбільш 

поширених серед фахівців думок щодо можливих напрямів інтеграції 

України, а саме:  

 багатовекторний підхід України до інтеграційних процесів 

(встановлення тісних зв’язків з усіма можливими союзами, які сприяють 

соціально-економічному розвитку країни за умов дотримання рівноправності 

в стосунках); 

 Україна повинна бути суб’єктом інтеграційних ініціатив; 

 Україна повинна виробити єдину стратегію щодо формування 

державної політики за умов існуючої глобалізації, з чітким визначенням 

механізмів узгодження входження України до Європейського Союзу, до 

Єдиного економічного простору та до інших існуючих об’єднань, організацій 

та союзів; 

 основними засадами формування будь-яких домовленостей відносно 

участі України в тих чи інших інтеграційних союзах повинні бути її 

національні інтереси та подальша перспектива соціально – економічного 

розвитку; 

 подальший соціально-економічний розвиток країни вбачається у 

виробленні стратегії розвитку її в умовах глобалізації, через розвиток 

національної економіки, громадянського суспільства, проведенням 

незалежної зовнішньої та внутрішньої політики. 
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Аналіз літератури з питань інтеграції України свідчить про те, що хоча 

погляди науковців мають свої відмінності, але в своїй основі мають одне 

спільне уявлення – Україна не може стояти осторонь глобалізаційних 

процесів, запорукою її сталого розвитку може бути розвинута національна 

економіка і високий рівень життя населення.  

Так, ряд українських політиків та експертів висловлюють іноді різні 

точки зору щодо інтеграції України в ЄС. Наприклад, Є.Заграва вважає, що 

за наявних умовою входження України в ЄС є проблематичним [36]. На 

думку В.Карасьова, Україна повинна інтегруватися з різними країнами, якщо 

це відповідає її національним інтересам [37]. О.Плотніков вважає, що 

Україна повинна мати тісні економічні стосунки з Росією, це допоможе їй 

краще розвивати свою економіку і таким чином створити необхідні 

передумови до вступу в ЄС [38]. На думку Ю.Павленка, в сучасній Україні 

малосприятливе становище в плані геополітичної самоідентифікації [39]. 

О.Сушко вважає, що Україні необхідно обмежуватися участю в тих проектах, 

що не суперечать її основному курсу на системну європеїзацію [40]. 

Загалом слід зазначити, що інтеграційні процеси носять системний 

характер, охоплюють важливі сфери діяльності, суспільства, і методологія 

державного управління розвивається з урахуванням цих процесів. Слід 

наголосити, що крім економічного критерію при прийнятті рішення про 

інституційну інтеграцію країни в ЄС є ціла низка не менш значущих 

оціночних параметрів. В основоположних документах Європейського Союзу, 

де перераховуються фундаментальні принципи, дотримання яких є 

обов’язковим для набуття членства, йдеться про свободу, демократію, 

верховенство права, рівність, повагу до прав людини, зокрема осіб, які 

належать до меншин. Європейська інтеграція стосується майже всіх сфер 

життєдіяльності країни – суспільно-політичної, соціально-економічних 

перетворень, технічних, технологічних і виробничих стандартів, 

громадянського суспільства. Як свідчить досвід країн-кандидатів, процеси 

європейської інтеграції супроводжуються пристосуванням національних 
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систем планування, управління та контролю до процедурних вимог і правил 

ЄС; удосконаленням системи комунікацій і координації та створенням 

ефективних інституційних механізмів для здійснення співробітництва з 

органами ЄС та державами-членами; реструктуризацією органів державної 

влади, розвитком їх адміністративної спроможності. 

Для створення ефективних механізмів співробітництва країн-

кандидатів з ЄС необхідно чітко уявляти діяльність інституцій в країнах 

європейського співтовариства, їх структуру, функції, стандарти.  

Європейський Союз має інституційну структуру, спрямовану на те, 

щоб: поширювати його цінності, досягати його цілей, служити його 

інтересам – інтересам його громадян та інтересам держав-членів, 

забезпечувати сумісність, ефективність і послідовність політики Союзу та 

заходи для досягнення її цілей. 

Згідно з договором про заснування Європейського Союзу органами 

влади Співтовариства є: Європейський Парламент, Рада Європи, Рада 

Міністрів, Європейська Комісія та Європейський Суд. Кожен з них діє 

відповідно до повноважень, закріплених Європейським Договором. Крім 

того, існують також інші установи та організації, які надають підтримку і 

консультативну допомогу органам ЄС, насамперед Ради та Комісії. 

Так, Комітет регіонів, Економічний і Соціальний Комітет, Комітет із 

зайнятості, Консультативний Комітет хоча й не мають якісного статусу 

органів, проте стали невід’ємною складовою структурного устрою 

Співтовариства, а тому отримали статус допоміжних недержавних інститутів. 

Права і обов’язки, закріплені Європейським Договором, виходять далеко за 

рамки можливостей співпраці в ухваленні рішень, передбачених для цих 

дорадчих інститутів. І, нарешті, мережа офіційних закладів та установ у 

Брюсселі включає також низку комітетів, робочих груп та агенцій, які 

надають підтримку органам влади Співтовариства в їх спільній та 

взаємоузгодженій діяльності. 
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Європейський Парламент представляє народи країн, об’єднаних у 

межах Союзу. До класичних функцій Європейського Парламенту належать 

законодавчі функції, функція обрання та формування виконавчих органів 

Співтовариства, функція контролю за діяльністю виконавчої влади. Комітети 

Європейського Парламенту забезпечують спеціалізовану фахову підготовку 

щодо розгляду відповідних питань та ініціатив на пленарних засіданнях. 

Серед Комітетів варто виділити Комітет з питань регіональної політики, 

транспорту та іноземного туризму, до компетенції якого належать питання 

регіональної політики, зокрема складання, впровадження та оцінка планів та 

проектів, програм Співробітництва для найменш розвинених регіонів, 

діяльність Структурних Фондів та координації дій структурних інструментів 

політики ЄС; аналіз заходів, що проводяться країнами-членами ЄС, та вплив 

національної допомоги на розвиток регіонів; міжрегіональна та 

транснаціональна кооперація та інші. 

Рада Європи, яка складається з керівників урядів держав-членів і яку 

очолює Президент Європейської Комісії, є також інститутом Співтовариства. 

Виходячи з договірних положень, вона самостійно визначає загальний 

політичний курс розвитку ЄС, а також заходи та ключові напрями спільної 

політики в галузі безпеки і взаємовідносин із зарубіжними країнами. 

Рада Міністрів, до складу якої входять по одному представнику від 

кожної країни-члена ЄС, є основним органом ухвалення рішень. Рада 

Міністрів висуває широкі політичні ініціативи і визначає основні напрями 

політики ЄС. До складу Ради входять: Комітет постійних представників, який 

виконує важливі функції з’єднувальної ланки між європейським і 

національними рівнями і надає організаційно-процедурну допомогу в 

ухвалені рішень Радою, та Спеціальні Комітети (політичний, координаційний 

комітет зі співробітництва у сфері охорони порядку та правосуддя, 

стратегічний комітет з питань імміграції, комітет з аграрної політики, комітет 

із зайнятості і працевлаштування та ін.) 
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Європейська Комісія безпосередньо виконує рішення Ради Міністрів і 

володіє правом законодавчої ініціативи щодо підготовки та висунення 

проектів загальних законодавчих та нормативно-правових актів. Комісія має 

виконавчий апарат (Дирекція Комісії), формує бюджет Союзу та контролює 

його виконання, керує спеціальними Фондами. 

До групи основних інституцій відноситься Європейський Суд. Система 

Європейського Співтовариства не передбачає поділ правочинства за 

галузями. Європейському Суду необхідно виконувати всі ролі: він є 

одночасно конституційним судом, адміністративним судом, судом з 

громадянських справ, арбітражем, а також експертною інстанцією. 

В інституційну систему ЄС вперше введено дві нові посади – Голови 

Європейської Ради та Міністра закордонних справ Союзу. Інституційна 

структура була розроблена з урахуванням конституційних систем країн-

членів ЄС. З огляду на це інституційна система ЄС характеризується такими 

особливостями. 

Суміщення функцій означає, що принаймні три найважливіших 

інституції ЄС (Європейська Комісія, Рада Європи, Європейський Парламент) 

наділені функціями різного характеру, які не можуть бути добре 

пристосованими до традиційного розмежування між законодавчими, 

виконавчими, судовими та наглядовими органами. 

Наприклад, хоча Комісія традиційно розглядається як виконавчий 

орган Співтовариства, вона в окремих ситуаціях суміщає всі ці чотири 

функції. Рада Міністрів ЄС також, окрім законодавчої функції, здійснює в 

окремих випадках функції виконавчих або наглядових органів. Європейський 

Парламент також суміщає законодавчу функцію з контрольно-наглядовою 

[41]. 

Поліцентричність структури. Хоча центральні інституції ЄС незмінно 

знаходяться в Брюсселі, вони також розміщуються у Люксембурзі та 

Страсбурзі. Таке розміщення дещо ускладнює процес управління, проте, з 
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іншого боку, воно надає іншим важливим центрам ЄС можливість робити 

свій внесок у розбудову Європи. 

Робота центральних інституцій ґрунтується на принципах розподілу 

влади тому, що всі вони є незалежними одна від одної, хоча, як було згадано 

вище, вони виконують змішані функції, їх робота організована на принципі 

лояльності та різних системах голосування, що дозволяє знаходити 

компроміс у складних ситуаціях. 

Відносини Співтовариства та держав-членів грунтуються на наділених 

державою інституційних повноваженнях Співтовариства та розподілі 

функцій. Фактично Співтовариство виконує частину первинних повноважень 

суверенних держав. 

Пояснюючи принципи субсидіарності в контексті Співтовариства, 

Європейська Комісія заявила: субсидіарність означає, що Співтовариству 

передані ті функції, які держави-члени ЄС на різних рівнях прийняття 

рішення вже не можуть виконувати задовільно.  

Європейському Союзу належить виняткова компетенція у таких 

сферах: 

 митний союз; 

 установлення правила конкуренції для функціонування 

внутрішнього ринку; 

 грошово-кредитна політика для держав-членів ЄС, що запровадили 

євро; 

 збереження морських біологічних ресурсів у рамках спільної 

політики у сфері рибальства; 

 спільна торгівельна політика. 

Європейський Союз має спільну компетенцію з державами-членами у 

тих сферах, в яких компетенція надана йому конституцією. 

Спільна компетенція Союзу і держав-членів охоплює такі сфери: 

 внутрішній ринок; 

 соціальна політика; 
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 економічна, соціальна й територіальна згуртованість; 

 сільське господарство та рибальство, за винятком збереження 

морських біологічних ресурсів; 

 довкілля; 

 транс’європейські мережі; 

 енергетика; 

 простір свободи і безпеки та справедливості; 

 спільні проблеми безпеки у сфері охорони здоров’я. 

Держави-члени координують свої економічні політики в межах 

Союзу. З цією метою Рада Міністрів ухвалює заходи, зокрема загальні 

постанови щодо цих політик. Компетенція Союзу у сфері спільної 

зовнішньої та безпекової політики охоплює всі сфери зовнішньої політики 

та всі питання безпеки Союзу, включно з поступовим формуванням спільної 

оборонної політики. Європейські рішення щодо спільної зовнішньої та 

безпекової політики ухвалюють Європейська Рада та Рада Міністрів 

одностайно. Спільну зовнішню та безпекову політику здійснює Міністр 

закордонних справ Союзу та держави-члени, застосовуючи національні 

засоби та засоби Союзу. 

Держави-члени, щоб визначити спільний підхід, проводять між собою 

в рамках Європейської ради та Ради Міністрів консультації з усіх питань 

зовнішньої та безпекової політики, що становить загальний інтерес. 

Європейські рішення щодо спільної зовнішньої та безпекової політики 

ухвалюють Європейська Рада та Рада Міністрів одностайно. Регулярні 

консультації щодо головних аспектів та пріоритетів у галузі спільної 

зовнішньої та безпекової політики належить проводити з Європейським 

Парламентом. Його належить постійно інформувати про її розвиток. 

Співтовариство прийняло рішення про те, що в питаннях 

стандартизації треба регулювати тільки необхідні стандарти у відповідності 

до законодавства країн-членів ЄС. Відображаючи прийнятий програмно-

системний підхід, політика країн Європейського Союзу щодо 
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стандартизації, побудована на принципах партнерства і субсидіарності, 

охоплює в значній мірі організацію діяльності Структурних Фондів, яка 

зосереджується навколо дво- або трирівневого процесу планування. Плани, 

програми регіонального розвитку розробляються країнами-членами 

Співтовариства на регіональному рівні із обов’язковим залученням різних 

комбінацій партнерів (урядових управлінь та департаментів, місцевих 

органів влади, агентств з регіонального розвитку, наукових інститутів, 

екологічних та природоохоронних організацій тощо). Плани, призначені для 

середньострокових програм, узгоджуються з Європейською Комісією з 

метою розробки загальної стратегії виконання програм, визначення їх 

пріоритетності, заходів щодо надання регіонам підтримки, фінансової 

допомоги та механізму їх здійснення. В основному Фонди 

використовуються для часткового фінансування відповідних проектів та 

планів у різних сферах економічного розвитку: для становлення малого та 

середнього бізнесу, соціально-економічної та підприємницької 

інфраструктури, наукових досліджень, технічної та технологічної 

модернізації, розвитку людських ресурсів, туризму, відродження міст. 

Підраховано, що у країнах ЄС близько 30 % фінансових ресурсів 

Структурних Фондів витрачено на розвиток інфраструктури (транспорту, 

зв’язку, енергетики, водопостачання тощо), 30% - на проведення політики у 

сфері зайнятості працездатного населення (особливо молоді), освіти, 

перекваліфікації, 40% – на інвестиції у виробництво, зокрема у вигляді 

підтримки малого і середнього підприємництва [42, с. 152].  

Існує чотири основні Структурні Фонди, через які здійснюється 

регіональна політика: Європейський Фонд Регіонального Розвитку, 

Європейський Соціальний Фонд, Європейський Фонд з управління та 

надання гарантій для сільськогосподарського виробництва, Фінансовий 

Фонд розвитку рибальства. Проте кожен з них фінансує лише певні види 

операцій, стосовно його компетенції. Не менш важливим фінансовим 

механізмом ЄС є Фонд Згуртування. Метою створення Фонду є 
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фінансування проектів екологічного спрямування та проектів з розвитку 

транспортно-комунікаційної інфраструктури, в тому числі проведення 

наукових та експериментально - прикладних досліджень. 

Значну роль у координації співробітництва різних секторів 

господарства у сфері регіонального розвитку відіграють неадміністративні 

інститути. До них належать асоціації муніципалітетів, національні та 

місцеві агентства розвитку, торгово-комерційні та промислові палати, 

технополіси, бізнесові та інноваційні центри, регіональні фінансові 

компанії, приватні консалтингові та експертні компанії (агенції, асоціації), 

заклади вищої освіти та регіональні наукові центри, установи і організації, 

які спеціалізуються на працевлаштуванні населення та поширенні новітніх 

технологій. Недержавні організації у сфері регіонального розвитку не тільки 

виконують функції дорадчих інституцій, а також слугують певним 

механізмом, що залучається до реального впровадження прийнятих рішень 

на регіональному рівні. 

Європейська інтеграція супроводжується процесами європеїзації 

державного управління – впливом ЄС на структури, інституції і національну 

державну політику та пристосування національних норм, стандартів, правил 

і процедур до формальних чи неформальних стандартів ЄС, які охоплюють 

різні сфери: право, економіку, політичні системи, охорону навколишнього 

середовища, організацію державної служби, процеси прийняття рішень і 

вироблення державної політики. Унаслідок процесів євроінтеграції 

утворюється середовище, в якому держави–члени ЄС можуть ефективно 

взаємодіяти і співпрацювати – Європейський адміністративний простір, що 

спирається на європейські принципи державного управління; єдині норми і 

принципи адміністративного права; спільні цінності та єдині норми і 

принципи адміністративного права; єдині стандарти організації державної 

служби; схожі процедури і механізми координації політики, вироблення та 

впровадження урядових рішень. 
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В Україні затверджено перелік центральних органів виконавчої влади, 

відповідальних за реалізацію державної політики європейської інтеграції в 

кожній сфері, створено низку нових інституцій, на які покладена 

відповідальність за менеджмент європейської політики. Крім того, в 

центральних та регіональних органах виконавчої влади, інших установах і 

організаціях створюються або визначаються спеціалізовані підрозділи, що 

покликані забезпечувати виконання політики європейської інтеграції у 

сфері, за яку відповідає дана інституція, згідно з розробленими та 

затвердженими правилами і процедурами. Відповідні інституції потрібні 

для адміністрування.  

Наприклад, правила зовнішнього аудиту сприяють стабільності 

інституцій. За цими правилами обов’язковою є діяльність вищого органу 

аудиту (Рахункової палати), до повноважень якого входить проведення 

аудиту всіх державних коштів і ресурсів всіх державних органів і 

інституцій, включаючи ресурси ЄС. 

В Україні визначальними інституціями, які займаються питаннями 

євроінтеграції є: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України, Державна рада з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України. Головним є досягнення політичного консенсусу між 

учасниками цього процесу. Визначення переліку інституцій, необхідних для 

забезпечення вступу України в ЄС, є одним з першочергових завдань 

урядової політики європейської інтеграції. Щодо механізмів, правил і 

процедур, то характерним є той факт, що кожному виміру державного 

управління, крім загальних принципів, притаманні свої, специфічні правила, 

механізми та процедури. 

Так, для виміру врядування важливим є запровадження механізмів 

консультацій та переговорів вищого керівництва держави із зацікавленими 

сторонами, розробка процедур вироблення стратегії розвитку держави на 

найближчі п’ять, десять років, впровадження ефективних механізмів 

вироблення політики, прийняття рішень, досягнення компромісів. Для 
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менеджменту на етапі реалізації політики європейської інтеграції також 

необхідно мати відповідні процедури, зокрема, визначення правил обміну 

інформацією всередині управління, департаменту чи міністерства, 

визначення обсягів кадрового і ресурсного забезпечення, необхідного для 

реалізації певних напрямів євроінтеграційної політики. 

За результатами підготовки державних службовців до управління 

процесами європейської інтеграції були розроблені спільні рамки 

компетенцій для об’єднаної Європи, що описують знання, вміння та 

навички, необхідні для ефективного управління, а також ставлення 

державних службовців до виконання своїх службових обов’язків. Щодо 

спеціальних знань, вони складаються з обізнаності про інституції та систему 

права ЄС; сутність та процес вироблення європейських політик та 

процедури прийняття рішень; розуміння національних пріоритетів, 

пріоритетів та систем управління інших держав-членів ЄС; галузевих знань, 

знайомства с технологіями вироблення політики в ЄС. 

Важливими для європейської інтеграції є вміння і навички 

стратегічного планування і бачення; організаторські здібності (створення 

ефективних команд і робочих груп, делегування повноважень, управління 

персоналом, його оцінювання і розвиток); розвинуті комунікативні навички; 

орієнтація на результат (аналізувати інформацію та робити висновки, за 

результатами аналізу приймати рішення, домагатися розв’язання проблем і 

конфліктів). До того ж, європейська інтеграція вимагає високого 

професійного рівня державних службовців та їх відповідного ставлення до 

виконання своїх службових обов’язків.  

Європейський адміністративний простір спирається на: 

 європейські принципи державного управління, зокрема, відкритість 

і прозорість, активну участь громадян, підзвітність, результативність та 

узгодженість; 

 єдині стандарти, професійність і політична нейтральність державної 

служби; 
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 спільні норми і принципи адміністративного права, зокрема право 

на дієву систему державного управління, ефективно реалізувати 

законодавство Співтовариства, зобов’язання органів державної влади діяти 

відповідно до покладених на них завдань, обгрунтованість і доцільність 

адміністративних рішень, своєчасність дій та рішень державних органів, 

нагляд за функціонуванням адміністрації, та право оскарження 

адміністративних дій в суді, можливість призупинення або скасування 

неправомірного адміністративного рішення або невиправданих заходів, 

відповідальність держави за неправомірні адміністративні дії та інше. 

Схожі процедури і механізми координації політики, вироблення та 

впровадження урядових рішень, таких як: 

 консультації з громадськістю та зацікавленими сторонами у процесі 

прийняття рішення; 

 створення центру координації політики європейської інтеграції в 

уряді; 

 створення міжвідомчих робочих груп для опрацювання 

національної позиції та вироблення стратегії діяльності; 

 регулярні зустрічі міністрів або керівників державних служб країн-

членів ЄС. 

Інтеграційні процеси в Україні, її намагання стати членом ЄС 

вимагають здійснення фундаментальних розробок теоретико-методологічної 

складової науки з проблем державного управління, наукового обґрунтування 

трансформаційних процесів, які мають місце в системі державного 

управління. Необхідно дослідити співвідношення методів наукового пізнання 

з методами практичної управлінської діяльності для того, щоб визначити, за 

якими принципами відбуваються інтеграційні процеси в Україні, і в цьому 

контексті важливою є наявність безпосереднього зв’язку наукового пізнання 

з практичною управлінською діяльністю, що можна розглядати як емпіричне 

пізнання. Прикладом здійснення пізнавального процесу в сфері державного 

управління, з використанням емпіричного метода є підготовка інформаційно-
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аналітичних матеріалів, звітів органів управління щодо діяльності галузевих 

міністерств. У вітчизняній практиці для аналіза діяльності галузевих 

міністерств вищезазначений метод практикується протягом значного 

історичного періоду, і з огляду на це відпрацьована перевірена часом 

відповідна методика звітності. В процесі інтеграції України в ЄС метод 

пізнавального процесу дозволяє здійснити порівняльний аналіз 

функціонування управлінських систем України і країн Європейського Союзу 

з подальшим прогнозуванням шляхів адаптації системи управління України 

до вимог ЄС. 

Наприклад, метою адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України 

критеріям, що висуваються Європейським Союзом до держав, які мають 

намір вступити до нього. Пріоритетними вважають ті положення 

законодавства, від зближення яких залежить зміцнення економічних зв’язків 

України та держав-членів ЄС і які регулюють відносини, пов’язані з 

підприємницькою діяльністю, захистом конкуренції, банкрутством, захистом 

інтелектуальної власності, митним регулюванням, транспортом та зв’язком; 

стандартами і сертифікацією. Інші пріоритетні положення адаптації 

законодавства визначаються Міжвідомчою координаційною радою з 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Використовуючи 

емпіричний метод пізнання, з цієї проблеми були розроблені відповідні 

Програми щодо адаптації законодавства, прогнозовані строки їх виконання, 

заплановані обсяги видатків, які визначаються щорічним планом щодо 

виконання Програми, який готується Координаційною радою з адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 

погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської 

інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів України [43, с 7]. 

До основних емпіричних пізнавальних завдань, як правило, належить 

визначення стану досліджуваного об’єкта, напрямів його розвитку і на цій 

підставі формулювання існуючих закономірностей, а в процесі співставлення 
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досліджуваних об’єктів визначення їх особливостей. Це має значення для 

прогнозування розвитку всієї системи та прийнятті державно управлінських 

рішень для вирішення більш складних стратегічних завдань. 

До особливостей емпіричного пізнання належить і те, що результати 

цього пізнання дозволяють врахувати можливі ризики, що виникають у ході 

перетворень (одночасність, проведення декількох реформ, неврахування 

поступовості трансформаційних процесів, шаблонність підходів, сліпе 

копіювання іноземного досвіду, невідповідність та неузгодженість 

нормативно – правових актів, малопроінформованість громадськості, 

нівелювання процесів на нижчих рівнях організації влади), визначити етапи 

процесу трансформації, для їх локалізації, ліквідації і запобігання 

подальшому переростанню у загрози. До методів державного управління, які 

б корелювалися з емпіричними методами пізнання, на думку науковців, 

можна віднести: адміністративні, соціально-психологічні, правові, 

економічні [44, с.22]. Перехід від емпіричного рівня пізнання, який 

обмежується класифікацією та узагальненням дослідних даних до 

теоретичного рівня, коли з’являються та розвиваються теорії, здійснюються 

через теоретизацію в межах яких формуються первинні теоретичні рівні.  

Розглядаючи державно-управлінські рішення в економічній сфері, слід 

наголосити, що вони носять інтегрований характер так, як по-перше, закони 

державного управління та економічні закони органічно пов’язані; по-друге, 

при прийнятті управлінських рішень з метою надання їм найбільшої 

продуктивності враховуються досягнення економічної науки та практична 

діяльність. Пізнання в соціальній сфері в контексті інтеграційних проблем 

здійснюються як на емпіричному рівні так і на теоретичному рівні пізнання, 

зокрема, еволюційним методом, методом моделювання, сфери індукції, 

дедукції, логічним методом аналізу, синтезу, аналогії тощо. При цьому 

методи державного управління включають в себе сфери, як пізнавальної так і 

практичної діяльності. Методи пізнавальної діяльності забезпечують 

отримання знань, а методи практики управління виступають способами 



 63 

владного впливу на процеси соціального і державного розвитку, на діяльність 

державних структур і конкретних посадових осіб [45, с. 112]. 

Необхідно наголосити на тому, що в основу державного управління 

покладено принцип системності. Системність методології державного 

управління, як вважають науковці, зумовлена тим, що "жодна дія не 

здійснюється в ізоляції від інших. Кожне рішення має наслідки для всієї 

системи. Системний підхід в управлінні дозволяє уникнути ситуації, коли 

рішення в одній сфері перетворюється в проблему для іншої" [46 , с 5]. 

З огляду на це положення координація дій щодо розвитку державного 

управління, взаємодія різних державних інституцій має велике значення. 

Такий підхід дозволяє уникнути конфліктів, утриматись від неузгоджених з 

іншими державними інституціями рішень, від яких залежить виконання тих 

чи інших державних програм. Прикладом такого підходу може бути 

діяльність Національної Ради з питань державного управління та місцевого 

самоврядування, в роботі якої приймають участь: науковці, представники 

громадських організацій та політичних партій, державні діячі та керівники 

державних інституцій. На засіданні Національної Ради з питань державного 

управління та місцевого самоврядування розглядались питання 

реформування системи державного управління, розвиток місцевого 

самоврядування, інституційного забезпечення адміністративної реформи 

України, проекти програм розвитку державної політики "Реформування 

системи органів державної влади" та "Розвиток місцевого самоврядування". 

Тобто, інтеграційні процеси в Україні свідчать про те, що використання 

інституційних механізмів має позитивний вплив на процеси державного 

розвитку. 

Європейська Комісія визнає значний прогрес у виконанні нашою 

державою Плану дій «Україна-ЄС» та наголошує на виключній важливості 

виконання цього Плану для перспектив подальшого співробітництва між 

Україною та ЄС. Показником такого прогресу у 2005 р. можна, зокрема, 

вважати надання Україні в рамках антидемпінгового законодавства ЄС 
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статусу країни з ринковою економікою, початок переговорів щодо укладення 

угоди про спрощення візового режиму між Україною і ЄС та угоди про 

реадмісію, підписання Меморандуму про порузуміння між ЄС та Україною в 

енергетичній галузі, початок роботи місії ЄС на придністровській ділянці 

кордону між Україною та Молдовою [47]. 

Таким чином, розбудова України має відбуватись з урахуванням 

фундаментальних цінностей держави, сучасного стану розвитку політичної 

системи, системи державного управління всіма сферами суспільного життя, з 

визначенням єдиної інституції щодо ефективного управління і координації 

усім комплексом трансформації державної влади та місцевого 

самоврядування. Якісне оновлення системи державного управління на 

сучасному етапі має відбуватись через перехід від галузевого до 

функціонального принципу організації системи управління соціальними 

системами, що дозволить прискорити процес адаптації системи державного 

управління України до вимог Європейського Союзу. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1. Як змінюється змістовна складова поняття інтеграції під впливом 

суспільних трансформацій? 

2. Який інноваційний потенціал має інтеграція щодо процесів 

суспільного розвитку? 

3. Якими є тенденції розвитку концепцій та підходів до дослідження 

інтеграційних процесів? 

4. У чому полягає зв'язок теорії та практики державного управління 

процесами інтеграції? 

5. Які основні риси притаманні вітчизняній практиці державного 

управління інтеграційними процесами? 

6. Які теоретичні моделі є основою розробки концепцій та підходів до 

дослідження інтеграційних процесів? 
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Розділ 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ 
ПРОЦЕСАМИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Особливості державного управління процесами 

міжнародної інтеграції України на сучасному етапі 

 

Визначення геополітичної моделі України на сучасному етапі її 

історичного розвитку неможливе без врахування основних світових 

геополітичних тенденцій, зовнішніх та внутрішніх факторів, які суттєво 

впливають на процес реалізації національних інтересів України у 

геополітичному просторі Європи та всієї світової цивілізації. 

Попри те, що сьогодні, здається, вже не підлягає сумніву той факт, що 

Україна, виходячи з демократичного вибору й геополітичного становища, 

достатньо чітко визначила за мету європейську та євроатлантичну інтеграцію 

й закріпила відповідні положення законодавчо [48], їх реалізація не видається 

ні простою, ні швидкою, а передбачає довготривалу і багаторівневу роботу 

[49]. Окрім того, що поки що відсутні чіткі політичні рішення з боку 

Європейського Союзу і НАТО щодо прийому України до цих спільнот, серед 

факторів, що гальмують реалізацію європейського вибору України, можна 

назвати, перш за все, відсутність консенсусу щодо загального напряму руху 

України (на Захід чи на Схід) серед політичної еліти і в суспільстві взагалі; 

нерозуміння сутності процесів європейської та євроатлантичної інтеграції 

державними службовцями та посадовими особами місцевого 

самоврядування, частиною військових і, як наслідок – відсутність широкої 

громадської підтримки ідеї європейської та євроатлантичної інтеграції; 

недостатній кадровий потенціал для реалізації цілей і завдань 

євроінтеграційної політики; невизначеність позицій ЄС та НАТО щодо 

можливостей подальшого розширення; побоювання погіршення стосунків з 

Росією тощо.  

Однак і за таких обставин в Україні реалізується стратегія послідовного 

розвитку та поглиблення співпраці з ЄС і НАТО, поступового приведення 
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політичної, економічної, правової та військової систем держави у 

відповідність до європейських стандартів. Втім сьогодні однією з 

найсуттєвіших причин повільного руху в бік Європейської Спільноти є 

розбалансованість механізмів координації процесів європейської та 

євроатлантичної інтеграції й відсутність концепції державного управління 

цими процесами взагалі: адже ключовим чинником реалізації державної 

політики взагалі й зокрема – євроінтеграційної політики, як свідчить досвід 

країн Центральної та Східної Європи, є система державного управління.  

Виходячи з досвіду країн Центральної та Східної Європи, які вже 

здобули членство чи готуються вступити до ЄС і НАТО, процеси інтеграції 

супроводжувалися інтенсивними системно-структурними змінами з метою 

прилаштувати постсоціалістичні країни до існування і функціонування у 

нових умовах. Наприклад, спеціально для країн колишнього соціалістичного 

табору у 1992 році, вперше за всю історію існування ЄС, було 

сформульовано вимоги до країн-кандидатів, відомі як Копенгагенські 

критерії (демократизація суспільства, перехід до ринкової економіки, 

визнання нормативно-правової бази ЄС, її впровадження та дотримання), що 

закладають підвалини членства в ЄС. 

З часом стало зрозумілим, що для впровадження реформ і виконання 

Копенгагенських критеріїв країнам-кандидатам бракувало інституційної 

спроможності та кадрового забезпечення. Таким чином, у 1995 році до 

Копенгагенських додається ще Мадридський критерій, сутність якого 

полягає в тому, що європейська інтеграція вимагає належного інституційного 

і кадрового забезпечення. 

Підготовка до вступу в ЄС країн постсоціалістичного простору, а також 

інституційні зміни напередодні найбільшого розширення європейського 

геополітичного та безпекового простору збагатили теорію та практику 

державного управління, що дозволило сформулювати європейські принципи 

державного управління та конкретні й чіткі вимоги до організації державного 

управління у державах-членах ЄС та країнах, які прагнуть членства.  
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Хоча на сьогоднішній день ці вимоги не набули характеру правових 

зобов’язань, їх можна розглядати як визнані принципи і стандарти 

державного управління, обов’язкові для впровадження і дотримання. 

Подальшого розвитку набуло поняття «європейського адміністративного 

простору» – середовища, в якому європейські держави можуть ефективно 

взаємодіяти і співпрацювати. Зокрема, європейський адміністративний 

простір спирається на:  

 європейські принципи державного управління: 

 відкритість і прозорість, активну участь громадян, підзвітність, 

результативність та узгодженість;  

 єдині стандарти, наприклад, спільні цінності, які регулюють організацію 

державної служби: 

 неупередженість і доброчесність державних службовців, 

професійність і політична нейтральність державної служби; 

 спільні норми і принципи адміністративного права:  

 право бути вислуханим у процесі адміністративного провадження 

та прийняття рішення; 

 право на дієву систему державного управління, здатну ефективно 

реалізувати законодавство Співтовариства; 

 зобов’язання органів державної влади діяти відповідно до 

покладених на них завдань;  

 обґрунтованість і доцільність адміністративних рішень; 

 своєчасність дій та рішень державних органів; 

 нагляд за функціонуванням адміністрації та право оскарження 

адміністративних рішень у суді; 

 можливість призупинення або скасування неправомірного 

адміністративного рішення або невиправданих заходів; 

 відповідальність держави за неправомірні адміністративні дії, та 

інше; 
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 схожі процедури і механізми координації політики, вироблення та 

впровадження урядових рішень: 

 консультації з громадськістю та зацікавленими сторонами у процесі 

прийняття рішення;  

 створення центру координації політики європейської інтеграції в 

уряді;  

 створення міжвідомчих робочих груп для опрацювання 

національної позиції і вироблення стратегії поведінки у Брюсселі; 

 регулярні зустрічі міністрів або керівників державних служб країн-

членів ЄС. 

Як свідчить досвід підготовки до вступу постсоціалістичних країн, 

реформовані системи державного управління виступають каталізаторами 

європейської інтеграції. Використання їх досвіду допоможе Українській 

державі прискорити та активізувати євроінтеграційні процеси та реалізувати 

свої євроінтеграційні прагнення. 

В кожній державі існує система інститутів, що формують і реалізують 

політику. Під інститутом державної політики ми в цьому випадку розуміємо 

організовану систему, що поєднує значимі норми, установки і процедури, які 

задовольняють основним потребам суспільства, зокрема в обраній сфері 

діяльності. Цілеспрямований розвиток системи інститутів, що формують та 

забезпечують реалізацію політики, у свою чергу, також є певною 

інституціональною політикою.  

Серед засобів реалізації політики найважливішим є влада, тобто 

право і можливість приймати управлінські рішення, визначати дії 

організацій та людей для досягнення поставлених цілей, що виступає як 

система владних повноважень з реалізації моделі політики. Влада 

організує суспільство на досягнення сформульованих цілей та завдань, 

використовуючи фінансові, матеріальні, кадрові та інші ресурси. 

Важливим чинником реалізації політики є політична культура, що 

характеризує здатність організацій та людей здійснювати політичне життя 
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відповідно до норм і досягнень науки, моралі. Кожна політика 

характеризується тим чи іншим рівнем та типом політичної культури, 

орієнтиром на ті чи інші наукові концепції та суспільні цінності. Проблема 

формування політичної культури в Україні залишається досить актуальною, 

особливо у сфері державного управління, де вона є складовою частиною 

професійної підготовки державних службовців.  

Під державною політикою (напрямом державної політики) будемо 

розуміти дії (чи бездіяльність) системи органів державної влади згідно з 

наперед визначеними цілями, напрямами і принципами у відповідній галузі 

державного управління [50]. Якщо взяти до уваги це визначення державної 

політики, розробку останньої в контексті європейської та євроатлантичної 

інтеграції України можна представити у вигляді послідовних 

взаємопов’язаних етапів, а саме:  

 визначення мети та головних цілей державної євроінтеграційної 

політики, її пріоритетів, виходячи з стратегії, програм і планів розвитку 

держави; 

 розроблення комплексу заходів з реалізації пріоритетних напрямів 

інтеграції; 

 експертиза заходів з питань інтеграції; 

 з’ясування умов та обмежень, включаючи ресурсні обмеження, за 

яких буде реалізовуватися інтеграційна політика; 

 прийняття рішення щодо виконання заходів з питань інтеграції; 

 вибір відповідних засобів, інструментів і дій у межах обраної 

політики і практична реалізація затверджених заходів; 

 контроль за реалізацією затверджених заходів і надання допомоги; 

 оцінка результативності проведених інтеграційних заходів і 

виявлення та діагностування проблем в межах реалізації обраної політики.  

У такому випадку одне з головних завдань вищого керівництва 

держави – досягати максимальної ефективності євроінтеграційної політики 

при мінімумі затрат і мінімізації збитків та загроз національним інтересам.  
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Державне управління процесами європейської та євроатлантичної 

інтеграції дуже часто розглядають у вузькому розумінні терміну – як 

вироблення, впровадження, координацію, моніторинг та оцінювання урядової 

інтеграційної політики.  

Разом з тим євроінтеграція стосується майже всіх сфер життєдіяльності 

країни – суспільно-політичного життя; соціально-економічних перетворень; 

технічних, технологічних і виробничих стандартів; громадянського 

суспільства; оборони й військово-промислового комплексу тощо. Як свідчить 

досвід країн-кандидатів, процеси євроінтеграції супроводжуються 

пристосуванням національних систем планування, управління та контролю 

до процедурних вимог і правил Європейського Союзу; удосконаленням 

системи комунікації і координації всередині уряду та створенням ефективних 

інституційних механізмів для здійснення співробітництва з органами ЄС та 

державами-членами; реструктуризацією органів державної влади, розвитком 

їх адміністративної спроможності. Крім того, у галузі співробітництва та 

майбутнього приєднання до Євроатлантичного Альянсу, країни-кандидати 

мали виконати низку вимог суто військового характеру, зокрема – перехід на 

відповідні стандарти озброєння та облаштування своїх збройних сил. 

У цьому зв’язку варто зупинитися на доцільній трансформації 

(удосконаленні) ролі і місця складових системи державного управління у 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції: 

 по-перше, необхідно посилити ефективність контролю за діяльністю 

українських учасників і суб’єктів співробітництва з точки зору ненанесення 

(попередження) збитку забезпеченню національної безпеки держави;  

 по-друге, вище керівництво держави, виходячи із реальних загроз 

національним інтересам і можливостей держави, визначає пріоритетні 

напрями співробітництва із європейськими структурами політичної системи, 

ринкової економіки, регіональної і міжнародної безпеки; 

 по-третє, обов’язковою є всебічна експертиза комплексу 

інтеграційних заходів; 
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 по-четверте, має бути обов’язкова оцінка результативності 

проведених інтеграційних заходів за визначеними критеріями (або за 

інтегральним показником).  

При цьому система державного управління у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції повинна функціонувати за такими 

загальноприйнятими принципами співробітництва, як: 

 забезпечення пріоритетності національних інтересів України у 

співробітництві із структурами ринкової економіки та міжнародної безпеки; 

 спрямування політичних та економічних наслідків співпраці для 

зміцнення стратегічного положення України; 

 дотримання міжнародних договорів і міжнародних зобов’язань 

України тощо. 

Зокрема, стратегія підключення України до світової економіки 

повинна орієнтуватися на ті країни, що прагнуть до співробітництва з нею 

на взаємовигідних умовах. Перш за все – це географічні сусіди, що, з 

огляду на власну безпеку, зацікавлені в збереженні стабільності і 

територіальної цілісності України. Як показує практика, Україна має 

великі потенційні можливості щодо налагодження контактів в сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції, встановлення необхідної 

взаємодії між учасниками цього процесу. При цьому головними 

критеріями такого співробітництва повинні стати, в першу чергу, 

політична та економічна доцільність, реальність та конкретність.  

Разом з тим на сьогоднішній день основним показником 

ефективності міжнародної співпраці у більшості складових системи 

державного управління України вважають кількість заходів, проведених за 

визначений проміжок часу, наприклад, за рік. Заходи плануються 

здебільшого без врахування їх впливу на ефективність реалізації 

національних інтересів України. Більшість заходів реалізуються без 

попереднього оцінювання можливих ризиків та негативних наслідків 

прояву у політичній, економічній, військовій та інших сферах. Відкритість 
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цих заходів зводиться, як правило, до висвітлення у засобах масової 

інформації як подій, без економічних, насамперед, оцінок. 

Хоча наперед зрозуміло, що правильно організоване співробітництво 

із структурами європейської ринкової економіки та міжнародної безпеки 

вигідне і корисне для України. Водночас воно не може бути 

безконфліктним і безпроблемним, оскільки кожна країна-учасниця цього 

процесу має власні національні інтереси. Співробітництво на 

загальноприйнятих принципах зовсім не означає відмови від твердої 

політики відстоювання власних національних інтересів. У будь-якому 

випадку слід дотримуватися принципу: “інтереси України над усе”.  

Втім, цей підхід не виключає усвідомлення, що європейська інтеграція 

супроводжується процесами європеїзації державного управління – впливом 

ЄС на структури, інституції і національну державну політику та 

пристосуванням національних норм, стандартів, правил і процедур до 

формальних чи неформальних стандартів ЄС, які охоплюють різні сфери: 

право, економіку, політичні системи, охорону навколишнього середовища, 

організацію державної цивільної та військової служби, процеси прийняття 

рішень і вироблення державної політики. Унаслідок процесів євроінтеграції і 

європеїзації утворюється середовище, в якому держави-члени ЄС можуть 

ефективно взаємодіяти і співпрацювати – Європейський адміністративний 

простір, що спирається, як вже зазначалося, на європейські принципи 

державного управління; єдині норми і принципи адміністративного права; 

спільні цінності та єдині стандарти організації державної служби; схожі 

процедури і механізми координації політики, вироблення та впровадження 

урядових рішень. Загальновизнаним в Європейському Союзі стає поняття 

європейського врядування (European governance) – багаторівневе управління 

у багатовекторній системі, що складається з європейських інституцій і 

національних органів влади, охоплює місцеве самоврядування і громадянське 

суспільство, залучає до процесів прийняття рішень міжнародних експертів та 

лобістів. 
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Зважаючи на вищезазначене, варто відійти від вузького розуміння 

управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції й 

застосувати «широкий» погляд на державне управління цими процесами як 

активні заходи влади, спрямовані на реформування системи державного 

управління, її європеїзацію, пристосування до функціонування в 

Європейському адміністративному просторі. 

В європейському дискурсі поняття «державне управління» охоплює 

три виміри, яким відповідають три англомовних терміни: governance – 

врядування, management – менеджмент та administration – адміністрування.  

Врядування – визначення загального курсу розвитку держави, цілей 

політики на найближчий період; встановлення пріоритетів та вироблення 

моделі й механізмів координації політики; визначення інституцій, що мають 

відігравати провідну роль в інтеграційних процесах, а також основних 

стейкхолдерів (зацікавлених сторін) і партнерів; а головне – це вироблення 

політичного консенсусу, досягнення суспільної згоди. 

Менеджмент – реалізація стратегій і досягнення визначених цілей. Тут 

завдання полягає в тому, щоб, спираючись на існуючу інституційну систему, 

використовуючи та удосконалюючи наявні механізми координації та 

співробітництва, обрати найкращі інструменти реалізації інтеграційної 

політики, мобілізувати ресурси, в тому числі людські, визначити ключових 

виконавців, знайти шляхи забезпечення потреб тощо.  

Слід зазначити, що в сучасних умовах європейської інтеграції України, 

щоб реалізувати єдину урядову стратегію, керівникам окремих міністерств і 

відомств слід визначити спільні пріоритети, визнати спільні параметри 

діяльності, намагатися уникати неузгодженостей, бути готовими до 

переговорів у разі конфліктних політик, шукати згоди та врегулювання 

конфліктів, спиратися на механізм посередництва, постійно обмінюватися 

інформацією та не припиняти процесу консультацій.  

Адміністрування – налагодження внутрішньоінституційних процедур і 

процесів, які сприятимуть безперебійному функціонуванню інституцій та 
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їхніх підрозділів: виконанню функціональних обов’язків державними 

службовцями; запровадженню належного планування, звітності, контролю та 

оцінювання; удосконаленню процесів обігу інформації та комунікації тощо. 

Адміністрування також стосується правил і процедур міжінституційної 

співпраці: адже посередництво, переговори між різними відомствами, 

пошуки консенсусу, врегулювання конфліктів, консультації з іншими 

міністерствами, організація обміну інформацією з зацікавленими сторонами і 

налагодження зворотнього зв’язку – все це вимагає певних процедур і 

правил.  

Ці виміри державного управління теоретично можна розглядати 

окремо один від одного. Проте ефективність системи державного управління, 

послідовність, гармонійність та узгодженість державної політики можливі 

лише за умови, коли всі три виміри послідовно, гармонійно й узгоджено 

взаємопов’язані – жоден не працює ефективно без двох інших. У даному 

випадку таке поняття як інтегроване державне управління (joined up 

government) працює в синергетичному режимі, який вкрай необхідний для 

ефективної координації та дієвої реалізації державної політики, особливо 

таких її пріоритетних напрямів, як європейська та євроатлантична інтеграція. 

Що ж до питання про особливості євроатлантичної інтеграції, яку ми 

розглядаємо звичайно як важливу складову загального євроінтеграційного 

процесу, то враховуючи той факт, що приєднання до Альянсу – шлях 

складний і довготривалий, який передбачає кілька перехідних етапів, до того 

ж – за процедурою, визначеною самим НАТО, і залежить від того, наскільки 

ефективно Україна буде рухатися до європейських стандартів, важливу роль 

як у формуванні, так і у реалізації державної політики у сфері 

євроатлантичної інтеграції повинна відігравати експертиза. Причому її слід 

реалізовувати в самому широкому розумінні з залученням як фахівців, 

науковців, експертів, так і широкого кола неурядових організацій і 

суспільства в цілому. 
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Оскільки провідну роль як у формуванні, так і у реалізації державної 

політики відіграє наявність необхідних для цього ресурсів, державна 

політика не може бути декларативною, не забезпеченою достатніми для її 

здійснення ресурсами. До ресурсів державної політики необхідно 

включати не тільки кадрові, фінансові та матеріально-технічні, а й 

організаційні, інформаційні, методичні, інструментально-технологічні. 

Тому важливою складовою алгоритму державного управління у сфері 

євроатлантичної інтеграції України є контроль за реалізацією 

затверджених заходів і надання допомоги відповідним структурам (силам і 

засобам). Тим більше варто зазначити, що, як свідчить практика, Україна 

рухається до європейських стандартів, образно кажучи, на різних 

швидкостях. Наприклад, найбільш значущі результати наближення до 

стандартів НАТО зараз спостерігаються в оборонному секторі, на жаль, у 

значно гіршому стані перебуває ефективність економіки. Безсумнівно, в 

Україні поліпшилися справи зі свободою слова, але досі існує багато 

проблем у сфері верховенства права. Тому саме контроль за реалізацією 

затверджених заходів повинен забезпечувати вирівнювання руху України 

до європейських стандартів. 

Для запровадження ефективної державної політики дуже важливо ще 

на стадії формування передбачити основні критерії оцінки її ефективності. Це 

найбільш складне питання тому, що в державі немає досвіду оцінювання 

ефективності державної політики взагалі, а не тільки політики європейської 

та євроатлантичної інтеграції. Державна політика має акцентувати увагу на 

економічному, соціальному, організаційному, інноваційному та інших 

аспектах. Враховуючи складність цього питання та ще далеко не повну 

визначеність головних цілей євроінтеграційних процесів (хоча б внаслідок 

різних підходів влади та опозиції до багатьох складових цієї проблеми), 

доцільно в якості критеріїв оцінювання взяти насамперед проголошені в 

Плані дій «Україна – НАТО» принципи, тим більше, що вони чітко 

прив’язані до певних визначених цілей. Крім того, необхідно обов’язково 
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впровадити прогнозування можливих негативних наслідків реалізації 

зазначеного політичного курсу у політичній, економічній, військовій, 

інформаційній та інших сферах. Якщо ефективність державного управління 

процесами євроатлантичної інтеграції України не досягає необхідного 

значення (рівня), потрібно обирати іншу стратегію дій.  

Враховуючи викладене, можна зробити наступні висновки. 

По-перше, неможливо розробляти інтеграційну стратегію дій без 

попереднього визначення пріоритетів розвитку держави, без встановлення 

конкретних обмежень і орієнтирів (чисельності сил та засобів, обсягів 

фінансування), без оцінки спроможності наявних сил та засобів 

виконувати покладені на них функції (не загалом, а конкретних сил і 

конкретних функцій), без оцінки загроз та їх рівня тощо. 

По-друге, під час реформування (адаптування або приведення 

системи державного управління процесами європейської та 

євроатлантичної інтеграції у збалансоване положення) постає проблема 

вибору з кількох альтернативних рішень. На найвищому політичному рівні 

вибір полягає у визначенні пріоритетів і стратегічних цілей держави, 

можливих союзників і стратегічних партнерів, напрямів і глибини 

співробітництва з міжнародними організаціями, обсягів бюджетного 

фінансування і матеріально-технічного забезпечення цього 

співробітництва.  

По-третє, процес державного управління механізмами європейської та 

євроатлантичної інтеграції України має ітераційний характер. Він передбачає 

зворотні зв’язки для внесення коректив, якщо в рамках визначених обмежень 

не вдається забезпечити потрібну ефективність системи державного 

управління цими процесами. Коригування може відбуватися також на різних 

рівнях.  

На рівні виконавчих органів здійснюється пошук більш ефективних 

варіантів розвитку сил та засобів (нові пропозиції щодо структури, 

чисельності, схеми взаємодії, способів підготовки тощо). Баланс між 
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бажаним і наявним можна відновити впровадженням нових принципів, 

пріоритетів державної політики, корекцією обмежень на обсяги 

фінансування тощо.  

Якщо і це не забезпечує реалізацію національних інтересів, тоді на 

найвищому політичному рівні можуть прийматися рішення щодо зміни 

стратегічних цілей і пріоритетів розвитку держави. Хоча, як правило, такий 

зворотній зв’язок «спрацьовує» рідко – лише на етапах глибокої 

трансформації суспільства, у випадку війни або кардинальних змін 

міжнародної обстановки. 

По-четверте. Оцінка спроможності сил і засобів системи державного 

управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції виконувати 

функції і завдання за призначенням, оцінка ризику і можливих наслідків їх 

невиконання, вибір однієї із кількох альтернатив, обґрунтування тих чи 

інших змін – усі ці дії передбачають обов’язкове проведення розрахунків. Це 

не означає, що виключаються якісні оцінки і обґрунтовуються очевидні речі. 

Суть полягає в тому, що державна політика інтеграції не може ґрунтуватися 

на вербальних (усних) оцінках кількох експертів. Надто високою є ціна 

помилкових рішень – ось чому керівники держави не повинні визначати 

нереальних термінів приєднання (входження) до певних міжнародних 

структур. 

Підсумовуючи викладене, необхідно підкреслити що досягнення 

поставлених цілей у сфері забезпечення національних інтересів України 

практично неможливе без розробки і послідовного проведення єдиної 

гнучкої державної політики, в тому числі і у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції, без створення і впровадження в життя єдиної 

системи взаємоузгоджених і всебічно зважених заходів економічного, 

політичного й організаційного характеру, адекватних викликам щодо 

життєво важливих інтересів України. 
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2.2. Системно-ситуаційний аналіз державного 

управління процесами міжнародної інтеграції України 

 

На сьогодні є розуміння того, що процеси європейської та 

євроатлантичної інтеграції України тісно взаємопов’язані, особливо у 

напрямах політичного, економічного та безпекового бачення подальшого 

розвитку країни. Навряд чи є виправданою спроба певних політичних сил 

розділити ці процеси, оскільки вони фактично взаємодоповнюють один 

одного й спрямовані на розбудову сучасної самодостатньої європейської 

держави та її входження до найбільш могутньої на сьогодні та досконалої 

системи колективної безпеки в рамках НАТО. Застосування базових 

положень та моделей державного управління дозволяє визначити предмет 

системно-ситуаційного аналізу державного управління будь-яким процесом 

суспільної діяльності, зокрема процесами європейської та євроатлантичної 

інтеграції України. 

Починаючи аналіз та виходячи із закономірності взаємозв’язку потреб 

суспільної діяльності та структури управління нею, яку спрощено можна 

відобразити такою логічною послідовністю: потреби  цілі  функції  

структури, в першу чергу слід відштовхуватись від з обраної стратегії та 

чинної структури державного управління відповідними процесами. 

Державна стратегія – це узагальнююча концепція дій держави на 

довготривалий період, певна модель реалізації місії та досягнення 

довгострокових цілей, яка визначає перспективу її розвитку, основні напрями 

і пріоритети діяльності. Вона, як правило, знаходить відображення у 

відповідних державних документах, законодавчих і підзаконних нормативно-

правових актах. В межах державної стратегії розробляються і реалізуються 

стратегії розвитку різних сфер і галузей суспільної діяльності. Зокрема, 

сучасна стратегія української держави відносить до основних напрямів і 

пріоритетів діяльність, спрямовану на європейську та євроатлантичну 
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інтеграцію України. На це вказує низка документів, що безпосередньо 

стосуються європейської інтеграції України, а саме: 

 набуття чинності Угоди про партнерство та співробітництво між 

Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) 

(1 березня 1998 року); 

 затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу 

(Указ Президента України від 11 червня 1998 року № 615); 

 затвердження Плану заходів щодо забезпечення реалізації Стратегії 

інтеграції України до Європейського Союзу на Першому засіданні 

Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС (8 

жовтня 1998 року); 

 затвердження Концепції адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС (постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 

року); 

 ухвалення Спільної Стратегії ЄС щодо України на Гельсінському 

саміті ЄС (10 грудня 1999 року); 

 підписання Указу Президента України від 14 вересня 2000 року 

№1072 "Про програму інтеграції України до Європейського Союзу"; 

 послання Президента України до Верховної Ради України 

"Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального 

розвитку України на 2002 – 2011 роки" (30 квітня 2002 року); 

 затвердження Державної програми підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції України на 2004 – 2007 роки, а також Державної програми 

інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 

2004 - 2007 роки (Указ Президента України від 13 грудня 2003 року); 

 затвердження Плану дій «Україна–Європейський Союз» (на 2004 – 

2006 роки);  
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 затвердження Заходів щодо виконання у 2005 році Плану дій 

Україна – ЄС (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 

року №117-р). 

Чинна структура державного управління процесом європейської 

інтеграції представлена на рис.1.1. 
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інтеграції України  
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вже зараз, враховуючи реальні внутрішньополітичний та 

зовнішньополітичний шанси щодо рішення про вступ, належить бути 

готовими до потужного старту для всіх ресурсів країни (політичних, 

економічних, кадрових, інформаційних) за певними пріоритетними 

напрямами європейського та євроатлантичного вибору. При цьому слід не 

забувати про негативний досвід "широкого фронту наступу", тобто 

можливого розпорошення ресурсів по численних напрямах розвитку. Всі дії 

мають бути сконцентрованими і чітко підкріплені адекватними ресурсами. 

Це – аксіома, але, на жаль, корупція та потужні механізми лобіювання 

кланово-олігархічних інтересів на фоні слабкості влади, зокрема в силу її 

свідомісної багатовекторності, нівелюють міць держави. 

Враховуючи, що політичний та економічний спектри напрямів Плану 

дій «Україна–ЄС» і Плану дій «Україна–НАТО» фактично стосуються і 

процесу європейської інтеграції України, і процесу євроатлантичної 

інтеграції України, на нашу думку доцільно делегувати частину відповідних 

функцій управління єдиному органу державного управління. Але це не має 

стосуватися специфічних функцій забезпечення безпеки та підвищення 

обороноздатності, що реалізуються на шляху вступу до НАТО. 

Серед важливих подій, що безпосередньо відображають прагнення до 

євроатлантичної інтеграції України, зазначимо: 

 підписання на Мадридському саміті НАТО "Хартії про особливе 

партнерство між Україною та НАТО" (9 липня 1997 року); 

 затвердження Державних програм співробітництва України з НАТО 

спочатку на період до 2001 року (Указ Президента України від 4 листопада 

1998 року), а потім на 2001–2004 роки (Указ Президента України від 27 січня 

2001 року); 

 ухвала Радою національної безпеки і оборони України "Стратегії 

України щодо НАТО" (23 травня 2002 року); 
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 схвалення Комісією Україна-НАТО Плану дій Україна-НАТО та 

Цільового плану на 2003 рік (22 листопада 2002 року під час Празького 

саміту Ради євроатлантичного партнерства); 

 затвердження Державної програми підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції України на 2004 – 2007 роки, а також Державної програми 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 

2004 – 2007 роки (Указ Президента України від 13 грудня 2003 року); 

 схвалення щорічних Цільових планів Україна-НАТО на 2003, 2004, 

2005 роки; 

 запрошення Україні до Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань 

набуття членства, що відбулося на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні 

міністрів закордонних справ (21 квітня 2005 року). 

Слід наголосити, що у прийнятій "Стратегії України щодо НАТО" чітко 

визначено кінцеву мету євроінтеграційної політики України, а саме – вступ 

до Організації Північноатлантичного Договору як основи 

загальноєвропейської системи безпеки. 

Сам факт запрошення до Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань 

набуття членства, як це витікає з Мадридської декларації щодо 

євроатлантичної безпеки та співробітництва (1997 рік), свідчить про намір 

країн-членів НАТО розглянути широке коло політичних, військових, 

фінансових та безпекових питань, які стосуються можливого членства в 

НАТО, однак, без гарантованих наслідків щодо будь-якого можливого 

рішення НАТО з цього приводу.  

Інтенсифікований діалог з НАТО з питань набуття членства є першою 

офіційною програмою підготовки до членства в НАТО, що передує Плану 

дій щодо членства, який реалізується вже після рішення НАТО стосовно 

вступу країни-претендента та визначення конкретного терміну цієї події. 

Фактично реалізація Україною "Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань 

набуття членства" може бути визначена як етап “стратегії наміру” на 
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відмінну від етапу “стратегії підготовки до вступу”, що може бути 

реалізованою вже в межах "Плану дій щодо членства" після прийняття 

відповідного рішення та визначення строку її повноправного входження до 

НАТО. 

Одним з головних на сьогодні міждержавних документів, який 

підтверджує стратегічні євроатлантичні наміри нашої держави, є План дій 

“Україна – НАТО”, в якому визначено дерево цілей та напрямів дій щодо 

підготовки країни до цього процесу 51. Цей документ містить вимоги та 

передумови для вступу України в НАТО, але не надає їй відповідних гарантій 

від цього блоку. 

Разом з цілком зрозумілими у даній ситуації напрямами такими, як 

розвиток політики національної безпеки, посилення співробітництва з 

НАТО, реформування у галузі оборони і безпеки, удосконалення 

ресурсного забезпечення воєнної реформи, розвиток національної системи 

захисту інформації у напрямку поглибленого співробітництва з НАТО, 

правове забезпечення реалізації співробітництва з НАТО, визначені ще 

демократизація внутрішньої політики, зміцнення економічних засад та 

удосконалення інформаційної політики. 

Судячи з трьох останніх напрямів та щорічних планів - завдань щодо їх 

реалізації, Україна для вступу у НАТО має досягти певних європейських 

стандартів розвитку демократії та ринкової економіки. Щоб зрозуміти 

масштабність та обсяги цієї роботи, достатньо звернутися до цілей хоча б 

одного з цих напрямів, наприклад – зміцнення економічних засад країни. 

Серед них [51]: 

 сприяння сталому економічному зростанню, включаючи сприяння 

структурній перебудові економіки для підтримання стабільного зростання 

річного ВВП, низьких темпів інфляції, зростання реальних доходів населення 

та обмеження бюджетного дефіциту; 

 створення інституційного середовища, що стимулюватиме ділову 

активність, економічне зростання на основі структурно-інноваційних 
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перетворень, створення сучасної соціальної інфраструктури і механізмів 

соціально-ринкової економіки, з одночасною підтримкою адекватної мережі 

соціального захисту; 

 проведення економічних і структурних реформ з урахуванням 

рекомендацій Світового Банку, Міжнародного валютного фонду (МВФ) та 

інших міжнародних інституцій, включаючи заходи для сприяння 

приватизації, боротьбі з корупцією та підвищення прозорості державних 

витрат; 

 створення умов, необхідних для вступу до СОТ; 

 сприяння економічному співробітництву між Україною, НАТО та 

країнами-партнерами; проведення реформ оборонної економіки для 

досягнення мети України щодо інтеграції в євроатлантичні структури;  

 созширення процесу земельної реформи; 

 гарантування економічних прав і свобод громадян в усіх формах, у 

тому числі шляхом посилення захисту прав інтелектуальної власності; 

 створення необхідних передумов для формування середнього класу;  

 обмеження різниці у реальних доходах між верствами населення з 

високими і низькими доходами та докладання зусиль для ліквідації бідності. 

 введення мораторію на ініціювання законопроектів про податкові 

пільги; 

 посилення енергетичної безпеки. 

Кожного року, починаючи з 2003 р., формується і затверджується 

щорічний Цільовий план дій “Україна – НАТО”, який конкретизує завдання 

відповідно до цілей та напрямів Плану дій “Україна – НАТО”. Щорічно 

перевіряється виконання цих планів, що дає підставу для постановки нових 

завдань у порядку послідовної реалізації цілей та напрямів Плану дій 

“Україна – НАТО”. З 2004 року аналогічна схема (загальний план – щорічний 

план конкретизації – звіт про виконання) застосовується й щодо реалізації 

євроінтеграційних намірів держави. 



 88 

Чинна структура державного управління процесом євроатлантичної 

інтеграції представлена на рис.1.2. 
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пріоритетної. Безумовно такий статус передбачає наявність запрошення 

Україні до вступу у НАТО. 

У другому випадку можна забезпечити охоплення підсистеми 

державного управління процесами євроатлантичної інтеграції за секторним 

принципом управління, обмеживши коло державних завдань суто 

безпековими та створивши спеціальний орган державного управління, 

наприклад, міністерство або державний комітет з функціями розроблення і 

реалізації державної політики та забезпечення правового регулювання 

відповідних проблем.  

Якщо у Плані дій «Україна – ЄС» та Плані дій «Україна – НАТО» 

викладено основні напрями зовнішньої та внутрішньої державної політики 

України з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції, то відповідні 

щорічні плани на їх виконання є більш конкретними та містять комплекси 

заходів з їх щорічної реалізації. Як відомо, державна політика є основним 

засобом, що дозволяє державі досягнути у встановлений термін певної мети у 

відповідній сфері, використовуючи політичні, правові, економічні, соціальні 

та адміністративні методи впливу, спираючись на ресурси, які є в її 

розпорядженні. 

Державна політика завжди реалізується шляхом здійснення 

організуючих, регулюючих та контролюючих впливів органів державної 

влади, із застосуванням різноманітних методів державного управління 

(політичних, економічних, соціальних, гуманітарних, регулювання, 

програмно-цільового управління тощо) та всього спектру його механізмів 

(практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи 

державної влади впливають на будь-які суспільні відносини з метою 

досягнення поставлених цілей). На її реалізацію впливають численні 

політичні, економічні, соціальні та гуманітарні чинники. Найбільш 

поширеними механізмами державного управління є правовий, організаційний 

та ресурсні (фінансовий, матеріально-технічний, кадровий, інформаційний). 
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Всі вони знайшли своє місце як у Плані дій «Україна – ЄС», так і у Плані дій 

«Україна – НАТО». 

Особливу роль у державному управлінні відіграє правовий механізм. В 

той же час останній поки що для реалізації процесів європейської та 

євроатлантичної інтеграції України використовується вибірково, не 

системно. Переважно йдеться про користування правовими інструментами 

для затвердження програмно-цільових рішень (концепції, стратегії, 

програми, плани заходів). Немає свого чітко виділеного правового поля, 

визначеного законодавчо. Це є певною загрозою для реалізації цих процесів, 

оскільки останні безпосередньо не врегульовані в основному законі держави. 

Як певний шлях виходу з цієї ситуації можна розглядати розробку проекту 

Закону України "Про основні засади державної політики у сфері 

євроатлантичної інтеграції України", а також обгрунтування його основних 

положень у проектах Концепції формування і реалізації державної політики у 

сфері євроатлантичної інтеграції України та Стратегії державної політики у 

сфері євроатлантичної інтеграції України 52. 

Органи державної влади разом з різними суб’єктами громадянського 

суспільства забезпечують самоорганізацію суспільства. Саме від 

результативності, ефективності та економічності їх роботи залежить вдалий 

вибір та реалізація шляхів розвитку країни, подолання соціально-

економічних негараздів. В той же час надзвичайно важливу роль у процесах 

самоорганізації відіграє врахування настроїв та прагнень населення, 

постійний моніторинг реакції суспільства на державні та недержавні впливи, 

ступінь підтримки влади населенням. 

Якщо щодо процесу європейської інтеграції України й еліта, й 

населення у більшості своїй налаштовані достатньо позитивно, то щодо 

процесу євроатлантичної інтеграції України маємо суттєву розбіжність у 

ставленні до вступу у НАТО з боку більшості управлінсько-адміністративної 

еліти та переважної частини населення. Якщо перші в цілому підтримують 

цей процес, то другі, як свідчать результати численних соціологічних 
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досліджень, займають протилежну позицію. Водночас значна частина 

населення погано поінформована як щодо сутності європейської та 

євроатлантичної інтеграції, а також сучасної ролі НАТО у світі, так і щодо 

відповідної політики держави. Поки недостатньо спрацьовують Державна 

програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції 

України на 2004 – 2007 роки та Державна програма інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004 – 2007 

роки. Від реалізації цих програм залишається враження звичайного 

реагування на запит влади, використання застарілих ідеом та прийомів, 

відставання від темпів сучасного життя. 

Незважаючи на те, що вступ до ЄЄ та НАТО не є примарним, існує 

відчутний “кадровий голод” на фахівців з проблем європейської та 

євроатлантичної інтеграції, кадрова освітянська політика у цьому напрямі 

відстає від потреб часу й, в основному, зосереджена на впровадженні вимог 

та положень Болонського процесу. В останньому ж переважно йдеться про 

організацію системи навчання та технології, а не її змістовне наповнення. На 

нашу думку, має місце ситуація, коли за в цілому зрозумілим й потрібним 

ентузіазмом щодо "європеїзації" системи освіти, впровадженням новітніх 

освітянських технологій втрачається час власне на саме навчання. 

Мабуть саме з таких міркувань МОН України розробляв Державну 

програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 – 2007 

роки, в якій багато організаційних, методичних та технологічних заходів і 

майже не присутнє саме навчання. В ній безпосередньо не закладено заходи з 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців на 

найближчі роки, коли це особливо актуально й необхідно. За виключенням, 

хіба що, підготовки викладачів мов країн Європейського Союзу.  

Вищезазначені програми реалізуються з великими труднощями, 

оскільки майже не фінансуються з державного бюджету. В той же час 

реально, але в умовах ще не достатньо організованого та скоординованого 
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державного впливу, здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 

України  за ентузіазма та ініціативи багатьох навчальних закладів країни. 

Ініціатива знизу, великий інноваційний потенціал країни, що грунтується на 

високому освітньому рівні населення, фактично долають інерційність та 

виправляють помилки державного апарату.  

Проведений вибірковий системно-ситуаційний аналіз державного 

управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України 

дозволяє визначити низку суттєвих напрямів його удосконалення та 

сформулювати відповідні загальні та конкретні пропозиції. 

Перший напрям – подолання невідповідності обраної стратегії та 

чинної структури державного управління процесам європейської та 

євроатлантичної інтеграції України. 

До загальних пропозицій та рекомендацій за цим напрямом можна 

віднести на такі: 

 забезпечити умови наближення національної моделі державного 

управління до європейської; 

 забезпечити більшу різноманітність структури управління 

процесами європейської та євроатлантичної інтеграції, ніж його мають 

функціональні поля Плану дій «Україна – ЄС» та Плану дій «Україна – 

НАТО», наприклад, шляхом підняття безпосереднього управління на рівень 

Кабінету Міністрів України, створенням спеціального центрального органу 

виконавчої влади або шляхом деконцентрації (секторного управління цим 

полем) та децентралізації (розподілу завдань цього поля за різними рівнями 

управління); 

 підвищити самоорганізаційну спроможність структури управління 

процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. 

До спеціальних пропозицій та рекомендацій за цим напрямом можна 

віднести на такі: 
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 реформувати систему органів державної влади таким чином, щоб 

вони системно забезпечували європейську та євроатлантичну стратегію 

України; 

 створити спеціальний орган державного управління, наприклад, 

міністерство з функціями розроблення і реалізації державної політики та 

забезпечення правового регулювання проблем європейської інтеграції 

України; 

 визначити чинну модель державного управління в Україні, провести 

її порівняльний аналіз з класичною (або типовою, або характерною) 

європейською моделлю державного управління та визначити основні шляхи 

та реальні можливості наближення першої до другої (стратегічне бачення 

процесів європейської та євроатлантичної інтеграції); 

 впровадити систему управління якістю у роботу всіх органів 

державної влади, що здійснюють управління процесами європейської та 

євроатлантичної інтеграції України. 

Другий напрям – подолання невідповідності обраної стратегії та 

чинного законодавства України. До загальних пропозицій та рекомендацій за 

цим напрямом можна віднести такі: 

 приведення законодавства України у відповідність правовим 

засадам ЄС та НАТО; 

 створення проблемноорієнтованого правового поля процесів 

європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

До спеціальних пропозицій та рекомендацій за цим напрямом можна 

віднести такі: 

 розроблення, затвердження та прозорий контроль за виконанням 

Програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС та НАТО з 

урахуванням вже накопиченого досвіду реалізації відповідної Концепції; 

 широке обговорення, корегування та затвердження Концепції та 

Стратегії формування і реалізації державної політики у сфері 

євроатлантичної інтеграції України; 
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 прийняття Законів України "Про основні засади державної політики 

у сфері євроатлантичної інтеграції України" та "Про основні засади 

державної політики у сфері європейської інтеграції України". 

Третій напрям – подолання неадекватності підходів та способів 

реалізації обраної стратегії євроатлантичної інтеграції. До загальних 

пропозицій та рекомендацій за цим напрямом можна віднести такі: 

 забезпечити перехід від чинної “стратегії наміру” до “стратегії 

підготовки до вступу” як до ЄС, так і до НАТО;  

 докласти зусилля та створити необхідні умови для подолання 

невідповідності у ставленні вступу до НАТО з боку більшості управлінсько-

адміністративної еліти та переважної кількості населення; 

 забезпечити реалізацію намірів європейської та євроатлантичної 

інтеграції держави плануванням та виділенням відповідних ресурсів; 

 проводити послідовну, чітко продуману, виважену політику з 

роз’яснення доцільності вступу України до НАТО, акцентуючи на 

позитивних, очікуваннях безпосередньо для громадян країни.  

До спеціальних пропозицій та рекомендацій за цим напрямом можна 

віднести такі: 

 активізувати зусилля всіх рівнів влади (державне управління, 

місцеве самоврядування, суб’єкти громадянського суспільства) на реалізацію 

європейських та євроатлантичних намірів держави, роз’яснення їх 

конкретних переваг для людини: громадянина, військовослужбовця, 

працівника, державного службовця, бізнесмена, викладача, вчителя, 

інженера, селянина тощо;  

  виділити зони та сектори безумовної переваги європейської та 

євроатлантичної інтеграції України, визначити очікувані зони та сектори 

ризику та невизначеності, запровадити відповідні альтернативно-локальні 

стратегії (прискореної інтеграції, спрощення вихідних вимог, зниження або 

підвищення рівня різноманітності, повільного поступу тощо); 
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 запровадити щорічні прозорі цільове програмування та контроль 

бюджетних витрат на реалізацію стратегій європейської та євроатлантичної 

інтеграції України; 

 активно, цілеспрямовано та контрольовано залучати позабюджетні 

кошти на заходи з європейської та євроатлантичної інтеграції України, 

зокрема на пільгових умовах; 

 актуалізувати Державну програму інформування громадськості з 

питань європейської інтеграції України на 2004 – 2007 роки та Державну 

програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 

України на 2004 – 2007 роки у напряму більшої ефективності, економічності 

та результативності заходів. 

Четвертий напрям – подолання невідповідності кадрової політики та 

кадрового забезпечення сучасному стану процеса європейської та 

євроатлантичної інтеграції України. 

До загальних пропозицій та рекомендацій за цим напрямом можна 

віднести такі: 

 привести державну кадрову політику та кадрове забезпечення 

держави у відповідність сучасному стану та очікуванням процесів 

європейської та євроатлантичної інтеграції України;  

 підвищити рівень професійної підготовки українського цивільного і 

військового персоналу; 

 зорієнтувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

державного апарату на кращі зразки європейської управлінської культури. 

До спеціальних пропозицій та рекомендацій за цим напрямом можна 

віднести такі: 

 актуалізувати Державну програму підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції України на 2004 – 2007 роки, зокрема у щорічних заходах на її 

виконання перемістити акценти з методико-технологічного забезпечення цих 

процесів на безпосередню масову та якісну підготовку, перепідготовку та 
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підвищення кваліфікації з проблем європейської та євроатлантичної 

інтеграції України; 

 визначити повний перелік надання послуг, збільшити кількість та 

темпи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з проблем 

європейської та євроатлантичної інтеграції України; 

 впровадити постійний моніторинг та нові, більш ефективні підходи 

до оцінювання потреб у підготовці, перепідготовці та підвищенні 

кваліфікації з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції України; 

 організувати та стимулювати систему електронної підтримки та 

консультативної допомоги для процесу самопідготовки державних політиків 

та корпусу вищих керівників; 

 впровадити систему досягнення європейської якості у роботі 

кожного органу державної влади та місцевого самоврядування; 

 забезпечити обов’язкову планову та реальну бюджетну підтримку 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з проблем 

європейської та євроатлантичної інтеграції України; 

 розширити практику підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції в 

межах України за спільними програмами та з широким залученням 

зарубіжних фахівців; 

 ширше запроваджувати нові технології навчання, зокрема тренінги, 

автотренінги, нові форми проведення контрольних заходів; 

 посилити увагу до кадрових проблем на місцевому рівні 

(підготовка, мотивація, кар’єрне зростання, технологічний рівень 

управління); 

 в рамках запровадження в Україні Болонського процесу акцентувати 

увагу на підвищення рівневої підготовки (магістр, доктор) державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, особливо кадрів 

вищого корпусу. 
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Таким чином, функціональна (змістовна) складова процесу 

євроатлантичної інтеграції України відображена у Стратегії та Програмі 

інтеграції України до ЄС, програмі «Партнерство заради миру», Державній 

програмі співробітництва України з НАТО, Плані дій та щорічних цільових 

планах Україна-НАТО, інших документах двостороннього співробітництва 

України з НАТО. У цих документах певною мірою окреслено й структурну 

(інституційну) складову цього процесу. В основному вона стосується 

організаційно-правового забезпечення взаємодії у відносинах Україна-НАТО, 

тобто інституалізації зовнішньополітичної функції вищезазначеного процесу. 

Створено Комісію Україна-НАТО для погодження на вищому рівні всіх 

спільних дій та оцінювання зробленого. На підставі рішень цієї комісії 

Україна щорічно приймає Цільовий план дій для реалізації принципів і дій, 

викладених у Плані дій «Україна-НАТО», прийнятому 22 листопада 2002 р.  

Завдяки достатньо активній діяльності Комісії Україна-НАТО, 

спільних підсумкових засідань з Політичним та Політико-військовим 

керівними комітетами НАТО спільних робочих груп спектр співпраці 

України з НАТО значно розширився й охоплює оборонну реформу, оборонне 

планування, конверсію оборонної промисловості, демократичний контроль 

над збройними силами та інше. 

В той же час залишається актуальною інституалізація 

внутрішньополітичної, економічної, соціально-гуманітарної, військової 

функцій процесу євроатлантичної інтеграції в Україні, яка передбачає, в 

першу чергу, створення дієвої структури державного регулювання цього 

процесу. Вирішення цього здійснюється за відомими принципами 

соціального управління, а саме, що мотиви та спонуки визначають мету, а 

також за принципом А.Чандлера, за яким обрана стратегія визначає 

відповідну структуру управління.  

На сьогодні українська політична еліта, виходячи з геополітичного 

становища країни, достатньо чітко визначила за мету європейську та 

євроатлантичну інтеграцію України й закріпила відповідні положення 
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законодавчо. В той же час поки що відсутнє чітке політичне рішення НАТО 

щодо вступу України до цього блоку. За цих обставин в Україні реалізується 

“стратегія наміру”, що передбачає послідовний розвиток і поглиблення 

співпраці України з НАТО, поступове приведення організаційно-правового 

забезпечення політичної, економічної та військової систем держави у 

відповідність до стандартів НАТО за рахунок наявних власних можливостей.  

На цьому етапі важливого значення набуває координація заходів, 

спрямованих на реалізацію стратегічних цілей державної політики щодо 

забезпечення входження України в європейський політичний, економічний, 

безпековий і правовий простір, створення передумов для набуття Україною 

членства в ЄС та НАТО, підвищення ефективності контролю за діяльністю 

органів влади у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.  

Зрозуміло, що прийняття політичного рішення щодо вступу до НАТО, 

в якому буде визначено конкретний термін й зроблено запрошення Україні, 

призведе до кардинальної зміни нею стратегії та тактики євроатлантичної 

інтеграції. Очікується різке прискорення у всіх напрямах реалізації цього 

процесу, чому сприятиме й перетворення існуючої структури державного 

управління відповідно до нової “стратегії приєднання”. Така структура має 

враховувати як досвід країн-членів НАТО, так і особливості національної 

системи державного управління. Значною мірою очікується на позитивний 

вплив зміни форми правління з президентсько-парламентської до 

парламентсько-президентської республіки, яка наближена до форми 

правління у більшості країн-членів НАТО. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1. Які особливості притаманні системі державного управління в 

умовах європейської та євроатлантичної інтеграції? 

2. Якою є мета системно-ситуаційного аналізу державного управління 

процесами європейської та євроатлантичної інтеграції? 

3. У чому полягає функціональна складова процесу євроатлантичної 

інтеграції України? 

4. Як можна охарактеризувати місце та роль державної політики в 

процесах інтеграції? 
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РОЗДІЛ 3. ПАРАДИГМА ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

3.1. Методологічна парадигма інституційного 

розвитку державного управління 

 

Складні зовнішньополітичні умови розвитку сучасного українського 

суспільства, тенденції інтеграції до світового співтовариства поряд з 

процесами глобалізації створюють проблемну ситуацію в державі. Подібна 

ситуація пов’язана з необхідністю запровадження нових та реформування 

існуючих інституційних утворень, які здійснюють реалізацію державної 

політики суспільного розвитку, державне управління загалом. Державна 

політика створюється та реалізується в системі державного управління, в якій 

не кожен суб'єкт державно-управлінської діяльності поділяє загальні 

суспільні цінності, норми, ідеали, очікування інших членів громадянського 

суспільства від політики держави. Тому інституційний розвиток, який має 

комплексний характер та охоплює всі рівні державного управління, 

обумовлює певні проблеми в процесах соціально-економічного розвитку 

держави. 

Процеси суспільного розвитку та змін відбуваються на фоні процесів 

глобалізації та інтеграції, що створює досить складну ситуацію для 

суспільств перехідного типу. Ця ситуація активно впливає на соціальні 

процеси в державі, викликаючи тенденцію їх динамічного розвитку.  

Необхідність практичної реалізації завдань, що постають на шляху 

європейської та євроатлантичної інтеграції України, враховуючи тенденції до 

поєднання зусиль громадянського суспільства та органів державної влади 

щодо реалізації зовнішньо- та внутрішньополітичного курсу держави на 

інтеграцію до світового співтовариства, вимагає активного розвитку 

теоретико-методологічних підходів, які створюють підґрунтя для розробки та 

впровадження новітніх і ефективних методів та принципів державно-
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управлінської діяльності, базуючись на аналізі всієї сукупності 

взаємозв’язків влади та громадянського суспільства.  

У зв’язку з цим постає питання, яке стосується впливу глобалізації та 

інтеграції на зміни в соціальній структурі суспільства взагалі та відповідного 

інституційного розвитку системи державного управління зокрема. 

Підкреслюючи це, дослідники вказують, що інституційні зміни є важливою 

умовою розвитку наукової парадигми соціального управління взагалі та 

державного управління зокрема [53]. 

Складність обставин, в яких відбуваються соціальні процеси, є однією 

з головних проблем на шляху вирішення важливих завдань державного 

управління розвитком суспільства. Соціальні зміни в сучасному 

українському суспільстві прискорюються ситуацією, що формується під 

безпосереднім впливом усіх інститутів державної влади, які в значній своїй 

більшості знаходяться в стадії становлення або структурно-функціональної 

реорганізації. Тому інституційні зміни в системі державного управління 

набувають різноманітних рис, притаманних сучасним умовам розвитку 

українського суспільства, зорієнтованого на інтеграцію.  

На думку М.Дугласа та Д.Полшека, інституції утворюються, коли 

багатоваріативність інтересів, розпоряджень і дій викликає необхідність 

мінімізувати ризики, здійснюючи вибір одного з багатьох наявних рішень 

специфічної проблеми [54, с. 9-10; 55]. При цьому слід зазначити, що 

інституційний розвиток повинен відбуватись на основі врахування 

особливостей соціально-економічного та політичного розвитку суспільства, 

перспектив розвитку адміністративної системи та рівня розвитку державної 

служби. Тобто, комплексність та системність зі свого боку утворюють 

складні проблеми не тільки вибору управлінського рішення, але й 

збільшують ризики, що призводить у більшості випадків до прийняття 

“обмежених” щодо соціальних інтересів суспільства рішень, в основі яких 

містяться деструктивні, за своєю суттю, принципи та методи державного 
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управління, впливаючи на використання асоціальних механізмів державно-

управлінської діяльності. 

Інституції влади, які використовують деструктивні механізми реалізації 

державної соціальної політики суспільного розвитку, загострюють соціальні 

протиріччя, які в майбутньому вони не зможуть ефективно вирішувати. 

Влада відокремлюється від громадянського суспільства та визначає 

деструктуризацію суспільства, стримування його соціально-економічного та 

культурного розвитку. Створюється ситуація, в якій держава є 

відокремленою від процесів світової глобалізації та інтеграції на основі 

втрати міжкультурних зв’язків та відповідного інституційного розвитку, у 

тому числі й в системі державного управління. Наслідком цього можуть бути 

зміни парадигми соціального управління взагалі та державного управління 

зокрема, що не тільки не знімає соціальних протиріч, але навпаки ще більше 

їх загострює до антагонізму.  

В цьому аспекті важливим є те, що процеси інституційного розвитку 

відображають зміни рівня соціально-економічного розвитку суспільства. 

Тобто на рівні суб’єкта державно-управлінської діяльності в процесі 

прийняття рішень виникає необхідність використання принципу розподілу 

факторів зовнішнього середовища на суб’єктивні та об’єктивні, що 

передбачає значну за обсягом експертно-аналітичну та прогностичну роботу. 

Тому дослідники зазначають, що новий рівень організації інституцій 

управління суспільством якісно підіймає відповідальність та діяльність 

дорадчих структур [56, с. 47-48]. 

Важливість процесів інституціоналізації відносин влади та формування 

в суспільстві чітко вираженої ієрархії влади, в тому числі й в системі 

державного управління, вимагає вирішення доленосного питання: чи 

розвивати “вертикаль” влади, чи розвивати її “горизонталь”.  

Наприклад, вище політичне керівництво сучасної Росії підлягає 

активній критиці за розвиток вертикалі влади, посилення впливу на процеси 

суспільного розвитку з боку силових відомств. Але ж ця критика не завжди 
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враховує, що будь-яка модель розвитку державної влади повинна 

відштовхуватись не тільки від конкретних реалій або бажань світових 

міждержавних об’єднань. Подібна модель повинна, перш за все, відображати 

історико-культурні та національні традиції держави, сучасний стан та 

тенденції суспільного розвитку з урахуванням основних пріоритетів 

зовнішньої та внутрішньої політики. 

В сучасній Україні процеси розвитку влади та її інституційного 

забезпечення повинні бути спрямовані на пошук власної моделі. Пряме 

запозичення моделей західних країн не може бути здійснене стосовно 

сучасних українських соціально-економічних, культурних та політичних 

реалій – цінним в них є лише досвід. 

Без адекватного відображення в інституційному розвитку системи 

державного управління сутності складних процесів європейської та 

євроатлантичної інтеграції, розуміння та бачення перспектив України щодо 

соціальних та економічних перетворень, наявності розуміння національних 

інтересів країни в процесах державотворення, самої необхідності 

інституційних та політичних змін в державі ефективне реформування 

системи державного управління неможливе. 

Інституційний розвиток системи державного управління, наближення 

та приведення його у відповідність до потреб суспільства, вимог та умов 

процесу інтеграції держави у світове співтовариство є наслідком зміни 

механізмів взаємодії між державною владою і громадянським суспільством. 

Врахування особливостей подібних змін, їх соціальної складової дозволяє 

вирішити гострі питання інституційного реформування органів державної 

влади шляхом введення в систему суспільних цінностей 

загальнонаціональних інтересів та їх адекватного відображення в системі 

державного управління, забезпечуючи включення його суб’єктів у суспільне 

життя. В цьому аспекті П.Надолішній зазначає, що специфіка державно-

регулятивного впливу в сфері етнонаціонального життя суспільства 

обумовлює процес розбудови нового державно-управлінського механізму, 
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адже в етнонаціональній політиці наявне складне поєднання загального і 

специфічного, обумовленого особливостями багатокультурного середовища, 

міжетнічних і етнонаціональних відносин [57]. 

Проблемою інституційного розвитку системи державного управління 

також є значне відокремлення владних структур, владної “еліти” від 

суспільства. Відчуженість державної влади та її інституцій від цінностей, 

очікувань, інтересів значних верств населення при одночасній відсутності 

ідеологічної системи, яка за пріоритет має реалізацію національної ідеї, 

створює умови для загострення соціальної кризи в суспільстві. Влада стає все 

більш корумпованою та реалізує інтереси окремих кланових соціальних 

“новоутворень”. Виникає “нова” ідеологія, основною ідеєю якої є не 

розбудова соціального суспільства, громадянської держави, а навпаки – 

реалізація та задоволення приватних інтересів, які найчастіше йдуть урозріз 

із загальними інтересами та пріоритетами суспільства.  

У відповідності до ситуації, в якій відбувається дискредитація 

державної влади та її інституцій, діяльність суб’єктів державного управління 

може набувати деструктивного змісту, вона може виступати стримуючим 

фактором соціального розвитку суспільства.  

Досліджуючи проблеми втілення форм комунікативної поведінки в 

реальних комунікативних практиках структур соціальних інститутів 

сучасного суспільства, Ю.Хабермас вказує, що запобігання відокремлення 

інституціоналізації й легітимізації сучасного суспільства від реальності 

можливе на основі переорієнтації культурних пріоритетів зі сфери стосунків 

людини, що базуються на суб’єкт-об’єктних відносинах, з чітко вираженим 

деформаційним впливом на сферу міжособистісних комунікацій, що 

передбачають розуміння [58].  

При цьому одна із найбільш характерних сторін комунікативної 

ситуації – взаємодія в рамках локальних і суб'єктивних даних з 

універсальними й об'єктивними даними, в результаті чого формуються 

особливі засоби і форми розуміння, що пов'язані з конкретною ситуацією. 
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Під впливом останньої відбуваються зміни в методах та принципах 

державного управління, в яких відбивається принцип раціонального вибору, 

що обумовлює відносність характеристики кожної дії як раціональної. Адже 

дії суб'єкта державно-управлінської діяльності раціональні тільки щодо 

деякої фіксованої сукупності даних, суворого аналізу зовнішніх й внутрішніх 

факторів та багатоваріантності процесу ситуативного моделювання або 

подальшого стратегічного планування в системі державного управління. 

Це робить актуальним та необхідним враховувати вплив стратегії 

реформування адміністративної системи, державного управління тощо як 

важливих чинників інституційного розвитку. 

Інституційні зміни безпосередньо впливають на ефективність 

державного управління, обумовлюючи приведення функцій та результатів 

державно-управлінської діяльності у відповідність до потреб суспільства, 

розвиток індивідуальних здібностей особистості, спрямованих на ефективне 

вирішення проблем та завдань, що виникають, об’єктивне та адекватне 

бачення сутності кризових явищ у суспільстві та шляхів їх вирішення, 

вдосконалення теоретико-методологічних основ та практики державного 

управління, підвищення ефективності врегулювання суспільно-політичних 

конфліктів, концептуального та практичного забезпечення процесів 

суспільного розвитку.  

Інституційний розвиток системи державного управління відповідно до 

потреб суспільства та вимог процесу інтеграції держави до світового 

співтовариства, реалізація особистісного та суспільного потенціалу в 

загальних принципах та підходах державного управління є важливою 

умовою забезпечення ефективної взаємодії між органами державної влади та 

громадянським суспільством. 

Поряд з цим слід зазначити, що останнім часом активно розвивається 

інноваційна парадигма державного управління, яка також торкається 

проблем інституційного розвитку. Аналіз вказаної проблеми в інноваційному 

підході здійснюється на основі розгляду соціальної динаміки в залежності від 
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сполучення чинників інформаційності соціуму, владної еліти та витратності 

управління як параметра стану системи. 

Дослідники зазначають, що у “соціальному хаосі”, що виник, 

проявляється розділення суспільства на соціум і власну еліту. Відтворення 

власною елітою моделей управління, що грунтуються на попередньому 

досвіді, виявляється витратним та не досягає ані соціального, ані 

економічного ефекту. Намагаючись подолати загострення суспільних 

настроїв щодо змін та реформування політичної системи, власна еліта 

трансформує моделі керівних впливів. Але соціальна самоорганізація в 

умовах відкритого суспільства призводить до утворення неурядових 

структур, котрі генерують нові моделі прийняття рішень, що базуються на 

системному підході, в якому джерелами соціальної динаміки виявляються 

дихотомія влади (проявляється в характері взаємовідносин соціуму та 

владної еліти щодо ресурсів на основі різних систем цінностей) та чинники 

якості соціальних спільнот. 

При цьому система цінностей, інформаційність (виступає як чинник 

дихотомії влади та соціальної динаміки й актуалізує управлінській потенціал 

соціальної спільності) та управлінська інноваційність відображають якості 

соціальних спільнот. Інноваційні моделі управління виникають як продукт 

взаємодії владної еліти та соціуму у відкритому навколишньому середовищі 

та впливають на еволюцію систем [6; 59]. 

Але синергетика як методологічна основа інноваційного підходу 

практично не дає можливості конкретизувати результати аналізу проблем 

соціально-економічного та політичного розвитку суспільства, вказати на 

конкретні принципи та методи державного управління, які можуть стати 

основою ефективних інституційних змін. 

Так, враховуючи необхідність мінімізації ризиків в процесі вибору 

ефективного варіанта управлінського рішення, дослідники вказують, що 

невизначеність, яка виробляється інноваційним хаосом, розмиває соціальні 

інститути, що історично склались, дезорганізує механізми 
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самоупорядкування соціальних індивідів. При цьому інноваційність 

державного управління розглядається в інноваційному підході як “здатність 

та вміння органів державної влади спрямовувати інноваційні процеси, що 

відбуваються в суспільстві, в соціально-конструктивне русло та структурно й 

функціонально перебудовуватися адекватно реальним та очікуваним 

викликам суспільства, що інноваційно змінюється” [6, с. 4-5]. 

На нашу думку, існуюча фрагментарність політичної культури поряд із 

все ще малоефективною інституціональною спроможністю системи 

державного управління обумовлює високий ступінь конфліктогенності в 

сучасному українському дезінтегрованому суспільстві. Наслідком цього є 

нестабільність урядів, політичні конфлікти поряд з відсутністю процедур 

владнання конфліктів у суспільстві. 

Важливою умовою на шляху подолання означених проблем є зміщення 

основних політичних домінант в бік громадянського суспільства, надання 

політичній культурі органів державної влади таких пріоритетів, як співпраця 

із ЗМІ, взаємодія з іншими гілками влади, політична відповідальність першої 

особи органу державної виконавчої влади, законність тощо. 

Однак це буде ефективним лише за умов своєчасного та об’єктивного 

аналізу соціальної інформації, оцінки вірогідності виникнення конфліктних 

ситуацій в суспільстві на всіх рівнях, моніторингу взаємовідносин органів 

державної влади з соціальними, політичними та громадянськими 

інститутами, здійснення державно-управлінської діяльності на засадах 

публічності та відкритої інформованості громадянського суспільства, 

урахування суспільної думки в процесі прийняття державно-управлінських 

рішень. Тобто за умов значного розширення як змісту самого поняття 

інститутів державної влади, так й структурно-функціональних особливостей 

їх діяльності. 

Слід зазначити, що важливим у процесах інституційного розвитку є 

формування конкретних засобів попередження та вирішення конфліктів у 

суспільстві, запобігання виникненню та розвитку конфліктогенності 
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суспільства. Ефективність цього процесу залежить як від існуючих інститутів 

державної влади, так й від спроможності держави створювати та розвивати 

нові, адекватні сучасним тенденціям суспільного розвитку інституції, 

ефективності адміністративної реформи, розвитку державної служби. 

Процес інституціоналізації державно-управлінської діяльності повинен 

бути спрямований на розвиток та закріплення правового статусу органів 

державної влади, політичних і громадянських інститутів поряд з активною 

співучастю основних інституцій суспільства в узгоджувальних процедурах 

запобігання або вирішення конфліктів та правовим регулюванням 

взаємовідносин влади, зміною статусу державних і суспільних інститутів 

(модифікації, реорганізації, скасування тощо). Тобто інституційний розвиток 

державного управління повинен бути спрямований на консолідацію 

суспільства, що також неможливо без урахування впливу соціально-

політичних чинників. Тому, характеризуючи трансформаційні процеси 

сучасного суспільства А.Шаров зазначає, що важливою особливістю, яка 

стримує модернізаційну динаміку, є синхронність перетворень як у ціннісній 

сфері та базисних механізмах соціального регулювання, так й в 

інституціональному середовищі [60]. 

В результаті аналізу процесів розвитку в соціальній сфері дослідник 

виділяє такі чинники соціальних змін, що мають невибіркову дію й 

впливають водночас на всі головні складові суспільного розвитку, це 

соціально-структурні зміни (суттєві зміни в соціальній структурі не 

обумовлюють значні зміни в свідомості людей – саме висока соціокультурна 

сталість буде визначати подальшій розвиток); комунікативні процеси (при 

наявності високої інформованості населення та зовнішній насиченості 

інформаційного поля фактологічною інформацією відзначаються сильні 

деформації у відборі інформації для "масового використання", її висока 

ідеологізованість та заангажованість ЗМІ) [60]. Тобто, процес інституційного 

розвитку системи державного управління повинен охоплювати особливості 
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та тенденції змін в адміністративній, інформаційній, соціально-економічній, 

культурній, політичній та інших сферах суспільного життя. 

Отже, становлення сучасної демократичної держави визначається 

формуванням соціальної основи ринкової економіки, забезпеченням 

стабільності, миру і злагоди у суспільстві, створенням ефективної політичної 

системи, становленням та розвитком громадянського суспільства. Вирішення 

конфліктів у суспільстві та їх попередження можливе через механізми 

партнерства (соціального, політичного тощо), що безпосередньо 

відображається в розвитку інститутів державної влади та державного 

управління. 

Невирішеність гострих соціальних проблем, відсутність дієвих 

механізмів забезпечення гуманітарної спрямованості у діяльності органів 

державної влади, нерозвиненість або відсутність адекватних сучасним 

умовам державотворення інститутів державного управління негативно 

впливає на суспільно-політичну ситуацію в країні. 

Взагалі слід зазначити, що назріла необхідність адекватного 

відображення в методології досліджень інституційних змін сутності складних 

процесів інтеграції та глобалізації, розуміння і бачення перспектив України 

щодо соціальних та економічних перетворень, врахування національних 

інтересів країни в процесах державотворення, необхідності інституційних та 

політичних змін в державі, що сприятиме ефективному здійсненню 

реформування системи державного управління. 

 

3.2. Соціальні цінності та нова парадигма державного 

управління в Україні 

 

Актуальність дослідних знань про державне управління наукове 

співтовариство визнає беззаперечно. В розробках з цієї проблематики мають 

теоретичну і практичну потребу державні інстанції, органи влади та 

управління, регіональні і самоврядні установи. Тому культурологія, 
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політологія, соціологія і філософія, вже розпочинаючи з періоду Аристотеля 

та Платона, Ніколо Макіавеллі і Георга Гегеля пов’язують дієвість форм 

держави з ефективністю різновидів державного управління. Ці та інші 

наукові дисципліни (логіка, історіографія чи теорія пізнання ) епізодично 

переосмислюють творчі розмисли світових мислителів про владу, державу, 

політику, управління. Але раніше вони робили це здебільшого за принципом 

дотичності, а свої роздуми, підсумки та узагальнення, занотовані в трактатах 

або хроніках, подавали державним органам влади та управління переважно у 

вигляді моральних повчань і соціологічних рекомендацій (Аристотель, Лао-

Цзи чи Конфуцій). Такий підхід спрощував теоретичну картину методів, 

способів і форм державного керівництва, з одного боку, чи політизував 

владне правління, з іншого (Дж.Бернем, Д.Белл, Дж.Гелбрейт, К.Поппер). Ця 

наукова традиція зберігається посьогодні. 

В результаті ключові характеристики дослідного знання про державне 

управління  набували ознак і рис або цілковитої схожості з компетенцією 

науки, або кваліфікаційної розбіжності з нею, головним чином за 

концептуальними моделями і схемами. При цьому виявилося, зрештою, що 

владне керівництво та наука про державне управління міцно стикуються на 

політичних засадах, якщо мовиться про компромісне єднання інтересів та 

потреб держави з громадянськими цінностями суспільства.  

За таких суб’єктивних обставин світоглядні раритети держави і 

громадянського суспільства збігаються чи розходяться, аж до граничних меж 

одностайності чи крайніх ідеологічних протиріч. Внаслідок такого стану 

речей як об’єкт дослідження виокремлюється державне управління, а за 

предмет аналізу беруться саме ті процеси, стани та явища, світоглядний 

порядок у мотиваційній поведінці владних, виконавчих, регламентивних і 

самоврядних органів. Водночас опозиційні до влади підходи досить успішно 

висувають альтернативні проекти, реформаційні головним чином, зовсім не 

ті, що офіційно визнаються, а реалізовуються лише в перспективі, в 

основному за вольовим чи керівним схваленням. 
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Через це з’являються два напрями і течії в наукових дослідженнях про 

державне управління: провладний та просуспільний. Зазначена специфіка 

еволюційного (інволюційного) розвитку наукових знань помітно, якщо не 

істотним чином, розпочинає впливати на вибір дослідних мотивацій та 

орієнтацій, моделей і прогнозів, принципів або способів раціональної 

організації владного, державного чи регіонального управління. У зв’язку з 

цим перед тим, як перейти до огляду безпосередніх наукових теорій, що 

стикуються з інтересами та потребами сфери державного керівництва, слід 

уточнити деякі визначальні поняття, насамперед – через призму дослідного 

знання. Це уявляється доцільним з багатьох теоретичних причин. Зокрема 

тому, що в науці про державне управління наявні різні фактори, котрі 

визначають зміст і сутність владних діянь та рішень. Деякі з них корегують 

соціальні відносини між державним і політичним керівництвом, 

безпосередньо управлінням або соціальним регулюванням. Тому різні 

наукові школи, напрями, течії або рухи дотримуються своїх, притаманних 

лише їм, а не стороннім конкурентам, методів і принципів з’ясування 

соціальної практики в сфері управлінської діяльності. 

Соціальна культурологія, моралістична політологія чи управлінська 

філософія наголошують, при чому з давніх пір, що про наявність дійової та 

ефективної науки в структурі державного управління достовірно можна 

стверджувати тоді, коли вона має розгалужену мережу відповідних 

інтелектуальних ресурсів (інформаційних, кадрових, навчальних, 

просвітницьких, субординарних). Вузловими осередками такого роду 

співзалежних асоціацій, корпорацій, об’єднань чи організацій за 

колективними або приватними інтересами можна визнати наукові школи 

(вчителі з послідовниками, групи спеціалізованих фахівців, однодумці за 

плановими завданнями і програмами). Це – спеціалізовані установи з 

науковими колективами, або ті, розуміється, котрим підкоряються аналітики, 

вчені, експериментатори, власне, – спеціалісти різних галузей теоретичних, 

прикладних і фундаментальних знань. 
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Окрему групу інтелектуального корпусу, який займається проблемами 

державного управління та соціального регулювання, головним чином на 

міждисциплінарному стику, було б доречно ідентифікувати з 

спеціалізованою течією, яка досліджує та вивчає гуманітарне управління на 

граничних межах наукових галузей  теоретичного пізнання. З-поміж 

наукових течій різного профілю можуть започатковуватися як консенсусні чи 

солідарні відносини, так і, безумовно, стосунки дослідного і теоретичного 

протистояння за гіпотезними, програмними або теоретичними версіями. Все 

це означає, свого роду, науковий рух, вітчизняний чи міжнародний, 

консолідований, спорадично одностайний чи різнобіжний за мотивацією, 

поведінкою, орієнтацією, спрямованістю. Відродження дослідних шкіл 

управлінського профілю в епізодичному або регулярному варіанті складає 

наукову традицію, що свідчить про міцність, стійкість і тривалість 

дослідного знання, котре примножується або розпорошується, забувається 

чи, навпаки, майже цілком успадковується.  

Експериментальна, прикладна і теоретична наука, що  обслуговує 

владне керівництво, державне управління, діє та існує за цими ж самими 

принципами. Проте вона змушена балансувати між інтересами, потребами та 

цінностями держави і громадянського суспільства. Адже будь-яка форма 

загального чи спеціалізованого управління містить у собі політизований 

контекст, тому що керує насправді, відносинами, інтелектуальною, майновою 

або приватною власністю. Корпус управлінців якраз і репрезентує 

представників інтелектуальної власності, за допомогою котрого державний 

чи приватний сектори накопичують доходи, збільшують прибутки, залучають 

інвестиції, створюють монополії на товарних ринках.  

В сучасних ринкових відносинах основними регуляторами 

виробництва, обміну та розподілу матеріальних благ виступає економічний 

принцип товарного попиту і масового споживання. Тому дехто з аналітиків, 

науковців чи управлінців вже розпочинає сумніватися у потребі державного 

керівництва та соціального регулювання. Цю проблему можна визнати 
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досить актуальною для теорії економіки, культурології управління та 

соціальної політології. Тому слід, вірогідно, констатувати, що державне 

управління керує не лише економічними процесами та явищами, але й 

регулює владні повноваження і функції, а також упорядковує міжнародні 

відносини, які здійснюють визначальний вплив на політику господарювання, 

інвестиційний клімат або фінансову сферу. Водночас доцільно наочно уявити 

собі діючу у кожній розвинутій державі ієрархічну систему: держава – 

економіка – наука – підприємства – регіони – технології – суспільство. Ця 

політизована система виступає у якості єдиного господарського комплексу з 

багатьма різновидами організації виробництва і спеціалізованого управління, 

яке безпосередньо чи опосередковано займається бюджетною, податковою, 

культурною, освітньою чи фінансовою політикою. Більшість цих соціальних 

механізмів державного управління (регулювання) навряд чи може 

функціонувати відокремлено. Для них необхідна ефективна державна 

система – гармонійна, єдина, комплексна, цілісна. 

Політична роль державного управління зростає в соціальних умовах 

бунтарства, війн, збройних протистоянь або міжетнічних конфліктів. Ця 

регулятивна місія державного управління продовжує займати чільне місце і в 

системі ринкових відносин, оскільки вони мають потребу в законодавчій 

розробці дійових механізмів боротьби з корпоративним монополізмом, 

організованою злочинністю, наркоманією та наркобізнесом, терором і 

тероризмом. Соціальне регулювання реформаційних процесів зазнає 

безумовної політизації, в першу чергу, тоді, коли відбувається перехід від 

однієї суспільної формації до іншої, наступної. Державне управління 

надзвичайними ситуаціями теж є політикою.  

Джерелознавчий пласт різнобічних знань про державне управління 

спонукає до завдання інноваційного визначення поняття «держава». 

Більшість наукових концепцій і теорій по-різному пояснює термін „держава”. 

Наприклад, за Платоном – це правління мудрих і філософів, Т.Мором або 

Т.Кампанеллою – громадські общини з утопічним світоглядом, Ф.Беконом 
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(праця „Нова Атлантида”) – прогностична роль державної науки в 

раціональному управлінні. Релігійні напрями, рухи, течії та школи 

розглядають владу, державу та політику як теократичну форму дуалістичного 

керівництва громадянським суспільством (бл.Августин) або „народну 

теократію” з формальними способами демократичного управління 

(М.Вишняк, 1883-1977 рр., США). Тобто, вони пропагують  теоретичні 

принципи розмежування, завдань, мети, повноважень і функцій з питань 

культурології спеціалізованого управління між п’ятьма гілками соціальної 

влади: державною, виконавчою, інформаційною, правовою, судочинною та 

церковною. 

Взагалі, як більшість колишніх, так і меншість сучасних наукових 

теорій приписують державі метафоричні ознаки та риси. Тому, що все 

залежить від специфіки наукових дисциплін, у межах яких це поняття 

розглядається, а також від дослідної традиції, що складається під 

безпосереднім впливом пізнавального досвіду. Для теоретичної думки ця 

категорія поглядів на державу має пізнавальне значення, але не більше. 

Справа значно ускладнюється, якщо вони екстраполюються на державне 

управління та соціальне регулювання. Соціальна філософія чи теоретичне 

право більше зосереджуються на моральних або формальних контекстах, 

аніж на інтересах, потребах і цінностях владного керівництва та державного 

управління. Поняття „милосердя”, „свободи” чи „справедливості”, про 

соціальну реалізацію яких мають клопотатися влада, держава і управління, 

володіють ознаками термінологічного універсалізму. Через це ускладнюється 

розуміння місця і ролі такого роду понять в системі та структурі 

методологічного управління. Проте вони свідчать про характер управління 

поведінкою, мотивацією, свідомістю, уявленнями. Тому вкладемо у поняття 

„держава” спеціалізований зміст, більше наближений до теорії і практики 

державного управління соціальними відносинами, зв’язками, об’єктами, 

процесами, станами, явищами. 
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Держава – це, перш за все, спеціалізований інститут з повноваженнями 

і функціями законодавчого, морального, правового та спонукального 

управління соціальними відносинами, господарськими процесами, об’єктами 

і суб’єктами підприємницької діяльності, громадськими організаціями та 

суспільними установами. Іншими словами, держава означає владу та 

управління, а соціальні інституції, що беруть участь в цих процесах, – 

структури та системи, в яких зосереджується виконавчий, керівний і 

регулятивний потенціал. 

Державна влада як суб’єкт державного управління в суспільній системі 

виступає елементом, що має особливий набір функцій. Одним із 

найважливіших принципів та функцій державної влади, на думку Н.Нижник 

та О.Машкова є цілепокладання [61]. 

Системний підхід до суспільства визначає також наявність стратегічної 

спрямованості системи, яка є нестабільною та наближається до колапсу за 

умови відсутності стратегічного планування. Відтак однією з передумов 

існування суспільної стратегії (напрямку руху системи) є існування 

механізмів цілепокладання. 

Функція цілепокладання державної влади в новій парадигмі 

державного управління означає здатність об’єднання існуючих суспільних 

орієнтацій в єдиний, зрозумілий всім суб’єктам суспільно-політичного 

процесу напрям руху (розвитку) суспільної системи. 

Серед принципів та правил системного підходу, невиконання яких 

призводить до тяжких провалів та збоїв в державному управлінні, 

Г.Атаманчук визначає [62, с. 58]: 

- пріоритет стратегії перед тактикою, суспільних інтересів над вузько 

груповими; 

- пріоритет функцій над структурами; 

- забезпечення динамічного відтворення продуктивних сил, виробничих 

відносин, експериментально-виробничої бази, ресурсів; 

- розширене відтворення відповідних підсистем управління; 
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- наявність чіткої системи потоків інформації і коригуючих впливів на 

принципах зворотнього зв’язку; 

- функціонування системи прийняття рішень та контролю за 

виконанням; 

- системний підхід до вирішення всіх державних завдань; 

- співпадіння формальних та реальних суб’єктів влади та управління. 

Такий погляд на державу полегшує розуміння багатьох аспектів 

теоретичних концепцій про наукове управління, що в розпорошеному вигляді 

містяться у джерелознавчому масиві як минулих, так і сучасних дослідників. 

Втім, це ще далеко не все. Слід зауважити, що державне управління – це різні 

види, способи і форми керівництва соціальною поведінкою громадянського 

суспільства, органами влади та управління, регіональних і самоврядних 

установ, безпосередньо чи опосередковано причетних до повсякденного 

контролю за унормованим перебігом ситуативних подій та явищ. Він, до речі, 

стикує політологічну науку про державне управління з соціальною 

практикою, напрочуд різновекторною за культурологічними, моральними і 

світоглядними рисами. У суспільствах перехідних до демократії держава, за 

інерцією отриманою від своїх попередників, й надалі зазіхає на статус 

незаперечного володаря дум. Спостерігається парадокс, коли прогресивна 

правляча еліта (яку ми часто ототожнюємо з державою) змушена нав’язувати 

суспільству цінності демократії, вдаючись до засобів, більше притаманних 

тоталітарній державі. Чомусь вважається, певно через брак політичної 

свідомості суспільства та достатньої кількості сучасних, прогресивно 

мислячих політичних і громадських діячів, що цінності абстрактної 

демократії є більш привабливими, ніж реальна свобода. В українському 

суспільстві це чітко проявляється. Але формальна демократія може бути 

надзвичайно тиранічною. Хоча насправді це лише перша, найнезначніша 

сходинка до реалізації свободи. “Права людини, – зауважує Л.Колаковскі, – 

тобто повноваження, якими володіє кожен одноосібно, не варто плутати з 

демократичними правами; перші не є розширеним застосуванням чи 
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частиною других, а навпаки – їх межею” [63, с. 239]. Тому ми можемо 

спостерігати сьогодні появу відвертої критики демократії чи громадянського 

суспільства. 

Разом з тим, одним з позитивних продуктів постіндустріального 

суспільства є визначення поняття та з’ясування суспільно-функціональних 

особливостей державного управління, відокремлення його від інших 

управлінських парадигм. Науковцями було сформульовано та запроваджено 

кілька теоретико-методологічних підходів до обґрунтування сутнісних 

чинників державного управління [64]: 

- теорія „X” (Д.Мак-Грегор) базується на розумінні, що автократичний 

режим управління виховує індивіда, як члена суспільства, що мало 

зацікавлений в розвиткові такого суспільства та не зорієнтований на його 

збереження; 

- теорія „Y” (У.Оучі) базується на розумінні, що демократичний режим 

управління більш сприятливий до прояву ініціативи у індивіда та 

орієнтування його на збереження даного суспільства та його системи; 

- теорія „Z”, чи за деякими відмінностями „I” (Д.Месер), базується на 

оптимізації суспільної взаємодії через формування глибоких внутрішніх 

настанов, спільних цінностей (характерних для всього суспільства), сильна 

віра в індивідуалізм та єдиний статус всіх членів суспільства. Саме такий 

підхід покладений в основу нової парадигми управління. Державне 

управління сьогодні, не лише на західних теренах, але і у вітчизняній науці, 

визначається як соціально-ціннісний феномен політично організованої 

цивілізації. 

Таким чином, можемо зазначити, що сучасне державне управління 

повинне усвідомлюватися як вплив на суспільну систему та її окремі складові 

на основі вивчення об’єктивних закономірностей та тенденцій розвитку для 

забезпечення оптимального функціонування і регулювання системи при 

узгодженні інтересів теперішнього та майбутнього. 
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Разом з цим треба наголосити, що основними характеристиками нової 

парадигми управління, виступають : 

- децентралізація управління та всебічний розвиток самоврядування й 

ініціативи громадськості; 

- поєднання державного адміністрування та громадського управління, в 

країні повинні формуватися загальні цінності як держави, так і суспільства; 

- розвиток демократичних засад та врахування громадської думки при 

виробленні державної політики; 

- співвіднесення громадських та особистісних, загальнодержавних та 

місцевих інтересів; 

- об’єктивність, загальнодоступність, повнота і оперативність 

інформації; 

- планування та прогнозування розвитку; 

- проведення кадрової політики в органах державного управління за 

принципами професіоналізму та компетентності; 

- гарантія законності та контроль за виконанням й дотриманням 

законів; 

- нарешті, формувати таку парадигму державного управління, в основі 

якої повинні бути нові цінності, такі, як професіоналізм – патріотизм – 

прозорість – публічність [65]. 

Глобалізація та процеси, що з нею пов’язані, викликали 

переосмислення ціннісної парадигми державного управління. Суспільство 

соціальної динаміки й інформаційного розвитку, більшої відкритості й 

прозорості процесів вироблення політики ставить підвищені вимоги до 

соціальної обумовленості й спрямованості державного управління, змін 

масштабності та ефективності його функціонування [66, с. 6-7]. 

Основним ресурсом розвитку в новій парадигмі державного управління 

виступає людина. Точка відліку в системі координат суспільного розвитку 

згідно такого підходу спрямована на людину, окремого члена суспільства. 

Новий підхід наголошує, що людина є змінною, але непідконтрольною 
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частиною суспільної системи. Визначаючи людину основним ресурсом 

розвитку, і водночас найвагомішою цінністю цивілізації, система державного 

управління повинна переорієнтувати акценти на задоволення зростаючих 

потреб кожної людини, її цінностей та інтересів зокрема, і ці проблеми мають 

величезну перспективу для подальшого аналізу. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1. З якими проблемами зіштовхується система державного управління 

у процесі інституційного розвитку? 

2. Які наслідки мають інституційні зміни в аспекті ефективності 

державного управління? 

3. Яке місце займають соціальні цінності в системі взаємовідносин 

держави і суспільства? 

4. На чому грунтується процес змін парадигми державного 

управління? 
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РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КУРСУ УКРАЇНИ НА 

МІЖНАРОДУ ІНТЕГРАЦІЮ 

 

4.1. Нормативно-правове забезпечення європейської 

інтеграції України  

 

Прийняття відповідальних політичних рішень щодо стратегічного 

курсу на інтеграцію до Європейського Союзу викликало до життя 

динамічний переговорний процес між головними інститутами ЄС та  

Україною. В основу цього процесу було покладено головні законодавчі та 

нормативно-правові документи ЄС, що ґрунтуються на нормах 

європейського та міжнародного права, відповідно до яких Україна повинна 

була, враховуючи необхідність реалізації однієї з головних вимог до країн, 

що бажають вступити в ЄС – гармонізації законодавства, тобто приведення 

його у відповідність нормам європейського права, – визнати й закріпити у 

відповідних нормативно-правових документах власні євроінтеграційні 

прагнення. Враховуючи історично обумовлену суспільно-політичну і 

економічну ситуацію в Україні, в двосторонньому порядку було визнано 

пріоритетним напрям розвитку відносин між Україною та ЄС на засадах 

стратегічного партнерства. 

11 грудня 1999 року Європейська рада, беручи до уваги Договір про 

Європейський Союз та враховуючи те, що Угода про партнерство і 

співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами набула чинності 1 березня 1998 року, прийняла спільну 

стратегію щодо України, якою визначено Стратегічне партнерство між 

Європейським Союзом та Україною, що ґрунтується на спільних цінностях та 

інтересах, є невід’ємним фактором зміцнення миру, стабільності та 

процвітання в Європі. 

Свобода, незалежність і стабільність України відносяться до 

найбільших досягнень нової Європи, яка позбулася старих розподілювальних 



 125 

ліній. Відповідно до нових партнерських відносин, що почали будуватись, 

важливим кроком з боку ЄС та її головних інституцій стало формування та 

закріплення відповідних стратегічних цілей та пріоритетів у 

взаємовідносинах з Україною. 

Європейським Союзом визначено такі стратегічні цілі стосовно 

України: 

 - робити внесок у створення стабільної, відкритої, плюралістичної 

демократії в Україні, що базується на верховенстві права, та підтримку 

стабільно функціонуючої ринкової економіки на користь усьому народові 

України; 

 - співпрацювати з Україною в підтриманні стабільності та безпеки в 

Європі та усьому світі та у пошуку ефективних шляхів вирішення спільних 

проблем, які постають перед континентом; 

 - розширювати економічне, політичне та культурне співробітництво з 

Україною, а також співробітництво в сфері юстиції та внутрішніх справ. 

Відповідно до Стратегії Європейська Рада має намір здійснювати: 

- підтримку процесу демократичних та економічних перетворень в 

Україні (зміцнення демократії, верховенства права та публічних інститутів в 

Україні, підтримка процесу економічних перетворень в Україні); 

- забезпечення стабільності та безпеки і вирішення спільних проблем 

на європейському континенті (співробітництво для зміцнення стабільності та 

безпеки в Європі, співробітництво в сфері охорони навколишнього 

середовища, енергетики та ядерної безпеки); 

- підтримку зміцненню співпраці між ЄС та Україною в контексті 

розширення ЄС (підтримка інтеграції України в європейську та світову 

економіку, співробітництво в сфері юстиції та внутрішніх справ, регіональне 

та транскордонне співробітництво з сусідніми країнами, стратегією визначені 

інструменти та засоби співробітництва). 

Враховуючи положення Стратегії Європейського Союзу щодо України 

від 4 жовтня 1994 року, Спільної позиції Європейського Союзу щодо України 
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від 28 листопада 1994 року, а також відповідних рішень Ради Європейського 

Союзу, декларацій та документів Європейського Союзу, які стосуються 

України та з метою реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до 

Європейського Союзу, забезпечення всебічного входження України у 

європейський політичний, економічний і правовий простір та створення 

передумов для набуття Україною членства у Європейському Союзі 11 червня 

1998 року Указом Президента України була затверджена Стратегія інтеграції 

України до Європейського Союзу. 

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу визначає: 

- основні напрями співробітництва України з Європейським Союзом 

– організацією, яка в процесі свого розвитку досягла високого рівня 

політичної інтеграції, уніфікації права, економічного співробітництва, 

соціального забезпечення та культурного розвитку; 

- основні пріоритети діяльності органів виконавчої влади на період до 

2007 року, протягом якого мають бути створені передумови, необхідні для 

набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі.  

 Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу має забезпечити 

входження держави до європейського політичного (в тому числі у сфері 

зовнішньої політики і політики безпеки), інформаційного, економічного і 

правового простору. Отримання на цій основі статусу асоційованого члена 

ЄС є головним зовнішньополітичним пріоритетом України у 

середньостроковому вимірі і повинно співвідноситися в часі з набуттям 

повноправного членства в ЄС державами-кандидатами, які мають спільний 

кордон з Україною. 

Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу визначено 

основні напрями інтеграційного процесу: 

- адаптація законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу, забезпечення прав людини, що полягає у зближенні із сучасною 

європейською системою права, що забезпечить розвиток політичної, 

підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, 
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економічний розвиток держави у рамках ЄС і сприятиме поступовому 

зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, що склався у 

державах-членах ЄС. Адаптація законодавства передбачає реформування 

правової системи та поступове приведення її у відповідність із 

європейськими стандартами і охоплює приватне, митне, трудове, фінансове, 

податкове законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, 

охорону праці, охорону життя та здоров'я, навколишнє природне середовище, 

захист прав споживачів, технічні правила і стандарти, транспорт, а також 

інші галузі, визначені Угодою про партнерство та співробітництво; 

- економiчна iнтеграцiя та розвиток торговельних вiдносин мiж 

Україною та ЄС, що полягає у лібералізації і синхронізованому відкритті 

ринків ЄС та України, взаємному збалансуванні торгівлі, наданні на засадах 

взаємності режиму сприяння інвестиціям з ЄС в Україну та українським 

експортерам на ринках ЄС, запровадженні спільного правового поля і єдиних 

стандартів у сфері конкуренції та державної підтримки виробників. 

Економічна інтеграція базується на координації, синхронізації та 

відповідності прийняття рішень у сфері економіки України та ЄС і 

передбачає ліквідацію обмежень розвитку конкуренції та обмеження 

застосування засобів протекціонізму, сформування основних економічних 

передумов для набуття Україною повноправного членства у ЄС; 

- інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки, 

що ґрунтується на тому, що розвиток і зміцнення ЄС поглиблюють 

загальноєвропейську безпеку в усіх її вимірах. Кооперативна безпека, пошук 

підходів до якої, поряд з іншими європейськими і трансатлантичними 

структурами, активно веде ЄС, має стати для України гарантією власної 

безпеки. Розширення співпраці між Україною та Західно-Європейським 

Союзом – основною структурою оборони та безпеки ЄС – є одним із 

основних чинників інтеграції України до ЄС;  

- політична консолiдацiя та змiцнення демократії передбачає 

неухильне поглиблення політичного діалогу і поліпшення загальної 
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атмосфери відносин між Україною та ЄС (саміти, міністерські консультації, 

зустрічі на експертному рівні) і спрямована на гарантування політичної 

стабільності як в Україні, так і на всьому Європейському континенті, 

забезпечення мирного розвитку та плідного співробітництва всіх 

європейських націй, зміцнення демократичних засад в українському 

суспільстві. З одного боку, політичну консолідацію необхідно розглядати як 

зовнішньополітичну, що спрямована на зміцнення європейської безпеки і 

включає всебічне входження України в європейський політичний, правовий, 

економічний, інформаційний, культурний простір, а також ідентифікацію 

політики ЄС щодо України, відокремлення її від політики ЄС щодо Росії та 

підтримку державами Європи та світовим співтовариством стратегії інтеграції 

України до ЄС. У цьому контексті важливим є співробітництво з Європейською 

Комісією, Європарламентом та іншими загальноєвропейськими інституціями, а 

також поглиблення відносин з окремими державами-членами ЄС.  

Істотною складовою зовнішньополітичної консолідації слід вважати 

згоду ЄС на поступове залучення України до міжрегіональних ініціатив 

Союзу. Одним з реальних внесків на шляху до зближення політичних 

позицій України та ЄС було б досягнення згоди щодо спільної позиції в ООН 

з глобальних міжнародних питань.  

З іншого боку – це внутрішньополітична консолідація, що базується на 

виборі, зробленому українським суспільством на користь інтеграції до ЄС. 

Вона включає зміцнення демократії та верховенства права в державі, сприяє 

становленню громадянського суспільства в Україні і дальшому формуванню 

української політичної нації як повноправного члена сім’ї європейських 

націй.  

Політична консолідація повинна відбуватися лише за умови 

двосторонніх кроків. На період до набуття Україною статусу асоційованого 

члена ЄС слід послідовно дотримуватися принципу паритетності, 

домагаючись від ЄС рівноцінних зустрічних кроків;  
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- адаптацiя соцiальної полiтики України до стандартiв ЄС полягає у 

реформуванні систем страхування, охорони праці, здоров'я, пенсійного 

забезпечення, політики зайнятості та інших галузей соціальної політики 

відповідно до стандартів ЄС і поступовому досягненні 

загальноєвропейського рівня соціального забезпечення і захисту населення. 

Вона має здійснюватися у рамках загальної програми реформ з активним 

залученням інституцій та програм ЄС та його держав-членів і 

першочерговим спрямуванням технічної допомоги ЄС саме на адаптацію 

соціальної політики. Важливе значення у цьому контексті матиме 

ратифікація і дальша імплементація Україною Європейської соціальної 

хартії, а також укладання угод з координації систем соціального 

забезпечення робітників, які мають українське громадянство і працюють на 

території держав-членів ЄС; 

- культурно-освітня i науково-технічна інтеграція зумовлена 

потенційною можливістю досягти вагомих успіхів у інтеграційному процесі 

саме на цих напрямах. Вони охоплюють галузі середньої і вищої освіти, 

перепідготовку кадрів, науку, культуру, мистецтво, технічну і технологічну 

сфери. Інтеграційний процес на відповідних напрямах полягає у 

впровадженні європейських норм і стандартів у освіті, науці і техніці, 

поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. У 

кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні 

європейської культурної ідентичності та інтеграцію до 

загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного 

середовища. Здійснення даного завдання передбачає взаємне зняття будь-

яких принципових, на відміну від технічних, обмежень на контакти і обміни, 

на поширення інформації. Особливо важливим є здійснення спільних 

наукових, культурних, освітніх та інших проектів, залучення українських 

вчених та фахівців до загальноєвропейських програм наукових досліджень; 

- регіональна iнтеграцiя України, що передбачає встановлення і 

поглиблення прямих контактів між окремими регіонами України та 
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державами-членами і кандидатами у члени ЄС, їх розвиток у визначених у 

цій Стратегії напрямах для поступового перенесення основної ваги 

інтеграційного процесу з центральних органів виконавчої влади на регіони, 

до органів місцевого самоврядування, територіальних громад і, зрештою, 

якнайширше залучення громадян України; 

- галузева співпраця, пріоритетом якої в найближчій перспективі є 

сфера трансєвропейських транспортних, електроенергетичних та 

інформаційних мереж, співробітництво у галузі юстиції, запобігання та 

боротьба з організованою злочинністю і поширенням наркотиків, митна 

справа, науково-дослідницька сфера, промислова та сільськогосподарська 

кооперація тощо. Галузева співпраця передбачає, поряд з прийняттям 

галузевих програм співробітництва з ЄС, розроблення переліку підрозділів та 

посадових осіб у центральних органах виконавчої влади, місцевих органах 

влади, що відповідають за формування та реалізацію державної політики 

України щодо ЄС, встановлення прямих контактів між міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої влади України і відповідними 

директоратами Європейської Комісії; 

- спiвробiтництво у галузі охорони довкілля як одного з головних 

напрямів діяльності ЄС і актуальної проблеми для України, зумовленої не 

лише наслідками аварії на ЧАЕС, але й загальним станом довкілля в Україні. 

Таке співробітництво має привести до створення безпечного і сприятливого 

для людини загальноєвропейського екологічного простору. 

Поряд з цим важливим та необхідним кроком стало забезпечення 

підтримки та реалізації інтеграційних прагнень України в сфері внутрішньої 

політики як з боку структур влади, так і з боку громадянського суспільства. 

Внутрішнє забезпечення процесу інтеграції України до ЄС 

покладається на вищий, центральні та місцеві органи виконавчої влади 

України у співпраці з органом законодавчої влади, відповідними органами 

місцевого самоврядування. Керiвництво стратегiєю iнтеграцiї України до ЄС 

здiйснює Президент України. Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує 



 131 

реалiзацiю Стратегiї iнтеграцiї України до Європейського Союзу. 

Мiнiстерство закордонних справ України здiйснює заходи щодо забезпечення 

полiтичних вiдносин України з ЄС та координацiю дiяльностi органiв 

виконавчої влади у сферi зовнiшньої полiтики та полiтики безпеки. 

Мiнiстерство економiки України здiйснює мiжвiдомчу координацiю з питань 

мiжгалузевого економiчного та соцiального спiвробiтництва України з ЄС. 

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України i Мiнiстерство юстицiї України 

здiйснюють мiжвiдомчу координацiю з питань спiвробiтництва України з ЄС 

у межах своєї компетенцiї. Iншi мiнiстерства та центральнi органи виконавчої 

влади забезпечують реалiзацiю галузевого спiвробiтництва України з ЄС, 

iмплементацiю Угоди про партнерство та спiвробiтництво, здiйснюють iншi 

заходи у межах своєї компетенцiї та визначених Стратегiєю завдань з метою 

поглиблення iнтеграцiї України до ЄС. 

Стратегією передбачена розробка відповідної Програми, яка б стала 

головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення України до 

ЄС за всім спектром співробітництва – політичним, соціальним, фінансовим, 

економічним, торговельним, науковим, освітнім, культурним тощо. 

Таку Програму інтеграції України до Європейського Союзу було 

схвалено указом Президента України від 14 вересня 2000 року. 

Структуру Програми визначено з урахуванням досвіду країн-

кандидатів на вступ до ЄС, а також галузевих програм інтеграції України до 

ЄС. У Програмі охоплено практично всі сфери суспільного життя держави з 

метою досягнення критеріїв, що випливають з цілей валютного, 

економічного та політичного союзу держав-членів ЄС і сформульовані 

Радою ЄС в червні 1993 року у м. Копенгагені (копенгагенські критерії).  

Програма містить 140 розділів, кожний з яких складається з таких 

частин: 

- поточна ситуація (характеризується поточний рівень готовності 

України виконати відповідні зобов'язання у конкретній сфері для досягнення 

головної мети – набуття членства в ЄС, визначається поточний ступінь 
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відповідності нормативно-правових документів України базовим нормам 

ЄС); 

- короткострокові (2000–2001 роки), середньострокові (2002–2003 

роки) та довгострокові (2004–2007 роки) пріоритети (сформульовано верхній 

рівень цілей, яких слід досягти у відповідний термін, крім конкретних 

організаційних заходів щодо реформування окремих сфер суспільного життя 

країни, визначено найважливіші напрями адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС); 

- інституційні та фінансові потреби (дано оцінку ресурсів, необхідних 

для реалізації визначених пріоритетів). 

Основними розділами Програми є: 

- критерії членства в ЄС; 

- демократія та верховенство права; 

- судова система, що включає в себе підвищення рівня інституційної 

та адміністративної спроможності, поліпшення діяльності судових органів, 

підготовку фахівців, поліпшення доступу до інформації стосовно рішень 

судів; 

- права людини та захист прав національних меншин, що включає 

громадянські та політичні права, економічні, соціальні та культурні права, 

гарантії та захист прав осіб, які належать до національних меншин, захист 

інформації про особу, суспільну інформованість; 

- економічний розвиток країни – макроекономічна стабілізація та 

структурні реформи; 

- внутрішній ринок без кордонів, розгляд якого спрямований на 

загальні питання, вільний рух товарів, вільний рух капіталу, вільний рух 

послуг, вільне пересування осіб, конкуренцію, приватизацію; 

- економічні та фіскальні питання – економічний і монетарний союз, 

статистика та оподаткування; 

- секторальна політика, тобто промисловість, сільське господарство, 

енергетика, транспорт, малі та середні підприємства; 
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- соціальне наближення; 

- регіональна політика та регіональне співробітництво; 

- якість життя та навколишнього природного середовища, що 

передбачає вивчення навколишнього природного середовища, захист прав 

споживачів, охорону здоров’я; 

- інновації; 

- інформаційне суспільство; 

- освіта, навчання та молодь; 

- правосуддя та внутрішні справи, що включає імміграційні питання 

та прикордонний контроль, притулок, боротьбу з організованою злочинністю 

та незаконним обігом наркотиків, правову допомогу у цивільних та 

кримінальних справах, боротьбу з корупцією; 

- зовнішня економічна діяльність – торговельні та міжнародні 

економічні зв’язки, митниця; 

- зовнішня і безпекова політика; 

- адміністративні можливості, що розглядають адміністративну 

реформу, підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, 

регулятивні та наглядові органи в різних галузях; 

- фінансові питання, тобто внутрішній контроль, державний бюджет, 

загальна оцінка інституційних та фінансових потреб на реалізацію Програми. 

Шляхи та темпи реалізації окремих пріоритетів та Програми інтеграції 

України до Європейського Союзу в цілому будуть визначатись прогресом у 

проведенні економічних реформ, що є головною умовою успішної адаптації 

Україною в достатніх обсягах правових та нормативних стандартів ЄС – 

Acquis communautaire. 

Механізм реалізації Програми визначено у розділі II Стратегії 

інтеграції України до Європейського Союзу, де передбачено із створенням 

Програми щороку розробляти План дій з реалізації стратегічного курсу 

України на інтеграцію до ЄС, а також план роботи з адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу. Базова система пріоритетів 
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Програми дасть змогу щороку визначати взаємоузгоджений комплекс 

конкретних заходів у рамках зазначеного Плану дій. 

В основі Плану дій “Україна–Європейський Союз” лежить 

Європейська політика сусідства. План, схвалений Кабінетом Міністрів 

України 12 лютого 2005 року та Радою з питань співробітництва між 

Україною і Європейським Союзом 21 лютого 2005 року втілює рішучість 

Європейського Союзу та України працювати разом, щоб не допустити появи 

нових розподільчих ліній в Європі, посилювати свою політичну та 

економічну взаємопов’язаність. Розширення дає можливість для України та 

Європейського Союзу розвивати якомога тісніші відносини, що 

виходитимуть поза рамки співробітництва до поступової економічної 

інтеграції та поглиблення політичного співробітництва. Європейський Союз 

та Україна сповнені рішучості поглибити свої відносини та сприяти 

утвердженню стабільності, безпеки і добробуту. Такий підхід заснований на 

спільних цінностях, спільній власності та диференціації. Це сприятиме 

подальшому зміцненню стратегічного партнерства. План дій є важливим 

кроком у цьому процесі. 

План дій охоплює часові рамки у три роки. Його імплементація 

допоможе реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво як 

діючої основи співробітництва України та ЄС та сприятиме і підтримуватиме 

мету України щодо подальшої інтеграції до європейських економічних та 

соціальних структур. Імплементація Плану дій значно наблизить українське 

законодавство, норми та стандарти до законодавства Європейського Союзу. 

Він також закладе міцну основу для подальшої економічної інтеграції, 

спільних зусиль у напрямку Зони вільної торгівлі ЄС–Україна після вступу 

України до СОТ, на підставі ухвалення та реалізації економічних та 

торговельних норм та правил, які сприятимуть посиленню торгівлі, 

інвестування та зростання. План дій сприятиме розробці та реалізації 

стратегій та заходів, спрямованих на забезпечення економічного зростання та 

соціального зближення, зростання життєвого рівня та захисту навколишнього 
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середовища, забезпечуючи тим самим досягнення довгострокової мети 

сталого розвитку. 

Планом дій окреслено нові перспективи для партнерства, економічної 

інтеграції та співробітництва: 

- перспектива просування за рамки партнерства до значного рівня 

інтеграції, включаючи участь у внутрішньому ринку ЄС та можливість для 

України брати зростаючу участь у ключових аспектах політик та програм 

Європейського Союзу; 

- розширення рамок та поглиблення політичного співробітництва; 

- можливість наближення законодавства в економічній сфері, 

відкриття економік одна одній та подальше зменшення кількості 

торговельних бар'єрів, що стимулюватиме інвестиції та зростання; 

- збільшена фінансова підтримка: надання ЄС фінансової допомоги 

Україні сприятиме виконанню заходів, які визначені у даному документі. 

Крім того, Європейська Комісія розробляє новий Європейський інструмент 

сусідства та партнерства, який надаватиме допомогу Україні, у тому числі у 

сфері транскордонного та міжрегіонального співробітництва між Україною 

та державами-членами ЄС. Також через Європейський інвестиційний банк 

надаватиметься підтримка проектам, що потребуватимуть інвестицій у 

інфраструктуру; 

- можливості поступового відкриття або збільшення участі у певних 

програмах Співтовариства, що сприятиме розвитку культурних, освітніх, 

технічних, наукових зв'язків, а також зв'язків у сфері охорони навколишнього 

природного середовища; 

- підтримка в адаптації законодавства до норм та стандартів ЄС, 

включаючи надання технічної допомоги, обмін досвідом між державними 

службовцями (twinning) та цільові консультації і підтримку через механізм 

обміну інформацією про технічну допомогу (TAIEX); 



 136 

- поглиблення торговельних та економічних відносин, включаючи 

перегляд передумов створення Зони вільної торгівлі після вступу України до 

СОТ; 

- буде розглянута можливість укладення нової посиленої угоди, 

рамки якої буде визначено за результатами досягнення цілей цього Плану дій 

та загального розвитку відносин Україна - ЄС. Доцільність нових договірних 

зобов'язань розглядатиметься у належний час. 

Відповідно до перспектив партнерства визначено комплексний перелік 

пріоритетів діяльності як в рамках, так і поза рамками Угоди про партнерство 

та співробітництво, а саме: 

- посилення стабільності та ефективності органів, що забезпечують 

демократію та верховенство права; 

- забезпечення демократичного проведення президентських (2004 р.) 

та парламентських (2006 р.) виборів в Україні у відповідності до стандартів 

ОБСЄ; 

- забезпечення поваги до свободи засобів масової інформації та 

свободи слова; 

- розвиток можливостей для поглиблення консультацій між Україною 

та ЄС у сфері врегулювання кризових ситуацій; 

- посилення співробітництва у сфері роззброєння та 

нерозповсюдження ядерної зброї; 

- посилення співробітництва з питань нашої спільної сусідської та 

регіональної безпеки, зокрема щодо вироблення ефективного вирішення 

Придністровського конфлікту в Молдові, включаючи вирішення 

прикордонних питань; 

- вступ до СОТ; 

- поступова ліквідація обмежень та нетарифних бар’єрів, які 

перешкоджають двосторонній торгівлі та реалізації необхідних регулятивних 

реформ; 
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- поліпшення інвестиційного клімату шляхом запровадження 

недискримінаційних, прозорих і передбачуваних умов ведення бізнесу, 

спрощених адміністративних процедур та боротьби з корупцією; 

- податкова реформа, поліпшення функціонування податкової 

адміністрації та ефективне використання державних коштів; 

- започаткування конструктивного діалогу зі спрощення візового 

режиму між Україною та ЄС з метою підготовки до майбутніх переговорів 

щодо укладення угоди про спрощення візового режиму, беручи до уваги 

необхідність прогресу у триваючих переговорах щодо угоди про реадмісію 

між Україною та ЄС; 

- поступове наближення законодавства, норм та стандартів України 

до законодавства, норм та стандартів Європейського Союзу; подальше 

посилення дієздатності адміністративних та судових органів; 

- сприяння діалогу щодо питань працевлаштування та намагання у 

відповідності до УПС забезпечити, щоб ставлення до працівників-мігрантів 

не було дискримінаційним на підставі громадянства; 

- повна імплементація Меморандуму про взаємопорозуміння щодо 

закриття Чорнобильської атомної електростанції, включаючи завершення 

будівництва та введення в дію ядерних реакторів X2/P4 відповідно до 

визнаних міжнародних стандартів щодо ядерної безпеки. 

Відповідно до пріоритетів визначені напрями діяльності: 

- політичний діалог та реформування, що передбачає забезпечення 

демократії, верховенство права, прав людини та основних свобод; вирішення 

регіональних та міжнародних питань, співробітництво у сфері зовнішньої та 

безпекової політики, нерозповсюдження зброї масового знищення та 

роззброєння, попередження конфліктів та врегулювання кризових ситуацій; 

- економічні та соціальні реформи і розвиток, що передбачає 

функціонуючу ринкову економіку, монетарну та фіскальну політику, 

політику обмінного курсу, структурні реформи, соціальну сферу, зайнятість, 

зменшення бідності, регіональний та сталий розвиток; 
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- торгівля, ринкові та регуляторні реформи. Це перш за все рух 

товарів у торговельних відносинах, митних справах, стандартах, технічному 

регулюванні та оцінці відповідності (гармонізовані з ЄС сфери), скасуванні 

обмежень та покращенні управління (негармонізовані сфери ЄС), 

забезпеченні санітарних та фітосанітарних заходів, право щодо заснування; 

законодавство щодо діяльності компаній та послуг, рух капіталу та поточні 

платежі, пересування людей, у тому числі пересування працівників, інші 

ключові сфери, такі, як оподаткування, конкурентна політика, права 

інтелектуальної та промислової власності, державні закупівлі, статистика, 

фінансовий контроль, політика у сфері підприємництва; 

- співробітництво в сфері юстиції та внутрішніх справ; 

- транспорт, енергетика, інформаційне суспільство та навколишнє 

середовище; 

- міжлюдські контакти у галузі науки і технології, освіти, навчання, 

культури, в процесі формування громадянського суспільства, в процесах 

формування громадського здоров'я; 

- здійснення моніторингу. 

План дій визначає цілі та дії для співпраці України та ЄС на період 

його тривалості. У разі виникнення потреби в специфічних заходах, які 

вимагатимуть прийняття юридично обов'язкових рішень, Комісія 

рекомендуватиме Раді ЄС прийняти необхідні директиви для переговорів. 

 

 

4.2. Пріоритетні напрями європейської інтеграції 

України та механізми їх регулювання 

Вирішення завдань реалізації стратегічного зовнішнього та 

внутрішнього курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію 

пов’язане перш за все з необхідністю визначення основних пріоритетних 

напрямів інтеграції та механізмів їх реалізації. Докладніший аналіз умов 

інтеграції України до світового співтовариства дає змогу не тільки на 
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теоретичному, але й на практичному рівні визначити та закріпити наявні 

напрями та механізми інтеграції. Відповідне розуміння цього відображено у 

нормативно-правовій базі України. 

Так, у Посланні Президента України до Верховної Ради України 

“Европейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та 

соціального розвитку України на 2002–2011 рр.” (травень 2002 р.) були 

визначені практичні кроки України у напрямі європейської інтеграції для 

створення впродовж 2002–2011 рр. необхідних передумов для набуття 

Україною повноправного членства в ЄС. В цьому контексті важливою є 

адаптація законодавчої бази України до законодавства країн Європейського 

Союзу.  

На сьогоднішній день "пріоритетними", тобто такими, в яких 

першочергово має проводитись адаптація, слід вважати ті сфери українського 

законодавства, що регулюють відносини, пов'язані з: 

 підприємницькою діяльністю;  

 захистом конкуренції;  

 банкрутством;  

 захистом прав інтелектуальної власності;  

 митним регулюванням;  

 транспортом і зв'язком;  

 стандартами і сертифікацією;  

 енергетикою, включаючи ядерну;  

 державними закупівлями;  

 фінансовими послугами;  

 податковою політикою;  

 захистом персональних даних;  

 охороною довкілля;  

 трудовим правом;  

 боротьбою з відмиванням грошей;  
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 міграційною політикою;  

 банківською справою;  

 бухгалтерським обліком;  

 захистом прав споживачів;  

 інформатизацією [67]. 

Робота з адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

здійснюється центральними органами виконавчої влади в основному під час 

підготовки нового законодавства і повинна враховувати фундаментальні 

цінностті держави, серед яких домінують: 

 утвердження принципів законності, відповідного рівня 

національної та особистої безпеки громадян; 

 підтримка збалансованого стану політичного, суспільного процесів 

в державі; 

 інвестування у соціальне забезпечення та інфраструктуру; 

 підтримка найбільш незахищених верств населення; 

 забезпечення макроекономічної стабільності. 

Досягнення належного соціального рівня в Україні, який відповідав би 

європейським стандартам, можливе завдяки запровадженню механізмів 

управлінської стимуляції, які є одним із основних чинників розвитоку 

реальної економіки. Серед них треба визначити такі: 

 ефективні норми і обмеження; 

 посилення конкуренції; 

 врахування суспільної думки і взаємодія громадян і держави. 

Однією із передумов підвищення ефективності управлінської 

діяльності в контексті європейської інтеграції є інформаційне забезпечення 

суспільства, важливо, щоб інформація не прилаштовувалась до економічних 

реформ, а навпаки, економічні реформи максимально рухались завдяки 

інформаційному забезпеченню, враховуючи інтеграційні процеси, що 

відбуваються в Україні. 
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Необхідно наголосити, що подальший розвиток інтеграційних процесів 

в Україні можливий за наявності передумов, а саме - урахування в процесі 

здійснення державного управління економікою таких принципів: 

 врахування характеру, особливостей, умов розвитку суспільства, 

всіх його складових, ресурсів, засобів, стану об’єктів і суб’єктів 

господарювання; 

 використання нових обґрунтованих методів управління 

економікою та їх вдосконалення; 

 максимальне врахування інтересів, потреб суб’єктів 

господарювання, зміцнення взаємозв’язку між державою і суспільством; 

 правова та наукова обгрунтованість державно-управлінських 

рішень; 

 розподіл влад та взаємодія владних структур; 

 делегування повноважень серед усіх суб’єктів управління 

економікою; 

 соціальна спрямованість в економіці;  

 оптимізація управління з точки зору її ефективності; 

 комплексний підхід в управлінні економікою; 

 публічність державного управління, відкритість та 

підконтрольність. 

До основних пріоритетів у сфері реалізації соціальної політики в 

контексті європейської інтеграції України можна віднести: 

 створення працездатним громадянам умов для отримання роботи з 

урахуванням їх рівня кваліфікації, можливостей підвищення ефективності їх 

праці. Надання справедливого заробітку, забезпечення підвищення 

кваліфікації, зміни професії, створення умов для оздоровлення і відпочинку; 

 створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, 

стимулювання її соціальної спрямованості і розвитку; 

 підтримка сімей, що мають дітей, до досягнення ними повноліття; 
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 створення юнакам і дівчатам рівних стартових можливостей для 

отримання освіти і професійної підготовки за рахунок суспільства, а також 

забезпечення їх робочими місцями після закінчення навчання [67, с. 112]. 

Важливим для побудови справжнього демократичного суспільства, 

досягнення консенсусу щодо стратегічних напрямів подальшого розвитку 

держави, адаптації діяльності її владних структур до вимог світової спільноти 

є реалізація в повному обсязі конституційних положень щодо балансу всіх 

гілок влади; розмежування повноважень і відповідальності між вищими 

інституціями влади: Президент України – Верховна Рада України – Кабінет 

Міністрів України. Процес формування інституцій кожної з гілок влади 

повинен здійснюватись на засадах демократії, захисту прав і свобод людини і 

громадянина, створення правових механізмів унеможливлення узурпації 

влади однією з гілок влади. 

Сучасний стан розвитку політичної системи в Україні потребує 

комплексної розбудови існуючої в Україні системи державного управління 

всіма сферами суспільного життя. Зміни до Конституції, що набули чинності 

у 2006 році, визначили новий статус Президента України. Вони зменшили 

обсяг його повноважень, передусім у сфері формування і діяльності 

виконавчої влади. Разом з тим і у новій політичній моделі Президент України 

є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина. Перехід України до моделі Європейської представницької 

демократії, що забезпечує рівноправну взаємодію органів влади і 

громадянського суспільства, розвиток демократичних механізмів впливу 

інституту президентства має велике значення.  

Головна мета діяльності інституту президентства – підвищення 

ефективності діяльності органів державної влади і управління стосовно 

захисту інтересів країни та її громадян шляхом посилення відповідальності 

органів влади і управління за прийняття державно-управлінських рішень. 

Найвищим проявом впливу інституту президентства є контроль за 

дотриманням Основного Закону України всіма суб’єктами суспільно-
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правових відносин: громадянами та їхніми об’єднаннями, недержавними 

установами, органами державної влади та управління. Невід’ємною 

частиною демократичних механізмів впливу інституту президентства є укази, 

розпорядження та доручення Президента, які є обов’язковими для виконання 

на території України. На реалізацію своїх повноважень Президент, 

використовуючи демократичні механізми впливу на різноманітні сфери 

суспільного життя, має право давати доручення державними органам 

виконавчої влади всіх рівнів. Ці акти і доручення стосуються, зокрема, 

вирішення соціально-економічних проблем країни, розвитку реального 

сектора економіки, підвищення добробуту населення. Прийняття цих актів є 

реалізацією державних рішень, формування яких грунтується на відповідних 

наукових та правових експертних висновках.  

Демократичні механізми впливу інституту президентства спрямовані 

на: 

 дотримання відповідності нормативно-правових рішень, які 

ухвалюються Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами 

виконавчої влади всіх рівнів, керівниками державних підприємств, установ та 

організацій, вимогам Конституції і законів України; 

 адекватність управлінських рішень, ухвалених державними 

органами виконавчої влади всіх рівнів, завданням соціально-економічного 

розвитку визначених у актах Глави держави; 

 виявлення непрофесіоналізму та корупції у державних органах 

виконавчої влади. 

Вагомим демократичним механізмом впливу інституту президента є 

звернення Глави держави до Конституційного та інших судів щодо 

скасування нормативно-правових актів та рішень державних органів 

виконавчої влади, якщо їх рішення суперечать чинному законодавству. 

Інститут президентства, використовуючи демократичні механізми 

впливу, охоплює стратегічні напрями діяльності органів виконавчої влади, 

сфери життєдіяльності суспільства.  
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Важливою складовою діяльності інституту президентства є гласність, 

за допомогою якої забезпечується демократизм управлінської діяльності, її 

підконтрольність суспільству, а також можливість населення впливати на 

підготовку рішень, що стосуються їх інтересів, прав і свобод. Велику роль 

щодо впливу інституту президентства в оновленій політичній системі 

України відіграють засоби масової інформації. Послідовне впровадження 

принципу гласності створює необхідні передумови для участі громадян у 

вирішенні важливих соціальних проблем. 

Пріоритетними напрямами оптимізації інтеграційних процесів у сфері 

державної влади та місцевого самоврядування є: 

 визначення єдиної інституції щодо ефективного управління і 

координації усім комплексом трансформації державної влади та місцевого 

самоврядування; 

 чітке правове визначення статусу Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Трансформація 

Кабінету Міністрів України у політичний орган; 

 звільнення центральних органів влади від невластивих їм функцій 

оперативного і господарського управління, недопущення комерціалізації 

центральних органів виконавчої влади, законодавче визначення їх 

повноважень в межах функцій держави, а також їх участь у здійсненні 

цілеспрямованої стратегії соціально-економічного розвитку країни; 

 перерозподіл та чітке розмежування повноважень між 

центральними і місцевими органами влади та органами місцевого 

самоврядування на основі субсидіарності (надання адміністративних послуг 

максимально наближується до їх безпосереднього споживача з урахуванням 

повноти та належної якості цих послуг шляхом концентрації матеріальних і 

фінансових засобів на відповідних територіальних рівнях управління); 

 удосконалення адміністративно-територіального устрою України; 
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 забезпечення збалансованого регіонального розвитку, керованості 

і системних перетворень на рівні регіонів; 

 активізація транскордонного співробітництва; 

 державна підтримка і гарантування місцевого самоврядування, 

формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно зі 

стандартами Ради Європи; 

 оптимізація місцевих бюджетів, повне фінансово-матеріальне 

забезпечення на виконання нових повноважень; 

 посилення ролі інститутів громадянського суспільства у 

державному будівництві, забезпеченні трансформації державної влади та 

місцевого самоврядування; 

 поліпшення умов для реалізації прав і свобод людини і 

громадянина на місцевому та регіональному рівнях; 

 забезпечення ефективності системи територіальної організації 

публічної влади; 

 використання структурних фондів Європейського Союзу в 

інтересах регіонального розвитку України. 

Логікою перетворень є послідовне прийняття взаємоузгоджених 

нормативно-правових актів щодо діяльності вищих інститутів державної 

влади та розмежування їх повноважень, щодо функціонування 

центральних і місцевих органів виконавчої влади; щодо трансформації 

адміністративно-територіального устрою та встановлення нових засад 

місцевого самоврядування для створення нової системи управління [68, с. 

537-539]. 

Виправлення наявних недоліків в організації влади в країні, вихід на 

рівень сучасних вимог потребує узгодженого проведення всього комплексу 

реформ: адміністративної, адміністративно-територіальної, бюджетної, 

податкової, освітньої, пенсійної та інших.  

У Посланні Президента України до Верховної Ради України 

«Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та 
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соціального розвитку України на 2002–2011 рр.» (травень 2002 р.) було 

визначено практичні кроки України у напрямі європейської інтеграції для 

створення впродовж 2002–2011 рр. необхідних передумов для набуття 

Україною повноправного членства в ЄС. При здійсненні завдань щодо 

інтеграції України в ЄС – впровадити механізми регулювання цих 

процесів, передбачення можливих ризиків, що виникають у ході 

перетворень (одночасність, проведення кількох реформ, неврахування 

поступовості інтеграційних процесів, шаблонність підходів, сліпе 

копіювання іноземного досвіду, невідповідність та неузгодженість 

нормативно-правових актів, малопоінформованість громадськості, 

нівелювання процесів на нижчих рівнях організації влади), для їх 

локалізації, ліквідації і запобігання подальшому переростанню у загрози.  

В умовах інтеграційних процесів, які мають тісний зв’язок з 

глобалізацією, існують виклики часу, зокрема: геополітичні, 

геоекономічні, екологічні, моральні, культурні, які за своєю суттю є 

всеохоплючими і потребують як міжнародного співробітництва, так і 

відповідних зусиль органів державного управління України для вирішення 

економічних, соціокультурних та інших важливих проблем. За цих умов 

важливе значення відіграє державне управління, зокрема координація 

діяльності органів державного управління, змістом якої є забезпечення 

упорядкованих взаємозв’язків щодо забезпечення неухильного додержання 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист 

конституційного устрою, встановлення системи політичної влади з метою 

зміцнення демократії, духовних та моральних підвалин суспільства. 

Координація діяльності органів державного управління України є 

невіддільною складовою всіх процесів управління, вона активно впливає 

на ефективність функціонування державних органів управління щодо 

виконання цільових програм, які мають вплив на активізацію 

інтеграційних процесів.  
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У процесі відходу держави в економічній сфері від втручення 

державних органів у підприємницьку діяльність координація діяльності 

органів державного управління дозволяє продуктивно використовувати 

ресурси, запобігає економічному диктату і дискримінації з боку окремих 

країн та транснаціональних корпорацій. Координація дій державних 

органів управління грунтується на концептуальних, інституціональних, 

політико-правових, фінансово-економічних засадах, що дозволяє створити 

комплексний механізм правового, науково-методичного та політичного 

забезпечення інтеграційних процесів. 

Таким чином, координація, як одна із функцій управління, в умовах 

інтеграційних процесів в Україні набуває все більшого стратегічного 

значення. Вона дозволяє в науково-технічній сфері посилити державну 

підтримку розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як умови 

створення високих технологій та забезпечення переходу економіки на 

інноваційну модель розвитку, створення ефективної системи інноваційної 

діяльності в Україні.  

В економічній сфері сприяє: впровадженню у виробництво сучасних, 

екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, 

підвищенню ефективності використання природних ресурсів, розвитку 

технологій переробки та утилізації відходів, реалізації заходів щодо 

зменшення негативного впливу глобальних екологічних проблем на стан 

екологічної безпеки України, розширення її участі у міжнародному 

співробітництві з цих питань.  

В екологічній сфері координація дозволяє здійснити комплекс 

заходів, які гарантують екологічну безпеку ядерних об’єктів і надійний 

радіаційний захист населення та довкілля, впровадити у виробництво 

сучасні, екологічно безпечні технології, підвищити ефективність 

використання природних ресурсів. 

У соціальній та гуманітарній сферах дає можливість посилити 

соціальну складову економічної політики, реально підвищити життєвий 
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рівень населення, передусім на основі піднесення вартості оплати праці, 

посилити цільову спрямованість матеріальної підтримки, знизити рівень 

безробіття. 

В інформаційній сфері дозволяє забезпечити інформаційний 

суверенітет України, вдосконалити державне регулювання розвитку 

інформаційної сфери шляхом створення нормативно-правових та 

економічних передумов для розвитку національної інформаційної 

інфраструктури та ресурсів, впроваджувати новітні технології у цій сфері. 

Координація діяльності органів державного управління України є 

невід’ємною складовою всіх процесів управління, вона активно впливає на 

ефективність функціонування державних органів управління щодо 

виконання цільових програм, які мають вплив на активізацію 

інтеграційних процесів. Під координацією можна розуміти існування 

механізмів, які дозволяють досягти спільної позиції в найважливіших 

питаннях, які обговорюються в рамках інституцій ЄС. 

Прикладом координації дій та всебічного розгляду питань може бути 

робота Національної Ради з питань державного управління та місцевого 

самоврядування, на засіданнях якої були присутні науковці, представники 

громадських організацій та політичних партій, державні діячі та керівники 

державних інституцій. На засіданні Національної Ради з питань 

державного управління та місцевого самоврядування розглядались питання 

реформування системи державного управління, розвитку місцевого 

самоврядування, інституційного забезпечення адміністративної реформи 

України, проекти програм розвитку державної політики "Реформування 

системи органів державної влади" та "Розвиток місцевого 

самоврядування", що мають безпосередній вплив на інтеграційні процеси в 

Україні. 

До механізмів забезпечення трансформаційного розвитку України та 

її інтеграції до Європейського Союзу слід віднести наступні: 
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 концептуальні – наявні базові підходи до трансформаційних 

процесів, що викладені в концептуальних документах (концептуальні засади, 

концепції, стратегії) тощо; 

 фінансово-економічні – передбачають розробку державних цільових 

програм довгострокового характеру. Конкретний перелік таких програм має 

бути визначений і поданий Президенту України; 

 політико-правові – передбачають розробку нової нормативно - 

правової бази на всіх рівнях – конституційному, законодавчому та 

підзаконному – на єдиних, незмінних концептуальних засадах та принципах; 

 інституціональні – створення комплексного механізму правового, 

науково - методичного та політичного забезпечення трансформаційних 

процесів; 

 кадрові – передбачають реформування державної служби та служби 

в органах місцевого самоврядування з метою забезпечення їх 

професіоналізації та політичної нейтральності; 

 інформаційно-просвітницькі – передбачають практичне створення 

єдиного інформаційного простору органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, забезпечення безперешкодного доступу 

громадськості до розробки рішень всіх органів влади (відкритість органів 

влади) та безпосередньої участі громадськості, громадських інститутів в 

розробці засад трансформації суспільного життя [69, с. 543]. 

Якісними критеріями оновлення державної служби відповідно до 

стандартів країн Європейського Союзу мають бути: перехід від галузевого 

до функціонального принципу організації системи управління; чітке 

врегулювання прав, обов’язків та відповідальності всіх гілок влади, 

узгодження їх дій, лібералізація державного управління, скорочення 

кількості контрольних служб та інспекцій, прозорість прийняття рішень у 

системі державного управління: кадрова політика, що грунтується на 

конкурентній основі тощо. Враховуючи взаємозалежність дієвості влади та 

рівня економічного розвитку країни першочергового значення набувають 
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питання мобільної адаптації системи державного управління до мінливих 

умов господарювання, що притаманні перехідній економіці.  

Безперечно, найскладнішим об’єктом державного управління за умов 

перехідного періоду є регіональна економіка. Саме регіональна економіка 

виступає сполучною ланкою між макроекономічним рівнем ринкового 

господарства та макроекономічними пріоритетами загальнодержавної 

політики. До пріоритетів структурної трансформації економіки України 

належить створення ефективних регіональних структур економіки, що в 

свою чергу, потребує фінансово-економічного та нормативно-правового 

забезпечення регіональної політики [70, с. 361]. 

Доцільно розширити бюджетне фінансування великих програм, що 

оновлюють структуру економіки. Надавати кредитну підтримку 

підприємствам, що випускають конкурентоспроможну продукцію, 

особливо на експорт. Забезпечити фінансову і кредитну підтримку 

насамперед виробництву товарів народного споживання, інвестиції, які 

швидко обертаються і не створюють інфляційного тиску в 

середньостроковому плані. Практикувати регулювання цін, поступово 

ослаблюючи його в міру нормалізації внутрішнього ринку [71, с. 300]. 

В умовах перехідного періоду потребує істотного перетворення 

система договірного регулювання оплати праці з урахуванням принципів 

соціального партнерства. З метою подальшого розвитку цієї системи 

необхідно значно звузити сферу тінізації економіки, визначити порядок 

формування та функціонування об’єднань работодавців. Для поширення 

сфер функціонування системи соціального партнерства в Україні доцільно 

вирішити такі завдання:  

 створити дієву нормативно-правову базу договірного регулювання 

оплати праці з конкретизацією принципів та механізмів соціального 

партнерства у відповідних законах; 

 обмежити міру втручання держави в соціально-трудові відносини; 
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 привести чинне законодавство у відповідність до вимог 

міжнародних актів, конвенцій та рекомендацій МОП; 

 вдосконалити технологію узгодження колективних переговорів на 

всіх рівнях господарювання за допомогою розробки та впровадження 

типових управлінських рішень і відповідних процедур; 

 визначити перелік питань, що регулюються типовими угодами [72, 

с. 32]. 

Враховуючи світові тенденції, важливу роль в подальшому розвитку 

інтеграційних процесів в Україні відіграє адаптація системи підготовки 

фахівців різних сфер діяльності суспільства до вимог Європейського 

Союзу.  

На успіх виконання завдань щодо підготовки фахівців та їх 

професійний рівень в Україні мають вплив: соціокультурні чинники, ціннісні 

чинники, вдосконалення управління державою, реформування політичної та 

адміністративної систем, досягнення у науковій та освітянській сфері, 

сучасні технології навчання та управління, узагальнення та використання 

історичного вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері діяльності вищих 

закладів освіти. В сучасних умовах надзвичайно важливим є удосконалення 

діяльності системи вищої освіти, посилення її ролі в суспільному процесі. Це 

обумовлюється, в першу чергу, взаємозалежністю результативності 

державної політики, системи державного управління та ефективного 

функціонування системи вищої освіти, її спроможністю інтегрувати 

різноманітні за направленістю та змістом цілі у систему державних цільових 

освітніх програм з метою їх реалізації на практиці.  

В Постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 1183 

"Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005–2007 

роки" визначається необхідність реалізації сучасної політики і стратегії 

держави, спрямованих на подальшу розбудову національної системи вищої 

освіти, адаптацію її до соціально орієнтованої економіки, інтеграцію у 

європейське світове співтовариство. Зазначається, що глобалізація 
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економіки, демократизація суспільства, поглиблення інформації, посилення 

конкуренції на ринку освітніх послуг створюють певні труднощі для системи 

вищої освіти на перехідному етапі. Під впливом внутрішніх та зовнішніх 

факторів з’явилась потреба у грунтовному розроблені політики 

реформування галузі, в центрі уваги якої перебувала б людина, її 

інтелектуальний розвиток. Метою Програми є нарощування потенціалу 

вищої освіти, усунення причин, які уповільнюють її адаптацію до соціально 

орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у європейський і світовий 

освітній простір, розширення доступу громадян до здобуття вищої освіти, 

підвищення якості вищої освіти, удосконалення механізмів управління і 

фінансування, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників 

навчально-виховного процесу, посилення соціального партнерства з 

роботодавцями у сфері формування якісної та конкурентоспроможної 

робочої сили на ринку праці.  

Визначені основні завдання Програми, до яких відносяться: 

 створення сучасної нормативно-правової бази для розвитку вищої 

освіти; 

 удосконалення управління та організаційної структури системи 

вищої освіти з урахуванням підвищення рівня мобільності студентів, 

випускників, науково-педагогічних працівників і науковців вищих 

навчальних закладів на ринку освітніх послуг та ринку праці, підвищення 

економічності та результативності системи вищої освіти; 

 створення умов для ефективної освітньої діяльності через 

формування необхідного ресурсного забезпечення, посилення ролі 

університетів як осередків інтеграції системи вищої освіти у європейський і 

світовий простір;  

 посилення соціального партнерства та сприяння інтеграційним 

процесам з іншими освітніми структурами, науковими установами, 

роботодавцями; 
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 розширення доступу громадян до здобуття вищої освіти, 

вдосконалення механізму добору та залучення обдарованих дітей до 

навчання у вищих навчальних закладах, надання випускникам можливості 

для працевлаштування за фахом, продовження освіти у подальшому; 

 диверсифікація вищої освіти та збільшення обсягів підготовки і 

перепідготовки фахівців в умовах прискорення структурного та 

інноваційного розвитку економіки; 

 забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти та його 

випереджувального характеру; 

 поглиблення міжнародного співробітництва, входження системи 

вищої освіти в європейський і світовий та науковий простір, розширення 

участі вищих навчальних закладів, науковців і студентів у міжнародних 

освітянських і наукових проектах; 

 здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-

виховного процесу. 

Програма дає змогу сконцентрувати зусилля центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, громадськості на виконання визначених завдань та 

забезпечити ефективне здійснення державної політики у сфері вищої освіти 

[73]. 

Для активізації діяльності системи підготовки фахівців важливим є 

визначення критеріїв ефективності діяльності вищої професійної освіти та її 

управління, вироблення технології її адаптації до вимог світових стандартів, 

втілення в практику методологічних освітніх інновацій.  

Система вищої освіти повинна враховувати проблеми виконання 

наукових та науково-технічні робіт у різних регіонах України і домагатись 

ефективності впровадження їх результатів у всіх регіонах України, це 

дозволить утворити єдиний науково-освітній простір, що має значення для 

успішного розвитку економіки України і буде сприяти інноваційному 

розвитку вищих навчальних закладів.  
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В цьому аспекті стратегія економічного розвитку в умовах 

інтеграційних процесів в Україні потребує своєчасного виявлення 

проблемних ситуацій та прийняття необхідних управлінських рішень щодо 

розробки проектів, в основі яких має бути ідея подальшої інтеграції 

діяльності місцевих органів влади, підприємств, науково-дослідних 

інститутів, вищих навчальних закладів щодо підготовки фахівців та їх 

залучення до активної діяльності в технопарках. Успішна реалізація всього 

комплексу завдань економічної та соціальної стратегії значною мірою 

залежить від врахування закономірностей управлінської діяльності та 

координації дій регіональних органів управління, місцевих адміністрацій, 

наукових комплексів, розташованих на певній території. Україна може 

досягти стабілізації економіки за умови, що будуть збільшені обсяги 

фінансування на освіту і науку, здійснені заходи щодо комплексного підходу 

до впровадження в практику результатів наукових досліджень, адже для 

цього є необхідні підстави. За кількістю вчених та інженерів на душу 

населення Україна входить в перші 25 % провідних країн, і в той же час 

тільки 8 % експорту країни стосується продукції високотехнологічного 

сектора. Україна входить у 3 % найбільш освічених націй світу (4-та серед 

133 країн), у 30 % країн з найбільш високими оцінками у середній школі [74].  

Інтеграція України в Європейський Союз вимагає подальшої 

професіоналізації населення, викликає необхідність термінового вирішення 

низки проблем, таких, як: 

 формування змісту професійного навчання та організації 

навчального процесу на основі впровадження сучасних наукових досліджень 

та широкого використання вітчизняного й іноземного досвіду; 

 розширення професійної підготовки фахівців відповідно до потреб 

професіоналізації персоналу організацій та підприємств; 

 запровадження відбору талановитої молоді для навчання, 

професійно спрямованого на роботу в певних сферах діяльності суспільства. 

Зв'язок державної політики з системою управління вищою 



 155 

професійною освітою є об'єктивним процесом, оскільки державна політика є 

сферою, яка складається з багатьох сегментів, сфокусованих на процесах і 

функціях управління. Державне управління трактується як спільні зусилля 

певної групи в контексті держави; охоплення всіх трьох гілок влади – 

виконавчої, законодавчої і судової; важливий чинник у формуванні 

державної політики, а отже як один зі складників процесу політики [64].  

Аналітична оцінка впливу державної структурної політики на розвиток 

управління вищою освітою на різних етапах суспільного розвитку України 

має велике значення, оскільки: по-перше, державна структурна політика у 

сфері вищої освіти була направлена на формування загальнодержавних, 

міжгалузевих, внутрігалузевих пропорцій з метою забезпечення її 

збалансованого розвитку, на підготовку висококваліфікованих спеціалістів у 

відповідності до потреб виробництва, по-друге, ефективність державної 

політики залежить від діяльності структур управління за умови наявності 

оптимального співвідношення централізації та децентралізації, від надання 

ланкам управління повноважень для прийняття управлінських рішень щодо 

виконання поставлених завдань перед установами та організаціями, що 

відповідає стратегічним завданням держави у сфері підготовки фахівців. 

Структурна політика у сфері управління вищою освітою є концентрацією 

загальної державної політики і направлена на формування 

загальнодержавних, міжгалузевих, внутрігалузевих пропорцій з метою 

забезпечення збалансованого розвитку економіки, підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів для виробництва. Система управління 

вищою освітою є складною, багатофункціональною, потребує чіткої 

міжгалузевої координації і повинна відповідати вимогам суспільства. 

Процеси реорганізації системи вищої освіти та її управління, формування та 

впровадження програм державного рівня відбуваються під впливом 

державної політики. Правильний вибір стратегії має вирішальне значення 

щодо подальшого розвитку вищої освіти, тому що за умови наявності 

науково обґрунтованої програми реалізації потенціалу економічного 
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розвитку держави можливо забезпечити збалансований розвиток усіх сфер 

життєдіяльності суспільства. В цьому процесі важливе місце відводиться 

стратегічному плануванню як важливому інструменту організаційного 

управління. Здійснення стратегічного планування розвитку вищої освіти за 

умов наявності багатоаспектної взаємодії суб’єктів і об’єктів державного 

управління різного рівня потребує постійного узгодження позицій при 

прийнятті відповідних рішень.  

У Концептуальних засадах стратегії економічного та соціального 

розвитку України на 2002–2011 роки зазначається: "Швидкі темпи 

структурних зрушень у сучасній економіці, старіння знань, здобутих у 

процесі первинної професійно-освітньої підготовки, зумовлюють 

необхідність запровадження системи неперервної освіти та освіти протягом 

життя на основі зв’язку між загальною середньою, професійно-технічною і 

вищою її ланками, оптимізації системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, інтегрованих навчальних планів і програм" [75, с. 25]. Йдеться 

про практичну реалізацію завдань довгостокової стратегії, яка має 

забезпечити міцне підґрунтя для України як високорозвиненої, соціальної за 

своєю сутністю, демократичної правової держави, її інтегрування у світовий 

економічний процес як країни з конкурентоспроможною економікою, 

здатною вирішувати найскладніші завдання свого розвитку. Вирішення цих 

завдань євроінтеграції України можливо тільки за умови наявності потужної 

економічної основи, необхідної для інноваційного розвитку вищих закладів 

освіти, ефективної системи державного управління.  

Згідно з міжнародними стандартами Міжнародної організації вищих 

аудиторських установ аудит адміністративної діяльності – незалежна оцінка 

або дослідження ефективності, результативності та економічної реалізації 

завдань, програм або організації уряду. Оцінка ефективності діяльності 

організацій та установ є основним фактором державних реформ для багатьох 

країн Організації економічного співробітництва та розвитку. Вона дає змогу 

визначити критерії ефективності державного управління соціальними 
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системами, це стосується і вищої освіти, яка відноситься до соціальних 

систем. 

В контексті реалізації програм щодо розширення ефективності 

державного управління вищою освітою, забезпечення її подальшого 

інноваційного розвитку шляхом використання системного підходу, методів 

теорії систем і системного підходу, оцінювання ефективності державного 

управління соціальними системами може відбуватись за наступними 

критеріями: 

 цілеорієнтованість; 

 витрати часу на вирішення управлінських питань і здійснення 

управлінських операцій; 

 стиль функціонування системи вищої освіти; 

 складність організації державного суб’єкта; 

 сукупні витрати на утримання і забезпечення систем вищої освіти. 

Для того, щоб Україні інтегруватись до Європейського Союзу, система 

вищої освіти повинна адаптуватись до вимог підготовки фахівців діючої 

системи вищої освіти в країнах ЄС. Радою Європи було прийняте визначення 

п'яти ключових компетенцій, якими повинні бути оснащені молоді європейці: 

 політичні та соціальні компетенції, такі, як здатність приймати 

відповідальність, брати участь в ухваленні групових рішень, брати участь в 

підтримці й поліпшенні демократичних інститутів; 

 компетенції, пов'язані з життям в мультикультурному суспільстві, 

повага до інших національностей та здатність жити з людьми інших культур, 

мов і релігій; 

 компетенції, що відносяться до володіння усною і письмовою 

комунікацією; 

 компетенції, пов'язані з володінням інформаційними технологіями; 

 здатність вчитися впродовж життя (безперервна освіта) в контексті 

як особисто професійного, так і соціального життя.  
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Інтегрована модель щодо компетентності фахівця включає вимоги для 

випускників вищих навчальних закладів. Характеризується вона 

необхідністю на практиці реалізувати свій потенціал для успішної творчої 

діяльності в професійній та соціальній сферах, усвідомлюючи соціальну 

значущість й особисту відповідальність за результати цієї діяльності та 

необхідність постійного вдосконалення. Співпраця України в 

соціокультурній сфері з країнами Європейського Союзу вимагає критичного 

переосмислення Концептуальної моделі Державних стандартів вищої освіти 

в напрямі позитивного зближення з тими новими напрямами, які формуються 

сьогодні в рамках Болонського процесу і знайшли свій прояв в діяльності 

вищих навчальних закладів України. 

Врахування закономірностей розвитку вищої освіти в європейському 

контексті, вивчення та запровадження зарубіжного досвіду, запозичення 

європейських технологій організації та реалізації регіональної політики, 

уникнення диспропорцій в питаннях фінансування інноваційної діяльності в 

регіонах, створення єдиного освітньо-наукового простору в Україні мають 

сприяти розвитку вищої освіти, науково-технічного потенціалу країни, 

розробці та впровадженню у виробництво новітніх технологій.  

Важливим фактором впливу на європейську інтеграцію України є 

збалансована регіональна політика, яка повинна враховувати зростання ролі 

регіонів в умовах глобалізації та потребу у збільшенні їх повноважень. 

Окремі регіони, маючи значні природні ресурси, науковий, кадровий 

потенціал і ефективну модель управління, викликають великий інтерес у 

зарубіжних інвесторів, що сприяє їх економічному розвитку, виконанню 

соціальних програм. Оптимальна модель взаємодії центра з регіонами – це 

здійснення координації в управлінській діяльності, зокрема у вищій освіті. 

Пріоритетним напрямом, який допоможе створити єдиний освітній простір в 

Україні, є збалансована структурна політика з орієнтацією на підготовку 

кадрів на місцях. 
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Важливим механізмом трансформації і адаптації до вимог ЄС систем 

державного управління є твіннінг. Інституційний механізм твіннінгу 

забезпечує можливість прямого співробітництва органів державної влади 

України з їх партнерами у 25-ти – країнах-членах ЄС. Наразі він 

використовується або стане доступним у країнах-партнерах, залучених до 

Програми Європейської політики сусідства. Твіннінг довів свою успішність 

при запровадженні у країнах-кандидатах та країнах-партнерах найкращих 

практик державного управління ЄС на засадах європейського законодавства і 

нормативів, а також у підвищенні рівня співробітництва між органами 

державної влади країн-членів ЄС, з одного боку, і країн-кандидатів або країн-

партнерів, з іншого. Це означає, що поширення дій такого інструменту, як 

твіннінг на Україну, є суттєвим кроком вперед, що демонструє значне 

зростання рівня інтеграції між Україною і ЄС [47]. 

Проект твіннінгу має: 

 стосуватися сфер співпраці, передбачених Угодою про партнерство 

і співробітництво між Україною та ЄС і Планом дій в рамках Європейської 

політики сусідства; 

 складатися із взаємоузгоджених елементів; 

 бути спільним проектом для адміністрацій-партнерів: обидві 

сторони приймають чітко окреслені зобов’язання; 

 передбачити, щонайменше, деякі елементи наближення до 

законодавства ЄС; 

 передбачити елементи інституційної та структурної реформи. 

Наприкінці проекту нова або модифікована система має бути 

самодостатньою, вона має функціонувати незалежно і самостійно і 

фінансуватися коштом країни-бенефіціара; 

 Україна має бути представлена державним органом "близнюком", 

тобто таким, якому можна знайти відповідник у органах влади країн-членів 

ЄС.  
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Європейська Комісія визнає значний прогрес у виконанні нашою 

державою Плану дій «Україна – ЄС» та наголошує на виключній 

важливості виконання цього Плану для перспектив подальшого 

співробітництва між Україною та ЄС. Показником такого прогресу у 2005 

р. можна, зокрема, вважати надання Україні в рамках антидемпінгового 

законодавства ЄС статусу країни з ринковою економікою, початок 

переговорів щодо укладення угоди про спрощення візового режиму між 

Україною і ЄС та угоди про реадмісію, підписання Меморандуму про 

порузуміння між ЄС та Україною в енергетичній галузі, початок роботи 

місії ЄС на придністровській ділянці кордону між Україною та Молдовою 

[47]. 

Таким чином, інтеграція України до ЄС має відбуватись з 

урахуванням фундаментальних цінностей держави, сучасного стану 

розвитку політичної системи, системи державного управління всіма 

сферами суспільного життя, з визначення єдиної інституції щодо 

ефективного управління і координації усім комплексом трансформації 

державної влади та місцевого самоврядування.  

 

4.3. Пріоритетні напрями євроатлантичної інтеграції 

України 

 

Дезінтеграція Радянського Союзу (у тому числі припинення існування 

блоку країн Варшавського договору) обумовила важливі за своєю суттю та 

напрямом зміни світової геополітики, зміни основних засад та підходів до 

вирішення питань міжнародної безпеки. Для багатьох країн колишнього 

Радянського Союзу після набуття незалежності досить гостро постали 

питання національної безпеки, вирішення яких потребувало і потребує 

врахування не тільки пріоритетів внутрішнього розвитку держав, але й 

прийняття стратегічних рішень у сфері міжнародної політики та безпеки, 

врахування принципів європейської безпеки, особливостей діяльності 
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міжнародних та міжнаціональних військових блоків та угруповань, їх ролі в 

геополітичних процесах. 

Певною альтернативою в ситуації, що складалась, виявилась 

можливість набуття Україною членства в НАТО, або ж взаємодія з Альянсом 

на основі побудови партнерських відносин, наслідком чого стала розробка та 

реалізація важливих нормативно-правових документів, що стосуються 

питань збереження державного суверенітету, основних принципів побудови 

зовнішньої політики з урахуванням національних інтересів та пріоритетів. 

Процес формування договірно-правової бази відносин України з 

Північноатлантичним Альянсом розпочався з Постанови Верховної Ради 

України “Про основні напрями зовнішньої політики України” від 2 липня 

1993 року [76], де було визначено роль і місце України як впливової світової 

держави в забезпеченні політико-економічної стабільності в Європі. Цим же 

документом Україна підтвердила свою готовність стати повноправним 

членом загальноєвропейської структури безпеки, яка б у свою чергу була для 

України зовнішнім гарантом її національної безпеки. 

Постановою визначено національні інтереси України у сфері 

міжнародних відносин: 

 стратегічні та геополітичні інтереси, пов’язані з забезпеченням 

національної безпеки України та захистом її політичної незалежності; 

 економічні інтереси, пов’язані з інтегруванням економіки України у 

світове господарство; 

 регіональні, субрегіональні, локальні інтереси, пов’язані із 

забезпеченням різноманітних специфічних потреб внутрішнього розвитку 

України. 

Зважаючи на провідну роль західних держав у сучасній міжнародній 

системі, зокрема у всесвітньому економічному комплексі і в міждержавних 

інституційних механізмах управління глобальними і регіональними 

процесами, а також на пріоритетні напрями зовнішньої політики України – 

розвиток двосторонніх міждержавних відносин; розширення участі в 
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європейському регіональному співробітництві; співробітництво в рамках 

Співдружності незалежних держав; членство в ООН та інших універсальних 

міжнародних організаціях – країна ставить перед собою чіткі завдання 

встановлення з західними державами відносин політичного й військового 

партнерства, взаємовигідного економічного співробітництва, широких 

культурних, наукових, гуманітарних зв’язків. Таке співробітництво створить 

умови для відновлення давніх політичних, економічних, культурних, 

духовних зв’язків України з європейською цивілізацією, прискорення 

демократизації, проведення ринкових реформ та оздоровлення національної 

економіки, а також стане підґрунтям для розширення участі України в 

європейських структурах та майбутнього інтегрування її господарства до 

загальноєвропейського і світового економічного простору з урахуванням 

європейської політики у сфері безпеки та оборони. 

Важливим напрямом зовнішньої політики України та її перспективною 

метою є членство держави в Європейських Співтовариствах а також інших 

західноєвропейських або загальноєвропейських структурах за умови, що це 

не шкодитиме її національним інтересам. Україна укладатиме Угоду про 

партнерство і співробітництво з Європейськими Співтовариствами, з метою 

підтримання з ними стабільних відносин. Здійснення цієї Угоди стане 

першим етапом просування до асоційованого, а згодом – до повного її 

членства у цій організації. 

Участь України у всесвітніх міжнародних організаціях створює реальні 

можливості для взаємодії практично з усіма державами світу в рамках 

багатосторонньої дипломатії. Членство в них доповнює і розширює 

двосторонні та регіональні механізми забезпечення фундаментальних 

національних інтересів України, відкриваючи доступ до світового досвіду, 

інформації, статистики, експертних послуг, джерел технічної та фінансової 

допомоги. Всесвітні міжнародні організації сприяють підвищенню ролі й 

впливу української держави в світі. Через членство в них Україна бере участь 
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у формуванні архітектури світового правопорядку, вирішує проблеми 

гарантій своєї національної безпеки. 

Пріоритетними напрямами діяльності України у всесвітніх 

міжнародних організаціях є активна участь в ООН та її спеціалізованих 

установах, а саме: 

 підвищення ефективності та рентабельності участі в ООН та інших 

міжнародних організаціях, спрямування зусиль на активізацію діяльності в 

структурах, які здатні забезпечувати мир і порядок у світі та реально сприяти 

вирішенню соціально-економічних проблем України; 

 миротворча діяльності органів ООН, спрямована на відвернення й 

врегулювання міжнародних конфліктів; 

 забезпечення загальної й регіональної безпеки шляхом участі в 

операціях з підтримання миру та підвищення ефективності механізму санкцій 

ООН; 

 розробка та здійснення нових напрямів діяльності, які мають на меті 

більш активне залучення Організації до вирішення питань, пов’язаних з 

забезпеченням міжнародного миру і безпеки, реального роззброєння, 

охороною навколишнього середовища тощо; 

 використання можливостей ООН та її спеціалізованих установ для 

забезпечення фінансової та експертної підтримки здійснюваних в Україні 

реформ. 

Крім того, Україна зацікавлена в членстві у міжнародній морській 

організації, для реалізації на міжнародному рівні свого потенціалу як 

важливої морської та океанської держави, розвитку мережі морських 

комунікацій та активізації морських перевезень з метою забезпечення 

першочергових торговельно-економічних інтересів. 

З урахуванням економічних, фінансових та інших можливостей 

Україна буде розширювати своє членство в інших універсальних 

міжнародних урядових та неурядових організаціях з метою створення 
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оптимальних зовнішніх умов для забезпечення пріоритетних національних 

інтересів.  

Щодо найважливіших загальнонаціональних інтересів та завдань, 

пріоритетами є: 

 забезпечення національної безпеки; 

 створення умов, необхідних для нормального функціонування 

національної економіки; 

 сприяння науково-технічному прогресу в Україні та розвитку її 

національної культури і освіти; 

 участь у вирішенні глобальних проблем сучасності; 

 контакти з українською діаспорою; 

 інформаційна функція. 

Забезпечення національної безпеки передбачає передусім створення 

всеохоплюючих міжнародних систем універсальної та загальноєвропейської 

безпеки на базі існуючих міжнародних інститутів, таких як НБСЄ, РПАС, 

НАТО, ЗЄС, та участь у них. 

При цьому Україна концентрує свої зовнішньополітичні зусилля на 

створенні й розбудові надійних міжнародних механізмів безпеки на 

двосторонньому, субрегіональному, регіональному і глобальному рівнях, 

тобто виступає за розвиток широкого співробітництва з іншими державами, 

зокрема сусідніми, та міжнародними організаціями, включаючи військово-

політичні, з метою підвищення передбачуваності й довіри, взаєморозуміння й 

партнерства, побудови всеохоплюючих і ефективних механізмів регіональної 

безпеки в Європі та вдосконалення існуючих в рамках ООН механізмів 

глобальної безпеки. 

Виступаючі за безпосереднє та повне членство в такій 

загальноєвропейській структурі Україна враховує ті кардинальні зміни, які 

відбулися після розпаду СРСР і які визначили сучасне геополітичне 

становище держави як намір стати в майбутньому нейтральною та 

позаблоковою. Саме тому вона пропонує адаптувати набутий досвід і 
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жодним чином не вважати це перешкодою її повномасштабної участі у 

загальноєвропейській структурі безпеки, яка стане зовнішнім гарантом її 

національної безпеки. Зважаючи на це, забезпечення національної безпеки 

вимагає від України узгодженості її військової політики з демографічною, 

еміграційною, економічною, екологічною, морською та авіаційною, 

космічною та інформаційною політикою. Згадані напрями державної 

політики є складовими елементами концепції національної безпеки України в 

широкому плані. Тому Україна на шляху до повного членства у 

загальноєвропейській структурі безпеки виголошує такі напрями діяльності: 

 у своїй зовнішньополітичній діяльності активно виступає за 

загальне ядерне роззброєння. Ставши в силу історичних обставин власником 

ядерної зброї, успадкованої нею від колишнього СРСР, Україна ніколи не 

санкціонує її застосування, виключає з арсеналу своєї зовнішньої політики 

загрозу використання ядерної зброї. Україна підтверджує свій намір стати в 

майбутньому без’ядерною державою. Україна пов’язує скорочення та 

знищення ядерної зброї, яка розташована на її території, з наданням 

ядерними державами та світовим співтовариством надійних гарантій її 

національної безпеки. Україна виступає проти розповсюдження технологій 

виробництва ядерної, хімічної та біологічної (бактеріологічної) зброї; 

 одночасно з пошуками міжнародних гарантій своєї безпеки Україна 

дбає про розбудову власних Збройних Сил відповідно до принципу 

необхідної оборонної достатності. Військова доктрина України має 

оборонний характер і передбачає створення мобільної модерної армії, 

озброєної сучасними видами високоточної зброї, та налагодження військово-

політичного співробітництва з іншими, насамперед, сусідніми державами та 

міжнародними організаціями, зокрема НАТО та ЗЄС; 

 створюючи національні Збройні Сили, Україна докладає зусиль до 

активізації процесу обмеження озброєнь і роззброєння, в тому числі 

ядерного, з метою систематичного зменшення в світі воєнних загроз і 

узгодження практичних кроків з реалізації оборонної доктрини України з 
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динамікою процесів формування європейських та універсальних структур 

безпеки. В цьому контексті Україна сприятиме здійсненню заходів, 

спрямованих на повне знищення всіма державами хімічної і біологічної зброї 

та повне припинення будь-яких випробовувань ядерної зброї; 

 невідкладний характер має завдання остаточного підтвердження і 

юридичного оформлення існуючих державних кордонів України та 

забезпечення їх надійного захисту Прикордонними військами та Збройними 

Силами України; 

 спираючись на міжнародне право і використовуючи потенціал 

партнерства із західними демократіями, Україна активно виступатиме за 

виведення із сусідніх з нею держав іноземних військ та проголошення 

Чорного моря зоною миру, вільною від ядерної зброї. 

Створення умов, необхідних для нормального функціонування 

національної економіки, передбачає повномасштабні торгівельні, виробничі 

та фінансові відносини з іншими державами та активне співробітництво з 

міжнародними організаціями, здійснення структурної перебудови 

національної економіки, модернізацію окремих галузей виробництва, 

запровадження нових технологій, підвищення продуктивності праці тощо. 

Отже, основою зовнішньої політики України є спрямування держави на 

співпрацю з міжнародними організаціями та членство в них. 

Наступним важливим документом для формування відносин України з 

НАТО став Рамковий документ Програми НАТО “Партнерство заради миру” 

(8 лютого 1994 року) та Презентаційного документа щодо участі України в 

програмі "Партнерство заради миру" (переданий НАТО 25 травня 1994 року), 

відповідно до яких зобов'язання України щодо НАТО носять політичний 

характер.  

Починаючи з 1994 р., наша держава бере активну участь у програмі 

“Партнерство заради миру”, в рамках якої українські військові були залучені 

до кількох десятків спільних з країнами-членами та партнерами НАТО 

миротворчих навчань як на території нашої країни, так і за кордоном. 
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“Партнерство заради миру” здійснюється під керівництвом 

Північноатлантичної Ради і формує нові відносини безпеки між 

Північноатлантичним союзом та його партнерами у справі миру. 

В запрошенні до участі в програмі “Партнерство заради миру” зокрема 

говориться: 

Держави-партнери запрошуватимуться Північноатлантичною Радою до 

участі у політичних і військових органах у штаб-квартирі НАТО в рамках 

діяльності, пов’язаної з партнерством. “Партнерство заради миру” розширить 

та активізує політичне і військове співробітництво в Європі, підвищить 

стабільність, зменшить загрозу для миру та побудує міцніші відносини, 

підтримуючи дух практичного співробітництва і відданості демократичним 

принципам, закладеним в основу нашого Союзу. НАТО консультуватиметься 

з будь-яким активним учасником “Партнерства заради миру”, якщо цей 

партнер відчуватиме пряму загрозу своїй територіальній цілісності, 

політичній незалежності або безпеці. Ми спрямовуватимемо свою конкретну 

роботу, темпи і масштаби якої залежатимуть від здатності і бажання кожної 

окремої держави-учасниці, на досягнення відкритості військових бюджетів, 

запровадження демократичного контролю над міністерствами оборони, 

здійснення спільного планування, проведення спільних учбових маневрів та 

формування здатності діяти разом із збройними силами НАТО у виконанні 

операцій, пов'язаних з підтриманням миру, пошуком і порятунком та 

наданням гуманітарної допомоги, а також при здійсненні інших операцій, 

про які може бути домовлено. 

Отже, програма партнерства, яка започаткована з метою розширення 

НАТО, стала свідченням спільної переконаності в тому, що стабільність і 

безпека в Євроатлантичному регіоні може бути досягнута лише шляхом 

співробітництва й спільних дій. Пріоритетне значення для Партнерства має 

захист і підтримка основних свобод і прав людини, забезпечення свободи, 

справедливості і миру шляхом демократії й загальними цінностями. 
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Держави-члени Північноатлантичного союзу та інші держави, що 

підписують документ, погоджуються бути відданими збереженню 

демократичних суспільств, їхньої свободи від примусу й залякувань та 

додержанню принципів міжнародного права; підтверджують свою відданість 

доброчинному виконанню обов’язків, які витікають із Статуту ООН, та 

додержанню принципів Загальної Декларації прав людини, обов’язку 

утримуватися від погрози силою або застосування сили проти територіальної 

цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, поважати існуючі 

кордони та вирішувати спори мирним шляхом, а також підтверджують свою 

відданість Хельсінкському заключному акту та всім наступним документам 

НБСЄ та виконанню зобов’язань та обов'язків, які вони взяли на себе в галузі 

роззброєння та контролю над озброєннями. 

Програмою визначено такі напрями співпраці: 

- сприяння відкритості у плануванні національної оборони та 

формуванні військового бюджету; 

- забезпечення демократичного контролю над збройними силами; 

- підтримання здатності та готовності брати участь в межах, 

дозволених конституцією, в операціях, здійснюваних під егідою ООН і/або в 

рамках відповідальності НБСЄ; 

- розвиток відносин співробітництва з НАТО у військовій сфері з 

метою здійснення спільного планування, військової підготовки та учбових 

маневрів, покликаних підвищити їхню спроможність у виконанні завдань, 

пов'язаних з миротворчою діяльністю, пошуковими і рятувальними 

операціями, операціями з надання гуманітарної допомоги та іншими, про які 

згодом може бути домовлено; 

- формування у тривалій перспективі таких збройних сил, які зможуть 

краще взаємодіяти із збройними силами держав-членів Північноатлантичного 

союзу. 

Відповідно держави беруть на себе зобов’язання: 
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- розвивати разом з іншими державами, що підписують цей документ, 

процес планування та вивчення даних стосовно збройних сил, який стане 

основою для виявлення і оцінки тих збройних сил та можливостей, котрі 

можуть бути надані ними для участі у міжнародній військовій підготовці, 

проведенні спільних учбових маневрів та здійсненні операцій разом із 

збройними силами Союзу;  

- сприяти військовій і політичній координації в штаб-квартирі НАТО 

з тим, щоб забезпечити управління і керівництво діяльністю, пов'язаною з 

"Партнерством заради миру" і здійснюваною разом із іншими державами, що 

підписують цей документ, в таких галузях, як планування, військова 

підготовка, учбові маневри та розробка військової доктрини. 

Отже, участь у програмі “Партнерство заради миру” передбачає 

практичну співпрацю з НАТО у військовій, військово-технічній, військово-

політичній галузях, а також в питаннях науки, екології, оборонної економіки 

тощо. Програма спрямована на вдосконалення можливостей держав-

учасниць щодо спільної участі у міжнародній миротворчій діяльності під 

егідою НАТО, зокрема на досягнення взаємної сумісності підрозділів 

держав-партнерів з відповідними силами держав-членів Альянсу. 

 

4.4. Нормативно-правове забезпечення євроатлантичної 

інтеграції України 

 

Будуючи відносини з Північноатлантичним Альянсом Україна 

пройшла шлях від Хартії про особливе партнерство, підписаної 9 липня1997 

року в Мадриді, через План дій, схвалений 22 листопада 2002 року у Празі, в 

рамках якого реалізується щорічний Цільовий план Україна-НАТО, до 

Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань набуття членства та відповідних 

реформ, який було започатковано 21 квітня 2005 року у Вільнюсі, в рамках 

якого розглядається повний діапазон політичних, військових і фінансових 

питань, пов’язаних з членством в Альянсі. 
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Хартія про особливе партнерство є основним політичним документом, 

який регулює відносини між Україною та Організацією 

Північноатлантичного договору (НАТО). Хартією визначено, що співпраця 

між Україною та Організацією Північноатлантичного договору і її державами  

членами спрямована на зміцнення стабільності та безпеки всіх держав в 

Європі без відновлення ліній розподілу. Підписуючи Хартію, Україна та 

НАТО беруть на себе зобов’язання у подальшому розширити та посилити 

своє співробітництво та розвивати особливе та ефективне партнерство, яке 

сприятиме забезпеченню більшої стабільності та спільних демократичних 

цінностей в Центрально-Східній Європі. 

Хартією визначені принципи, на яких будується розвиток відносин між 

Україною та НАТО та визначені зобов’язання обох сторін: 

- визнавати, що безпека всіх держав у регіоні ОБСЄ є неподільною, 

що жодна країна не може будувати свою безпеку за рахунок безпеки іншої 

країни, та що жодна країна не може розглядати жодну частину регіону ОБСЄ 

як сферу свого впливу; 

- утримуватися від загрози силою або використання сили проти будь-

якої держави будь-яким чином, не сумісним з принципами Статуту ООН або 

Хельсінкського Заключного акта, якими керуються країни-учасниці; 

- визнавати невід’ємне право всіх держав вільно обирати та 

застосовувати власні засоби забезпечення безпеки, а також право свободи 

вибору або зміни своїх засобів забезпечення безпеки, включаючи союзницькі 

договори, в міру їх еволюції; 

- поважати суверенітет, територіальну цілісність та політичну 

незалежність всіх інших держав, непорушність кордонів та розвиток 

добросусідських відносин; 

- визнавати верховенство права, зміцнювати демократію, політичний 

плюралізм та ринкову економіку; 

- визнавати права людини та права осіб, що належать до 

національних меншин; 

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/1705.htm
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/1705.htm
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/1705.htm
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- запобігати конфліктам та врегульовувати спори мирними засобами у 

відповідності до принципів ООН та ОБСЄ. 

В рамках Хартії Україна підтверджує рішучі наміри продовжувати 

військову реформу, зміцнювати демократичний та цивільний контроль над 

збройними силами та підвищувати їхню оперативно-технічну сумісність зі 

збройними силами НАТО та країн-партнерів. НАТО зі свого боку 

підтверджує підтримку Україні у цих зусиллях. 

Хартією визначені основні сфери консультацій та співробітництва, що 

становлять спільний інтерес, включаючи участь в миротворчих операціях, а 

саме: 

- політичні питання та питання, що стосуються безпеки, зокрема 

розвитку євроатлантичної безпеки та стабільності, включаючи безпеку 

України; 

- запобігання конфліктам, управління кризами, підтримання миру, 

врегулювання конфліктів та гуманітарних операцій, беручи до уваги роль 

ООН та ОБСЄ у цій галузі; 

- політичні та оборонні аспекти нерозповсюдження ядерної, 

біологічної та хімічної зброї; 

- контроль над озброєнням та роззброєння, включаючи питання, що 

стосуються Договору про звичайні збройні сили в Європі, Договору про 

відкрите небо та заходів зміцнення довіри і безпеки за Віденським 

Документом 1994 р.; 

- експорт озброєнь та передача супутніх технологій; 

- боротьба з контрабандою наркотиків та тероризмом; 

та за погодженням: 

- у сфері озброєнь (поза межами діалогу в рамках Конференції 

керівників національних органів держав-членів НАТО у галузі озброєнь); 

- військова підготовка, в тому числі проведення навчань в рамках 

ПЗМ на території України і сприяння з боку НАТО українсько-польському 

миротворчому батальйону; 
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- сприяння співробітництву у галузі оборони між Україною та її 

сусідами. 

Посилене співробітництво України з НАТО розширить та поглибить 

політичний діалог між Україною та членами Альянсу з широкого кола питань 

безпеки, включаючи ядерні питання. Це зробить внесок у поліпшення 

загального середовища безпеки в Європі. 

Окрім питань загальнонаціональної безпеки Хартією покладено на 

Україну зобов’язання щодо забезпечення повної підтримки діяльності 

Центру інформації та документації НАТО, який засновано в Україні для 

поліпшення обопільної обізнаності та порозуміння, у відповідності з 

Меморандумом про взаєморозуміння між урядом України та НАТО, 

підписаним у Києві 7 травня 1997 року. 

Для реалізації основних положень Хартії, а також з метою 

забезпечення постійного співробітництва з НАТО та участі у Раді 

Євроатлантичного Партнерства 4 грудня 1997 року було засновано Місію 

України при НАТО як закордонну дипломатичну установу України зі 

статусом представництва України при міжнародній організації з 

розташуванням у Брюсселі. 

Положенням визначені основні завдання Місії: 

- забезпечення реалізації державної політики України щодо 

співробітництва з НАТО; 

- представництво України при НАТО, її органах та підтримання з 

цією організацією офіційних відносин; 

- забезпечення постійних контактів з політичними і військовими 

структурами НАТО, представництво України в РЄАП та її органах; 

- участь у роботі органів РЄАП, Програми НАТО “Партнерство  

заради миру”, Комісії Україна-НАТО та інших спільних органів. 

Структура Місії складається з політичної та оборонної секцій та 

військового представництва. Фінансування та організаційне забезпечення 

Місії здійснює Міністерство закордонних справ України. 
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22 листопада 2000 року під час Празького засідання Комісії Україна-

НАТО на розвиток Хартії про особливе партнерство було ухвалено 

політичний документ “Україна - НАТО - План дій” [77], розроблений 

відповідно до рішення Комісії Україна - НАТО з метою поглиблення й 

розширення відносин Україна - НАТО. Він відображає Стратегію відносин 

України з Організацією Північноатлантичного договору та базується на 

Хартії про особливе партнерство, яка залишається основою відносин 

Україна–НАТО. 

Метою Плану дій є чітке визначення стратегічних цілей і пріоритетів 

України для досягнення її мети щодо повної інтеграції у євроатлантичні 

структури безпеки та для створення стратегічних рамок для існуючого й 

майбутнього співробітництва Україна - НАТО відповідно до Хартії. 

Планом визначено принципи та цілі у пріоритетних сферах діяльності –  

сфера внутрішньої та зовнішньої політики, політики у галузі безпеки, 

економічних та інформаційних питань, що передбачає: 

 зміцнення демократичних і виборчих інституцій; зміцнення 

повноважень та незалежності судової влади; сприяння постійному розвитку і 

зміцненню громадянського суспільства, верховенству права, захисту 

основних прав людини і громадянських свобод; забезпечення свободи 

віросповідання; забезпечення свободи зібрань; завершення адміністративної 

реформи; зміцнення цивільного демократичного контролю над Збройними 

Силами і сектором безпеки в цілому; боротьба з корупцією, відмиванням 

грошей та незаконною економічною діяльністю шляхом економічних, 

правових, організаційних і правоохоронних заходів; проведення необхідних 

заходів для вилучення зі списку FATF, зокрема прийняття та імплементація 

закону, який відповідає стандартам FATF; забезпечення рівноваги між 

трьома гілками влади – законодавчою, виконавчою та судовою – шляхом 

конституційних і адміністративних реформ і забезпечення їхньої ефективної 

співпраці;  
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 оновлення зовнішньої політики і політики у галузі безпеки з метою 

відображення мети України щодо повної євроатлантичної інтеграції; 

реформування державних органів у сфері національної безпеки та оборони, 

яке б відображало євроатлантичну політику України; утвердження України 

як ключового донора регіональної стабільності та безпеки, включаючи 

збільшення внеску України до міжнародного співробітництва з врегулювання 

конфліктів та підтримання миру; продовження і розширення участі у 

відповідних операціях з підтримання миру; повне дотримання міжнародних 

зобов’язань з контролю над озброєннями; подальший розвиток цивільно-

військових відносин; розширення участі у міжнародній боротьбі проти 

тероризму, включаючи повне виконання всіх пов’язаних з цією проблемою 

резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, а також участь у 

заходах, передбачених Планом дій Партнерства проти тероризму; подальше 

запровадження необхідних внутрішніх заходів у галузі боротьби з 

тероризмом, зокрема шляхом зміцнення безпеки кордонів і системи 

експортного контролю з метою боротьби з розповсюдженням ЗМЗ та засобів 

їх доставки, а також відмиванням грошей; 

 сприяння сталому економічному зростанню, включаючи сприяння 

структурній перебудові економіки для підтримання стабільного зростання 

річного ВВП, низьких темпів інфляції, зростання реальних доходів населення 

та обмеження бюджетного дефіциту; введення мораторію на ініціювання 

законопроектів про податкові пільги; створення умов, необхідних для вступу 

до СОТ; сприяння економічному співробітництву між Україною, НАТО та 

країнами-партнерами; проведення реформ оборонної економіки для 

досягнення мети України щодо інтеграції в євроатлантичні структури; 

створення інституційного середовища, що стимулюватиме ділову активність, 

економічне зростання на основі структурно-інноваційних перетворень, 

створення сучасної соціальної інфраструктури і механізмів соціально-

ринкової економіки, з одночасною підтримкою адекватної мережі 

соціального захисту; проведення економічних і структурних реформ, з 
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урахуванням рекомендацій Світового Банку, Міжнародного валютного 

фонду та інших міжнародних інституцій, включаючи заходи для сприяння 

приватизації, боротьбі з корупцією та підвищення прозорості державних 

витрат; розширення процесу земельної реформи; гарантування економічних 

прав і свобод громадян в усіх формах, у тому числі шляхом посилення 

захисту прав інтелектуальної власності; створення необхідних передумов для 

формування середнього класу; обмеження різниці у реальних доходах між 

верствами населення з високими і низькими доходами і докладання зусиль 

для ліквідації бідності; посилення енергетичної безпеки; 

 вдосконалення і забезпечення реалізації гарантій свободи думки і 

слова, свободи преси, вільного висловлення поглядів і переконань та доступу 

до інформації; забезпечення вільного отримання, публікації та поширення 

інформації засобами масової інформації; імплементація відповідного 

законодавства для усунення перешкод діяльності ЗМІ; поглиблення 

інформаційного виміру співробітництва Україна–НАТО, включаючи 

парламентське співробітництво; підвищення рівня обізнаності громадськості 

щодо НАТО шляхом співробітництва України з НАТО у сфері інформації, 

включаючи співробітництво з Центром інформації і документації НАТО в 

Україні; 

 питання безпеки і оборони, військові питання, в тому числі 

співробітництво з НАТО, ресурсне забезпечення; 

 реформування Збройних Сил України з метою перетворення на 

добре підготовлені та оснащені, більш мобільні та сучасні збройні сили, 

здатні відповідати на загрози безпеці, захищати територію держави та робити 

внесок до миротворчих і гуманітарних місій під егідою міжнародних 

організацій; посилення цивільного контролю над Збройними Силами України 

та іншими військовими формуваннями, включаючи підвищення рівня 

співробітництва з парламентом і посилення його контролю, а також більш 

активну участь цивільних осіб у процесі прийняття рішень у галузі безпеки; 

зміцнення державних структур з метою поліпшення реагування на виклики, 
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пов’язані з невійськовими і асиметричними загрозами; посилення державної 

міжвідомчої координації між Міністерством оборони, Мінпромполітики, 

Прикордонними військами, МНС і МВС з метою покращання реагування на 

наслідки природних та антропогенних катастроф, включаючи терористичні 

акти; 

 максимальне використання потенціалу СРГ ВР, підвищення ролі та 

координації практичного співробітництва Україна–НАТО в рамках Програми 

ПЗМ та у двосторонній співпраці з метою сприяння імплементації 

Національних цілей воєнної реформи та Цілей партнерства; забезпечення 

спрямування військового співробітництва України з НАТО і надалі на 

досягнення проголошеної Україною мети підвищення спроможностей 

Збройних Сил України в реалізації планів воєнної реформи; збільшення 

внеску України до миротворчих операцій під проводом НАТО на Балканах та 

заходів держав-членів Альянсу в рамках боротьби з тероризмом; досягнення 

повної взаємосумісності, ефективності та готовності до виконання завдань 

підрозділами Збройних Сил України шляхом повної імплементації Цілей 

партнерства; підвищення рівня професійної підготовки українського 

цивільного і військового персоналу; продовження розробки та впровадження 

угод щодо співробітництва між Україною та НАТО, таких, як Меморандум 

про взаєморозуміння про забезпечення підтримки операцій НАТО з боку 

України та Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічних 

авіаперевезень, а також забезпечення їх повної імплементації; підтримання 

готовності підрозділів Об’єднаних сил швидкого реагування до участі у 

спільних операціях з НАТО, а також здійснення підготовки цих підрозділів 

відповідно до стандартів НАТО; досягнення необхідного рівня сумісності 

сучасних та майбутніх зразків озброєнь, військової техніки та доктрини 

Збройних Сил України, що дозволить досягти мінімально достатнього рівня 

взаємосумісності для виконання в кожному окремому випадку завдань у 

спільних з НАТО інтересах та приведення практики закупівель до стандартів 

країн-членів НАТО; посилення ролі України як ключового учасника 
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регіональних операцій з подолання наслідків природних лих та надзвичайних 

ситуацій цивільного характеру; підтримка України у справі вдосконалення 

національної об’єднаної системи планування з питань надзвичайних ситуацій 

цивільного характеру та реагування на природні лиха; розвиток 

взаємосумісності в організації та процедурах операцій з подолання наслідків 

катастроф, в т.ч. через механізми Євроатлантичного центру координації 

реагування на катастрофи; вдосконалення системи управління повітряним 

рухом в Україні, включаючи функціонування служб управління повітряним 

рухом, з метою більш якісного реагування на можливі терористичні загрози; 

мінімізація шкоди, спричиненої забрудненням навколишнього середовища 

внаслідок проведення широкомасштабних військових навчань, включаючи 

міжнародні, та випробування озброєнь та військової техніки, а також 

забрудненням, що виникло у процесі зберігання та знешкодження хімічних 

речовин, вибухівки, протипіхотних мін, надлишкової стрілецької зброї і 

легких озброєнь та небезпечних боєприпасів; поліпшення взаємосумісності 

засобів зв'язку та інформаційно-комунікаційних систем України та НАТО; 

розвиток міжнародного співробітництва між науковцями України, країн-

членів НАТО та країн-партнерів, а також розвиток співробітництва в галузі 

науки та технологій у рамках Наукової Програми; 

 поліпшення прозорості оборонного планування та процедур 

укладання бюджету; перехід до сучасної системи НАТО щодо розробки 

оборонних програм, бюджетного планування та фінансування; реформування 

процедури фінансового планування з метою підтримки проведення воєнної 

реформи та переходу Збройних Сил на професійну основу; підготовка 

фахівців в галузі управління ресурсами, складання бюджету та фінансування 

оборонних потреб; реформування процесів виробництва, закупівель, 

фінансування та проведення тендерів в оборонно-промисловому комплексі 

(ОПК) для відображення євроатлантичної орієнтації України та її мети стати 

країною з ефективно діючою ринковою економікою. Це включатиме і 

адаптацію ОПК до стандартів НАТО; 
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захист і безпека інформації: 

 повна імплементація Угоди про безпеку між Урядом України та 

НАТО, зокрема затвердження та імплементація Правил поводження та 

забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим доступом; поліпшення 

системи взаємного захисту інформації з обмеженим доступом, включаючи 

діяльність Центру реєстрації секретних документів НАТО; досягнення 

домовленостей з НАТО, які нададуть можливість обміну з НАТО 

інформацією з обмеженим доступом в галузі військового планування і 

реформи; модернізація державних систем телекомунікації та інформації, 

якими може передаватися інформація НАТО з обмеженим доступом, 

відповідно до вимог і стандартів НАТО; розробка і проведення навчальних 

програм для особового складу у різних галузях інформаційної безпеки; 

правові питання: 

  перегляд законів і підзаконних актів та міжнародних договорів для 

спрощення надання Україні допомоги з боку НАТО або держав-членів в усіх 

видах співробітництва України з НАТО як на урядовому, так і на 

неурядовому рівнях; забезпечення повної імплементації угод між Україною і 

НАТО, включаючи Угоду про безпеку, Угоду між державами-учасницями 

Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у 

Програмі “Партнерство заради миру”, щодо статусу їх збройних сил, 

Меморандум про взаєморозуміння про забезпечення підтримки операцій 

НАТО з боку України і запланований Меморандум про взаєморозуміння 

щодо стратегічних авіаперевезень; вдосконалення законодавства України у 

сфері регулювання промислового виробництва, пов’язаного з обороною, з 

метою його наближення до норм і стандартів НАТО (права власності, захист 

інформації з обмеженим доступом, державні гарантії виробникам і 

підрядникам, умови іноземних інвестицій в ОПК, фінансування проектів, 

законодавство та процедури експортного контролю); створення правової та 

організаційної бази співробітництва між Україною і НАТО у галузі озброєнь, 

оборонних досліджень і технологій. 
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Планом дій визначено механізми імплемнтаці, де вказано, що для 

досягнення принципів і цілей, викладених в ньому, Україна щорічно 

розроблятиме та надаватиме власний проект Цільового плану [78-82], в 

якому визначатиме конкретні заходи – внутрішні, виконання яких 

покладається на центральні органи виконавчої влади, та спільні Україна-

НАТО, реалізація яких відбувається за сприяння Північноатлантичного 

Альянсу, – та терміни їх виконання протягом поточного року. 

Цільові плани дій приймаються щорічно, починаючи з 2003 р., з метою 

дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною 

та Організацією Північноатлантичного договору [83], виконання Плану дій 

«Україна – НАТО», а також зобов’язань України як держави-учасниці 

Програми “Партнерство заради миру” [84]. Цільовий план Україна – НАТО 

формується на підставі пропозицій органів виконавчої влади. 

Цільовий план визначає завдання та формує конкретні заходи, 

обов’язкові до виконання в різних сферах, зокрема щодо 

внутрішньополітичних питань, зміцнення демократичних і виборчих 

інституцій, зміцнення повноважень та незалежності судової влади, сприяння 

постійному розвитку і зміцненню громадянського суспільства, верховенству 

права, захисту основних прав людини і громадянських свобод, зміцнення 

цивільного демократичного контролю над Збройними Силами і сектором 

безпеки в цілому, забезпечення рівноваги між трьома гілками влади, 

зовнішньої та безпекової політики, оновлення зовнішньої політики і політики 

в галузі безпеки з метою відображення мети України щодо повної 

євроатлантичної інтеграції, збільшення внеску України до міжнародного 

співробітництва, врегулювання конфліктів та підтримання миру, досягнення 

повної взаємосумісності, ефективності та готовності до виконання завдань 

підрозділами Збройних Сил України шляхом повної імплементації Цілей 

партнерства, дотримання міжнародних зобов’язань з контролю над 

озброєннями, подальший розвиток цивільно-військових відносин, 

реформування структур безпеки та оборони, військових питань, сприяння 
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сталому економічному зростанню, створення умов, необхідних для вступу до 

СОТ, сприяння економічному співробітництву між Україною, НАТО та 

державами-партнерами, здійснення реформ оборонної економіки, 

інформування громадськості, підвищення рівня професійної підготовки 

українського цивільного і військового персоналу, інформаційної безпеки та 

захисту інформації, економічних та правових питань, а також визначаються 

механізми імплементації тощо. 

В цілому зобов’язання України згідно з цими документами мають 

політичний характер. 

Зважаючи на те, що відповідно до Плану дій та Цільових планів 

кінцевою метою є повна євроатлантична інтеграція України, Цільовий план 

визначає стратегічні й середньострокові цілі й пріоритети України на шляху 

до поставленої мети. Він складається зі вступу і п’яти розділів: політичні і 

економічні питання, питання безпеки і оборони та військові питання, захист і 

безпека інформації, правові питання, механізми імплементації. В кожному з 

розділів визначаються основні принципи, на яких базуватиметься політика 

України у конкретній галузі, та цілі, що мають бути досягнуті з метою 

наближення держави до стандартів країн-членів Альянсу. 

Отже, Цільовий план є важливим інструментом діяльності Уряду 

України, що спрямований на активізацію реформ у конкретних галузях із 

задіянням відповідних можливостей та механізму співробітництва України з 

НАТО. 

Відповідно до Цільового плану Україна – НАТО на 2007 рік в рамках 

Плану дій «Україна – НАТО» визначаються наступні пріоритетні напрями 

інтеграції 

у сфері зовнішньої і безпекової політики: 

 досягнення необхідного рівня взаємосумісності зі збройними 

силами держав-членів НАТО (регулярне проведення спільних військових 

навчань для оцінки набутого досвіду, активна участь у відповідних 

програмах); 
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 посилення захисту громадської безпеки, охорони особливо 

важливих об'єктів, запобігання терористичним актам на території України та 

міжнародне співробітництво у сфері боротьби з тероризмом на 

загальнодержавному та регіональному рівнях, боротьби з міжнародним 

тероризмом, організованою злочинністю, нелегальною міграцією та 

незаконним обігом наркотиків, вдосконалення міжнародного співробітництва 

правоохоронних органів у рамках боротьби з міжнародним наркобізнесом та 

іншими формами організованої злочинності; 

 вдосконалення існуючого, а також розроблення нового 

законодавства та його імплементацію відповідно до європейських стандартів 

у галузі прав людини та верховенства права; 

 активна співпраця із структурами Ради Європи щодо забезпечення 

свободи функціонування засобів масової інформації; 

 зміцнення демократії на євроатлантичному просторі, забезпечення 

територіальної цілісності та недоторканності кордонів держави; 

 розбудова толерантного суспільства відповідно до демократичних 

стандартів, розвиток міжрегіонального та міждержавного діалогу з питань 

демократії, прав людини та верховенства права як першочергових засад для 

забезпечення стабільності та сталого розвитку в усіх сферах державного 

життя; 

 стабільний розвиток економіки, поглиблення торговельно-

економічних зв'язків, зміцнення співробітництва у сфері економічного 

розвитку; 

 розвиток транспортної інфраструктури; 

 гармонізація правових та інституціональних структур; 

 уніфікація митних і тарифних норм з їх наближенням до світових 

стандартів; 

 забезпечення енергетичної безпеки; 
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 створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями 

організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ, а також 

співпрацю у прикордонній та митній сферах; 

 зміцнення двосторонніх відносин з державами-сусідами (Республіка 

Білорусь, Республіка Молдова, Республіка Польща, Російська Федерація, 

Румунія, Словацька Республіка, Угорська Республіка) на засадах взаємності, 

загальновизнаних демократичних принципів та всебічного розвитку; 

 забезпечення безпеки судноплавства у складних для навігації 

акваторіях, розширення можливостей для здійснення ефективної боротьби з 

такими транскордонними правопорушеннями, як контрабанда, 

браконьєрство, порушення норм охорони довкілля; 

у сфері внутрішньої політики: 

 зміцнення основоположних принципів демократичного суспільства, 

слідування загальнолюдським цінностям та утвердження верховенства права; 

 взаємодії між Президентом України, виконавчою та законодавчою 

гілками влади; 

 додержання принципу рівності громадян та сприяння толерантності 

в суспільстві; 

 створення гідних умов для задоволення духовних, освітніх, 

культурних і соціальних потреб усіх етнічних спільнот, які проживають на 

території України; 

 адаптації національного законодавства, практичної діяльності 

центральних і місцевих органів виконавчої влади; 

 проведення в державі судової реформи; 

 сприяння захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, а також 

прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від 

порушень з боку органів державної влади, посадових осіб; 

 формування системи адміністративних судів з метою забезпечення 

захисту прав і свобод фізичних осіб у їх відносинах із суб'єктами владних 

повноважень; 



 183 

 створення системи державного управління, яка б відповідала 

стандартам демократичної держави; 

 структуризація системи органів виконавчої влади, оптимізація 

функціональних повноважень міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади з метою уникнення їх дублювання; 

 оформлення законодавчої бази, яка регламентує діяльність органів 

виконавчої влади - Кабінету Міністрів України, міністерств, інших 

центральних і місцевих органів виконавчої влади; 

 реформування системи державної служби, зокрема, щодо 

забезпечення гарантій прав та обов'язків державних службовців, створення 

прозорих умов прийняття їх на роботу та просування по службі залежно від 

ділових та моральних якостей; 

 вдосконалення системи підготовки управлінських кадрів; 

 створення умов для забезпечення прозорості функціонування 

органів державної влади; 

 оптимізація кількісного складу державних службовців, в тому числі 

керівного складу; 

 моніторинг доходів та витрат посадових осіб; 

 вдосконалення національного законодавства у сфері боротьби з 

корупцією; 

 розвиток ефективної та прозорої системи державної служби та 

забезпечення відкритості роботи правоохоронних органів; 

 вдосконалення системи контролю за управлінням об'єктами 

державної власності та впровадження принципів публічності під час прийому 

на службу за контрактом; 

 залучення громадськості до подолання корупції в системі освіти; 

 забезпечення співпраці між правоохоронними органами, 

громадськими організаціями та засобами масової інформації, спрямованої на 

публічність цього процесу; 
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 посилення конкурентоспроможності національної економіки; 

 залучення інвестицій та захист прав як іноземних, так і вітчизняних 

інвесторів; 

 захист прав усіх суб'єктів господарювання, створення умов для 

взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності різних форм власності, 

мінімізації тиску та втручання держави в господарську діяльність; 

 зменшення інвестиційних ризиків; 

 забезпечення розвитку промисловості; 

 розширення можливостей суб'єктів господарювання щодо виходу на 

міжнародний рівень економічних відносин у результаті входження України 

до Європейського реєстру бізнесу; 

 вступ до СОТ як пріоритетний в контексті реалізації економічних 

реформ та важливий елемент внутрішньої економічної політики; 

 забезпечення економічної безпеки держави в контексті реалізації 

збалансованої зовнішньої та внутрішньої економічної політики (забезпечення 

надходжень енергоносіїв до України в обсязі, необхідному для задоволення 

внутрішніх потреб; підтримка рівня транзитного потенціалу українських 

газо- і нафтотранспортних мереж; забезпечення на високому рівні взаємодії 

України із постачальниками та споживачами енергоресурсів; прагматичне 

використання можливостей економічного співробітництва в рамках СНД та 

ЄЕП; диверсифікація джерел надходження в Україну енергоносіїв); 

 утвердження України як високотехнологічної держави; 

 модернізація енергоспоживання та державна підтримка розширення 

видобутку власного палива та виробництва електроенергії (диверсифікація 

джерел надходження в Україну енергоносіїв, розробка нових 

енергозберігаючих технологій, фізичний захист енергетичної інфраструктури 

об'єктів, коливання цін на енергоресурси, диверсифікації шляхів 

енергопостачання); 

 розвиток науки і техніки (розв'язання проблем демографічної 

політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського 
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суспільства; захист навколишнього природного середовища та сталий 

розвиток; розроблення новітніх біотехнологій, методів діагностики і 

лікування найпоширеніших захворювань; нових комп'ютерних засобів та 

технологій інформатизації суспільства; новітніх технологій та 

ресурсозберігаючих технологій в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі; нових речовин і матеріалів); 

 науково-технологічні та інноваційні кроки (визначення актуальних 

напрямів розвитку науки і техніки, а також створення системи прогнозування 

науково-технологічного та інноваційного розвитку України як найбільш 

сучасного та ефективного інструменту вироблення державної політики в 

інноваційній сфері); 

 підвищення рівня конкурентоспроможності національної науки на 

світовому ринку праці, створення нових можливостей для наукового пошуку 

та технологічного розвитку, підвищення ефективності державного 

управління освітньо-науковою галуззю шляхом впровадження й масового 

розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій, переходу 

економіки до інноваційного розвитку; 

 створення рівних умов оподаткування доходів суб'єктів 

господарювання різних сфер діяльності шляхом внесення змін до 

податкового законодавства (ліквідація штучних, необґрунтованих 

податкових пільг, усунення причин виникнення тіньового сектору економіки, 

зменшення можливостей для ухилення від сплати податків); 

 реформування податкової системи до 2015 року, виходячи зі 

стратегічної мети - побудови соціально орієнтованої конкурентоспроможної 

ринкової економіки (розширення бази оподаткування шляхом скасування 

галузевих пільг; відміна пільг, які надавалися суб'єктам господарювання, 

зареєстрованим у зонах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 

чорнобильської катастрофи; запровадження на п'ять років мораторію на 

надання нових та розширення існуючих пільг з обкладання податком на 

додану вартість; вдосконалення інституціонального середовища 
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оподаткування, сприятливого для реалізації принципу рівності всіх платників 

перед законом, відповідального ставлення платників до виконання своїх 

податкових зобов'язань; установлення чітких правил регулювання взаємних 

зобов'язань держави і платників податків, дієвого контролю за їх 

виконанням; підвищення регулівного потенціалу системи оподаткування на 

основі запровадження інноваційно-інвестиційних преференцій; підвищення 

фіскальної ефективності податків шляхом розширення податкової бази, 

вдосконалення систем адміністрування, зменшення кількості випадків 

ухилення від сплати податків, формування доходів бюджетів усіх рівнів на 

основі проведення збалансованої бюджетної політики на середньострокову 

перспективу; поетапне зниження податкового навантаження на платників 

податків; стимулювання зміцнення позицій вітчизняного бізнесу в 

конкурентній боротьбі шляхом зменшення частки податків у витратах; 

зближення податкового та бухгалтерського обліку; гармонізація податкового, 

валютного, митно-тарифного, зовнішньоекономічного та цивільного 

законодавства; зменшення кількості контролюючих органів з одночасним 

визначенням єдиних правил контролю за нарахуванням та сплатою податків і 

зборів (обов'язкових платежів); забезпечення проведення заходів щодо 

легалізації доходів та майна, одержаних з порушенням податкового 

законодавства); 

 основні завдання державного бюджету – перехід від моделі 

економічного розвитку, орієнтованої на стимулювання споживання, до 

моделі, що надаватиме пріоритет стимулюванню інвестиційної активності та 

розвитку вітчизняного виробництва; 

 дальша розбудова бюджетної системи (активізація застосування 

програмно-цільового методу формування бюджету, застосування його 

принципів та елементів на якісно новому рівні з чітким взаємозв'язком 

розподілу бюджетних ресурсів та фактичних результатів їх використання, 

поступове запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих 

бюджетів); 
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 першочергові напрями бюджетної політики (макроекономічна 

стабілізація фінансово-економічної ситуації в державі; відновлення 

інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки; проведення 

структурних реформ та ліквідація диспропорцій; досягнення бездефіцитності 

Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування; підвищення 

соціальних стандартів та рівня життя громадян; підвищення фінансової 

спроможності регіонів); 

 розбудова державних фінансів України (розвиток системи 

внутрішнього контролю та аудиту, що забезпечуватиме належний рівень 

ефективності управління державними фінансовими ресурсами, підвищення 

оперативності реагування на виникнення або загрозу виникнення фактів 

неефективного використання державних ресурсів та фінансових порушень); 

 нерозповсюдження зброї масового знищення (імплементація 

конкретних проектів, зокрема у сфері посилення контролю за використанням, 

зберіганням та утилізацією радіоактивних джерел і фізичного захисту 

ядерних об'єктів та матеріалів, є для України пріоритетом у рамках цієї 

ініціативи, підтримка для розв'язання проблеми ліквідації значних запасів 

надлишкових озброєнь та непридатних боєприпасів); 

 основними пріоритетами України у сфері військово-технічного 

співробітництва є досягнення належного рівня взаємосумісності Збройних 

Сил України зі збройними силами держав - членів НАТО з метою 

забезпечення високого рівня співпраці під час виконання спільних завдань, 

проведення комплексного огляду військово-промислового комплексу 

України з метою оптимізації його структури для роботи в ринкових умовах, 

створення державної системи кодифікації відповідно до системи кодифікації 

НАТО, досягнення належного рівня взаємосумісності у сфері стандартизації, 

перехід до нових шляхів управління "життєвим циклом" озброєнь; 

інформування громадськості про євроатлантичний курс України: 

 пріоритетне завдання активізації інформування громадськості про 

євроатлантичні прагнення держави (досягнення неупередженого і прозорого 
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сприйняття суспільством політики євроатлантичної інтеграції, переваг і 

недоліків членства України в НАТО, сучасної ролі Альянсу в справі 

підтримання миру і стабільності в Європі і світі); 

 залучення неурядових громадських організацій; 

 координація спільних зусиль органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування з неурядовими громадськими організаціями, 

особливо на регіональному рівні; 

 забезпечення принципів свободи слова і преси, вільного поширення 

інформації для утвердження демократичного суспільства, керується 

верховенством права; 

 вдосконалення законодавчої бази, яка регулює діяльність засобів 

масової інформації, для забезпечення неупередженого висвітлення аспектів 

співпраці України з НАТО та формування об'єктивної громадської думки про 

Альянс в українському суспільстві; 

питання ресурсів: 

 забезпечення сталого економічного зростання та ефективного і 

прозорого розподілу його результатів; 

основні структурні реформи: 

 податкова реформа, яка передбачає зменшення податкового тиску 

на економіку; 

 підвищення ефективності використання природних ресурсів, 

енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих технологій; 

 створення необхідної нормативно-правової бази повноцінного 

ринку землі; 

 реформування житлово-комунальної сфери, створення ринкових 

умов для функціонування вугільної промисловості; 

 запровадження принципів науково-технічного та інноваційного 

розвитку. 

Відповідно до пріоритетів визначені механізми реалізації цілей 

євроатлантичної інтеграції України, зокрема державні засоби, інструменти, 
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важелі впливу, покликані забезпечити дієвість процесу євроатлантичної 

інтеграції України. Відповідно до Плану дій “Україна-НАТО” доцільно 

розглядати як базові у досягненні цілей євроатлантичної інтеграції 

політичний, економічний, соціальний механізми та механізм забезпечення 

національної безпеки: 

 політичний механізм передбачає зміцнення демократії й виборчих 

інституцій, визнання верховенства права та прав людини, забезпечення 

свободи слова, проведення конституційної реформи; 

 економічний механізм спрямований на подальше закріплення засад 

ринкової економіки, розбудову інфраструктури, зниження рівня фінансових 

ризиків, раціональне використання ресурсів, поліпшення інвестиційного 

клімату; 

 соціальний механізм передбачає ліквідацію наслідків 

чорнобильської катастрофи, розв’язання екологічних проблем, вирішення 

питання охорони праці, вдосконалення інформаційної політики, 

перепідготовку та забезпечення належного соціального захисту звільнених 

військовослужбовців; 

 механізм забезпечення національної безпеки спрямований на 

реформування збройних сил, адаптацію їх до вимог нового середовища, 

демократичний контроль над ними, конверсію оборонної промисловості, 

знищення та утилізацію надлишкової військової техніки, запровадження 

оборонного планування, боротьбу з контрабандою наркотиків та тероризмом, 

використання миротворчих сил, планування на випадок надзвичайних 

ситуацій цивільного характеру. 

Застосування зазначених механізмів обумовлене визначеними у 

нормативно-правових документах України пріоритетними напрямами щодо 

євроатлантичної інтеграції. Механізм реалізації цілей євроатлантичної 

інтеграції України логічно пов’язується з державною політикою у різних 

сферах суспільної діяльності: військовій, економічній, соціальній, 

гуманітарній, екологічній тощо. Причина цього полягає в тому, що Планом 

1
9
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дій Україна-НАТО фактично поставлені орієнтири та сформовані завдання, 

спрямовані на перетворення нашої держави у розвинену демократичну 

європейську державу. Саме такий шлях і обрано Україною. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1. Які пріоритетіні напрями європейської та євроатлантичної інтеграції 

України закріплені в законодавстві? 

2. Наскільки відповідають механізми регулювання інтеграційних 

процесів їх пріоритетним напрямам в Україні? 

3. Чи співпадають зовнішньополітичні інтереси Україні з 

пріоритетними напрямами євроатлантичної інтеграції? 

4. Чим обумовлена зорієнтованість державного управління на 

реалізацію встановлених пріоритетних напрямів євроатлантичної інтеграції 

України? 
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РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА 

ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

5.1. Форми та механізми співробітництва України з 

Європейським Союзом 

 

Аналізуючи принципи та механізмів, за якими здійснюється 

забезпечення юридичної безпеки адміністративних дій, слід зазначити, що у 

Європейському Союзі цей процес відбувається за встановленими 

принципами і шляхом використання механізмів, які дозволяють реалізувати 

завдання зовнішньополітичної та соціально-економічної діяльності країн ЄС. 

До принципів за якими країни ЄС реалізують свої програми відносяться: 

 принцип пріоритетності загальних довгострокових інтересів над 

розбіжностями національних інтересів; 

 принцип незалежності у формулюванні правових та інституційних 

механізмів діяльності публічної адміністрації; 

 верховенство права, що зобов’язує органи державної влади 

здійснювати свої функції та повноваження відповідно до чинного 

законодавства; 

 принцип пропорційності означає, що згідно із законом 

адміністративні дії повинні бути пропорційно вимогливими; 

 принцип процедурної справедливості ; 

 принцип своєчасності у вирішенні поставлених завдань; 

 принцип професіоналізму та професійної доброчесності;  

 принцип відкритості державного управління для зовнішніх 

перевірок або нагляд управлінської структури; 

 принцип відповідальності, згідно з яким кожний орган не може бути 

звільнений від контролю та перевірки 85. 
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Одним із важливих принципів діяльності органів державної влади в 

Україні є відповідальність та ефективність управлінської діяльності. 

Державне управління в Україні функціонує в умовах широких трансформацій 

в суспільстві, що мають вплив на функціональну складову діяльності органів 

державної влади, відповідно відбувається об’єктивний процес скорочення 

присутності держави. На це звертають увагу закордонні фахівці, які 

пропонують структурам державного управління країн з перехідною 

економікою (Україна) шлях до переходу від скорочення присутності держави 

до переорієнтації держави 86. 

У той же час необхідно наголосити, що в нових геополітичних умовах 

розвитку України важливу роль в управлінні процесами євроінтеграції 

відіграють державні структури управління, це пояснюється тим, що розвиток 

соціальних систем залежить від прийняття рішень певними суб’єктами 

державного управління (вищими і центральними органами державної влади), 

забезпечення їх виконання всіма наявними державними ресурсами та 

врахуванням рівнів ризику. Як відомо, суспільство – це не просто механічна 

спільнота окремих елементів. Розвиток окремих його сфер взаємопов’язаний, 

тому ризик є невід’ємною складовою людської діяльності, коли існує 

невпевненість в результатах того чи іншого рішення. Врахування ризику є 

необхідний компонент управлінської діяльності тому, що об’єктивне 

існування ризику зумовлене ймовірним характером багатьох природних, 

соціальних і технологічних процесів та ідеологічних співвідношень, в які 

вступають суб’єкти соціального життя. У зв’язку з цим можуть відбуватися, 

через наявність багатьох непрогнозованих, випадкових, суб’єктивних 

обставин, різні відхилення від очікуваного результату 87. 

Велике значення для оптимізації діяльності системи державного 

управління в напрямку євроінтеграції має розроблення центральними 

органами влади інноваційної політики та оптимальної стратегії її здійснення. 

Взаємопов’язаність соціально-економічних умов розвитку суспільства й 

державної політики з державним управлінням переважно проявляється через 
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завдання державної політики. Серед яких можна виділити такі, як: 

визначення стратегії суспільно-політичного розвитку й завдань державного 

управління; визначення та обґрунтування національного інтересу як чинника 

консолідації диференційованого суспільства; своєчасне виявлення проблем, 

що постають перед суспільством та механізмів їх вирішення 88. 

Країни, що входять до Європейського Союзу, йшли до об’єднання 

досить тривалий час. Їх інтеграція стала можлива лише завдяки проведенною 

в кожній окремо взятій державі важливої внутрішньої економічної політики, 

досягненню високих темпів зростання та вирішенню всіх основних 

соціально-економічних проблем суспільства: сталий розвиток усіх ринкових 

інститутів; узгодження норм законодавства; обов’язкове дотримання 

принципів демократії; забезпечення досить високого рівня життя населення 

тощо. Отже, входження України в ЄС залежить від успішної економічної 

політики. 

В контексті інтеграції України в Європейський Союз слід наголосити, 

що стратегічним завданням державної політики є досягнення Україною 

високого рівня соціально-економічного розвитку, соціального захисту 

населення, що визначено в основних документах ЄС. 

Важливим документом, який визначає основні цілі, вимоги та 

механізми подальшого співробітництва між державами-членами ЄС і 

Україною є договір про Європейський Союз. У договорі про Європейський 

Союз зазначені основні напрями та цілі співробітництва між ЄС і Україною, 

зокрема з питань: щодо створення сприятливих умов для залучення 

іноземних інвестицій в економіку України, формування стабільної і 

незалежної законодавчої бази та належних умов в галузі підприємницької 

діяльності, обміну інформацією про закони, положення та адміністративну 

практику щодо впровадження інвестицій.  

Механізми співробітництва в економічній сфері включають процедури 

здійснення країнами ЄС експертно-консультативної та технічної допомоги 

Україні, забезпечення широкого розповсюдження наукових досліджень та 
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передачі "ноу-хау" для розробки економічної політики. Акцентується увага 

на оптимальне вирішення економічних проблем через скоординовану роботу 

органів управління промисловими комплексами, підприємствами різної 

форми власності та корпоративних структур. У сфері відповідності якості 

продукції, що важливо, як для країн Європейського Союзу, так і для України, 

наголошується на необхідності користуватись узгодженими критеріями в 

питаннях визначення рівня якості української продукції. 

До механізмів досягнення зазначених цілей відносяться такі форми 

співробітництва, як розробка програм розвитку співробітництва між 

організаціями та підприємствами, обмін досвідом та технічною інформацією 

в галузі управління якістю продукції, застосування технічних правил, 

європейських стандартів і процедур оцінки відповідності якості української 

продукції вимогам країн Європейського Союзу. 

В умовах глобалізації важливу роль відіграє інноваційна діяльність, яка 

має тісний зв’язок з науковими дослідженями. Слід зауважити, що за даними 

Світового банку ефективність використання ідей та наукових розробок 

вчених в Україні низька. Фінансові можливості для реалізації наукових 

програм надто звужені і обсяги спрямованих із цією метою коштів щорічно 

зменшуються. В той же час досвід західних країн показує, що для підтримки 

високих темпів економічного зростання обсяги інвестування в наукові 

дослідження та розробки мають бути на достатньому рівні, якщо витрати на 

розвиток науки становять менш від 0,4%, то наука виконує виключно 

"популяризаторську функцію"; інтервал 0,4 - 0,9% дає змогу вести наукові 

розробки, а фінансування від 1% і вище дозволяє очікувати прогресивні 

структурні зрушення у науково-технічній сфері, створює передумови для їх 

практичного втілення 70. 

В галузі цивільних наукових досліджень та технічних розробок 

важливим механізмом співробітництва ЄС і України є доступ до відповідних 

наукових програм та використання їх в практичній діяльності з урахуванням 

прав захисту інтелектуальної, промислової та комерційної власності. У цьому 
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контексті співробітництво в галузі науки і техніки може здійснюватись у 

формі: 

 обміну науковою і технічною інформацією; 

 через спільну діяльність в галузі досліджень та технічних розробок ; 

 через діяльність з професійної підготовки, розробки належних 

програм для науковців, дослідників та технічного персоналу, які беруть 

участь у дослідженнях та технічних розробках з обох сторін.  

У сфері освіти та професійної кваліфікації механізмами 

співробітництва є подальше удосконалення системи вищої освіти та системи 

підготовки фахівців в Україні відповідно до сучасних вимог, включаючи 

систему сертифікації вищих учбових закладів і дипломів про вищу освіту; 

удосконалення професійної підготовки керівників підприємств державного 

та приватного секторів та цивільних службовців в пріоритетних галузях. 

У енергетичній сфері механізми співробітництва включають такі 

форми, як розробка заходів щодо мінімізації шкідливих наслідків діяльності 

підприємств, вироблення енергетичної політики, поліпшення управління та 

регулювання енергетичної галузі відповідно до вимог ринкової економіки, 

підвищення безпеки енергозабезпечення, включаючи диверсифікацію 

постачальників, поліпшення управління та регулювання енергетичної галузі 

відповідно до вимог ринкової економіки, запровадження ряду інституційних, 

правових, фінансових та інших передумов, необхідних для сприяння 

зростанню торгівлі енергією та інвестиціям, сприяння економії енергії та її 

ефективному використанню, модернізація, розвиток і диверсифікація 

енергетичної інфраструктури, удосконалення технологій енергетичного 

забезпечення та кінцевого використання всіх видів енергії, управління та 

технічна підготовка в енергетичній галузі. 

Механізмами співробітництва в цивільному ядерному секторі є 

виконання конкретних угод про торгівлю ядерними матеріалами, ядерну 

безпеку та термоядерний синтез у відповідності до законодавчих процедур 

кожної сторони і включають такі аспекти: 
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 спільне дослідження наукових проблем, пов'язаних з 

чорнобильською аварією; 

 боротьба з радіоактивним забрудненням повітря, ґрунту та води; 

 контроль і нагляд за радіоактивним станом навколишнього 

середовища; 

 подолання наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ядерною 

енергією та радіоактивністю; 

 дезактивація забруднених радіацією земель і поводження з 

радіоактивними відходами; 

 медичні проблеми, пов’язані з впливом наслідків ядерних аварій на 

стан здоров'я населення; 

 розв'язання проблеми безпеки зруйнованого 4-го енергоблоку в 

Чорнобилі; 

 економічні та адміністративні аспекти зусиль, спрямованих на 

подолання наслідків аварії; 

 підготовка в галузі запобігання наслідкам ядерних аварій та їх 

зменшення; 

 наукові та технічні аспекти діяльності по подоланню наслідків 

чорнобильської катастрофи. 

В транспортній галузі формами співробітництва є: 

 здійснення модернізації управління автомобільним, залізничним 

транспортом, портами і аеропортами; 

 модернізація головних шляхів та транс’європейських магістралей 

для згаданих видів транспорту, що становлять обопільний інтерес; 

 сприяння спільним програмам досліджень і розробок. 

В сучасний період трансформаційного розвитку України уряд значну 

увагу приділяє розвитку регіонів, зокрема питанням ефективності витрачання 

бюджетних коштів, підвищенню рівня збалансованості та прозорості 

бюджету, удосконаленню міжбюджетних відносин, забезпеченню якісного 
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виконання бюджетів усіх рівнів. Вирішення цих питань здійснюється 

організаційно-економічними методами, а саме шляхом: забезпечення 

поетапного впровадження програмно-цільового методу планування місцевих 

бюджетів як складової їх середньострокового планування; удосконалення 

міжбюджетних відносин на рівні районів, виходячи з динаміки фінансово-

бюджетних та соціально-економічних показників розвитку адміністративно-

територіальних одиниць; врегулювання міжбюджетних відносин на рівні 

районів, територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх 

об’єднань. Такий підхід дозволяє впроваджувати важливі соціальні проекти 

та регіональні програми.  

Співробітництво України з країнами ЄС щодо реалізації регіональних 

програм, обміну інформацією між національними, регіональними та 

місцевими органами влади з питань регіональної політики, методики 

формування регіональної політики здійснюється за допомогою 

організаційно-економічних механізмів. Застосування організаційно-

економічних механізмів сприяє розвитку прямих зв'язків між відповідними 

районами та державними організаціями, які займаються питаннями 

планування регіонального розвитку, запровадженню інноваційних програм, 

здійсненню реформ у системі соціального захисту. Ці реформи мають на меті 

розробку в Україні методів соціального захисту населення, притаманних 

країнам з ринковою економікою, і охоплюють всі напрямки соціального 

захисту.  

Шляхи та темпи реалізації окремих пріоритетів та програм щодо 

інтеграції України в ЄС, адаптації системи державного управління до вимог 

ЄС повинні визначатись прогресом у проведенні соціально-економічних 

реформ та відповідати критеріям членства в ЄС, які були затверджені 

Європейською Радою у Копенгагені (1993 р.), Мадриді (1995 р.) та 

Люксембурзі і відображають структуру адміністративної системи ЄС. 

На думку науковців, у цьому контексті необхідно задіяти внутрішні 

джерела нейтралізації неминучих витрат і максималізації можливих вигід. На 
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шляху наближення до ЄС важливо спиратись на економічне зростання, 

ефективне використання геополітичного становища України, її значення як 

транзитної держави, розгортати конкурентоздатні виробництва, розраховані 

як на внутрішній, так і зовнішній ринок. Центр ваги міжнародного 

співробітництва варто перенести з макро на мікрорівень (підприємств, фірм) 

та у регіони 89. Отже, актуальним є питання щодо розробки показників 

оцінювання процесу інтеграції України до Європейського Союзу і 

визначення критеріїв таких оцінок з огляду на теорію витрат і інституційної 

трансформації.  

Таким чином, можливо зазначити, що проведений аналіз дає змогу 

виділити основні фактори впливу на формування державної політики у сфері 

європейської інтеграції та механізмів її реалізації. В цьому аспекті важливим 

є визначення пріоритетів цілей системи державного управління, чіткість 

постановки завдань, формування управлінських рішень, застосування 

необхідних механізмів управління та системи контролю щодо забезпечення 

їх реалізації. 

 

5.2. Цілі та механізми регулювання процесу 

євроатлантичної інтеграції України 

 

Імплементація зовнішньополітичної функції процесу євроатлантичної 

інтеграції України забезпечується існуючими механізмами Комісії Україна-

НАТО та Партнерства заради миру. План дій Україна-НАТО, робочі плани і 

програми спільних робочих груп визначатимуть стратегію і тактику 

співробітництва між Україною та НАТО з метою досягнення поставлених 

цілей. У плані дій наголошується, що основну відповідальність за реалізацію 

всіх цих планів несе Україна, а країни НАТО готові підтримувати реформи в 

ній шляхом надання допомоги та передачі накопиченого досвіду. Комісія 

Україна-НАТО (на рівні послів або міністрів закордонних справ) щорічно 

розглядає доповідь про здійснену роботу, яку попередньо готує міжнародний 
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секретаріат та міжнародний військовий штаб НАТО, погоджує з Політичним 

і Політико-військовим керівними комітетами НАТО та враховує коментарі 

держав-членів НАТО та України. У підготовці щорічних планів на підтримку 

цілей та принципів Плану дій Україна–НАТО беруть участь спільні робочі 

групи з питань воєнної реформи, озброєнь, економічної безпеки, планування 

на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру, науки і захисту 

довкілля, що працюють під егідою Комісії Україна–НАТО. 

Механізм імплементації, передбачений Планом дій Україна–НАТО, є 

певною достатньо спрощеною моделлю прийняття управлінських рішень при 

його реалізації. Але реально за цим стоїть певна державна політика з 

євроатлантичної інтеграції у всій її складності і необхідності ув’язки з 

стратегічними документами, що визначають розвиток України на найближчі 

роки, її відносини з країнами світу та їх союзами. Відповідно до Плану дій 

Україна–НАТО серед основних напрямів реалізації Україною політики 

євроатлантичної інтеграції виділені такі:  

 політичні та економічні питання, в тому числі проблеми політики і 

безпеки (внутрішня, зовнішня політика та політика у галузі безпеки), 

економічні та інформаційні проблеми; 

 питання безпеки і оборони та військові питання, в тому числі 

реформа у галузі оборони і безпеки, співробітництво з НАТО та питання 

ресурсів; 

 захист і безпека інформації; 

 правові питання. 

В якості пріоритетів сучасної державної політики євроатлантичної 

інтеграції України доцільно виділити наступні: 

 реалізація Стратегії економічного і соціального розвитку на 2004-

2011 роки;  

 відродження належної поваги до проблем захисту національних 

інтересів та забезпечення національної безпеки;  

 реформування Збройних Сил України; 
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 відтворення на якісно новому рівні геополітичного потенціалу нації, 

виходячи з нових світових реалій; 

 формування національної самосвідомості, патріотизму; 

 розв’язання проблеми наявності, достатності та високого 

професіоналізму кадрів для повномасштабної реалізації завдань 

євроатлантичної інтеграції; 

 приділення при розвитку державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування особливої уваги питанням правової освіти, мовної 

підготовки, засвоєння сучасних інформаційних технологій. 

Реалізація внутрішньої функції процесу євроатлантичної інтеграції 

України логічно пов’язується з державною політикою у різних сферах 

суспільної діяльності: військовій, економічній, соціальній, гуманітарній, 

екологічній та ін. Причина цього в тому, що Планом дій Україна-НАТО 

фактично поставлені орієнтири та сформовані завдання, спрямовані на 

перетворення нашої держави у розвинену демократичну європейську 

державу. Саме такий шлях обрано й Україною, в якій відбувається розбудова 

незалежної, суверенної, демократичної, правової, соціальної держави. Інша 

справа, що виконати ці завдання після десятиріччя економічної та соціальної 

кризи дуже складно, оскільки потребує не тільки величезних фінансових і 

матеріальних ресурсів, а й зміну способу життя, ціннісних уподобань, 

подолання рудиментів пострадянської ментальності, пошуку ефективних 

шляхів запобігання проявам світоглядної, релігійної, національної 

нетерпимості.  

Відповідно до Плану дій Україна-НАТО доцільно розглядати як базові 

у досягненні цілей євроатлантичної інтеграції політико-правовий та 

соціально-економічний механізми, механізми забезпечення регіонального 

розвитку, національної безпеки, механізм інформаційного забезпечення 

тощо.  

Політико-правовий механізм передбачає зміцнення демократії й 

виборчих інституцій, визнання верховенства права та прав людини, 
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забезпечення свободи слова, проведення конституційної реформи. Політико-

правовий механізм складається з політичного, інституційного та правового, 

які в свою чергу мають такі складові: 

Таблиця 5.1. 

Структура політико-правового механізму 

 

Політичний механізм: 

 

Зближення 

ідеології та 

геополітичних 

стратегій  

- визначення місця у міжнародних системах безпеки, що 

відповідають національній безпеці України; 

- включення у міжнародну систему боротьби з тероризмом; 

- протидія експансіям інших країн; 

- активна дипломатія на принципах орієнтації на ЄС з усіх 

питань, що не суперечить національним інтересам та безпеці. 

 

Сприйняття 

європейських 

цінностей 

- стратегія практичного зближення з країнами заходу (кордони, 

візи, розширення контактів по всіх лініях й у всіх сферах, 

створення пільгових умів інвестування і т.д.); 

- стратегія формування громадської думки (щодо ЄС, НАТО, 

Росії країн СНД); 

- стратегія національного розвитку з урахуванням 

європейських підходів та цінностей; 

- демократизація суспільства (виборчої системи, політичної 

системи, методів політичної боротьби, методів 

правозастосування, методів зняття владних конфліктів та 

протиріч, політичний плюралізм. 

 

- демократизація суспільства; 

 

- геополітичне розуміння; 

 

- роль і місце у світі, Європі. 

 

Інституційний механізм: 

 

- Продовження розбудови парламентської республіки як найбільш характерної 

для ЄС; 

 

- удосконалення правового поля парламентської республіки, зокрема 

конституційним шляхом; 

 

- зміцнення виконавчої гілки влади на всіх її рівнях; 
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- посилення спроможності місцевого самоврядування виконувати визначені 

законодавством повноваження; 

 

- подолання інституційного "дуалізму" на всіх рівнях виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 

 

- реформа судової гілки влади, повна її деполітизація та декорумпотизація; 

 

- сприяння розвитку самоорганізації населення (асоціації, клуби, організації 

співвласників тощо). 

 

Правовий механізм: 

 

- Приведення законодавства у відповідність до європейського, якщо воно не 

суперечить національним інтересам (цей процес має бути упорядкований й 

системний); 

 

- вивчення та використання досвіду нормотворчості, правозастосування, 

правового контролю; 

 

- забезпечення доступності законодавства ЄС та провідних країн Європи 

(переклад основних актів, їх систематизація, аналітична оцінка); 

 

- створення доступних центрів правового консалтингу із законодавства ЄС (для 

державних організацій - бюджет, для інших – госпрозрахунок); 

 

- виявлення та дослідження ситуацій правової несумісності національного 

законодавства з ЄС (причини, можливість сумісності тощо); 

 

- удосконалення системи механізмів правового регулювання (зміна акцентів, 

сприйняття європейського досвіду тощо); 

 

- подолання правового нігілізму на всіх рівнях сучасного суспільства (зокрема 

посилення особистої відповідальності всіх посадових осіб держави, органів 

державної влади та місцевого самоврядування). 

 

 

Соціально-економічний механізм спрямований на подальше 

закріплення засад ринкової економіки, розбудову інфраструктури, зниження 

рівня фінансових ризиків, раціональне використання ресурсів, поліпшення 

інвестиційного клімату. Він передбачає ліквідацію наслідків Чорнобильської 

катастрофи, розв’язання екологічних проблем, вирішення питань охорони 
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праці, вдосконалення інформаційної політики, перепідготовку та 

забезпечення належного соціального захисту звільнених 

військовослужбовців.  

Економічний механізм включає розширення та посилення 

економічних взаємозв'язків з країнами ЄС (інвестиційні пільги, створення 

спільних банків, спільних енергетичних компаній та енергоресурсів, 

енергозбереження, ресурсозбереження); розширення та активізація торгово-

економічних представництв України в країнах ЄС; посилення 

співробітництва з традиційними партнерами країн ЄС (розвиток непрямих 

економічних зв'язків) й у тих сферах, галузях, проблемах, що й для ЄС; 

дедалі більше включення у світову фінансову систему, фінансові ринки; 

входження в СОТ; проведення збалансованої ринково-державної політики 

економічного регулювання з урахуванням європейських традицій, світового 

досвіду, національних інтересів; удосконалення системи механізмів 

економічного регулювання; створення «вільних зон» та інших сучасних форм 

світової економіки як механізму активізації експертно-імпортного обміну, 

подолання ситуаційних обмежень чи перешкод.  

Механізм забезпечення національної безпеки спрямований на 

реформування збройних сил, адаптацію їх до вимог нового середовища, 

демократичний контроль над ними, конверсію оборонної промисловості, 

знищення та утилізацію надлишкової військової техніки, запровадження 

оборонного планування, боротьбу з контрабандою наркотиків та тероризмом, 

використання миротворчих сил, планування на випадок надзвичайних 

ситуацій цивільного характеру. Всі ці механізми мають застосовуватися 

системно, комплексно та ситуаційно. 

1
9
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Питання для самоконтролю: 

 

1. Чим обумовлений розвиток форм співробітництва України з ЄС? 

2. Як змінюються цілі та механізми регулювання процесу 

євроатлантичної інтеграції України? 

3. Які основні чинники формування та зміни цілей євроатлантичної 

інтеграції України? 

4. Якими є зміст і структура базових механізмів досягнення цілей 

євроатлантичної інтеграції? 

 

Рекомендована література: 

 

1. Вступ до права Європейського Союзу: навч. посіб. / Р.А.Петров, 

З.Й.Опейда, Д.Е.Федорчук, А.О.Вакуленко; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 

2001. – 248 с. 

2. Державне управління процесами європейської та євроатлантичної 

інтеграції: навчальний посібник / В.В.Говоруха, В.Г.Бульба, А.Є.Тамм, 

А.В.Меляков та ін.; за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н. В.П. Горбуліна. – 

К.: ДП “НВЦ” Євроатлантикінформ”, 2006. – 220 с. 

3. Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. 

О.Ю.Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. 

4. Закони України та інші нормативно-правові акти щодо 

європейської та євроатлантичної інтеграції України – 

http // www.zakon.rada.gov.ua. 

5. Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної 

інтеграції Украіни: Енциклопед. довід. / С.О.Телешун (кер. творч. кол.), 

В.Д.Бакуменко, Д.В.Вітер та ін.; за заг. ред. В.Д.Бакуменка, С.О.Телешуна. – 

К.: Вид-во НАДУ, 2006. 

6. Кривцова В. НАТО: історія становлення, механізми діяльності та 

співробітництво з Україною //Актуальні питання євроатлантичної інтеграції 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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України. – Вип.5 / За заг. ред. акад. НАН України, д.т.н. В.П.Горбуліна. – К.: 

ДП «Євроатлантикінформ», 2005.- 364 с. 

7. Механізми координації європейської політики: практика країн-

членів та країн-кандидатів / За заг. ред. Н. Гнидюк; Центр екон. розв. -К.: 

Міленіум, 2003.-382 c. 

8. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): 

підручник /Л.Ф.Гайдуков, В.Г.Кремень, Л.В.Губернський та ін. – К.: Либідь, 

2001. – 624 с. 

9. Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України: 

навчальний посібник./ В.В. Говоруха, В.Г. Бульба, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. 

ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП “НВЦ” Євроатлантикінформ”, 2006. – 416 с. 

10. Світова та європейська інтеграція: організаційні засади: навч. 

посіб. / Ред.: Я.Й.Малик; М.З.Мальський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Львів: 

філ. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л., 2001. 

11. Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття 

членства / О.П.Дергачов, В.С.Корендович, С.І.Мітряєва, Г.М.Муляр; Нац. ін-

т стратег. дослід.; Фонд ім. Ф.Еберта. Представництво в Україні. – К.: Вид. 

дім "Стилос", 2004. – 407 с. 
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РОЗДІЛ 6. ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

 

6.1. Адаптація законодавства України до вимог 

Європейського Союзу 

 

Адаптація законодавства до норм Європейського Союзу є однією з 

найважливіших складових політики європейського вибору України та будь-

якої іншої держави, яка йде шляхом європейської інтеграції. Цей процес 

формує основу усіх трьох “опор” Європейського Союзу (Європейські 

Співтовариства, спільна зовнішня політика та політика безпеки, спільна 

внутрішня політика, загальна зовнішня політика і політика безпеки) і є 

обов’язковими для усіх країн-кандидатів, які відповідно до так званих 

“копенгагенських критеріїв” повинні бути здатними прийняти усі 

зобов’язання членства, включаючи умови політичного, економічного, 

митного та валютного союзів. Хоча Україна ще не належить до цієї групи 

держав, але створення зони вільної торгівлі з Європейськими 

Співтовариствами, яка, без перебільшення, буде вигідною для обох сторін, 

поряд із виконанням критеріїв Світової організації торгівлі, не може 

відбуватися без приведення у відповідність українського законодавства до 

нормативно-правового доробку ЄС. 

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є важливим 

чинником реформування правової системи України. За даними експертів, для 

входження України в правове поле Європи необхідно прийняти нові або 

внести відповідні зміни майже в чотири тисячі законів та інших нормативно-

правових актів. Це означає, що все законодавство України повинне бути 

модифікованим відповідно до міжнародних принципів і стандартів, 

наближеним до права ЄС, РЄ, Організації з безпеки і співробітництва в 

Європі та інших європейських організацій. На певному етапі свого розвитку 

в Україні відбулося усвідомлення того, що, крім позитивних результатів у 

процесі її інтеграції до ЄС, є багато упущень та недоліків: повільні темпи 



 210 

реформ, їх недостатня координованість із завданнями європейської 

інтеграції, невідповідність розвитку демократичних інститутів і стану 

громадянського суспільства сучасним вимогам тощо. 

Отже, адаптацію законодавства України до законодавства ЄС слід 

розглядати як пріоритетну складову процесу інтеграції України до 

Європейського Союзу, що в свою чергу є напрямом української зовнішньої 

політики. 

Етапами правової адаптації є імплементація Угоди про партнерство та 

співробітництво, укладання галузевих угод, приведення чинного 

законодавства України у відповідність із стандартами ЄС, створення 

механізму приведення проектів актів законодавства України у відповідність 

із нормами ЄС. 

Уклавши Угоду про партнерство і співробітництво, Україна взяла на 

себе зобов'язання адаптувати законодавство у 16 пріоритетних секторах (і це 

лише частина усього спектру адаптації, через який проходять країни-

кандидати). З метою виконання взятих на себе зобов’язань Україна прийняла 

науку нормативно-правових документів, зокрема Закон “Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу”, на виконання якого Кабінет Міністрів 

ухвалює щорічні плани заходів, національні програми з європейської 

інтеграції, План дій Україна – Європейський Союз, укази Президента 

України “Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами 

(Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з 

Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)”, “Про 

затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу”, “Про 

заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої 

влади”, “Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу”, 

постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію адаптації 
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законодавства України до законодавства Європейського Союзу” тощо [50, 

90-95].  

Концепція адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу [96] визначає, що сам процес адаптації передбачає 

зближення та поступове приведення законодавства України у відповідність із 

законодавством ЄС. Метою такого зближення є: 

 забезпечення відповідності законодавства України зобов’язанням, 

що випливають з Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, інших 

міжнародних договорів, що стосуються співробітництва України з ЄС; 

 розвитку національного законодавства у напрямі його зближення із 

законодавством ЄС та забезпечення високого рівня підготовки в Україні 

проектів актів законодавства; 

 створення правової бази для інтеграції України до ЄС. 

Найбільш пріоритетними для України є ті сфери законодавства, від 

зближення яких залежить зміцнення економічних зв’язків України та держав-

членів ЄС і які регулюють відносини, пов'язані з підприємницькою 

діяльністю, захистом конкуренції, банкрутством, захистом прав 

інтелектуальної власності, митним регулюванням, транспортом та зв'язком, 

стандартами і сертифікацією. Інші пріоритетні сфери адаптації законодавства 

визначаються Міжвідомчою координаційною радою з адаптації 

законодавства України до законодавства При цьому враховуються 

рекомендації Ради і Комітету з питань співробітництва між Україною та 

Європейським Союзом, а також їх українських частин. 

Положеннями Концепції адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу увага акцентована на тому, що 

впровадження адаптованого законодавства, яке є найважливішим елементом 

процесу адаптації законодавства, потребуватиме утворення відповідних 

структур та розроблення дієвих механізмів, належного професійного рівня, а 

також технічного оснащення працівників органів виконавчої влади, 
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запровадження ефективного механізму судового захисту прав та інтересів 

учасників правовідносин, які виникають на основі цих норм. З метою 

належної організації процесу адаптації законодавства, Концепція визначає 

питання щодо фінансового, інформаційного, наукового та кадрового 

забезпечення. 

З метою створення передумов до підготовки законодавчого поля для 

входження України в Європейський Союз 21 листопада 2002 року Законом 

України було схвалено Концепцію Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу [97]. 

Зазначена Концепція визначає передумови розроблення 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, її головні завдання, принципи 

формування, виконання та фінансування, а також структуру. Концепцією 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу окреслено політико-правове та 

організаційне підґрунтя для проведення адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, а саме прийняття таких законодавчих 

актів, як от: 

 Угода про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 

1994 року, де визначено пріоритетні напрями наближення законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу; 

 Спільна стратегія щодо України, схвалена Європейською Радою на 

Гельсінському саміті 11 грудня 1999 року, де Європейський Союз підтримав 

процес економічних перетворень в Україні та поступове наближення 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу у визначених 

пріоритетних сферах; 

 Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена 

указом Президента України від 11 червня 1998 року, де визначено основні 
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положення зовнішньополітичної стратегії щодо інтеграції України в 

європейський правовий простір, мету та етапи правової адаптації; 

 Програма інтеграції України до Європейського Союзу, схвалена 

Указом Президента України від 14 вересня 2000 року, де визначено шляхи і 

темпи реалізації окремих пріоритетів, які повинні бути обумовлені ходом 

проведення економічних реформ та спрямовані на досягнення критеріїв, що 

випливають із цілей валютного, економічного та політичного союзу держав-

членів Європейського Союзу і сформульовані Європейською Радою на 

Копенгагенському саміті в червні 1993 року; 

 указ Президента України від 30 серпня 2000 року, метою якого є 

координація діяльності органів державної влади з питань адаптації 

законодавства при Президентові України та яким створено Національну раду 

з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу (у 2006 році втратив чинність); 

 указ Президента України від 9 лютого 1999 року “Про заходи щодо 

вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади”, на 

виконання якого Кабінетом Міністрів України запроваджено єдину систему 

планування, координації та контролю за нормотворчою діяльністю і роботою 

з адаптації законодавства органів виконавчої влади, затверджено Концепцію 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

Концепція Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу складається із 7 розділів і 

визначає передумови розроблення Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, її структуру, 

головні завдання, принципи формування, виконання та фінансування. 

Концепція визначає Загальнодержавну програму як комплекс 

взаємопов’язаних завдань з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, спрямованих на реалізацію державної 

політики та пріоритетних напрямів створення сучасної правової системи 

України шляхом удосконалення нормотворчої діяльності органів державної 
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влади та запровадження єдиної системи планування, координації та 

контролю роботи з адаптації законодавства.  

Метою Загальнодержавної програми є створення передумов до 

підготовки законодавчого поля для входження України в Європейський 

Союз. Головними завданнями Загальнодержавної програми Концепція 

визначає: 

  забезпечення відповідності законодавства України зобов'язанням, 

що випливають з Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, інших 

міжнародних договорів, що стосуються співробітництва України з 

Європейським Союзом; 

 розвиток законодавства України у напрямі його наближення до 

законодавства Європейського Союзу та забезпечення високого рівня 

підготовки в Україні проектів законів та інших нормативно-правових актів; 

 створення правової бази для інтеграції України до Європейського 

Союзу; 

 створення на законодавчому рівні загальнодержавного механізму 

адаптації законодавства, який визначав би цілі та сфери, етапи адаптації 

законодавства, складовими елементами якого повинно бути фінансове, 

інформаційне, наукове та кадрове забезпечення; 

 забезпечення системності та узгодженості в роботі органів 

державної влади під час здійснення заходів з адаптації законодавства; 

 вдосконалення порядку планування нормотворчої роботи на основі 

довгострокової програми розвитку законодавства України з метою його 

наближення до законодавства Європейського Союзу; 

 вироблення єдиних, обов’язкових для всіх суб’єктів права 

законодавчої ініціативи правил підготовки проектів нормативно-правових 

актів у процесі адаптації законодавства; 

 вдосконалення інформаційного забезпечення роботи з адаптації 

законодавства; 
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 вдосконалення кадрового забезпечення в органах державної влади, 

підготовку спеціалістів, які відповідали б особливим кваліфікаційним 

вимогам, що ставляться до учасників процесу адаптації законодавства; 

 підвищення рівня володіння державними службовцями офіційними 

мовами держав-членів Європейського Союзу; 

 вдосконалення порядку підготовки щорічних пропозицій щодо 

обсягів фінансування заходів з адаптації законодавства в рамках Державного 

бюджету України. 

Концепція також передбачає формування Загальнодержавної програми 

на основі правової та євроінтеграційної політики України в цілому і 

спрямовується на забезпечення раціонального використання наукового 

потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів для створення сучасної 

правової системи з метою вирішення комплексу поточних і перспективних 

завдань розвитку України як незалежної демократичної держави з ринковою 

економікою. Загальнодержавна програма має забезпечити системність, 

комплексність і узгодженість розвитку процесу адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу.  

Загальнодержавна програма формується виходячи з довгострокових 

пріоритетів економічного, науково-технічного, соціального, національно-

культурного розвитку країни з урахуванням світових досягнень науки та 

тенденцій у сфері європейської інтеграції та права і спрямована на 

розв’язання таких найважливіших загальносуспільних проблем, як 

економічне реформування, демократизація суспільства, створення умов для 

інтеграції України в Європейський Союз згідно з вимогами 

зовнішньополітичного курсу держави. 

У Загальнодержавній програмі пріоритети повинні надаватися 

законодавчим актам України, наближення яких до відповідних законодавчих 

актів Європейського Союзу сприятиме правовому забезпеченню заходів 

щодо формування ринкових відносин, конкурентного середовища та 

сприятливого інвестиційного клімату, створення сучасної ринкової 
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інфраструктури, банківської, податкової та митної систем, створення 

сприятливого середовища життєдіяльності людини, захисту довкілля та 

раціонального природокористування, захисту прав споживачів, розвитку 

підприємницької діяльності, пріоритетних галузей економіки 

(агропромисловий, паливно-енергетичний комплекси, транспорт, зв’язок та 

інформатизація), включаючи систему захисту прав інтелектуальної власності 

і персональних даних, сферу зайнятості та охорони праці, а також щодо 

розроблення національних технічних правил та стандартів, гармонізованих з 

європейськими та міжнародними, зміцнення економічних зв'язків України та 

держав-членів Європейського Союзу. Особливим пріоритетом є всебічний 

захист прав і свобод людини. 

Зважаючи на наявні пріоритети, Загальнодержавною програмою 

визначено кілька послідовних етапів, на кожному з яких має досягатися 

певний ступінь відповідності законодавства України законодавству 

Європейського Союзу. 

На першому етапі адаптації законодавства України у 

Загальнодержавній програмі перевага повинна надаватися заходам, 

спрямованим на забезпечення: 

 розвитку відповідно до вимог, визначених у Декларації, прийнятій 

Європейською Радою на Копенгагенському саміті у червні 1993 року, 

правової системи в Україні, яка б сприяла досягненню стабільності у 

суспільстві, гарантувала верховенство права, права людини і забезпечувала 

функціонування ринкової економіки; 

 приведення законодавства України у відповідність з вимогами 

Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами, інших міжнародних договорів, 

які стосуються співробітництва України та Європейського Союзу; 

 розвитку законодавства України за визначеними 

Загальнодержавною програмою пріоритетними сферами у напрямі його 

поступового наближення до законодавства Європейського Союзу; 



 217 

 вибіркового перегляду законодавства України у пріоритетних 

сферах адаптації з метою забезпечення його відповідності законодавству 

Європейського Союзу. 

Початок наступного етапу процесу адаптації законодавства, під час 

якого Україна повинна забезпечити більш високий ступінь відповідності 

свого законодавства законодавству Європейського Союзу, буде пов’язаний, 

зокрема, з набуттям Україною членства у Світовій організації торгівлі, 

створенням зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, 

укладенням Угоди про асоційоване членство України в Європейському 

Союзі або іншими подіями такого роду. 

Загальнодержавна програма повинна складатися з окремих розділів, які 

визначаються відповідно до пріоритетних сфер адаптації законодавства та 

мають містити, зокрема: 

 опис законодавства України у відповідній галузі; 

 аналіз відповідного законодавства Європейського Союзу та 

політики Європейського Союзу у цій сфері, а також перелік найважливіших 

законодавчих актів Європейського Союзу, які повинні бути враховані у 

процесі адаптації; 

 оцінку відповідності законодавства України законодавству 

Європейського Союзу; 

 визначення заходів з адаптації законодавства із зазначенням 

проектів нормативно-правових актів, які повинні бути розроблені, або 

законодавчих актів, до яких мають бути внесені зміни і доповнення, або які 

повинні бути визнані такими, що втратили чинність; 

 економічну, соціальну та політичну оцінку змін, що очікуються у 

зв'язку зі здійсненням відповідних заходів у цій сфері, визначення 

інституційних змін (створення нових інституцій або зміна характеру вже 

існуючих) та інших наслідків, спричинених набранням чинності новими 

правовими нормами, включаючи зміну адміністративних або судових 

процедур, зміну процедур контролю за дотриманням технічних норм тощо; 
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 визначення потреби у нових кадрах, обладнанні та інформаційній 

мережі, що необхідні для здійснення заходів з адаптації законодавства, а 

також заходи щодо їх підготовки та підвищення кваліфікації, в тому числі 

інтенсивне підвищення рівня знання іноземних мов; 

 прогнозовані строки виконання заходів з адаптації законодавства; 

 перспективні обсяги видатків на здійснення заходів з адаптації 

законодавства (витрати на підготовку нормативно-правових актів, навчання, 

інституційні зміни, проведення порівняльно-правових досліджень, 

розроблення глосарію термінів європейського права, забезпечення 

необхідним обладнанням тощо). 

Конкретні заходи з адаптації законодавства визначаються щорічними 

планами виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, який готується 

Координаційною радою з адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, погоджується з Комітетом Верховної Ради України з 

питань європейської інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

З метою забезпечення виконання Загальнодержавної програми 

необхідно передбачити щорічне розроблення спільного для Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України плану роботи з адаптації 

законодавства, формування та реалізацію галузевих і регіональних програм 

співробітництва з державами-членами Європейського Союзу, державами 

Центральної та Східної Європи у напрямі наближення законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу з метою координації відповідної 

роботи та вивчення досвіду, набутого в цій сфері. На фінансування заходів 

щороку передбачатимуться відповідні видатки в Державному бюджеті 

України. 

Відповідно до запропонованої концепції 18 березня 2004 р. Законом 

України було затверджено Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу [98], яка 
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визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому 

Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в 

Європейському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, 

утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для 

ефективного правотворення та правозастосування. 

Іншим важливим моментом виявляється те, що метою адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу є також 

досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з 

урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, 

які мають намір вступити до нього. 

Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу розглянуто державну політику України 

щодо адаптації законодавства, яка формується як складова частина правової 

реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підходів до 

нормопроектування, обов’язкового врахування вимог законодавства 

Європейського Союзу під час нормопроектування, підготовки 

кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для 

інституціонального, науково-освітнього, нормопроектного, технічного, 

фінансового забезпечення процесу адаптації законодавства України. 

У Програмі вказано на політико-правові та організаційні передумови 

адаптації законодавства, що було розглянуто ще у Концепції, а також 

наголошено на тому, що на Копенгагенському саміті Україна – Європейський 

Союз 4 липня 2002 року Європейський Союз підтвердив свою готовність 

продовжувати співробітництво і підтримувати Україну в адаптації 

законодавства, що є одним з ключових елементів співробітництва між 

Україною та Європейським Союзом. Європейський Союз привітав прагнення 

України розробити план-графік адаптації законодавства у пріоритетних 

сферах, а на Ялтинському саміті Україна – Європейський Союз 7 жовтня 

2003 року було досягнуто спільне розуміння, що одним із найбільш 

ефективних шляхів використання можливостей нинішнього розширення ЄС 
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для України є інтенсифікація нею роботи у напрямі адаптації національного 

законодавства, норм і стандартів до відповідних норм ЄС. Європейський 

Союз підтвердив свою готовність продовжувати співробітництво і підтримку 

України у процесі адаптації законодавства. 

Програмою визначено етапи її виконання. Перший етап виконання 

Програми розрахований на 2004-2007 роки, періоди наступних етапів 

визначатимуться залежно від результатів, досягнутих на попередніх етапах, 

економічної, політичної та соціальної ситуації, яка складеться в Україні, а 

також розвитку взаємовідносин України і Європейського Союзу. 

На першому етапі виконання Програми пріоритетними сферами, в яких 

здійснюється адаптація законодавства України, є сфери, визначені статтею 51 

УПС, а саме: митне право, законодавство про компанії, банківське право, 

бухгалтерський облік компаній, податки, включаючи непрямі, інтелектуальна 

власність, охорона праці, фінансові послуги, правила конкуренції, державні 

закупівлі, охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин, довкілля, захист 

прав споживачів, технічні правила і стандарти, енергетика, включаючи 

ядерну, транспорт. 

На першому етапі виконання Програми необхідно є:  

 забезпечити розробку глосарію термінів acquis communautaire для 

адекватності їхнього розуміння та уніфікованого застосування у процесі 

адаптації, а також розробити і запровадити єдині вимоги до перекладів актів 

acquis communautaire на українську мову, створити централізовану систему 

перекладів; 

 провести порівняльно-правове дослідження відповідності 

законодавства України acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах; 

 здійснити переклад на українську мову актів acquis communautaire у 

цих сферах; 

 на підставі вивчення та узагальнення відповідного досвіду держав 

Центральної та Східної Європи створити ефективний загальнодержавний 

механізм адаптації законодавства, в тому числі щодо перевірки проектів 
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законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх 

відповідності acquis Європейського Союзу; 

 створити загальнодержавну інформаційну мережу з питань 

європейського права, забезпечити вільний доступ до неї учасників адаптації 

законодавства; 

 створити систему навчання та підвищення кваліфікації державних 

службовців з питань європейського права, включаючи розроблення та 

затвердження відповідних навчальних програм; 

 вжити заходів щодо опрацювання та затвердження спільного з ЄС 

механізму підготовки планів-графіків адаптації та моніторингу їх виконання. 

Програмою визначено послідовність здійснення законодавства у 

пріоритетних сферах: 

 визначення актів acquis communautaire, які регулюють 

правовідносини у відповідній сфері; 

 переклад визначених актів на українську мову; 

 здійснення комплексного порівняльного аналізу регулювання 

правовідносин у відповідній сфері в Україні та в Європейському Союзі; 

 розроблення рекомендацій щодо приведення законодавства України 

у відповідність з acquis communautaire;  

 проведення економічного, соціального та політичного аналізу 

наслідків реалізації рекомендацій;  

 визначення переліку законопроектних робіт;  

 підготовка проектів законів України та інших нормативно-правових 

актів, включених до переліку законопроектних робіт, та їх прийняття;  

 моніторинг імплементації актів законодавства України.  

Важливим елементом адаптації законодавства повинна стати перевірка 

проектів законів України та інших нормативно-правових актів на їх 

відповідність acquis communautaire з метою недопущення прийняття актів, 

які суперечать acquis Європейського Союзу. 
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З метою ефективного забезпечення виконання Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу 15 жовтня 2004 року постановою Кабінету Міністрів України було 

створено Координаційну раду з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу [99] та 24 грудня 2004 року у складі 

Міністерства юстиції на базі Центру європейського та порівняльного права, 

який було ліквідовано, – Державний департамент з питань адаптації 

законодавства як урядовий орган державного управління [100]. 

На Координаційну раду з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу покладені такі завдання: 

 розроблення пропозицій щодо розвитку співробітництва з 

Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу;  

 формування єдиних підходів до провадження діяльності з адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу;  

 визначення переліку органів виконавчої влади, відповідальних за 

організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу;  

 підготовка щорічного плану заходів з виконання Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу;  

 розгляд стану реалізації плану заходів з виконання 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу;  

 підготовка та подання Верховній Раді України щорічної доповіді 

про стан виконання Програми. 

На Державний департамент з питань адаптації законодавства 

покладено:  

 організацію роботи з реалізації державної політики у сфері адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу;  
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 участь у межах своєї компетенції в координації роботи, пов'язаної з 

виконанням Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу; 

 організацію науково-експертного, аналітичного, інформаційного та 

методологічного забезпечення виконання Програми;  

 підготовку рекомендацій щодо приведення законодавства України у 

відповідність з acquis communautaire та на їх підставі розроблення проектів 

нормативно-правових актів і підготовку пропозицій щодо укладення 

відповідних міжнародних договорів;  

 проведення експертизи щодо відповідності проектів законів України 

та інших нормативно-правових актів, що за предметом правового 

регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом 

Європейського Союзу, acquis communautaire;  

 узагальнення інформації про стан адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу;  

 організація моніторингу імплементації актів законодавства України, 

проекти яких розроблені відповідно до acquis communautaire;  

 координацію в межах своїх повноважень співробітництва між 

Україною та Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу та у сфері юстиції свободи та 

безпеки і з питань забезпечення стабільності та ефективності функціонування 

інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, додержання прав 

людини; 

 координацію та моніторинг в межах своїх повноважень роботи 

центральних органів виконавчої влади з виконання зобов'язань, взятих на 

себе Україною перед Європейським Союзом, Радою Європи, іншими 

міжнародними організаціями, щодо забезпечення стабільності та 

ефективності функціонування інститутів, які гарантують демократію, 

верховенство права, додержання прав людини. 

Відповідно до цього Департамент здійснює: 
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 організацію роботи з підготовки та реалізації щорічних планів 

заходів з виконання Програми, із здійснення перекладу на українську мову 

актів acquis communautaire та актів законодавства держав-членів 

Європейського Союзу, що регулюють відносини у пріоритетних сферах 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, з 

проведення порівняльного аналізу регулювання правовідносин у відповідних 

сферах в Україні та Європейському Союзі, з підготовки інформаційно-

аналітичних матеріалів щодо стану адаптації законодавства України до acquis 

communautaire, із здійснення перекладу на англійську мову інформаційно-

аналітичних матеріалів, актів законодавства України, пов'язаних з 

виконанням Програми, та їх проектів; 

 підготовку рекомендацій щодо приведення законодавства України у 

відповідність з acquis communautaire та пропозиції щодо вдосконалення; 

 розробку за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів 

України та власною ініціативою проектів законів, інших нормативно-

правових актів, що спрямовані на адаптацію законодавства України до acquis 

communautaire, або бере участь разом з іншими органами виконавчої влади у 

їх підготовці; 

 участь у підготовці проектів концепцій розвитку законодавства 

України та проектів міжнародних договорів України;  

 підготовку методичних рекомендацій з організації роботи з 

приведення центральними органами виконавчої влади законодавства України 

у відповідність з acquis communautaire;  

 організацію роботи, пов'язаної із створенням та функціонуванням 

загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права;  

 функції державного замовника з розроблення, виробництва, 

постачання програмних засобів для загальнодержавної інформаційної мережі 

з питань європейського права;  

 роботу з підготовки проекту щорічної доповіді про стан виконання 

Програми;  
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 заходи для розвитку співробітництва з Європейським Союзом у 

сфері адаптації законодавства України до acquis communautaire, у сфері 

юстиції, свободи та безпеки, а також з питань забезпечення стабільності та 

ефективності функціонування інститутів, які гарантують демократію, 

верховенство права, додержання прав людини; 

 вивчення та узагальнення досвіду прийняття acquis communautaire 

державами-членами Європейського Союзу та державами - кандидатами на 

вступ до Європейського Союзу;  

 правову експертизу проектів нормативно-правових актів (готує 

висновки) щодо відповідності Конституції, законам та іншим нормативно-

правовим актам України, а також міжнародним договорам України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимогам 

нормопроектувальної техніки проектів законів, інших актів законодавства, 

що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим; 

 експертизу (готує висновки) щодо відповідності проектів законів 

України та інших нормативно-правових актів, що за предметом регулювання 

належать до сфер, відносини в яких регулюються правом Європейського 

Союзу, acquis communautaire; 

 забезпечення виконання зобов'язань, взятих за міжнародними 

договорами України з правових питань, моніторинг стану виконання 

зазначених зобов’язань; 

 моніторинг та підготовку звітів про стан виконання щорічних планів 

заходів з виконання Програми, положень угод і домовленостей між Україною 

та Європейським Союзом, що стосуються сфери адаптації законодавства 

України до acquis communautaire, сфери юстиції, свободи та безпеки, а також 

з питань забезпечення стабільності та ефективності функціонування 

інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, додержання прав 

людини;  
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 видання бюлетенів, збірників нормативних актів, інших матеріалів з 

питань, що належать до його компетенції;  

 підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів та інших 

документів з питань, що належать до його компетенції;  

 залучення юридичних радників;  

 участь у діяльності двосторонніх і багатосторонніх комісій, а також 

інших міжнародних органів та інституцій при вирішенні питань, пов'язаних із 

застосуванням міжнародного права та адаптацією законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу;  

 взаємодію з відповідними міжнародними організаціями або їх 

представництвами в Україні;  

 опрацювання в межах своєї компетенції матеріалів, пов'язаних з 

участю України у відповідних міжнародних організаціях;  

 інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. 

Таким чином, процес адаптації законодавства України до норм 

європейського права охоплює досить різні сфери діяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та 

недержавних громадських організацій та об’єднань і передбачає значний 

обсяг роботи з формування необхідного інституційного, адміністративного 

тощо забезпечення процесу європейської інтеграції України. Важливим 

етапом подальшого розвитку процесу адаптації українського законодавства 

залишається вирішення питання нормативно-правового регулювання 

практичної діяльності державних інституцій України у сфері європейської 

інтеграції. 

 

6.2. Механізм правового регулювання процесів 

євроатлантичної інтеграції 

Положення щодо сутності та напрямів євроатлантичної інтеграції 

знайшли відображення в законах України “Про основи національної безпеки 

України”, “Про оборону України”, “Про правовий режим воєнного стану”, 
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“Про участь України у міжнародних миротворчих операціях”, “Про порядок 

направлення підрозділів збройних сил інших держав на територію України”, 

“Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави”, “Про ратифікацію Меморандуму про 

взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Стратегічним 

командуванням ОЗС НАТО на Атлантиці і у Європі щодо забезпечення 

підтримки операцій НАТО з боку України”, “Про державні гарантії 

соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у 

зв’язку з реформуванням Збройних сил України та членів їхніх сімей”, “Про 

схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил 

інших держав на територію України у 2004 році для участі у 

багатонаціональних військових навчаннях”, в указах Президента України 

“Про Державну раду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України” від 30 серпня 2002 року № 791, “Про забезпечення діяльності 

Уповноваженого України з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції” від 5 липня 2003 р. № 573, “Про Положення про Державну раду з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України” від 30 січня 2003 

року № 48, в постанові Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового 

комплексу на період до 2010 року” від 31березня 2004 р. № 423, у рішеннях 

Державної ради з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 

“Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації цілей державної 

політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України” від 6 

лютого 2003 р. № 1, “Про подальші заходи у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції України” від 19 травня 2003 р. № 3 та ін. 25травня 

2004 р. введено в дію директиву міністра оборони України “Про оборонне 

планування у Збройних силах України на період 2004–2009 роки”. 

Розглядається питання прийняття Закону України “Про оборонне 

планування”. Слід зазначити, що особливу роль у законодавстві України 

приділено механізму правового регулювання процесу євроатлантичної 
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інтеграції, покликаному забезпечити реальне впровадження принципу 

верховенства закону. 

Достатньо повне уявлення щодо застосування механізмів (способів, 

засобів та інструментів) євроатлантичної інтеграції України можна отримати 

з таблиці 6.1, в якій розглянуто базові цілі і механізми реалізації Плану дій 

Україна-НАТО [77]. 

Таблиця 6.1 

Базові цілі і механізми реалізації Плану дій Україна-НАТО 

 

Напрями дій 

 
Цілі і механізми реалізації 

1 2 

Розвиток полі-

тики національ-

ної безпеки 

- Повна інтеграція у євроатлантичні структури безпеки, 

реформування державних органів у сфері національної 

безпеки та оборони, яке б відображало євроатлантичну 

політику України. 

- Повне дотримання міжнародних зобов'язань з контролю 

над озброєннями.  

- Ствердження України як ключового донора регіональної 

стабільності та безпеки, включаючи збільшення її внеску до 

міжнародного співробітництва з врегулювання конфліктів та 

підтримання миру.  

- Продовження і розширення участі у відповідних 

операціях з підтримання миру.  

- Подальший розвиток цивільно-військових відносин.  

- Розширення участі у міжнародній боротьбі проти 

тероризму, включаючи повне виконання всіх пов'язаних з 

цією проблемою резолюцій Ради Безпеки Організації 

Об'єднаних Націй, а також участь у заходах, передбачених 

Планом дій Партнерства проти тероризму. 

- Подальше запровадження необхідних внутрішніх заходів 

у галузі боротьби з тероризмом, а також відмиванням грошей. 

 

Посилення 

співробітництва 

з НАТО 

 

- Максимальне використання потенціалу спільної робочої 

групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи, підвищення 

ролі та координації практичного співробітництва Україна-

НАТО в рамках Програми “Партнерство заради миру” та у 

двосторонній співпраці з метою сприяння імплементації 

Національних цілей воєнної реформи та цілей партнерства.  

- Забезпечення спрямування військового співробітництва 

України з НАТО й з метою підвищення спроможностей 

Збройних Сил України в реалізації планів воєнної реформи.  
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- Збільшення внеску України до миротворчих операцій під 

проводом НАТО та заходів держав-членів Альянсу в рамках 

боротьби з тероризмом.  

- Досягнення повної взаємної сумісності, ефективності та 

готовності до виконання завдань підрозділами Збройних Сил 

України шляхом повної імплементації цілей партнерства.  

- Підвищення рівня професійної підготовки українського 

цивільного і військового персоналу.  

- Продовження розробки та впровадження угод щодо 

співробітництва між Україною та НАТО, таких, як 

Меморандум про взаєморозуміння про забезпечення 

підтримки операцій НАТО з боку України та Меморандум 

про взаєморозуміння щодо стратегічних авіаперевезень, а 

також забезпечення їх повної імплементації.  

- Підтримання готовності підрозділів об’єднаних сил 

швидкого реагування до участі у спільних операціях з НАТО, 

а також здійснення підготовки цих підрозділів відповідно до 

стандартів НАТО.  

- Досягнення необхідного рівня сумісності сучасних та 

майбутніх зразків озброєнь, військової техніки та доктрини 

Збройних Сил України, що дозволить досягти мінімально 

достатнього рівня взаємної сумісності для виконання в 

кожному окремому випадку завдань у спільних з НАТО 

інтересах та приведення практики закупівель до стандартів 

країн-членів НАТО.  

- Посилення ролі України як ключового учасника 

регіональних операцій з подолання наслідків природних лих 

та надзвичайних ситуацій цивільного характеру.  

- Підтримка України у справі вдосконалення національної 

об’єднаної системи планування з питань надзвичайних 

ситуацій цивільного характеру та реагування на природні 

лиха; розвиток взаємної сумісності в організації та 

процедурах операцій з подолання наслідків катастроф, в т.ч. 

через механізми Євроатлантичного центру координації 

реагування на катастрофи.  

- Вдосконалення системи управління повітряним рухом в 

Україні, включаючи функціонування служб управління 

повітряним рухом, з метою більш якісного реагування на 

можливі терористичні загрози.  

- Мінімізація шкоди, спричиненої забрудненням 

навколишнього середовища внаслідок проведення 

широкомасштабних військових навчань, включаючи 

міжнародні, та випробування озброєнь та військової техніки, а 

також забрудненням, що виникло у процесі зберігання та 

знешкодження хімічних речовин, вибухівки, протипіхотних 
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мін, надлишкової стрілецької зброї і легких озброєнь та 

небезпечних боєприпасів.  

- Покращення взаємної сумісності засобів зв’язку та 

інформаційно-комунікаційних систем України та НАТО.  

- Розвиток міжнародного співробітництва між науковцями 

України, країн-членів НАТО та країн-партнерів, а також 

розвиток співробітництва в галузі науки та технологій у 

рамках наукової програми. 

 

Демократизація 

внутрішньої 

політики 

- Зміцнення демократичних і виборчих інституцій.  

- Забезпечення рівноваги між трьома гілками влади – 

законодавчою, виконавчою та судовою – шляхом 

конституційної та адміністративної реформ і забезпечення 

їхньої ефективної співпраці.  

- Сприяння постійному розвитку і зміцненню 

громадянського суспільства, верховенству права, захисту 

основних прав людини і громадянських свобод; забезпечення 

свободи віросповідання та зібрань.  

- Завершення адміністративної реформи. 

- Зміцнення повноважень та незалежності судової влади. 

- Боротьба з корупцією, відмиванням грошей та 

незаконною економічною діяльністю шляхом економічних, 

правових, організаційних і правоохоронних заходів. 

- Зміцнення цивільного демократичного контролю над 

Збройними Силами і сектором безпеки в цілому. 

 

Зміцнення еко-

номічних засад 

- Сприяння сталому економічному зростанню, включаючи 

сприяння структурній перебудові економіки для підтримання 

стабільного зростання річного ВВП, низьких темпів інфляції, 

зростання реальних доходів населення та обмеження 

бюджетного дефіциту.  

- Створення інституційного середовища, що 

стимулюватиме ділову активність, економічне зростання на 

основі структурно-інноваційних перетворень, створення 

сучасної соціальної інфраструктури і механізмів соціально-

ринкової економіки, з одночасною підтримкою адекватної 

мережі соціального захисту.  

- Проведення економічних і структурних реформ, з 

урахуванням рекомендацій Світового Банку, Міжнародного 

валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних інституцій, 

включаючи заходи для сприяння приватизації, боротьби з 

корупцією та підвищення прозорості державних витрат.  

- Створення умов, необхідних для вступу до СОТ.  

- Сприяння економічному співробітництву між Україною, 

НАТО та країнами-партнерами; проведення реформ 
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оборонної економіки для досягнення мети України щодо 

інтеграції в євроатлантичні структури;  

- Розширення процесу земельної реформи.  

- Гарантування економічних прав і свобод громадян в усіх 

формах, у тому числі шляхом посилення захисту прав 

інтелектуальної власності.  

- Створення необхідних передумов для формування 

середнього класу;  

- Обмеження різниці у реальних доходах між верствами 

населення з високими і низькими доходами і докладання 

зусиль для ліквідації бідності. 

- Введення мораторію на ініціювання законопроектів про 

податкові пільги. 

- Посилення енергетичної безпеки. 

 

Удосконалення 

інформаційної 

політики 

- Удосконалення і забезпечення реалізації гарантій 

свободи думки та слова, свободи преси, вільного висловлення 

поглядів і переконань та доступу до інформації.  

- Забезпечення вільного отримання, публікації та 

поширення інформації засобами масової інформації; 

імплементація відповідного законодавства для усунення 

перешкод діяльності ЗМІ.  

- Поглиблення інформаційного виміру співробітництва 

Україна-НАТО, включаючи парламентське співробітництво. 

- Підвищення рівня обізнаності громадськості з НАТО 

шляхом співробітництва України з НАТО у сфері інформації, 

включаючи співробітництво з Центром інформації і 

документації НАТО в Україні. 

 

Реформування 

у галузі 

оборони і 

безпеки 

- Реформування Збройних Сил України з метою 

перетворення на добре підготовлені та оснащені, більш 

мобільні та сучасні збройні сили, здатні відповідати на 

загрози безпеці, захищати територію держави та робити 

внесок до миротворчих і гуманітарних місій під егідою 

міжнародних організацій.  

- Посилення цивільного контролю над Збройними Силами 

України та іншими військовими формуваннями, включаючи 

підвищення рівня співробітництва з Верховною Радою 

України та посилення його контролю, а також більш активну 

участь цивільних осіб у процесі прийняття рішень у галузі 

безпеки.  

- Зміцнення державних структур з метою поліпшення 

реагування на виклики, пов'язані з невійськовими і 

асиметричними загрозами.  

- Посилення державної міжвідомчої координації між 
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Міністерством оборони, Мінпромполітики, Прикордонними 

військами, МНС і МВС з метою покращення реагування на 

наслідки природних та антропогенних катастроф, включаючи 

терористичні акти. 

 

Удосконалення 

ресурсного 

забезпечення 

воєнної 

реформи 

- Покращення прозорості оборонного планування та 

процедур укладання бюджету; перехід до сучасної системи 

НАТО щодо розробки оборонних програм, бюджетного 

планування та фінансування.  

- Реформування процедури фінансового планування з 

метою підтримки проведення воєнної реформи та переходу 

Збройних Сил України на професійну основу.  

- Підготовка фахівців у галузі управління ресурсами, 

складання бюджету та фінансування оборонних потреб.  

- Реформування процесів виробництва, закупівель, 

фінансування та проведення тендерів в оборонно-

промисловому комплексі для відображення євроатлантичної 

орієнтації України та її мети стати країною з ефективно 

діючою ринковою економікою; їх адаптація до стандартів 

НАТО. 

 

Розвиток наці-

ональної сис-

теми захисту 

інформації у на-

прямі поглиб-

леного 

співробітництва 

з НАТО 

- Повна імплементація Угоди про безпеку між Урядом 

України та НАТО, зокрема затвердження та імплементація 

Правил поводження та забезпечення охорони інформації 

НАТО з обмеженим доступом.  

- Покращення системи взаємного захисту інформації з 

обмеженим доступом, включаючи діяльність Центру 

реєстрації секретних документів НАТО.  

- Досягнення домовленостей з НАТО, які нададуть 

можливість обміну інформацією з обмеженим доступом в 

галузі військового планування і реформи. 

- Модернізація державних систем телекомунікації та 

інформації, по яких може передаватися інформація НАТО з 

обмеженим доступом, відповідно до вимог і стандартів 

НАТО.  

- Розробка та реалізація навчальних програм для 

особового складу у різних галузях інформаційної безпеки. 

 

Правове забез-

печення реалі-

зації співробіт-

ництва з НАТО  

 

- Перегляд законів і підзаконних актів та міжнародних 

договорів для спрощення надання Україні допомоги з боку 

НАТО або її країн-членів в усіх видах співробітництва 

України з НАТО, як на урядовому, так і на неурядовому 

рівнях.  

- Забезпечення повної імплементації угод між Україною і 

НАТО, включаючи Угоду про безпеку, Угоду між державами-
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учасницями Північноатлантичного договору та іншими 

державами, які беруть участь у програмі “Партнерство заради 

миру”, щодо статусу їх збройних сил, Меморандум про 

взаєморозуміння про забезпечення підтримки операцій НАТО 

з боку України і запланований Меморандум про 

взаєморозуміння щодо стратегічних авіаперевезень.  

- Вдосконалення законодавства України у сфері 

регулювання промислового виробництва, пов’язаного з 

обороною, з метою його наближення до норм і стандартів 

НАТО (права власності, захист інформації з обмеженим 

доступом, державні гарантії виробникам і підрядникам, умови 

іноземних інвестицій в ОПК, фінансування проектів, 

законодавство та процедури експортного контролю).  

- Створення правової та організаційної бази 

співробітництва між Україною і НАТО у галузі озброєнь, 

оборонних досліджень і технологій. 

 

 

Для запровадження ефективної державної політики дуже важливо ще 

на стадії її формування передбачити основні критерії оцінки її ефективності. 

Це найбільш складне питання тому, що в державі немає досвіду оцінювання 

ефективності державної політики взагалі, а не тільки політики 

євроатлантичної інтеграції. Державна політика має акцентувати увагу на 

економічному, соціальному, організаційному, інноваційному та інших 

аспектах. Враховуючи складність цього питання та ще далеко не повну 

визначеність головних цілей євроатлантичних інтеграційних процесів (хоча б 

внаслідок різних підходів влади та опозиції до багатьох складових проблем), 

доцільно в якості критеріїв реалізації Плану дій Україна–НАТО взяти 

проголошені в ньому принципи, тим більше, що вони чітко прив’язані до 

певних визначених цілей. 

Коли відомі цілі, напрями, умови та обмеження, а також принципи 

державної політики, постає питання щодо вибору відповідних засобів її 

реалізації. Всі ці засоби можна поділити на три групи: політичні, 

організаційні та правові. Засоби першої групи забезпечують пошук 

відповідних рішень та ресурсів з урахуванням політичних, економічних, 

соціальних чинників суспільного життя та міжнародної обстановки, засоби 
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другої групи закріплюють ці рішення за певними організаційними 

структурами та забезпечують ефективність відповідних організаційних 

відносин, а третьої групи – забезпечують правове регулювання таких 

процесів, тобто створюють правове поле реалізації прийнятих рішень. Укупі 

всі вони інституалізують відносини в обраній сфері державного управління.  

Спектр зазначених засобів дуже великий. Загальним підходом до їх 

удосконалення є розвиток основ державного менеджменту, вдосконалення 

аналізу політики, застосування нових, більш ефективних підходів до 

управління процесами євроінтеграції. Основу управління такими процесами 

складають як загальні, так і спеціальні технології, що являють собою набір 

методів, прийомів, процедур, спрямованих на оптимізацію євроатлантичної 

інтеграційної діяльності.  

Таким чином, можливо зазначити, що важливу роль як у формуванні, 

так і у реалізації державної політики відіграє формування необхідних для 

цього ресурсів. Державна політика не може бути декларативною, не 

забезпеченою достатніми для її здійснення ресурсами. До ресурсів державної 

політики необхідно включати не тільки кадрові, фінансові та матеріально-

технічні, але й організаційні, інформаційні, методичні, інструментально-

технологічні ресурси. 

 

6.3. Механізми взаємодії органів державної влади з 

суб’єктами громадянського суспільства України на шляху 

до НАТО 

Визначення геополітичної моделі сучасної України на черговому етапі 

її історичного розвитку потребує гармонійного врахування основних 

світових геополітичних тенденцій та зовнішніх факторів, які суттєво 

впливають на процес реалізації національних інтересів України у 

геополітичному просторі Європи та всієї світової цивілізації. 

Незаперечним принципом участі України у світових інтеграційних 

процесах є гарантування її державного суверенітету та захист національних 
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інтересів. У свою чергу, національні інтереси України у співробітництві з 

Організацією Північноатлантичного договору визначаються з огляду на ту 

роль, яку відіграє НАТО у підтриманні миру, стабільності і безпеки, зокрема 

– створенні нової системи регіональної безпеки в Європі; виробленні 

спільних підходів до вирішення проблем контролю над озброєннями, 

боротьби з тероризмом та захисту населення від наслідків природних і 

техногенних катастроф. У цьому контексті розвиток відносин між Україною 

та НАТО: 

 підвищує рівень гарантій політичної незалежності, територіальної 

цілісності та непорушності кордонів України; 

 сприяє протидії новим загрозам стабільності й безпеці в світі; 

 прискорює реформування оборонної сфери і розбудову сучасних 

Збройних Сил України; 

 створює додаткові можливості для отримання допомоги НАТО та 

країн-членів Альянсу із захисту населення від наслідків природних і 

техногенних катастроф. 

Розвиток стосунків між Україною і НАТО в цілому має позитивну 

динаміку. Проте інтереси загальноєвропейської безпеки і національної 

безпеки України наполегливо потребують переведення цих стосунків на 

принципово новий рівень, перетворення процесів їх розвитку в площину 

вирішення питання про інтеграцію України в цю міжнародну структуру. Це, 

безперечно, потребує активізації процесу демократичних перетворень в 

країні, прискорення економічних і політичних реформ, прозорої і чітко 

зорієнтованої геополітики, яка повинна включати до себе конкретні заходи і 

програми. Потрібно також радикально переглянути й самі механізми 

розробки й регулювання процесів євроатлантичної інтеграції, оскільки 

сьогодні спостерігається певна державно-бюрократична монополія на 

взаємодію її центрів. Ця монополія, на нашу думку, є абсолютно несумісною 

з базовими принципами функціонування громадянського суспільства. 
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Проблема ускладнюється тим, що громадська думка в Україні є поки що 

далекою від загальної підтримки ідеї євроатлантичної інтеграції [101]. 

За таких умов актуалізується проблема розробки та впровадження 

ефективної системи взаємодії органів державної влади з громадянським 

суспільством, насамперед – з метою формування позитивної громадської 

думки щодо членства України в НАТО. 

Вирішення цієї проблеми потребує не тільки науково-обґрунтованої  

концепції такої взаємодії в Україні, але й визначення концептуальних засад 

взаємодії органів державної влади з суб’єктами громадянського 

суспільства щодо євроатлантичної інтеграції України. 

На нашу думку, першочерговими завданнями на цьому шляху є: 

 визначення принципів взаємодії органів державної влади з 

суб’єктами громадянського суспільства щодо євроатлантичного курсу 

України; 

 визначення пріоритетних напрямів діяльності органів державної 

влади щодо забезпечення суспільної підтримки євроатлантичного курсу 

України; 

 обґрунтування необхідності подальших досліджень громадської 

думки щодо перспектив євроатлантичної інтеграції та розгортання широкої 

інформаційної кампанії щодо перспектив членства України в НАТО; 

 розробка ефективних механізмів взаємодії органів державної влади з 

суб’єктами громадянського суспільства щодо євроатлантичного курсу 

України; 

 встановлення критеріїв оцінювання результатів взаємодії органів 

державної влади з суб’єктами громадянського суспільства щодо 

євроатлантичного курсу України. 

На основі застосування проблемного аналізу (визначення, типологізації 

та структуризації політичної проблеми) у сполученні з програмно-цільовим, 

ситуативним та політико-порівняльними методами і методиками політичного 

прогнозування сучасна політична і державно управлінська теорія 



 237 

стверджують [45], що залучення громадян до участі у прийнятті державних 

рішень має будуватися на принципах насамперед: 

 довіри влади до громадян і громадян до влади; 

 відкритості інформації; 

 об’єктивності висвітлення процесів; 

 координованості взаємодії органів державної влади й суб’єктів 

громадянського суспільства. 

Дотримання названих принципів, на нашу думку, сприятиме 

налагодженню ефективної роботи із залучення громадськості до процесів 

вирішення суспільно значимих політичних проблем, дозволяють державі 

своєчасно реагувати на аргументи кожної з соціальних груп. 

Виходячи із названих принципів та беручи до уваги потребу в 

підвищенні рівня громадської підтримки курсу України на європейську та 

євроатлантичну інтеграції, а також динамічний характер державних 

інтеграційних програми, в структурі пріоритетів взаємодії держави з 

суб’єктами громадянського суспільства вважається доцільним: 

 внести чітке бачення євроатлантичної інтеграції як складової 

загальної європейської інтеграції України. 

 розгорнути широкомасштабну інформаційну програму, яка б на тлі 

головних тенденцій розвитку українського суспільства розорила мету і зміст, 

плюси і мінуси державної політики України в сфері євроатлантичної 

інтеграції. 

 визначити спеціальні підрозділи з достатньо підготовлених фахівців 

у структурі відповідних органів державної влади, на яких покласти обов’язки 

щодо взаємодії з громадськістю з  питань євроатлантичної інтеграції України. 

 започаткувати в системі професійного навчання державних 

службовців спеціальні освітні програми з питань євроатлантичної інтеграції 

України. 

Робота щодо удосконалення взаємодії органів державної влади з 

суб’єктами громадянського суспільства з метою формування позитивного 
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ставлення населення до євроатлантичної інтеграції України має проводитись 

у напрямах: 

 зміни негативного становлення громадськості до євроатлантичної 

інтеграції України; 

 формування позитивного іміджу органів державної влади, які 

забезпечують реалізацію процесів євроатлантичної інтеграції. 

Ця робота має здійснюватись поетапно: 

 дослідження громадської думки; 

 проведення інформаційної кампанії; 

 реалізація механізмів взаємодії; 

 оцінювання результатів. 

У демократичному суспільстві неодмінною умовою успішності 

вироблення та реалізації суспільно-значимих політичних рішень виступає 

широка громадська підтримка. З огляду на це, дослідження та врахування 

консолідованої думки різних верств населення щодо членства України в 

НАТО є важливою складовою інтеграційного процесу. 

Принципи дослідження громадської думки у цьому випадку, на нашу 

думку, такі: 

 науковість – формування й використання науково-обґрунтованих 

методик дослідження, дотримання соціологічних стандартів і вимог, 

залучення до процесів дослідження відповідних наукових установ та 

фахівців; 

 об’єктивність – неупереджене врахування всіх висловлених 

поглядів, думок і аргументів, утримання від суб’єктивних оцінних суджень; 

 масштабність – охоплення дослідженням всіх регіонів України і 

верств населення; 

 відкритість – забезпечення доступу всіх зацікавлених суб’єктів 

взаємодії до інформації про результати досліджень;   

 перманентність – постійний (моніторинговий) характер проведення 

досліджень; 
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 відповідальність – зобов’язання органів державної влади 

враховувати ці результати в своїй практичній діяльності й інформувати про 

це громадськість. 

Неодмінною умовою результативності дослідження громадської думки 

має стати врахування його результатів у спрямованій на євроатлантичну 

інтеграцію діяльності органів державної влади України.  

У зв’язку з цим важливою умовою як формування системи взаємодії 

влади з громадськістю, так і успішності самого євроатлантичного курсу 

Української держави стає цілеспрямована інформаційна кампанія. При 

проведенні нової інформаційної кампанії необхідно враховувати причини 

неефективності попередньої кампанії, насамперед економічні та політичні, а 

також: особливості інформаційного простору, недосконалість самої програми 

інформування, стан масової свідомості, недоліки в діяльності ЗМІ. 

Змістове наповнення інформаційної кампанії потребує висвітлення 

таких тем, як:  

 об’єктивна інформація про Альянс;  

 результати та наслідки вступу в НАТО нових країн;  

 причини та пріоритети євроатлантичної інтеграції України;  

 проблематика взаємин Україна – НАТО;  

 майбутнє місце України в НАТО;  

 аналіз загроз та застережень. 

Принципи ведення інформаційної кампанії у цьому випадку такі: 

 відкритість – говорити про всі проблеми треба у відкритому режимі, 

щоб суб’єкти взаємодії самі мали змогу визначити переваги і недоліки 

євроатлантичної інтеграції;  

 дискусійність – аргументовану думку мають змогу висловлювати і 

прибічники, і противники євроатлантичної інтеграції; 

 об’єктивність – повинні висвітлюватися як переваги, так і недоліки 

євроатлантичної інтеграції;  

 аргументованість – утримання від неаргументованої агітації;  
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 ненав’язливість – інформаційний діалог має вестися толерантно, 

спокійно та з урахуванням особливостей аудиторії, з якою відбувається 

взаємодія.  

Кампанія має бути: 

 масштабною – охоплення інформацією всіх регіонів України і 

верств населення; 

 потужною – опублікування якомога більшого масиву інформації; 

 зрозумілою – уникнення спеціальної військової, політичної, 

наукової та технічної термінології.  

Важливим аспектом діалогу органів державної влади з громадськістю є 

участь у ньому структур Альянсу. А одним з основних напрямів взаємодії 

має стати народна дипломатія – активне залучення суб’єктів громадянського 

суспільства до процесів діалогу України з Альянсом.  

Успішність курсу України на євроатлантичну інтеграцію потребує 

також достатнього інформаційного супроводу, повного і об’єктивного, за 

допомогою якого можна сформувати позитивне ставлення суб’єктів 

громадянського суспільства до цього процесу. 

Такий супровід має охоплювати всі дії, рішення та кроки державної 

влади в напрямі до членства України в НАТО, зокрема: 

 роз’яснення різноманітних аспектів необхідності вступу України до 

НАТО; 

 наведення переконливої аргументації щодо переваг членства 

України в НАТО для держави в цілому і для кожного її громадянина зокрема; 

 інформування населення України про життя громадян в країнах 

колишнього соціалістичного табору, які стали членами НАТО; 

 більш широке висвітлення подій, що відбуваються за участю 

структур НАТО; 

 опис етапів, які має пройти Україна на шляху до членства в НАТО 

та завдань, що стоять перед нею на кожному етапі; 
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 ознайомлення зі спільними програмами України і НАТО та 

результатами їх виконання. 

Для позитивного сприйняття процесів євроатлантичної інтеграції 

України необхідно: 

 спрямовувати інформаційний вплив на зміну можливих негативних 

переконань громадськості у ставленні до НАТО; 

 використовувати значимі для тих чи інших соціальних груп 

аргументи; 

 стимулювати громадську зацікавленість, готовність до участі в 

обговоренні проблем євроатлантичної інтеграції; 

 створювати атмосферу довіри, неупередженості стосовно джерел 

інформації, каналів, засобів і технологій інформування. 

Дотримуючись послідовності у здійсненні інформаційного впливу, 

використовуючи ефективні засоби, органи державної влади при тісній 

взаємодії з іншими суб’єктами формування громадської думки цілком 

спроможні досягти позитивних зрушень у сприйнятті населенням України 

курсу на євроатлантичну інтеграцію. 

Більш поширеними формами співпраці органів державної влади з 

громадськістю мають стати: 

 громадські дорадчі комітети;  

 громадські слухання;  

 громадські консультації; 

 опитування громадської думки; 

 соціальний моніторинг; 

 спільні робочі групи. 

Важливою складовою формування органами державної влади та 

основними суб’єктами громадської думки позитивного ставлення до 

європейської та євроатлантичної інтеграції України є загальна політична 

освіта.  

Результатом взаємодії органів державної влади з суб’єктами 
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громадянського суспільства щодо євроатлантичного курсу України має стати 

переконання більшості населення у тому, що членство України в НАТО – це 

значний крок, який дасть змогу перевести суспільство у новий стан – суто 

демократичний, із ефективною ринковою економікою та розвиненим 

громадянським суспільством.  

Поряд з тим, на сьогоднішній день основним показником 

ефективності міжнародної співпраці у більшості складових системи 

державного управління України вважають кількість заходів, проведених за 

визначений проміжок часу, наприклад, за рік. Заходи плануються 

здебільшого без урахування їх впливу на ефективність реалізації 

національних інтересів України. Більшість заходів реалізуються без 

попереднього оцінювання можливих ризиків та негативних наслідків 

прояву у політичній, економічній, військовій та інших сферах. Відкритість 

цих заходів зводиться, як правило, до висвітлення у засобах масової 

інформації як події, без економічних оцінок. 

Хоча наперед зрозуміло, що правильно організоване співробітництво 

із структурами європейської ринкової економіки та міжнародної безпеки 

вигідно і корисно для України. Водночас воно не може бути 

безконфліктним і безпроблемним, оскільки кожна країна-учасниця цього 

процесу має власні національні інтереси. Співробітництво на 

загальноприйнятих принципах зовсім не означає відмови від твердої 

політики відстоювання власних національних інтересів. У будь-якому 

випадку слід дотримуватися принципу: “інтереси України над усе”.  

У кожній державі існує система інститутів, які формують і реалізують 

політику. Під інститутом державної політики ми в такому випадку розуміємо 

організовану систему, що поєднує значимі норми, установки і процедури, які 

задовольняють основним потребам суспільства, зокрема в обраній сфері 

діяльності. Цілеспрямований розвиток системи інститутів, що формують та 

забезпечують реалізацію політики, у свою чергу, також є певною 

інституціональною політикою.  
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Серед засобів реалізації політики найважливішим є влада, тобто 

право і можливість приймати управлінські рішення, визначати дії 

організацій та людей для досягнення поставлених цілей, що виступає як 

система владних повноважень з реалізації моделі політики. Влада 

організує суспільство на досягнення сформульованих цілей та завдань, 

використовуючи фінансові, матеріальні, кадрові та інші ресурси. 

Важливим чинником реалізації політики є також політична культура, 

що характеризує здатність організацій та людей здійснювати політичне 

життя відповідно до норм і досягнень науки, моралі. Кожна політика 

характеризується тим чи іншим рівнем та типом політичної культури, 

орієнтиром на ті чи інші наукові концепції та суспільні цінності. Проблема 

формування політичної культури в Україні залишається досить актуальною, 

особливо у сфері державного управління, де вона є складовою частиною 

професійної підготовки державних службовців.  

Сьогодні, здається, вже не підлягає сумніву той факт, що керівництво 

держави, виходячи з демократичного вибору й геополітичного становища 

країни, достатньо чітко визначило за мету європейську та євроатлантичну 

інтеграцію України й закріпило відповідні положення законодавчо [48]. В 

той же час поки що відсутні чіткі політичні рішення з боку Європейського 

Союзу і НАТО щодо прийому України до цих спільнот. Крім того, серед 

факторів, що гальмують реалізацію європейського вибору України, можна 

назвати й відсутність консенсусу щодо загального напряму руху України (на 

Захід чи на Схід) серед політичної еліти і в суспільстві взагалі; нерозуміння 

сутності процесів європейської та євроатлантичної інтеграції державними 

службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, деякими 

військовими і, як наслідок – відсутність широкої підтримки рішень вищого 

політичного керівництва країни; недостатній кадровий потенціал для 

реалізації цілей і завдань євроінтеграційної політики; невизначеність позицій 

ЄС та НАТО щодо можливостей подальшого розширення; побоювання 

погіршення стосунків з Росією тощо.  
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Однак і за таких обставин в Україні реалізується стратегія послідовного 

розвитку та поглиблення співпраці з ЄС і НАТО, поступового приведення 

політичної, економічної, правової та військової систем держави у 

відповідність до європейських стандартів. Втім, сьогодні однією з 

найсуттєвіших причин повільного руху в бік Європейської Спільноти є 

розбалансованість механізмів координації процесів європейської та 

євроатлантичної інтеграції й відсутність концепції державного управління 

цими процесами взагалі – адже ключовим чинником реалізації державної 

політики взагалі й зокрема – євроінтеграційної політики, як свідчить досвід 

країн Центральної та Східної Європи, є система державного управління.  

Враховуючи це, на нашу думку, запропоновані концептуальні засади 

формування системи взаємодії органів державної влади з суб’єктами 

громадянського суспільства щодо євроатлантичної інтеграції України мають 

стати основою для розроблення комплексу заходів, спрямованих на 

удосконалення системи взаємодії органів державної влади з суб’єктами 

громадянського суспільства з метою формування консолідованої громадської 

думки щодо євроатлантичної інтеграції України. Важливою умовою 

реалізації зазначеного комплексу заходів є підготовка і затвердження 

Кабінетом Міністрів України плану заходів зі створення та функціонування 

системи взаємодії органів державної влади з суб’єктами громадянського 

суспільства щодо євроатлантичного курсу України. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1. Які умови сприяють адаптації законодавства України до вимог ЄС? 

2. Яким є зміст основних механізмів правового регулювання процесів 

євроатлантичної інтеграції? 

3. У чому полягає специфіка взаємодії органів державної влади і 

громадянського суспільства? 

4. Які умови необхідні для забезпечення формування системи 

взаємодії влади з громадськістю з точки зору успішності реалізації 

євроатлантичного курсу України? 

5. Які основні показники ефективності міжнародної співпраці у 

більшості складових системи державного управління України існують 

сьогодні? 
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РОЗДІЛ 7. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

 

7.1. Міжнародна економічна інтеграція 

 

Міжнародна економічна інтеграція – це етап у процесі розвитку 

міжнародного поділу праці, для якого характерним є утворення однорідного, 

внутрішньоєдиного господарського організму, що охоплює кілька країн, 

виникнення цілісності відокремленого комплексу держав. Це спричиняє 

об’єктивну потребу в узгодженні на державному рівні основних цілей і 

методів регулювання не тільки зовнішньоекономічних зв’язків, але і тих 

аспектів національної внутрішньогосподарської політики, які торкаються 

економічних інтересів інших держав. Таке узгодження поділяється на два 

види: 

 передбачає координацію зусиль щодо знищення перешкод на шляху 

міжнародного руху товарів, капіталів та послуг; 

 передбачає узгодження цілей, інструментів і створення інститутів 

для здійснення групою країн спільної економічної політики. 

Юридичне закріплення факту створення міждержавних економічних 

угруповань спричиняє виникнення нових джерел економічного зростання, що 

пов’язане з: 

 доступом до розширеного ринку, який охоплює кілька країн; 

 об’єднанням виробничих ресурсів з метою полегшення концентрації 

їх в обраних галузях; 

 ефективною спеціалізацією в сфері науково-технічних досліджень; 

 подоланням обмеженості в інженерно-інформаційній діяльності. 

Результат – зміцнення економічних та політичних позицій цієї групи держав. 

Інтеграція для країн, що розвиваються, – це основний засіб 

економічного зростання. Що більш конкретно означає: 

– проведення індустріалізації; 

– створення оптимальної структури господарства; 
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– диверсифікацію зовнішньоекономічних зв’язків; 

– послаблення залежності від колишніх метрополій.  

Серед причин, які стримують досягнення намічених інтеграцією цілей 

в країнах «третього світу», можна виділити: 

– суперечність з принципами ринкових відносин; 

– внутрішні особливості економіки кожної окремої країни (низький 

рівень розвитку продуктивних сил, монокультурність); 

– характер взаємозв’язку держав, що інтегруються (недостатній 

розвиток інфраструктури, низька міра взаємодоповнення, нестача фінансових 

ресурсів); 

– фактори зовнішні (фінансова залежність від промислово розвинутих 

країн, контроль ТНК над експортним виробництвом та зовнішньою 

торгівлею); 

– політична нестабільність. 

Міжнародна економічна інтеграція означає взаємопристосування 

національних економік, підключення їх до єдиного процесу відтворення. Це 

передбачає певну територіальну, економічну, структурну, технологічну 

спорідненість країн-учасниць міжнародної інтеграції і пояснює її 

регіональний характер. Сукупність зазначених чинників: участь в 

міжнародному поділі праці; спорідненість економічних структур; 

технологічна подібність країн-партнерів; близькість споживчих 

переваг формується, як правило, в регіональному масштабі і просуває 

світогосподарські зв’язки до інтеграційного типу розвитку. Регіональний 

характер міжнародної економічної інтеграції пов’язується також з тим, що 

інтернаціоналізація виробництва здійснюється нерівномірно і передумови 

для інтеграції складаються в першу чергу в тих регіонах, де найбільш тісні 

економічні зв’язки. 

Інтеграційний процес охоплює такі ланки економічної системи: 

– виробництво; 

– сферу обігу; 
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– сферу прийняття рішень. 

Названі ланки відтворювальної системи характеризуються 

неоднаковою здатністю брати участь в інтеграційному процесі. Найлегше 

вони відбуваються в сфері обігу, складніше – у сфері виробництва, дуже 

складно – у валютній сфері. 

Міжнародна економічна інтеграція функціонує на таких рівнях: 

 приватно корпораційному (інтеграція на міжфірмовому, 

мікроекономічному рівні); 

 державному, державно-корпораційному (інтеграція на 

макроекономічному рівні). 

Розвиток інтеграційних процесів передбачає певне їх правове 

закріплення або інституціоналізацію. Основними типами торгово-

економічних союзів є: 

 зона вільної торгівлі; 

 митний союз; 

 спільний ринок; 

 економічний союз; 

 повна економічна інтеграція. 

Ця система розроблена ВТО и ГАТТ. Це – п’ять щаблів чи п’ять 

послідовних етапів розвитку інтеграційних процесів. Відзначимо, що в 

сучасному світі лише одне міжнародне інтеграційне угруповання пройшло 

реально чотири етапи – Європейський Союз. Інші інтеграційні об’єднання 

поки що пройшли в своєму розвитку 1-й та 2-й етапи. При створенні зони 

вільної торгівлі учасники домовляються про взаємне скасування митних 

тарифів та квот. 

Таблиця 2.3. 

Типи інтеграції та її ознаки 

 

 

Тип інтеграції 

 

 

Ознаки 

Зона вільної Форма угоди про зняття учасниками митних тарифів і квот 
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торгівлі відносно один до одного. Ця угода не стосується третіх 

країн.  

 

Митний союз 
Єдина митна політика щодо третіх країн  

 

Спільний 

ринок 

Повне усунення перешкод для розміщення всіх факторів 

виробництва між країнами-учасницями. Потребує 

вирішення питань, вирівнювання економічних показників 

тощо  

 

Економічний 

союз 

Передбачає наявність високо рівня економічного розвитку 

країн-учасниць, узгодженої або єдиної економічної 

політики зняття всіх перешкод, створення міждержавних та 

недержавних інституцій 

 

Валютний 

союз 

Форма економічного союзу та її велика складова, 

основними характерними рисами якої є:  

 узгоджене “плавання” курсів національних валют; 

 встановлення за згодою фіксованих валютних курсів, 

що цілеспрямовано підтримуються Центробанками країн-

учасниць; 

 створення єдиної регіональної валюти (міжнародної 

валютної одиниці); 

 формування єдиного регіонального банку-емісійного 

центру міжнародної валютної одиниці. 

У країнах, що розвиваються, валютний союз є як правило, 

кліринговими угодами. 

 

Повна 

економічна 

інтеграція 

Єдина економічна політика, уніфікація законодавчої бази. 

Основні умови: 

 спільна система оподаткування; 

 наявність єдиних стандартів; 

 єдине законодавство про працю тощо. 

 

До основних переваг міжнародної економічної інтеграції слід віднести: 

 збільшення розмірів ринку, що є особливо важливим для країн з 

малою або незначною часткою національного ринку; 

 зростання конкуренції між країнами; 

 забезпечення кращих умов торгівлі; 

 розширення торгівлі, розвиток і покращення інфраструктури; 
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 поширення передової технології. 

Однак, поряд з наявними перевагами, міжнародна економічна 

інтеграція має також суттєві негативні наслідки, врахування яких є 

обов’язковим. До важливих негативних наслідків міжнародної економічної 

інтеграції слід віднести: 

 відтік ресурсів з країн, що є недостатньо економічно міцними, 

перерозподіл факторів виробництва на користь більш міцних партнерів; 

 можливість олігопольної змови між ТНК країн-учасниць, наслідком 

чого може стати значне підвищення цін; 

 можливість розвитку ефекту втрат від збільшення масштабів 

виробництва при досить значній концентрації. 

Поряд з цим відзначимо, що митний союз – більш досконала, 

порівняно з зоною вільної торгівлі, інтеграційна структура. У межах митного 

союзу відбуваються істотні зміни в структурі виробництва і споживання 

країн-учасниць. По-перше, єдиний зовнішній митний тариф регулює товарні 

потоки. По-друге, спричиняє переорієнтацію ресурсів, зміни у структурі 

виробництва і споживання. Використання єдиного зовнішнього митного 

тарифу може призвести до таких наслідків: 

 якщо зовнішній тариф на певний товар встановлюється вище 

середнього тарифу, що існував до виникнення інтеграційної структури, то 

країнам-членам митного союзу потрібно відмовитись від дешевшого 

зовнішнього товару на користь внутрішньосоюзних ресурсів; 

 якщо зовнішній тариф встановлюється нижче існуючого, то 

відбувається переорієнтація зовнішньої торгівлі країн-членів об’єднання на 

ринки третіх країн. Досвід показує, що регулювання зовнішнього тарифу в 

цілому сприяє розвиткові ринку товарів та послуг. Відбувається зниження 

або уповільнення зростання цін, посилюється конкуренція між 

товаровиробниками і постачальниками імпортних товарів. Маніпулювання із 

зовнішнім митним тарифом дозволяє створити сприятливі умови для 

залучення іноземних інвестицій. 
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Відзначимо також, що функціонування митного союзу потребує 

наявності певних регулюючих інститутів, оскільки: 

 перехід до спільних митних тарифів потребує перегляду підходів 

щодо розвитку багатьох галузей національної економіки в кожній країні; 

 виникає потреба в координації розвитку окремих галузей на 

макроекономічному рівні; 

 виникає потреба в переговорах з приводу узгодження не тільки 

митно-тарифної політики, а й координації та пристосування внутрішніх 

ринків до зміни економічної ситуації. 

Третім етапом у розвитку міжнародної економічної інтеграції є 

спільний ринок. На сьогодні цей тип торгово-економічних союзів 

реалізований в ЄС, з досвіду якого зроблені практичні і теоретичні висновки 

(ЄС оголосив про створення спільного ринку в 1993 р.). Крім тих 

характеристик, які притаманні митному союзу, цей тип передбачає 

скасування перешкод для вільного переміщення між країнами всіх факторів 

виробництва. Досвід показує, що створення спільного ринку передбачає 

узгодження такого кола питань: 

 розробка спільної політики розвитку окремих галузей та секторів 

економіки. Їх вибір здійснюється, виходячи з їх значення для наступного 

закріплення інтеграції та соціального резонансу після прийняття відповідних 

заходів (в ЄС такими секторами були сільське господарство та транспорт); 

 формування спільних фондів сприяння соціальному та 

регіональному розвитку, орієнтованих на задоволення «потреб на місцях», 

які б дозволили реально відчути переваги інтеграції; 

 впровадження системи заходів для запобігання порушенню норм, 

які регулюють конкуренцію. Тим самим обумовлюється необхідність 

формування спеціальних органів управління та контролю. В ЄС це – 

Європарламент, Рада Міністрів, Єврокомісія, Суд, Рада Європи.  

Створення економічного союзу передбачає, крім ознак, притаманних 

спільному ринку, проведення країнами-членами узгодженої економічної 
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політики. Для досягнення повної економічної інтеграції необхідно не просто 

узгодження, а проведення практично єдиної економічної політики, яка 

потребує уніфікації законодавства з таких напрямів: 

 податкового, що передбачає ідентичні рівні податків у всіх країнах, 

що входять до угруповання; 

 стандартизації (наприклад, для консервантів, що входять до складу 

продуктів харчування, вимог щодо токсичності вихлопних газів, розміру 

обладнання); 

 спільних правил техніки безпеки; 

 трудового (правила прийому на роботу та звільнення, єдиний 

пенсійний вік); 

 антимонопольного (ставлення до різних форм злиття та поглинання 

фірм); 

 правил створення і реєстрації нових фірм; 

 монетарного (наявність єдиного Центрального банку, єдиної 

валютної системи з єдиною валютою); 

 відмова в рішеннях, що приймаються відповідними урядовими 

структурами, від протекціонізму і будь-яких форм преференцій щодо 

національних суб’єктів господарювання. 

З точки зору динамічного аналізу можна виділити такі переваги 

приєднання країни до інтеграційного об’єднання: 

 збільшення розміру ринку дозволить вітчизняним фірмам 

одержувати ефект від збільшення масштабів виробництва (що має особливе 

значення для невеликих країн); 

 зовнішня економія. Мова йде про те, що розширення міжнародної 

торгівлі спричиняє вдосконалення інфраструктури країн-учасників союзу, 

що, в свою чергу, скорочує витрати на експортно-імпортні операції; 

 позиція кожної країни-члена інтеграційного угруповання як 

учасника різноманітних торгових та економічних переговорів є більш 
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виграшною порівняно з позицією окремої країни, що не входить до жодного з 

об’єднань. Це дозволяє забезпечити країнам-членам певні переваги; 

 більша конкуренція між країнами-учасниками союзу стимулює 

ділову активність та послаблює рівень монополізації; 

 приєднання до інтеграційних угруповань сприяє швидкому 

поширенню інформації та передової технології. 

У межах динамічного аналізу досліджуються не тільки позитивні, але й 

негативні наслідки приєднання країни до інтеграційного об’єднання. До них 

можна віднести: 

 певний збіг обставин може спричинити відтік ресурсів з менш 

розвинутих країн до більш розвинутих в економічному відношенні членів 

союзу; 

 може відбутися поширення олігополії з однієї країни на всю 

територію інтеграційного об’єднання; 

 може виникнути ефект втрат від збільшення масштабів 

виробництва, пов’язаний з виникненням занадто великих компаній, що 

стають занадто забюрократизованими і тому неефективними; 

 країнам-членам інтеграційного об’єднання необхідно частину своїх 

бюджетів витрачати на функціонування інтеграційного об’єднання. 

Загальновизнаним є той факт, що успіх західноєвропейської інтеграції 

значною мірою був забезпечений вдалим вибором галузей, з яких 

розпочались процеси регіонального регулювання. Так, проведення єдиної 

сільськогосподарської політики дало суттєвий імпульс розвитку інтеграції не 

тільки в агросфері, а й у паралельних їй галузях економіки. Адже сільське 

господарство – сфера, якій традиційно не притаманне планування та 

адміністративне регулювання. Тому успіхи об’єднання зусиль у сільському 

господарстві підштовхнули й інші галузі до усвідомлення корисності 

інтеграції. Головними завданнями спільної політики в сільському 

господарстві були такі: забезпечення стрімкого зростання обсягів 

сільськогосподарського виробництва; забезпечення високого рівня життя 
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сільськогосподарських виробників; забезпечення стабільних ринків 

сільськогосподарської продукції; забезпечення гарантованих поставок 

сільськогосподарської продукції; забезпечення прийнятних для споживача 

цін на сільськогосподарську продукцію. Найважливішою складовою спільної 

сільськогосподарської політики став ефективний механізм ціноутворення, 

який полягав у встановленні мінімальних цін імпорту та мінімальних цін 

продажу, які гарантувались виробникові за допомогою обґрунтованих 

інтервенцій офіційними організаціями. Продумана агрополітика дозволила 

ЄС протягом 10-15 років пройти шлях від чистого імпортера 

сільськогосподарської продукції до майже повного самозабезпечення і 

перетворення в «чистого другого» світового експортера 

сільськогосподарських і продовольчих товарів. 

Для конкретизації ідеї створення спільного ринку був розроблений 

спеціальний план заходів з 300 пунктів щодо скасування різноманітних 

перешкод у торгово-економічній сфері, так звана «Біла книга», в якій 

виділені такі основні напрями: 

 демонтаж фізичних бар’єрів співробітництва, що передбачає: повну 

ліквідацію механізму національного імпортного контролю; покращення 

процедури оформлення вантажів у межах торгівлі між країнами-членами; 

Шангенська угода про повне скасування контролю за переміщенням усіх 

громадян, які мешкають на території країн, що підписали цю угоду; 

 скасування технічних перешкод: вирівнювання норм і стандартів; з 

1993 року кожен банк-резидент має право на виконання всіх банківських 

операцій в будь-якій країні-члені інтеграційного угруповання; дозволений 

продаж частин статутного фонду громадянам і компаніям країн-членів ЄС; 

 уніфікація податкової системи, оскільки податкова сфера суттєво 

гальмує просування до економічного союзу. 

Поряд з цим слід зазначити, що одним з найважливіших механізмів 

міжнародної економічної інтеграції є фінансовий механізм, що формується в 

сфері міжнародних економічних відносин та зв’язків та являє собою 
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найважливіший засіб реалізації фінансової політики держави в сфері 

міжнародного співробітництва. Важливість цього механізму обумовлена тим, 

що саме функціонування фінансів у міжнародній сфері безпосередньо 

впливає на економічні інтереси учасників міжнародних відносин загалом (у 

тому числі економічних, політичних тощо), тобто фінанси є конкретним 

стимулом розвитку міжнародної економічної інтеграції. 

Роль фінансів у розвитку міжнародних відносин реалізується у трьох 

основних напрямах: 

 пошук джерел та мобілізація необхідних фінансових ресурсів для 

фінансування різних напрямів міжнародного співробітництва; 

 регулювання міжнародних інтеграційних процесів; 

 стимулювання розвитку кожного виду міжнародних відносин та їх 

безпосередніх учасників. 

Слід підкреслити, що фінанси, перш за все, впливають на експортно-

імпортні операції, стимулюючи виробництво конкурентоспроможньої 

продукції, що здатна задовольнити попит на світовому ринку. В цьому 

аспекті особливу увагу необхідно звернути на те, що одним з головних 

напрямів впливу фінансів на розвиток міжнародних відносин є мобілізування 

ресурсів іноземних інвесторів. 

Таким чином, можна зазначити, що в основі інтеграції лежать 

об’єктивні потреби розвитку продуктивних сил. Економічні чинники 

міжнародної економічної інтеграції виступають першопричиною інтеграції, 

як правило, коли мова йде про інтеграційні процеси серед високорозвинених 

країн. Усвідомлення цього вимагає від держави не тільки розвитку 

внутрішніх механізмів регулювання економічних процесів, але і 

забезпечення умов для ефективної інтеграції країни у систему міжнародних 

відносин у якості повноправного члена, тобто приведення у відповідність до 

механізмів міжнародної економічної інтеграції внутрішніх механізмів з 

урахуванням національних інтересів та пріоритетів. 

 



 258 

7.2. Соціально-економічні механізми інтеграції 

України до Європейського Союзу 

 

Геополітична спрямованість сучасного цивілізаційного процесу 

визначається прогресуючим зростанням значущості високих інформаційних 

технологій, ролі інтелектуального капіталу, менеджменту та інших чинників. 

За цих умов пріоритетна орієнтація України на європейську інтеграцію 

неможлива без системних перетворень, утвердження інноваційної моделі 

розвитку. В цьому контексті важливу роль відіграє державне управління, 

оскільки його базовим принципом є реалізація завдань держави. Одним із 

важливих напрямів діяльності уряду України, структур державного 

управління є утвердження розвитку України на демократичних засадах, що 

знайшло своє втілення в Програмі інтеграції України до Європейського 

Союзу, основними ідеями якої є подальший розвиток демократизації 

суспільства, зростання економіки, ефективна діяльність органів державного 

управління, які в своїй роботі, спираючись на принципи коеволюції, мають 

можливість більш ефективно впроваджувати в життя прогресивні методи 

соціального захисту населення.  

Як показує практика, економічна та валютна інтеграція держав 

Європейського Союзу охоплює п’ять основних етапів:  

 зона торгівлі, яка передбачає скасування митних зборів та інших 

обмежень на товарообіг між країнами – учасниками; 

 митний союз, що є зоною вільної торгівлі, яка доповнена спільним 

митним тарифом; 

 спільний ринок, зміст якого - відсутність мита на торгівлю 

всередині угруповання та наявність спільного митного тарифу, вільного руху 

капіталів, послуг, робочої сили; 

 економічний союз та валютний союз (відсутність мита на торгівлю 

всередині угруповання, спільний митний тариф, вільний рух капіталу, 
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послуг, робочої сили, гармонізація економічної політики, спільна валюта, 

єдина грошова політика) [85, с. 118]. 

Згідно з положеннями Договору про заснування Європейського 

економічного співтовариства (Римський договір) метою Співтовариства є 

підтримка: 

 гармонійного розвитку економічної діяльності на території всього 

Співтовариства; 

 сталого і рівномірного розвитку держав-членів: 

 зміцнення стабільності; 

 швидкого зростання рівня життя; 

 зміцнення стосунків між державами, що входять до Співтовариства. 

Для досягнення цілей діяльність Спільноти повинна включати: 

 ліквідацію митних та кількісних обмежень на вивіз товарів та всіх 

інших засобів у торгівлі між державами-членами; 

 встановлення спільного митного тарифу і проведення спільної 

торгівельної політики щодо третіх країн;  

 усунення всіх перешкод для руху осіб, капіталу та послуг між 

державами-членами; 

 спільну політику в галузі транспорту; 

 встановлення системи , що попереджує порушення конкуренції в 

межах спільного ринку; 

 створення механізму для координації економічної політики держав-

членів і запобігання виникнення дефіцитів їхніх платіжних балансів; 

 гармонізація законодавства держав-членів у тих сферах, які 

необхідні для нормального функціонування спільного ринку [85, с. 114]. 

Єдиний внутрішній ринок складається з чотирьох елементів (свободи 

руху): 

 свобода руху товарів; 

 свобода руху осіб; 
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 свобода руху послуг; 

 свобода руху капіталу. 

Принцип вільного руху товарів стосується як промислових, так і 

сільськогосподарських та споживчих товарів, які були вироблені в одній з 

держав-членів, а також тих, які були законно ввезені на територію 

Співтовариства. 

Свобода руху працівників включає права на: 

 прийняття запропонованої праці; 

 вільне пересування з цією метою територією держав – членів 

Співтовариства; 

 перебування в одній з держав – членів Співтовариства після того, як 

знайдено роботу; 

 вільне пересування з цією метою територією однієї з держав-членів 

Співтовариства після того, як знайдено роботу [85, с. 120]. 

Досвід входження країн до Європейського Союзу заcвідчує, що 

створення сприятливих умов для узгодження спільної економічної, 

науково-технічної, фінансової діяльності відбувається при таких формах 

організаційної інтеграції, як: 

 зона вільної торгівлі; 

 митний союз; 

 спільний ринок; 

 економічний союз. 

Інтеграція країн в Європейський Союз можлива за умови наявності 

розвинутої економіки, високих темпів зростання, проведення виваженої 

соціальної політики, позитивних зрушень щодо забезпечення високого 

рівня життя населення. 

В сучасний період нових підходів багатовекторності зовнішньої 

економічної діяльності України пріоритетними напрямами є країни: ЄС, 

Росія, США. Сприятливе геополітичне становище України об’єктивно 

визначає зацікавленість країн Західної Європи і Росії у розвитку 
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взаємовигідних відносин з Україною. За цих умов Україна може 

розраховувати на сприятливі умови вступу в Європейський Союз. 

Інтеграція в Європейський Союз означає входження України в політико-

законодавчий простір, що безумовно потребує реформування чинного 

законодавства України, яке повинне створити законодавче коло щодо 

забезпечення вільного руху товарів, послуг, робочої сили. Попередніми 

документами (Угода про партнерство та співробітництво від 1994 р.) були 

визначені завдання щодо реструктуризації економіки України.  

Для того, щоб продукція українських виробників була більш 

представлена в інших країнах, необхідно розробити державну програму 

структурної адаптації національного виробництва до вимог ринку до 

європейських стандартів, зваживши на те, що в Європі особлива увага 

приділяється правовому забезпеченню ринкових механізмів в економіці, 

існуюча структура національного виробництва не сприяє активізації 

торгівлі з західними країнами. Зміцнення національної економіки країн-

претендентів до вступу в ЄС є необхідною умовою, оскільки тільки 

економічно сильні країни можуть впевнено почуватись у 

загальноєвропейському просторі. Тому для України важливим завданням є 

досягнення позитивних зрушень в таких напрямах, як зменшення рівня 

інфляції, зовнішнього боргу, дефіциту національного бюджету та 

збільшення показників розвитку економіки. В цьому сенсі важливо 

активізувати співробітництво з різних цільових програм, зокрема 

реалізація програми транспортування нафти та газу в Європу. Необхідно 

розробити і запровадити цільові державні програми, які б слугували 

зміцненню економіки. Важливість державних програм полягає в тому, що 

вони визначають стратегію вирішення проблем державного рівня і 

спрямовані на досягнення поставлених урядом завдань у різних сферах 

діяльності суспільства [102, с. 25]. 

Слід наголосити на тому, що в сучасних умовах необхідно врахувати 

таку закономірність, як визначення змісту і цілей програм державного 
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рівня (народногосподарських, міжгалузевих, міжрегіональних і 

територіальних), що має тісний зв’язок з координацією дій управлінських 

структур. Формування програм державного рівня є важливою складовою 

загальної державної політики і направлена на формування 

загальнодержавних, міжгалузевих, внутрігалузевих пропорцій з метою 

забезпечення збалансованого розвитку економіки, реалізації соціальних 

завдань. Ефективність державної політики залежить від діяльності 

управлінських структур за умови наявності оптимального співвідношення 

централізації та децентралізації, надання ланкам управління повноважень 

для прийняття управлінських рішень щодо виконання поставлених 

завдань. 

Управлінські рішення у вигляді програм та проектів широко 

застосовуються як на регіональному так і галузевому рівнях державного 

управління. Реалізація цих програм має суттєвий вплив на загальний 

соціально-економічний розвиток країни. Програми державного рівня 

носять комплексний характер і мають за мету досягнення конкретних цілей 

в різних сферах діяльності суспільства, їх реалізація відбувається шляхом 

розробки відповідних до завдань програми проектів. Як визначають 

закордонні фахівці, проект – це сукупність завдань та заходів, пов’язаних з 

досягненням загальної мети, що, як правило, має унікальний та 

неповторний характер [103, с. 632]. У цьому контексті в процесі реалізації 

проектів важливу роль відіграє програмно-цільове управління, яке полягає 

в концентрації наявних ресурсів на вирішення пріоритетних проблем. До 

принципів, які мають прояв при реалізації цільових програм, є 

збалансування розвитку територій з розвитком інноваційних технологій.  

У розвинених країнах інтелектуалізація суспільства розглядається як 

необхідний чинник підвищення науково-технічних досягнень суспільства, 

тому прийняття належних державно-управлінських рішень у цій сфері 

діяльності суспільства має важливе значення. В Україні у 2003 році наукові 

дослідження й розробки виконували 1487 наукових організацій, майже дві 
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третини яких розташовано в економічно розвинених регіонах, таких, як: 

м.Київ (364 організації), Харківська (241), Дніпропетровська (107), 

Львівська (95), Донецька (86), Одеська (73) області. Більше половини 

організацій (57,0 %), що виконували наукові та науково-технічні роботи, 

відносились до галузевого сектору, кількість яких становила 847 одиниць. 

В академічному секторі науки зосереджено 387 організацій (26,0 % 

загальної кількості). У секторі вищої освіти наукову діяльність 

здійснювали 164 (11,0 %) організацій, у заводському – 89 (6,0 %) [104, с. 8]. 

За цих умов стратегічне управління повинне враховувати проблеми 

нерівномірного розвитку інноваційних технологій в різних регіонах 

України і домагатись збалансування розвитку територій.  

Стратегія економічного розвитку та глибокого технологічного 

переоснащення виробництва потребують своєчасного виявлення 

проблемних ситуацій та прийняття необхідних управлінських рішень щодо 

розробки проектів відповідного профілю. Успішна реалізація всього 

комплексу завдань економічної та соціальної стратегії значною мірою 

залежить від врахування закономірностей управлінської діяльності та 

координації дій регіональних органів управління, місцевих адміністрацій, 

наукових комплексів, розташованих на певній території. За цих умов 

можливо досягти стабілізації економіки, для цього є необхідні підстави. За 

кількістю вчених та інженерів на душу населення Україна входить в перші 

25% провідних країн, і в той же час тільки 8% експорту країни припадає на 

продукцію високотехнологічного сектора. Україна входить у 3% найбільш 

освічених націй світу (4-та серед 133 країн), у 30% країн з найбільш 

високими оцінками у середній школі [105]. В сучасний трансформаційний 

період розвитку України вирішення соціальних програм є важливою 

умовою для вступу до Європейського Союзу і залежить від розвитку 

соціальних інститутів, стратегічного управління, проведення науково-

технічної експертизи відносно перспектив розвитку економіки. 



 264 

Головною рисою сучасної регіональної політики західних країн є 

децентралізація прийняття управлінських рішень. Центральні органи 

державної влади вирішують тільки ті питання, які не можуть вирішити 

регіональні органи влади. Так, у Фінляндії кожна провінція є спільним 

регіональним органом семи різних міністерств. Регіональні ради 

відповідають за розвиток муніципального управління. Вони діють як 

органи регіонального розвитку у справах національної регіональної 

політики. Місцеві органи врядування насамперед відповідають за державні 

послуги: освіта, соціальний добробут, охорона здоров’я та утримання 

технічної інфраструктури [106, с. 37]. 

Успішне виконання всього комплексу завдань економічної та 

соціальної стратегії в Україні значною мірою залежить від прийняття та 

реалізації управлінських рішень в регіонах. Як відмічають німецькі 

фахівці, зміцнення місцевого самоврядування вимагає зміцнення та 

конкретизації суспільних умов – від тлумачення поняття “самоврядування“ 

до розподілу компетентності з регіональними структурами управління і 

утворення фінансових і організаційних передумов ефективного 

муніципального управління. Федеральне міністерство внутрішніх справ 

Німеччини вважає, що регіональні та муніципальні рівні управління 

відіграють важливу роль. Вони становлять безпосередній рівень 

державного управління.  

Інтегрування України в європейські структури потребує вироблення 

нових підходів щодо взаємовідносин з регіонами, які б відповідали 

принципам регіональної політики Європейського Союзу. Державна 

регіональна політика здійснюватиметься в тісному взаємозв´язку з 

політичною реформою та реформуванням адміністративно-територіального 

устрою України. Для того, щоб дійсно відійти від централізму, необхідно 

зміцнити рівні знизу вверх. Муніципальне управління повинно взяти на себе 

виконання значної частини державних завдань. Важливу роль у цьому 

процесі відіграє наукове та інформаційне забезпечення діяльності структур 
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місцевого та регіонального управління. Наявність підрозділів з 

інформаційних технологій, здатних аналізувати наукові та інформаційні 

матеріали, дозволяє здійснювати формування проектів рішень щодо 

виконання завдань організації в тій чи іншій сфері діяльності органів 

управління. В сучасний період така закономірність, як цілісність системи та її 

збалансованість, повинна бути врахована при розробці та реалізації 

державних регіональних і галузевих програм щодо подальшого соціально-

економічного розвитку територій. 

Слід наголосити, що значимість регіонів в умовах глобалізації 

значно збільшилась, і відповідно виникає необхідність збільшення їх 

повноважень. Окремі регіони, маючи значні природні ресурси, науковий, 

кадровий потенціал і ефективну модель управління, викликають великий 

інтерес у зарубіжних інвесторів, що сприяє їх економічному розвитку, 

виконанню соціальних програм. Оптимальна модель взаємодії центра з 

регіонами – це здійснення координації в управлінській діяльності, зокрема 

в професійній освіті. Пріоритетним напрямом, який допоможе створити 

єдиний освітній простір професійної освіти в Україні, є збалансована 

державна політика з орієнтацією на підготовку кадрів на місцях. 

Ефективність державної політики залежить від діяльності структур 

управління за умови наявності оптимального співвідношення централізації 

та децентралізації, надання ланкам управління повноважень для прийняття 

управлінських рішень щодо виконання поставлених завдань. Ця 

закономірність має прояв у суспільній діяльності і органічно переходить на 

сферу управління, дозволяючи в управлінській діяльності досягти високого 

рівня ефективності. Врахування закономірностей в управлінській 

діяльності дозволяє здійснювати міжрегіональну координацію дій 

центральних та регіональних органів державного управління соціальними 

системами, досягти оптимальних співвідношень між економічним 

зростанням і соціальним забезпеченням населення. Координація дій у 

прийнятті управлінських рішень дозволяє врахувати інтереси регіонів, не 
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виходячи за межі єдиної державної стратегії та чинного законодавства 

України. 

Отже, врахування закономірностей в управлінській діяльності, 

сприяння впровадженню сучасних інформаційних технологій дозволяє 

досягти оптимальних співвідношень між економічним зростанням і 

соціальним забезпеченням населення, що є необхідною умовою і 

соціально-економічним виміром входження України в Європейський 

Союз. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1. Яким є зміст міжнародної економічної інтеграції? 

2. За якими принципами узгоджуються основні цілі і методи 

регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та національної внутрішньої 

політики в господарській сфері? 

3. Чим характеризуються етапи розвитку міжнародної економічної 

інтеграції? 

4. Врахування яких закономірностей сприяє сбалансуванню 

економічного зростання та соціального забезпечення населення? 
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РОЗДІЛ 8. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

8.1. Регіональна політика в контексті реалізації 

євроінтеграційного курсу України 

 

Питання формування та реалізації регіональної політики набуває 

особливої значимості в умовах інтеграції України до світового 

співтовариства. Економічна та соціальна (а сьогодні особливо важлива – 

політична) база держави формуються в регіонах, а наявні в них потужності та 

потенціал закладють основу динамічного та стабільного поступу будь-якої 

держави в світовому геополітичному та економічному просторі. Але цей 

поступ корегується стратегічними пріоритетами зовнішньої політики й 

повинен звертатись до наявного досвіду вирішення важливих проблем 

регіонального розвитку Євросоюзу. 

З огляду на сучасні тенденції та перспективи України у світовому 

співтоваристві, необхідність врахування їх у розвитку регіонів як 

структурних одиниц держави, що мають стратегічне значення для розвитку 

країни, дослідники зазначають, що інтеграція неможлива без вироблення та 

реалізації такої моделі взаємовідносин з регіонами й управління ними, яка б 

відповідала принципам регіональної політики Європейського Союзу, сприяла 

становленню нових форм співпраці “центр – регіони”, загальновизнаній 

практиці внутрішнього міжрегіонального співробітництва та міжнародної 

співпраці територій [107, с. 322]. 

У найбільш загальному вигляді регіональна політика – це специфічна 

діяльність держави із забезпечення найбільш сприятливих умов соціально-

економічного функціонування і розвитку окремих територій. Державна 

регіональна політика, як зазначено у Концепції державної регіональної 

політики (далі – Концепція), є складовою частиною національної стратегії 

соціально-економічного розвитку України, тісно пов’язаною із здійсненням 
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адміністративної реформи та впорядкуванням адміністративно-

територіального устрою, і реалізується шляхом здійснення органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування системи заходів для 

забезпечення ефективного комплексного управління економічним та 

соціальним розвитком України та її регіонів [108]. Отже, сучасна регіональна 

політика в нашому контексті може бути визначена як така діяльність 

держави, що спрямована на адміністративно-економічну оптимізацію 

регіональної структури країни та відносин між центром і територіями з 

метою забезпечення збалансованого розвитку за рахунок максимально 

ефективного використання наявних внутрішніх і залучення зовнішніх 

ресурсів. Виходячи з такого визначення, основними засадами державної 

регіональної політики є: 

 чітке розмежування законами України повноважень щодо 

управління регіонами між центральними та місцевими органами державної 

влади, органами самоврядування відповідно до принципів децентралізації та 

з додержанням загальнодержавних інтересів;  

 створення фінансових та організаційно-правових умов для реалізації 

повноважень органів місцевого самоврядування;  

 запровадження дієвого механізму участі місцевих органів державної 

влади та місцевого самоврядування у процесі прийняття рішень на 

державному рівні з регіональних проблем;  

 розробка формалізованого механізму державної підтримки програм 

розвитку регіонів [109]. 

В контексті інтеграційної спрямованості України метою державної 

регіональної політики як складової стратегії економічного та соціального 

розвитку можна визначити створення умов для динамічного, збалансованого 

розвитку територій, усунення основних регіональних диспропорцій. Політика 

щодо підтримки регіонального розвитку має спрямовуватися на активізацію 

всього ресурсного потенціалу регіонів як основи зміцнення їх 
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конкурентності. Це має стати ключовим напрямом регіональної політики 

[107, с. 322]. 

Отже, визначаючи мету та принципи державної регіональної політики, 

необхідно звернути увагу на важливе значення та врахування підвищення 

рівня конкурентоспроможності регіонів, тобто забезпечення відповідного 

рівня регіонального розвитку, рівня життя населення, соціально-економічної 

стабільності за умови підвищення дієвості управлінських рішень та 

удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Тобто фактично мова йде про визначення (та розробки на 

цій основі механізмів вирішення) важливих проблем регіонального розвитку.  

На думку фахівців, доцільно визначити найбільш злободенні проблеми, 

що перешкоджають соціально-економічному регіональному розвитку та 

конкурентоспроможності регіонів: 

 наявність структурних диспропорцій та деформацій на 

регіональному рівні; 

 загострення міжрегіонального відчуження внаслідок політичної 

регіоналізації та відмінностей геополітичної орієнтації населення; 

 порушення ефективної взаємодії по лініях “центр – регіони” та 

“регіон – регіони”; 

 намагання штучної економічної та політичної автономізації окремих 

регіонів; 

 наявність регіональної асиметрії у системі міжбюджетних відносин; 

 значна диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку та 

якістю життя людей; 

 залежність національної економіки від кон'юнктурних коливань на 

зовнішніх ринках і надмірна залежність економічної стабільності регіонів від 

експортної динаміки та критичного імпорту стратегічних ресурсів; 

 недосконалість стратегічного менеджменту та програмування 

соціально-економічного розвитку на регіональному та місцевому рівнях 

[110]. 
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В найбільш загальному вигляді інституційні та соціально-економічні 

проблеми викладені у Державній стратегії регіонального розвитку на період 

до 2015 року (далі – Стратегія): 

 збільшення диспропорцій соціально-економічного розвитку 

регіонів, низька конкурентоспроможність та інвестиційно-інноваційна 

активність; 

 відсутність ефективного механізму обмеження та послаблення 

впливу диспропорції у сфері розвитку, ефективного стимулювання діяльності 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

підприємців, пов'язаної з прискоренням розвитку регіонів на основі більш 

повного використання природного, економічного, трудового, наукового та 

іншого потенціалу; 

 структурна розбалансованість промислового комплексу, його 

деформованість, високий рівень енерго- та капіталоємності виробництва, 

успадковані від попередньої адміністративної системи; 

 невідповідність вузькоспеціалізованої економічної бази більшості 

регіонів сучасним вимогам ринкової економіки і невикористання всього 

наявного потенціалу регіонів; 

 зниження конкурентоспроможності окремих регіонів на 

зовнішньому ринку, збільшення регіональної асиметрії за обсягами 

інвестицій в основний капітал; 

 недостатня платоспроможність внутрішнього ринку. Значний плив 

на соціально-економічну ситуацію, що склалася в регіонах і державі в 

цілому, мають зовнішні фактори – залежність від кон'юнктури відповідного 

сектору міжнародного ринку, нестабільне постачання, відсутність динаміки 

цін на енергоносії та інші фактори, що негативно впливають на ефективність 

діяльності підприємств монофункціональних регіонів; 

 процес використання людського потенціалу в регіонах 

уповільнюється через ситуацію, що склалася на ринку праці, низький рівень 
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якості надання соціальних послуг та освіти, зменшення доходів та рівня 

особистого споживання, поширення бідності тощо; 

 невідпрацьовані механізми збереження й зміцнення трудового 

потенціалу [111]. 

Отже, державна регіональна політика повинна бути спрямована на 

підвищення якості життя; забезпечення соціально-економічної стабільності 

регіонів та підвищення їх конкурентоспроможності; підвищення 

ефективності використання регіональних бюджетів на основі їх 

раціонального унезалежнення; ефективне використання людських ресурсів; 

інституціоналізацію регіонального розвитку, а зазначені проблеми, на нашу 

думку, повинні стати ключовими для вироблення дієвої регіональної 

політики та основою для формування напрямів та шляхів її вирішення. 

Прагнення України до інтеграції ставить дещо ширші завдання перед 

регіональною політикою. Так, Стратегія економічного та соціального 

розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” передбачає: 

 формування оптимальної високоефективної структури господарства 

регіонів, яка б сприяла їхньому комплексному розвитку на основі природно-

ресурсного, виробничо-економічного, науково-технічного та людського 

потенціалів, наявної інфраструктури, історико-культурних надбань і традицій 

з використанням переваг та можливостей геополітичного становища регіонів; 

 застосування договірних засад при визначенні спільних дій 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у стимулюванні регіонального розвитку, зокрема підтримку 

розвитку депресивних територій; 

 вирішення спільних регіональних та міжрегіональних проблем 

розвитку шляхом об'єднання фінансових ресурсів місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

 підвищення ролі регіонів у зовнішньоекономічному співробітництві, 

активне входження регіонів до міжнародних організацій та формувань, 

активізація міжрегіонального та транскордонного співробітництва; 
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 удосконалення системи державного стратегічного програмування 

регіонального розвитку, розробка стратегій розвитку регіонів; 

 децентралізацію влади, розмежування функцій та повноважень 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з розширенням повноважень місцевих органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування; 

 підвищення ролі регіонів у реалізації екологічної політики держави; 

 адаптацію національного законодавства з питань регіональної 

політики до норм і стандартів Євросоюзу [107, с. 323-324]. 

Враховуючи специфіку регіональної політики України, особливості 

стану соціально-економічного розвитку регіонів, специфіку їх виробничої 

сфери, рівень розвитку інфраструктури, рівень життя населення, його 

політичних поглядів та уподобань тощо, зазначені пріоритети потребують 

визначення для кожного окремого регіону України конкретних, притаманних 

лише цьому регіону цілей розвитку. Саме тому для кожного окремого регіону 

розробляються пріоритетні напрями розвитку, які мають як стратегічний, так 

і оперативний характер, тобто визначають тенденції розвитку регіону як у 

найближчий, так і у віддаленій перспективі.  

Так, у Стратегії, наприклад, визначено пріоритетними напрямами 

[111]: 

 для Дніпропетровської області: розвиток високотехнологічного, 

наукоємного виробництва; збільшення випуску високотехнологічної, 

наукоємної, конкурентоспроможної на світовому ринку продукції гірничо-

металургійної, ракетно-космічної, електронної, транспортної галузей, 

машинобудування, ядерно-паливного циклу; модернізація діючих 

потужностей у гірничо-металургійному комплексі, освоєння конкуренто-

спроможних видів металопродукції та продукції підвищеного ступеня 

готовності; розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності та 

зовнішньоекономічних зв'язків; створення сучасної виробничої та 

транспортної інфраструктури; раціональне використання та відновлення 
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природних ресурсів, охорона навколишнього природного середовища; 

реструктуризація вугільної промисловості; 

 для Закарпатської області: розвиток транскордонного 

співробітництва; розбудова прикордонної інфраструктури; розвиток 

туристичної та курортно-рекреаційної сфери; забезпечення 

протипаводкового захисту; розвиток транспортної мережі, логістики; 

 для Одеської області: розбудова та модернізація транспортної 

інфраструктури, розвиток логістики; розвиток морського господарства 

(транспортного, судноремонтного, рибопромислового тощо) та 

машинобудування; стимулювання прикордонного співробітництва; розвиток 

курортно-рекреаційної сфери; розвиток високопродуктивного 

агропромислового виробництва; реформування житлово-комунального 

господарства; водозабезпечення; впровадження ресурсо- і енергозберігаючих 

технологій. 

Отже, програма розвитку кожного окремого регіону містить основні 

пріоритети, що враховують особливості та специфіку його природничого, 

географічного розташування, стан розвитку традиційних сталих виробничих 

потужностей, потребу в розвитку новітніх виробничих циклів, необхідність 

залучення інвестицій, оновлення існуючої або створення новітньої 

інфраструктури регіону в цілому. 

В контексті інтеграційних спрямувань розвитку України доцільно 

визначити такі стратегічні орієнтири щодо загального розвитку регіонів: 

 стратегія зміцнення ресурсного потенціалу регіонів та підвищення 

їх конкурентоспроможності; 

 розвиток виробничо-екномічного потенціалу через розбудову 

виробничої, транспортної та ринкової інфраструктур, сприяння розвитку 

підприємництва; 

 реалізація інноваційної політики в регіонах; 

 всебічний розвиток людського потенціалу регіонів; 



 276 

 удосконалення механізмів управління регіональним розвитком 

шляхом створення дієвої системи інституцій, які б мали можливість 

працювати на забезпечення сталого розвитку окремих територій, 

узгоджувати свою діяльність з іншими організаційними структурами [107, с. 

325-328]. 

З метою вирішення поставлених завдань головним пріоритетом 

лишається підвищення ролі та відповідальності місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування та територіальних громад, 

тобто запровадження в Україні європейських правових моделей відносин 

держави та регіонів, основними завданнями яких є: 

 розмежування повноважень між центральними і місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на основі 

дотримання принципів субсидіарності, децентралізації та деконцентрації 

державного управління; 

 зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого 

самоврядування; 

 реформування системи адміністративно-територіального устрою 

України; 

 удосконалення механізмів взаємодії центральних і місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державного 

стимулювання розвитку регіонів; 

 поліпшення кадрового забезпечення місцевого самоврядування, 

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації її працівників [112]. 

Не менш важливою проблемою, виходячи з цього, є нерівномірність 

регіонального розвитку, що обумовлює застосування з боку держави різних 

механізмів та шляхів вирішення регіональних проблем, серед яких 

нерівномірність державного бюджетного фінансування регіонів, що 

ускладнюється різним за темпами та обсягом надходженням до регіональних 

бюджетів коштів, їх використання тощо. Проблему тут становить перш за все 
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традиційний підхід до стратегії державного фінансування регіонів. На нашу 

думку, сучасний стан розвитку регіонів вимагає: 

 вироблення нової методології аналізу та оцінки рівня соціально-

економічного розвитку регіонів, широкого використання при цьому 

наукового ресурсу недержавних структур на місцях; 

 розробку альтернативних бюджетних програм, де чітко визначено 

джерела фінансування регіонів, але разом з тим надано обмежену свободу у 

їх виборі; 

 розробку системи оцінки фінансових ризиків та вироблення 

механізмів управління ними; 

 надання регіонам більшої економічної незалежності, розвитку за 

принципом міжрегіонального економічного співробітництва відповідно до 

потреб та пропозицій регіонів; 

 визначення новітніх механізмів контролю та відповідальності за 

стан виконання бюджету; 

 здійснення фахового навчання спеціалістів; 

 розуміння бюджетного фінансування як економічної основи 

регіонального розвитку. 

Отже, бюджетне фінансування регіонів вимагає не формального 

традиційного підходу державного керівництва до його планування та 

розподілу, а в цілому удосконалення системи та вироблення новітніх шляхів 

щодо його здійснення. Кабінет міністрів Ради Європи, наприклад, 

рекомендує формувати політику фінансового й бюджетного управління на 

місцевому й регіональному рівнях, виходячи з таких принципів: 

 забезпечення відповідності національної економічної політики 

макроекономічним завданням; 

 досягнення й підтримання фінансової стабільності органів місцевої 

й регіональної влад; 

 забезпечення належної ефективності послуг, що надаються громаді; 

 забезпечення відкритості рішень і відповідальності за них. 
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При цьому необхідно залучати органи місцевої влади або їхніх 

представників до обговорення та здійснення реформ, які можуть виявитися 

потрібними у сфері фінансового й бюджетного управління, а також до 

фінансових відносин між різними рівнями управління [113]. 

Таким чином, нерівномірність регіонального розвитку країни й висока 

диференціація поряд з регіональною диверсифікацію багатьох сфер 

господарської та виробничої діяльності, коливання та відмінності в динаміці 

соціально-економічного зростання регіонів потребують виваженої державної 

регіональної політики на основі використання провідного досвіду та 

ґрунтовних принципів європейського регіоналізму, чіткого визначення 

базових довгострокових цілей, спрямованих на подолання основних 

міжрегіональних асиметрій розвитку.  

Враховуючи це та аналізуючи тенденції розвитку регіонів Євросоюзу, 

дослідники зазначають, що збільшення диспропорцій між регіонами ЄС, 

намагання регіонів посилити своє значення на противагу централізованим 

діям ЄС тощо вимагало формування нової стратегії регіонального розвитку, 

що визначило головні детермінанти сучасної стратегії регіональної політики 

ЄС, а саме:  

 пріоритет інтересів саме економічного розвитку, на відміну від 

колишнього переважання соціальних чинників;  

 стимулювання приватного підприємництва, малого та середнього 

бізнесу;  

 сприяння розробці та реалізації не великомасштабних реґіональних 

проектів, а передача регіонального планування “нижчим” територіально–

адміністративним одиницям;  

 посилення інноваційної спроможності самих регіонів;  

 вироблення нових механізмів щодо регулювання економіки 

відсталих територій, позитивна дискримінація периферійних прикордонних 

територій як створення умов для розвитку вже існуючих підприємств [114]. 
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Отже, значний досвід регіональної політики країн ЄС щодо механізмів 

регулювання регіонального розвитку, поєднання економічної та соціальної 

політики, з економічними чинниками на першому місці, бюджетного 

вирівнювання, підтримки депресивних територій тощо є необхідним для 

України за умов його вивчення та розумної адаптації до реалій нашого 

сьогодення. 

Принциповим моментом формування та реалізації державної 

регіональної політики України є її спрямованість на забезпечення та 

підвищення якості життя як в регіоні, так і державі загалом. Важливим також 

є забезпечення соціально-економічної стабільності розвитку регіонів на 

основі реструктуризації регіональної економіки з урахуванням специфіки та 

особливостей виробничої сфери у традиційних для регіону секторах 

промисловості поряд зі стимулюванням у них інвестиційно-інноваційної 

діяльності. Відповідно необхідним є врахування сучасних процесів 

загострення “міжрегіонального відчуження внаслідок штучно створеної 

політизації життя регіонів, що призводить не тільки до “політики 

регіоналізації”, але й до порушення ефективної взаємодії по лініях “центр – 

регіони” та “регіон – регіони” [115]. Тобто загострення взаємовідносин між 

регіонами і “центром” та між собою обумовлені тенденціями економічної та 

політичної автономізації окремих регіонів, наявністю регіональної асиметрії 

у системі міжбюджетних відносин та значною диференціацію регіонів за 

рівнем економічного розвитку. Це можливо зобразити у відповідній моделі 

порушення міжрегіональної взаємодії (рис. 8.1.). 

 



 280 

 

Іншим важливим моментом формування та реалізації державної 

регіональної політики є її спрямованість на забезпечення 

конкурентоспроможності регіонів, що потребує розвитку та вдосконалення 

законодавчої, нормативно-правової та інституційної бази захисту конкуренції 

й механізмів проведення конкурентної політики на загальнодержавному та 

регіональному рівні. 

Спрямованість державної регіональної політики на забезпечення 

інституціоналізації регіонального розвитку повинна створювати умови для 

розбудови та модернізації регіональної інфраструктури, розвитку 

інноваційно-інвестиційної діяльності, розвитку транскордонного та 

прикордонного співробітництва, реструктуризації та диверсифікації 

промислового виробництва, модернізації зовнішньоекономічних зв’язків, 

інтенсифікації та поглиблення економічного складника транскордонного 

Державна регіональна політика 

центр 

регіони регіони 

регіони 

економічна 

автономізація 

 

політична автономізація 

 

регіональна 

міжбюджетна асиметрія 

 

диференціація 

за рівнем економічного 

розвитку 

Політика регіоналізації 

Рис. 8.1. Модель порушення міжрегіональної взаємодії 

сфера політичного впливу 
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співробітництва у межах загальнодержавної стратегії євроінтеграції. 

Актуальним та необхідним також є створення умов для розбудови і 

модернізації інфраструктури регіонального розвитку для підвищення 

інвестиційної привабливості регіонів та поліпшення умов запровадження на 

практиці сучасних інноваційних технологій. 

Очевидним є важливість використання досвіду розвитку регіонів 

Євросоюзу, особливості формування та реалізації європейської політики 

регіонального розвитку, оскільки сучасний стан розвитку регіонів України, 

його тенденції певною мірою повторюють недавню ситуацію в Європі. 

Оскільки, як зазначають дослідники, европейська політика реґіональних 

реформ була реакцією на проблеми реґіональних диспропорцій та проблеми 

структурних змін і включала спеціальні програми для депресивних 

індустріальних реґіонів, отже, економічні обставини детермінували 

формування та активізацію реґіональної політики ЄС на основі реґіонального 

вирівнювання та політики реґіонального об’єднання [114]. 

В узагальненому вигляді процес формування та реалізації державної 

регіональної політики з урахуванням наведених чинників її ефективності та 

дієвості може бути представлений у відповідній моделі, як це зображено на 

рис. 8.2. 

Для формування дієвої регіональної політики в Україні доцільним було 

б враховувати досвід регіонального розвитку в Європі. Як зазначають 

дослідники, це обумовлено тим, що сьогодні фактично політика єднання 

значить переплетіння регіональної та соціальної політики, коли вони вже не 

розглядаються ізольовано одна від другої. Причому політика єднання 

передбачає одночасне поєднання по горизонталі (між регіонами, власне 

регіональна політика) та по вертикалі (соціальна політика) [116]. 
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Процес розвитку регіональної політики в зазначеному аспекті може 

бути відображений у відповідній моделі, як це представлено на рис. 2.3. 

Стратегічна важливість реґіонального фактору в політиці 

Європейського Союзу зумовлена комплексом обставин, пов’язаних, на думку 

дослідників, із сучасним процесом европейської інтеґрації, зокрема 

політикою розширення ЄС на Схід. Причому існує необхідність врахувати 

розвиток реґіональної політики ЄС у контексті глобалізації і трансформації 

та розширення зони впливу Європейського Союзу [114]. 
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Загальнодержавна стратегія європейської інтеграції 

Рис. 8.2. Формування та реалізація державної регіональної політики в 

загальнодержавній стратегії євроінтеграції 
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Рис. 8.3. Розвиток регіональної політики в аспекті європейської 

політики з’єднання 
 

Враховуючи особливості та специфіку державної регіональної політики 

України, доцільним є покладення в її основу таких цілей сучасної 

регіональної політики ЄС, як: 

 сприяння структурній перебудові та розвитку відсталих регіонів; 

 сприяння перебудові і розвитку депресивних регіонів та 

прикордонних районів; 

 боротьба з довготривалим безробіттям; 

 сприяння проведенню реформ в економічній сфері; 

 покращення стану соціальної інфраструктури; 

 стабілізація екологічної ситуації тощо. 
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Комплексна реалізація зазначених цілей надасть можливість не тільки 

розробити ефективну державну регіональну політику, але й впровадити дієві 

практичні шляхи вирішення гострих соціально-економічних та політичних 

проблем регіонального розвитку сучасної України з урахуванням впливу не 

тільки внутрішніх, але й зовнішніх чинників інтеграційних процесів. 

Так, оцінюючи вплив зовнішніх чинників ґлобального розвитку на 

формування концепції реґіональної політики ЄС, дослідники вказують, що 

він дав змогу чітко визначити два типи реґіонів, які потребують допомоги: ті, 

що відстають у своєму розвитку, і реґіони, що страждають від занепаду 

промисловості. При цьому, згідно з класифікацією реґіональної політики ЄС, 

визначено такі базові критерії – субсидіарність, децентралізація, партнерство, 

програмування, концентрація, адиціоналізм [114].  

Зазначені базові критерії співпадають з основними принципами 

формування та реалізації державної регіональної політики України, але, 

враховуючи специфіку регіонів ЄС та регіонів України, їх суттєву відміність, 

потребують уточнення, конкретизації та пристосування до сучасних реалій 

розвитку регіонів України. Тому адаптація европейської реґіональної 

політики для України полягає перш за все у врахуванні специфіки 

територіально-адміністративного устрою, економіко-соціального стану 

розвитку регіонів, географічних, просторових, демографічних відмінностей, 

геополітичних та зовнішньоекономічних інтересів держави в аспекті 

забезпечення сталого розвитку. При цьому важливим є усвідомлення того 

факту, що регіон в Європі та Україні вирізняються не лише як поняття, за 

формальними ознаками, а перш за все за своєю сутністю. 

Отже, сучасна Україна потребує такої регіональної політики, яка 

забезпечувала б відповідність усіх суб’єктів її здійснення європейським 

стандартам, відносну незалежність регіонів, формування та впровадження 

новітніх програм розвитку регіонів відповідно до внутрішніх потреб у тісній 

взаємодії центральної та місцевої влади з урахуванням специфіки регіонів, їх 

конкурентоспроможності та рівня соціально-економічного розвитку. 
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8.2. Державне управління змінами у сфері 

регіонального управління та місцевого врядування 

 

В останні десятиріччя в працях провідних зарубіжних і вітчизняних 

дослідників, предметом вивчення яких є сучасні трансформаційні процеси у 

сфері надання управлінських та соціальних послуг, спостерігаються ознаки 

переосмислення традиційних уявлень про місце і роль державного 

управління та місцевого самоврядування в рамках загальних глобалізаційних 

процесів. Необхідність у реформуванні системи державного (публічного) 

управління значною мірою пов’язана з вимогами розвитку сучасної системи 

регіонального управління та місцевого самоврядування в контексті 

європейської та євроатлантичної інтеграції України. З огляду на особливий 

соціально-політичний статус інституту місцевого самоврядування пошук 

оптимальних шляхів і форм здійснення суспільних реформ неможливий без 

вирішення однієї з актуальних проблем – реформування місцевої влади, і 

потребує вжиття невідкладних заходів.  

Протягом кількох останніх років виконано низку досліджень, відбувся 

ряд важливих заходів (серед яких варто відзначити проведені в грудні 2003 р. 

громадські слухання “Державна стратегія управління місцевим і 

регіональним розвитком (реформування місцевих органів виконавчої влади 

та системи місцевого самоврядування)”; слухання на тему “Реформування 

місцевого самоврядування в Україні” 1 жовтня 2004 р. у Комітеті Верховної 

Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, 

Х й ХІ Всеукраїнські муніципальні слухання “Перспективи розвитку 

місцевого самоврядування в новій політичній ситуації” та “Інноваційні 

шляхи муніципального розвитку (сучасний стан, прогнози, проекти і 

програми)” у березні 2005 р. й вересні 2006 р. та низка інших), які визначили 

ключові проблеми та тенденції розвитку місцевого самоврядування на 

наступні роки. В розроблених документах міститься нове концептуальне 
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бачення розвитку місцевого самоврядування, проведення адміністративної 

реформи, регіональної політики [117]. 

Впровадження нових концептуальних засад сприятиме наближенню до 

європейських стандартів, сформульованих в Європейській хартії місцевого 

самоврядування. Кінцевою метою удосконалення організації влади на 

регіональному і місцевому рівнях має стати розбудова сучасної моделі 

місцевого самоврядування, визначення структури адміністративно-

територіального поділу України. 

Для того, щоб адекватно оцінити роль місцевого самоврядування в 

державному механізмі різних країн, проаналізувати взаємовідносини 

окремих інститутів, функціонуючих на місцевому рівні, передусім слід чітко 

визначитися щодо застосування наявного категоріального апарату, зокрема у 

співвідношенні понять “місцеве самоврядування” та “місцеве управління”. 

Окремі вітчизняні і зарубіжні дослідники, оперуючи цими термінами, часто 

вкладають у них різний зміст, інколи навіть намагаються “розвести” їх, 

позначивши ними дві різні системи, що паралельно функціонують на 

місцевому рівні. Під “місцевим управлінням” у цьому випадку розуміють 

призначені з центру органи, які представляють державну адміністрацію на 

місцях, а під “місцевим самоврядуванням” – місцеві представницькі органи. 

(Певну некоректність такого підходу можна проілюструвати на прикладі 

Канади та інших держав англосаксонської системи, де відсутні призначені 

прямі представники центру на місцях. Виходить, що тут взагалі немає 

місцевого управління як такого, хоча саме такий термін (“local government”) 

використовується як в законодавстві, так і в працях окремих дослідників). 

Тому буде більш правильним не протиставляти “місцеве 

самоврядування” (“самоуправління”) “місцевому управлінню”, а розглядати 

їх у співвідношенні як частини з цілим. Подібний підхід було закладено в 

працях одного з піонерів порівняльних досліджень сучасного місцевого 

управління Г.Алдерфера, який підкреслював, що не потрібно протиставляти 

такі поняття, як “місцеве самоврядування” та “місцеве державне управління”, 
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“місцеве представницьке управління” і “місцеве безпосереднє управління”, 

оскільки вони входять до більш широкого поняття “місцеве управління”. 

Останнє, на думку Г.Алдерфера, є досить всеосяжним і “охоплює всі одиниці 

управління нижче загальнонаціонального рівня в унітарних державах і нижче 

рівня суб’єкта федерації в федеративних державах” [118, с. 2, 177]. 

Місцеве управління, як правило, виглядає складним і гнучким 

механізмом, який включає в себе як державну адміністрацію на місцях, так і 

місцеві представницькі та виконавчі органи, що відображає поєднання в 

інституті місцевого управління самоврядних та державних засад. Саме в 

такій якості місцеве управління є складовою державного механізму, маючи 

значну специфіку та самостійність у порівнянні з іншими його елементами. 

В певному сенсі термін “місцеве самоврядування” та “місцеве 

управління” можуть виступати як синоніми, оскільки перше є складовою 

частиною другого, що визначає його суть. У той же час термін “місцеве 

самоврядування” має своє особливе смислове навантаження, відображаючи 

перш за все функціональний аспект демократичного управління на місцях, 

автономію місцевих колективів у рамках більш широкого цілого, їх здатність 

самостійно вирішувати місцеві проблеми в межах єдиного законодавчого 

поля [119, с. 110]. 

Термін “місцеве самоврядування” носить значною мірою прикладний 

ідеолого-теоретичний характер, адже таким чином підкреслюється збіг 

об’єкта та суб’єкта територіальної одиниці, можливість жителів відповідної 

громади самостійно вирішувати питання локального господарського 

характеру без втручання з боку центральної влади. В Європейській хартії про 

місцеве самоврядування 1985 р. місцеве самоврядування трактується перш за 

все як “право і реальна здатність органів місцевого самоврядування 

регламентувати значну частину державних справ і управляти нею, діючи в 

межах закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення” 

[120, ст. 3, п. 1]. Це право, згідно з Хартією, здійснюється радами або 

зборами, що складаються з членів, обраних шляхом вільного, таємного, 
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рівного, прямого і загального голосування. Ради або збори можуть мати 

підзвітні їм виконавчі органи. Поняття “місцеве самоврядування” формально 

передбачає, що населення відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць само здійснює керівництво своїми справами. Процес управління 

може, однак, здійснюватися лише через відповідні органи, які формуються 

населенням (частіше за все шляхом простого голосування). Оскільки місцеві 

органи влади формуються і функціонують на основі тих же принципів, що й 

вищестоящі органи, то, як вважає російський дослідник місцевого 

самоврядування О.Черкасов, не слід “абсолютизувати” і “фетишизувати” 

поняття “самоврядування” стосовно місцевого рівня, наділяючи його 

якимись особливими “громадськими” властивостями, і протиставляти 

державному управлінню [121, с. 25].  

Місцеве самоврядування слід розглядати не як противагу міцної і 

потужної державності, а навпаки – як дієвий механізм її зміцнення.  

Незважаючи на певну відмінність типів систем місцевого 

самоврядування, деякі дослідники стверджують, що у багатьох країнах 

спостерігається певна тенденція в скороченні власне місцевих, 

комунальних справ і розширенні обсягу обов’язкових і делегованих, що 

відображає зростаючу інтеграцію органів місцевого самоврядування в 

державний управлінський механізм, їх пристосування до вирішення, 

насамперед, завдань загальнодержавного значення. Внаслідок посилення 

правового регулювання місцевого самоврядування багато прерогатив 

місцевої влади з їх прав перетворюються по суті в обов’язки, що 

виконуються під контролем центральних органів [121, с.18]. 

Зарубіжний досвід свідчить, що не існує окремих замкнутих 

самостійних управлінських сфер, які мають специфічний зміст: місцеві 

інтереси – з одного боку, національні інтереси – з іншого. Відповідно до 

державного підходу місцеве самоврядування розглядається як передусім 

управління, тобто здійснення державної (публічної) влади на місцевому 

рівні. Органи місцевого самоврядування надають послуги населенню 
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відповідно до загальнонаціональних стандартів і під загальнонаціональним 

керівництвом. Категорично протиставляти державне управління та місцеве 

самоврядування недоцільно, громадівську теорію місцевого 

самоврядування в сучасних умовах можна вважати певною мірою 

ідеалістичною моделлю, досить вразливою у практичному відношенні.  

Органи місцевого самоврядування мають відносну, але не абсолютну 

самостійність. Включення органів місцевого самоврядування в єдину 

систему державного управління (“public administration”) підтверджується 

міжнародними й національними статистичними класифікаторами соціально-

економічної діяльності. Так, у проекті класифікатора “Central Product 

Сlassification” (CPC) 2006 р., рекомендованого для затвердження 

Статистичною комісією ООН як міжнародного статистичного стандарту, у 

розділ “Державне управління та інші загальні суспільні послуги” включено 

пункт про виконавчі та законодавчі управлінські послуги центральних, 

регіональних та місцевих органів влади [122, с. 268]. У типовому 

класифікаторі видів економічної діяльності Великобританії (UK SIC, 2003 р.) 

адміністрація місцевого самоврядування входить до складу загальних послуг 

державного управління [123, с. 476]. Органи місцевого самоврядування є 

об’єктами класифікації “Загальноросійського класифікатора органів 

державної влади та управління”, що входить у національну систему 

стандартизації. Сукупність органів державної влади та управління в ньому 

поділено на чотири основні групи, у тому числі й органи місцевого 

самоврядування [124, c. 5].  

Таким чином, сучасна доктрина розвитку місцевого самоврядування 

в основному підтверджує поєднання в місцевому самоврядуванні 

елементів державних та громадських засад. Відбувається переоцінка 

традиційних цінностей місцевої автономії. При розробленні та 

відпрацюванні концепцій реформування державного управління та 

місцевого самоврядування, відповідних нормативно-правових актів 

головний акцент доцільно змістити у бік спроможності органів місцевого 
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самоврядування ефективно реалізовувати зростаючу кількість 

повноважень, ефективності, раціональності, економії, якості 

обслуговування. Місцеве самоврядування слід розглядати більше як засіб 

для вирішення проблем місцевого значення, реалізації інтересів 

територіальних громад, здійснення на місцевому рівні загальнодержавного 

політичного курсу через цілісний механізм державного управління. 

Інше загальне поняття, навколо якого часто виникає плутанина навіть у 

науковому обігу, – “врядування” (англ. “governance”), а у нашому випадку 

“місцеве врядування”. Згідно з визначенням, даним у програмному документі 

“Врядування заради сталого суспільного розвитку” Програми розвитку ООН, 

врядування – здійснення політичних, економічних та адміністративних 

повноважень в управлінні публічними справами на усіх рівнях. Врядування 

містить механізми, процеси та інститути, через які громадяни та їх 

об’єднання висловлюють свої інтереси, реалізують свої права, виконують 

свої обов’язки та які слугують зв’язуючою ланкою між ними [125]. Таке 

трактування врядування узгоджується з якісними характеристиками 

запропонованої А.Уоллісом (університет Колорадо, США) концепції “нового 

регіоналізму” як розширення існуючих та формування нових формальних і 

неформальних мереж соціальної взаємодії [126].  

Факторами зростаючого інтересу до регіоналізму, формування 

“регіональної свідомості” є і глобалізація постіндустріальної економіки, де 

підвищилася значимість регіональних інтеграційних процесів, створення зон 

економічного співробітництва, необхідність розв’язання важливого 

суспільного завдання – сталого розвитку, балансування економічного 

зростання зі збереженням навколишнього середовища, дотриманням 

принципу соціальної справедливості. Вирішення цих “позакордонних” 

питань вимагає регіональної дії.  

Зокрема, відображенням тенденцій регіоналізації місцевого 

самоврядування є інноваційні спроби створення більш ефективних, якісно 

нових міських регіонів (приклади реорганізації управління Лондону, 



 291 

Торонто, Вінніпегу, Роттердаму) [127]. Аналіз ситуації у місцевому 

самоврядуванні також дозволяє говорити про “тиху революцію” передачі 

повноважень ухвалення рішень з місцевих питань і постачання послуг на 

місцевий рівень. Але оскільки для багатьох країн характерним є відсутність в 

органів місцевого самоврядування достатньої територіальної, демографічної і 

матеріальної бази для підтримання сучасної інфраструктури, планування 

соціальних й інших послуг, то численні реформи місцевого врядування 

націлені на укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, створення 

різноманітних регіональних форм управління, виконання окремих 

муніципальних функцій спеціальними округами, напівавтономними 

спеціалізованими організаціями. В деяких країнах акцент робиться на 

розвиток добровільного співробітництва між окремими територіальними 

управлінськими одиницями (так званий кооперативний підхід), шляхом 

укладення контрактних угод між різними одиницями і рівнями місцевого 

самоврядування на надання послуг і спільну діяльність у певних сферах 

діяльності [128].  

Становлення глобальної системи регіонів, зміцнення партнерства 

державного, приватнопідприємницького і громадського секторів і заклики до 

“перевинайдення” місцевого самоврядування, утворення нової регіональної 

системи дали підставу окремим ученим почати використовувати термін 

"новий регіоналізм” на противагу “старому регіоналізму”, котрий 

відноситься до теорії і практики періоду з 80-х рр. ХІХ ст. до 80-х рр. ХХ ст. 

[129]. 

До побудованих на протиставленнях якісних характеристик “нового 

регіоналізму”, які показують його відмінність від “старого регіоналізму”, за 

А.Уоліссом, належать: 

1. Врядування замість керівництва. Старорегіоналістський підхід 

полягав у вставленні в ієрархію державно-місцевих відносин додаткового 

керуючого рівня. На противагу цьому новий регіоналізм зацікавлений у 

визначенні стратегічного бачення й цілей, встановлення курсу політики на їх 
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досягнення. У врядування залучаються приватні й громадські інтереси. 

Запрошення до співпраці, ініціативу діалогу з регіональної політики може 

взяти на себе приватний комерційний чи некомерційний сектор. Акцент на 

врядуванні визнає, що забезпечення якості життя та конкурентоздатності 

регіону вимагає розподілу відповідальності й повноважень між усіма 

секторами, котрі працюють над змінами.  

2. Процес замість структури. Із зазначеного вище випливає, що 

новий регіоналізм зосереджується переважно на процесі, радше ніж на 

структурі. Попередньо основна увага надавалася альтернативам структури 

(злиття міст і округів, створення міських округів, формування 

спеціалізованих і багатоцільових установ і т.д.) Відповідно до нового 

регіоналізму, структуру теж іноді вибирають як стратегію досягнення мети, 

але в центрі розгляду знаходяться процеси візіонування, стратегічного 

планування, вирішення конфліктів і досягнення консенсусу. Орієнтованість 

на процеси нового регіоналізму відрізняється від процедуралізму старого 

регіоналізму. Новий регіоналізм використовує процес як альтернативу 

структурі і час від часу як механізм для створення структури.  

3. Відкритість замість закритості. Згідно з старим регіоналізмом 

існувала зацікавленість у чіткому визначенні меж і юрисдикцій. Вимагалося 

чітке розмежування регіону з точки зору встановлення кордонів зростання, 

обслуговування, ринків робочих місць тощо. Регіон був насправді закритим 

(тобто можна було бути або в його межах, або поза ним). Новий регіоналізм 

допускає, що кордони є відкритими, нечіткими або еластичними. Визначення 

меж регіону змінюється залежно від проблеми, яку прагнемо вирішувати, або 

характеристики, яку розглядаємо. Нечіткість меж полегшує формування 

попередньо згаданих міжсекторних управляючих коаліцій.  

4. Співпраця замість координування. Старий регіоналізм 

зосереджувався на координуванні (в т.ч. у таких сферах, як 

землекористування, розвиток інфраструктури, послуги і т.п.) Координація 

типово включала ієрархію: наприклад, регіональне агентство з 
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повноваженнями розподілу ресурсів між одиницями врядування в межах 

своєї юрисдикції. В свою чергу новий регіоналізм грунтується на співпраці й 

добровільній домовленості серед рівних. Співробітництво заперечує ієрархію 

як суворий контроль об’єкта управління. Співпраця процвітає, коли сторони 

вважають одна одну відмінними, але рівними. 

5. Довір’я замість звітності. Акцентування на координуванні часто 

супроводжувалося вимогами звітування. Запобігти негативним наслідкам 

накопичення влади, особливо в державному секторі, покликані спроби 

контролювання діяльності органів влади за допомогою процедур звітності, 

що часто призводили до втрати гнучкості цілої системи [130]. У наш час все 

більш помітна тенденція говорити про довір'я як зв’язуючий елемент у 

відносинах між групами регіональних інтересів. Зокрема, йдеться про 

використання соціального капіталу і громадянської інфраструктури, суттєвих 

для ведення справ за нового регіоналізму.  

6. Уповноваження замість влади. Старий регіоналізм сприймався 

як передача владних повноважень одиницям урядування вищого і нижчого 

рівня. Влада розглядалася як така, що мала бути звідкись взята. Місцевим 

органам влади часто загрожувала ситуація скорочення їх повноважень. Міць 

нового регіоналізму – в уповноваженні. Уповноваження може бути 

спрямоване міським округам і територіальним громадам, щоб вони могли 

брати конструктивну участь у регіональному процесі ухвалення рішень. 

Органи місцевого самоврядування можуть делегувати повноваження із 

забезпечення окремих послуг, що раніше вважалися “вотчиною” державного 

сектору, неприбутковим і прибутковим організаціям. Використання 

принципу уповноваження базується на потенціалі енергії, авторитету і 

довіри, який привносять у реалізацію регіональних програм нові зацікавлені 

групи [126].  

Отже, старий регіоналізм – система, що може характеризуватися як 

ієрархія. Її моделлю є вертикально інтегрована корпорація, яка прагне 
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домінувати над ринком через об’єднання всіх засобів виробництва і 

дистрибуції, пов’язаних з предметно-виробничою спеціалізацією. 

В свою чергу, новий регіоналізм – мережна система. Її центр може 

переміщуватися, адаптуючись до виконання різних завдань. Членство може 

розширюватися, щоб досягти необхідної спроможності, і скорочуватися, 

коли та спроможність більше не потрібна.  

Важливо підкреслити, що система, названа “новим регіоналізмом”, 

зовсім не вимагає демонтажу “старого регіоналізму”. Старий регіоналізм 

продовжує пропонувати важливі вирішення важливих проблем. Новий 

регіоналізм – це відповідь на новий набір проблем, для вирішення яких 

старий регіоналізм не був призначений. 

Новий регіоналізм також значною мірою залежить від розширення 

існуючих та формування нових формальних і неформальних мереж 

соціальної взаємодії. Регіони, багаті на такі мережі, перебувають у кращому 

становищі для визначення наявних можливостей і мобілізації ресурсів для 

свого просування. Сприятимуть вирощуванню такого соціального капіталу 

регіональні програми навчання лідерства, регіональні громадські організації, 

партнерство державного, громадського і комерційного секторів [126]. 

Виходячи із сказаного, врядування не слід ототожнювати з 

традиційним управлінням. Врядування – це таке поняття, яким визначається, 

що владні відносини існують всередині та ззовні формальних інститутів 

влади й управління. Складовими врядування виступають органи управління, 

приватне підриємництво та громадянське суспільство. За врядуванням увага 

акцентується на процесуальних питаннях, ним визнається той факт, що 

управлінські рішення приймаються в результаті взаємодії багатьох сторін, 

котрі мають різні пріоритети [131].  

Для місцевого врядування (“local governance”) рекомендовано такі 

норми, або стандарти практичної діяльності: 

1. Сталість місцевого розвитку у всіх його аспектах.  
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2. Субсидіарність – передання повноважень та ресурсів на 

якнайможливо нижчий рівень. 

3. Рівність доступу до процесу вироблення рішень та основних 

життєвих потреб (у тому числі гендерна рівність). 

4. Ефективність у наданні суспільних послуг та сприянні 

економічному розвитку на місцях. 

5. Відкритість та відповідальність суб’єктів ухвалення рішень та 

зацікавлених сторін.  

6. Залучення громадськості.  

7. Безпека громадян в їх життєвому середовищі [132]. 

Поряд з терміном “місцеве самоврядування” для характеристики 

специфічних моментів самоврядування територіальної громади в багатьох 

зарубіжних країнах офіційно та в науковому вжитку застосовуються терміни 

“муніципальне управління”, “муніципальний менеджмент”, “муніципалітет”. 

Та, як справедливо зазначається дослідниками, поняття місцевого 

самоврядування і муніципального управління часто неправомірно 

ототожнюються [133]. 

Враховуючи наведені та інші фактори, в ході відповідної науково-

дослідної роботи й законотворчої діяльності пропонується зосередити увагу 

на уточненні поняття місцевого самоврядування, чіткому визначенні щодо 

співвідношення понять “місцеве управління”, “місцеве врядування”, “місцеве 

самоврядування”, “муніципальне управління”, “муніципальний менеджмент” 

для адекватної оцінки ролі місцевого самоврядування в державному 

механізмі й аналізу взаємовідносин функціонуючих на місцевому рівні 

інститутів з урахуванням міжнародного досвіду. 

Сучасні глобалізаційні процеси диктують необхідність нових підходів 

до проблем регіональної організації. Завдання створення нової ідеології і 

технології регіонального управління, вдосконалення регіональної політики і 

реформування адміністративно-територіального поділу вимагають 
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поглиблених різноаспектних наукових досліджень, публічного обговорення 

проблем регіонального розвитку.  

Спрямованість на активне включення у світові суспільно-економічні 

процеси, інтегрування в європейське співтовариство потребує нових підходів 

до використання економічного, людського та природно-ресурсного 

потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового рівня 

ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення. 

Основні тенденції соціально-економічного розвитку, проблеми 

регіонального розвитку в Україні, принципи, пріоритетні напрями державної 

політики щодо розвитку регіонів відображено в Державній стратегії 

регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженій постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року [134]. Стратегію 

розроблено відповідно до законодавства з урахуванням досвіду 

регіонального розвитку у країнах Європейського Союзу, Центральної та 

Східної Європи і СНД. 

Відзначено, що нагальною потребою є органічне поєднання 

інтеграційного руху з вирішенням завдань щодо розширення 

добросусідських відносин з усіма країнами шляхом запровадження механізму 

взаємовигідного співробітництва прикордонних територій та розвитку 

транскордонної співпраці на нових засадах як фактора, що сприяє інтеграції 

України до Європейського Союзу. 

Інтеграція України в європейські структури відповідно до пріоритетних 

напрямів співпраці між Україною та Європейським Союзом, схвалених 

Радою з питань співробітництва Україна – ЄС, та Стратегії інтеграції України 

до Європейського Союзу потребує поступового залучення до інтеграційного 

процесу не лише центральних органів виконавчої влади, а й регіонів, органів 

місцевого самоврядування, територіальних громад [134]. 

У напрямі європейських прагнень реальною справою є участь 

територіальних громад та регіонів у щорічному всеукраїнському конкурсі 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування з ініціативами, 
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орієнтованими на досягнення європейських стандартів якості управління, що 

відкриває нові можливості для розвитку територій. Так, серед переможців 

конкурсу 2005 року показовим є проект Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим “Створення Кримської майстерні місцевого 

самоврядування як соціокультурного інституту розвитку громадянського 

суспільства в умовах європейської інтеграції України” [135, с. 920]. 

Зміна вищого політичного керівництва держави дає змогу провести 

реальне реформування місцевого самоврядування в Україні. Це вимагає, як 

вважають провідні науковці в галузі державного управління та управлінці-

практики, закладення до фундаменту нової системи організації влади на 

місцевому та регіональному рівнях таких принципів, як: 

 розбудова справжньої демократичної, правової, соціальної держави 

України не згори, як це робилося досі, а знизу, від громадян, від 

територіальної громади, регіональних спільнот; 

 піднесення до реальної спроможності здійснення права на місцеве 

самоврядування територіальних громад; 

 перехід до нової європейської комунальної моделі місцевого 

самоврядування із широким використанням статутного права; 

 зміна алгоритму законодавчого забезпечення місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади загалом [136, c.6]. 

У Посланні Президента України до Верховної Ради України - доповіді 

"Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році" відзначається, що 

однією з умов демократизації політичної системи України є подальше 

реформування інституту місцевого самоврядування у напрямі підвищення 

його ефективності, наближення до європейських стандартів. 

Сутність реформування у цій сфері має полягати: 

 у поступовому розширенні прав місцевих громад щодо вирішення 

питань своєї життєдіяльності; 

 у збільшенні економічної самостійності громад; 
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 в оптимізації розподілу повноважень між місцевими органами 

державної влади й органами місцевого самоврядування. 

Основна мета полягає у забезпеченні громадян України соціальними та 

адміністративними послугами необхідної кількості і якості [112, с. 54]. 

Визначення доцільних напрямів та механізмів реформування 

територіальної організації влади, місцевого самоврядування в Україні 

важливо проводити з урахуванням кращих світових надбань. 

Так, для України корисний напрацьований практичний досвід 

реформування систем місцевого самоврядування в країнах Центральної і 

Східної Європи, особливо в тих із них, в яких проведення адміністративної 

реформи здійснювалося одночасно з підготовкою до вступу в Європейський 

Союз й адміністративна реформа в яких була підпорядкована, з тими чи 

іншими обставинами, вимогам членства в ЄС [137]. Як зазначив Президент 

України В.Ющенко, «європейська та євроатлантична інтеграція є тим 

фактором, який найбільш повною мірою сприяє внутрішнім реформам, 

зміцненню демократії, верховенства права, громадянського суспільства, 

поваги до національних меншин та регіонів, посиленню місцевого 

самоврядування...» [138, c. 3], “у місцевому самоврядуванні – наші історичні 

корені, наша європейська ідентичність. Настав час дати йому нове дихання” 

[139].  

Таким чином, актуалізується питання зміни чинної моделі 

територіальної організації влади в Україні, приведення її у відповідність з 

європейськими засадами і світовими стандартами шляхом перерозподілу 

владних повноважень на користь місцевого самоврядування, в руслі 

здійснення системних реформ, спрямованих на послідовне впровадження в 

суспільно-політичну практику демократичних принципів формування 

ефективної влади.  

Особливої актуальності для науковців та управлінців-практиків 

набуває системне й комплексне дослідження проблем теорії і практики 
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розвитку місцевого самоврядування в демократичних країнах з розвиненою 

структурою державного управління та місцевого самоврядування. 

Саме до таких країн і відноситься Канада – одна з країн-лідерів 

економічного та соціального розвитку, з розвиненою структурою державного 

управління й широким місцевим самоврядуванням, де органи місцевого 

самоврядування загалом ефективно доповнюють федеральну політичну 

структуру влади, виконують роль молодших партнерів вищої влади, 

поєднуючи у своїй діяльності втілення у життя провінційної (рідше 

федеральної) політики з урахуванням і захистом потреб та запитів місцевого 

населення [140, с. 30]. 

Так, канадський досвід переконує в перевагах системи 

відповідального уряду, відкритої, прозорої, соціально орієнтованої системи 

державного управління й місцевого самоврядування, спрямованої на 

задоволення людських потреб, системи, підзвітної населенню, що 

передбачає вирішальну роль громадської думки в ухваленні рішень. Цей 

досвід сприяє трансформації й збагаченню управлінської думки в питаннях 

проведення адміністративної та інших системних реформ, зміцненню 

демократії. Він спонукає до втілення набутого досвіду й знань у реальну 

практику територіальних громад України [141]. 

Своєрідним орієнтиром у цьому напрямі може слугувати досвід 

Канади, яка була змушена реагувати на виклики нового ІІІ тисячоліття як на 

загальнонаціональному, так і на регіональному й місцевому рівні. Вивчення 

канадського досвіду місцевого самоврядування дозволяє виділити такі 

тенденції його розвитку наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. [142]:  

1. Прагнення передової частини канадських муніципалітетів провінцій 

Онтаріо, Альберта, Саскачеван, Британська Колумбія, Ньюфаундленд і 

Лабрадор, Манітоба, Нью-Брансуік до активізації свої ролі в процесах 

державного управління, конституційного визнання місцевого 

самоврядування, законодавчого затвердження нових принципів 

взаємовідносин між органами влади різного рівня, сприйняття цінностей і 
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втілення принципів, закріплених у Всесвітній декларації про місцеве 

самоврядування та Європейській хартії про місцеве самоврядування. Цю 

позицію активно відстоюють Федерація канадських муніципалітетів, 

Канадська асоціація муніципальних адміністраторів та ряд провінційних і 

територіальних муніципальних організацій Канади. 

2. Суттєві зміни функцій органів місцевого самоврядування 

обумовлені такими чинниками: по-перше, виникають нові функції, потреби в 

реалізації яких на місцевому рівні раніше не існувало (наприклад, 

екологічна) і які сьогодні делегуються органам місцевого самоврядування 

державою, по-друге, частина функцій, які раніше традиційно виконувалися 

органами місцевого самоврядування, передаються приватним компаніям або 

громадським об’єднанням, органам самоорганізації населення (наприклад, 

прибирання та переробка сміття); по-третє, скорочується роль органів 

місцевого самоврядування у вирішенні соціальних питань. Так, 

повноваження з вирішення проблем соціального захисту населення в Канаді 

були переміщені з місцевого рівня до відання федерального і провінційних 

урядів під впливом Великої депресії та урбанізації ще в 30-х роках ХХ ст. 

Відтоді надзвичайно важливу сферу політики було вилучено з-під 

управлінського контролю місцевого самоврядування. 

3. Активний пошук нових організаційно-правових форм місцевого 

самоврядування, які поєднали б в собі елементи трьох ключових форм: 

“сильний мер – рада”, “рада – менеджер” та комісійної (міста Калгарі, 

Вінніпег, Едмонтон). Подібна форма забезпечує кваліфіковане керівництво 

апаратом муніципальних службовців і координацію окремих ланок 

муніципальної системи без надмірної концентрації владних повноважень в 

окремої посадової особи. 

4. Поступове посилення значення виконавчого апарату та зростання 

впливу муніципальних службовців, при збереженні провідної ролі 

представницьких органів місцевого самоврядуванні у вирішенні місцевих 

справ, що свідчить про зростання професіоналізму муніципального 
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управління. В одних провінціях (Онтаріо, Квебек, Нью-Брансуік) при 

визначенні структури та статусу органів місцевого самоврядування дедалі 

більший обсяг повноважень закріплюється законом за виконавчими 

органами. В інших (Альберта, Саскачеван, Британська Колумбія) 

представницькі органи добровільно передають частину своїх функцій 

виконавчим органам.  

5. Зміцнення матеріальної та фінансової основ місцевого 

самоврядування. Кожна канадська територіальна громада має муніципальну 

власність, необхідну для функціонування комунальних служб. 

Муніципалітети провінцій Онтаріо, Манітоба, Квебек, Альберта, Саскачеван 

широко використовують економічні методи управління – місцеві податки, 

ліцензування, укладання контрактів на виконання муніципальних функцій з 

приватними фірмами. Це сприяє збільшенню дохідної частини місцевих 

бюджетів, розвитку муніципального господарства та стимулюванню 

підприємницької діяльності. Загалом місцеві податки Канади забезпечують 

55% всіх надходжень до муніципальних бюджетів (в 1995 р. показник 

становив 46%) [143, с. 14]. 

6. Прагнення до забезпечення громадян рівними можливостями 

доступу до отримання мінімальних стандартів обслуговування незалежно від 

фінансово-матеріальних ресурсів місцевості, на якій вони проживають, 

прикладом чого може служити успішна "Програма рівних можливостей", 

започаткована урядом провінції Нью-Брансуік ще в 1967 р. 

7. Оптимізація структури місцевого самоврядування, викликана 

скороченням кількості сільських та зростанням кількості міських поселень, 

поглибленням кризи міст внаслідок активізації процесів урбанізації та 

демографічних змін в країні. Здійснюється шляхом створення чи зміцнення 

муніципальних органів влади верхнього ярусу (регіональні уряди в провінції 

Онтаріо, корпорація Великого Вінніпегу в провінції Манітоба, регіональні 

райони Британської Колумбії, міські комуни і регіональні муніципалітети 

провінції Квебек), використання методу анексії для врегулювання питань 
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територіальних меж муніципалітетів (особливо в провінціях Альберті, 

Саскачевані, Онтаріо), утворення одноярусних муніципалітетів у 

метрополійних регіонах (провінції Нова Шотландія, Онтаріо); нового 

розмежування повноважень провінційних і місцевих органів влади, з 

проведенням широких досліджень і виробленням рекомендацій (провінції 

Нью-Брансуік, Нова Шотландія). 

8. Розширення міжмуніципальної кооперації як одного з головних 

факторів підвищення рівня якості життя територіальних громад, створення 

міжмуніципальних органів спеціального призначення (за приклади можна 

навести міста Фредеріктон, Сент-Джон і Монктон у провінції Нью-Брансуіці, 

Сент-Джонс у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, правління регіонального 

обслуговування в провінції Альберта). 

9. Забезпечення економічного розвитку територій через діяльність 

агентств регіонального економічного розвитку й громадських інституцій 

місцевого розвитку, кооперативів (особливо в провінції Саскачеван у рамках 

реалізації довготермінових програм провінційного уряду “Партнерство 

заради зростання”, “Партнерство заради процвітання”). 

10. Вирішення проблем місцевого самоврядування у всіх провінціях і 

територіях Канади винятково шляхом переговорів, з проведенням “круглих 

столів” на основі всебічного вивчення, обговорення й узагальнення 

можливих шляхів розв’язання проблем, взаємного пошуку компромісу. 

Місцеве самоврядування в Канаді перебуває у винятковому віданні її 

провінцій, можливості федерального центру щодо прямої взаємодії з 

муніципалітетами носять досить обмежений характер. Проте в 2002 р. 

федеральний міністр фінансів П.Мартін заявив: “Неспростовним фактом є те, 

що від органів місцевого самоврядування сьогодні вимагають більше, ніж 

коли-небудь у нашій історії…ці зобов'язання просто неможливо виконати за 

допомогою одного лише податку на нерухомість, платежів і зборів з 

користувачів послуг. Відповідь – у політиці “нового курсу”, що надає 

канадцям нові можливості розвитку як єдиної країни й досягнення 
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загальнонаціональних цілей на місцевому рівні” [144]. Скоординована 

загальнонаціональна стратегія у сфері міст і населених пунктів стає особливо 

необхідною з точки зору сприяння поліпшенню якості життя, закладення 

основи сталого розвитку громад, забезпечення їх новими джерелами 

фінансових надходжень.  

Реальне втілення проголошена політика “нового курсу” для міст і 

територіальних громад знайшла в федеральному бюджеті на 2005 р., що 

передбачає надання канадським громадам канадським урядом загалом понад 

9 млрд. кан. дол. на п’ятирічний період. Зокрема, в 2005-2006 фінансовому 

році кошти мали спрямовуватися на забезпечення муніципалітетів часткою 

надходжень з федеральних податку на автомобільне пальне (сума 600 млн. 

кан. дол. поряд з минулорічними 700 млн. від повернення податків з продажу 

товарів і послуг стали доброю підмогою в справі підтримання громадського 

транспорту й іншої муніципальної інфраструктури), відновлення 

федеральних інвестиційних програм з розвитку інфраструктури, збільшення 

внеску в муніципальні екологічні фонди [145].  

Порівняльний аналіз процесу становлення і розвитку місцевого 

самоврядування в Канаді й Україні та осмислення результатів 

організаційних, структурних і функціональних реформ систем територіальної 

організації влади в канадських провінціях дають підстави стверджувати, що, 

незважаючи на відмінність типів місцевого самоврядування, в Канаді та 

Україні наявні певні спільні закономірності і тенденції розвитку, виявлення і 

врахування яких у практиці державного будівництва набуває особливого 

значення й актуальності в умовах проведення адміністративної реформи в 

Україні, вдосконалення системи територіальної організації державної влади 

та системи місцевого самоврядування в контексті євроатлантичної інтеграції. 

Отже, зважаючи на необхідність формування нової демократичної 

муніципальної політики, що відповідала б новим суспільно-політичним, 

соціальним і економічним умовам, з урахуванням зазначеного вище, в 
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Україні потрібно сформулювати й впровадити власну політику “нового 

курсу” щодо місцевого самоврядування.  

Досвід Канади та інших країн розвиненої демократії, аналіз основних 

концепцій територіальної організації влади, результати експертних 

досліджень дозволяють трактувати державне управління й місцеве 

самоврядування як нерозривну діалектичну єдність управління суспільними 

справами і дійти до висновку, що найбільш актуальною для України і 

Канади, як у теоретичному, так і практичному відношенні, є так звана 

громадсько-державницька парадигма місцевого самоврядування, яка не 

протиставляє, а поєднує в собі державні та самоврядні засади й регулює їх 

взаємовідносини. А уроки канадських реформ місцевого самоврядування 

переконливо свідчать, що головне їх завдання полягало в досягненні 

доцільного балансу між централізацією і децентралізацією.  

Пріоритетними у дослідницькій роботі мають стати визначення 

основних закономірностей розвитку місцевого самоврядування в Україні і 

світі та впливу на нього глобалізаційних процесів, розроблення ефективної 

моделі місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою України з урахуванням кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду, 

перспектив євроатлантичної інтеграції. 

 

8.3. Інвестиційна діяльність як механізм регіональної 

політики (на прикладі Закарпатської області) 

 

За умов активного залучення України до світових процесів глобалізації 

та регіоналізації особливої ваги набувають регіональні аспекти стратегії 

соціального-економічного зростання держави. У цьому контексті особливо 

актуальними є питання економічного та соціального розвитку регіонів на 

основі позитивних структурних зрушень галузевої, просторової та 

функціональної систем, відновлення й зміцнення ефективного 



 305 

співробітництва регіонів, зменшення міжрегіональних диспропорцій, 

раціонального використання економічного потенціалу кожного регіону. 

    Останнім часом кардинально змінилися принципові підходи до 

вирішення питань регіонального розвитку. Активізувалася робота з 

формування нормативного поля регіональної політики. Зокрема, постановою 

Кабінету Міністрів України 2 липня 2006 р. затверджена Державна стратегія 

регіонального розвитку України на період до 2015 року, прийнято Закон 

України “Про стимулювання розвитку регіонів”, активно розробляються і 

запроваджуються механізми реалізації основних положень цього закону, 

прийнята Програма розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 

роки тощо. 

    Життя вносить суттєві корективи у процеси регулювання 

регіонального розвитку, водночас створюючи певні ризики для 

повномасштабної реалізації визначених Президентом України завдань 

державної регіональної політики. За такої ситуації держава зобов’язана 

посилити увагу до питань регіональної політики, зокрема до постійного 

системного моніторингу соціально-економічного розвитку територій.  

    Зміна умов господарювання зумовила значне розбалансування 

галузевих пропорцій у вітчизняній економіці. Постійне та нетривале 

перенесення вектора державних пріоритетів на різні сектори ринку призвело 

до обмеження можливостей народногосподарського комплексу.  

    Поступове пожвавлення економічних відносин у народному 

господарстві почалося тільки при розробці та впровадженні стратегічних 

напрямів економічного розвитку та врегулюванні нормативно-правової бази 

в цій сфері. Економіці України на нинішньому етапі потрібні суттєві 

фінансові ін’єкції, і основним завданням держави повинно стати активне 

стимулювання інвестиційної діяльності.  

    Важливою складовою державного регулювання інвестиційної 

діяльності є регіональний рівень управління. Відсутність у минулому власної 

регіональної політики призвела до виникнення значних диспропорцій у 
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територіальній структурі економіки, неефективного використання переваг 

територіального поділу праці, природно-ресурсного та виробничого 

потенціалу, надмірного забруднення навколишнього природного середовища 

у багатьох регіонах, в тому числі на Закарпатті. 

    У зв’язку з цим необхідним є виокремлення ефективних напрямів та 

методів активізації інвестиційного процесу та їх впливу на соціально-

економічний розвиток регіонів. Розглянемо це на прикладі Закарпатської 

області. 

    Для вирішення проблем інвестиційного розвитку органами влади 

Закарпатської області зосереджена увага на таких напрямах: 

- стимулювання залучення інвестицій у ключові сектори економіки 

Закарпаття, які визначають стратегічні пріоритети розвитку;  

- підтримка малого та середнього бізнесу;  

- вдосконалення механізмів трансформації заощаджень в інвестиції, 

стимулювання на цій основі насамперед інвестиційної діяльності в 

реальному секторі економіки;  

- розвиток конкурентного середовища в інвестиційній сфері, 

підвищення ефективності капітального будівництва;  

- посилення державного контролю за інвестиційною діяльністю;  

- моніторинг виконання зобов’язань інвесторами;  

- вдосконалення системи ціноутворення;  

- забезпечення вітчизняних товаровиробників сучасною технікою та 

устаткуванням за рахунок розвитку лізингу та системи пільгового 

кредитування для придбання техніки;  

- вдосконалення фінансово-кредитних механізмів в інвестиційній 

сфері;  

- активізація процесу формування досконалої законодавчої бази 

інвестиційної діяльності.  

У створенні ринкового економічного середовища влада спирається на 

інвестиційне проектування розвитку економіки та раціональне використання 
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інвестиційних ресурсів для модернізації виробництва, зміцнюючи 

нормативно-правову базу для нормалізації інвестиційного процесу. 

    Стабілізація інвестиційного процесу повинна здійснюватися шляхом 

постійної підтримки регіонів із загальнодержавного фонду фінансової 

підтримки, особливо для депресивних територій. Значна частина цих коштів 

має спрямовуватися на фінансування найбільш перспективних інвестиційних 

проектів. Для визначення реальних умов реалізації інвестиційних програм та 

проектів необхідно правильно визначати стан інвестиційного клімату в 

місцях найбільшого зосередження капітального будівництва. Методи 

визначення інвестиційного клімату в області повинні грунтуватися на 

використанні узагальнених характеристик сукупності соціальних, 

економічних, організаційних та інших чинників, які впливають на 

привабливість і хід реалізації інвестування в той чи інший об’єкт на території 

регіону. 

    Слід відмітити, що управління інвестиційним процесом проходить 

по чітких регіональних інвестиційних програмах, які розроблені за єдиною 

загальнодержавною методикою з активною участю і координацією дій між 

регіоном та урядом.  

    Вибір об’єктів для інвестування проводиться за критерієм 

найбільшої ефективності і з найменшим часовим лагом. Державними 

органами управління економікою області виокремлено пріоритетні напрями 

інвестування. Причому по кожному об’єкту за рахунок виділених вкладень 

вирішується весь комплекс сучасних проблем виробництва:  

- економічних (виробництво конкурентоздатної та високоефективної 

продукції);  

- екологічних (які гарантують екологічно чисті середовища, викиди і 

скиди шкідливих інгредієнтів у мінімальних гранично допустимих 

концентраціях);  
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- технологічних (застосування високих безвідходних та екологічно 

чистих технологій, які гарантують випуск високоякісної продукції нового 

покоління).  

Разом з тим за рахунок цих же інвестицій вдосконалюється структура 

матеріального виробництва для вирішення соціальних проблем, ліквідації 

диспропорцій між основними галузями матеріального виробництва та 

інфраструктурних галузей (транспортом, зв’язком, енергетикою та ін.).  

Розробка перспективних інвестиційних напрямів розвитку на 

обласному рівні передбачає галузевий аспект та здійснюється шляхом 

розробки програм структурних змін в економіці області, створення більш 

сприятливого інвестиційного клімату на Закарпатті та розвитку інститутів, 

які сприяють інвестиційній діяльності в пріоритетних напрямах економічного 

розвитку. 

Хотілось би відмітити, що стратегічні напрями розвитку інвестиційної 

діяльності повинні забезпечити створення сприятливого інвестиційного 

клімату в області для іноземних інвесторів. Крім того, збільшення 

інвестиційних ресурсів залежить від ефективного використання державних 

інвестицій, активізації довгострокового кредитування реального сектора 

економіки. Робота органів державної влади направлена на сприяння 

залученню інвесторів для модернізації об’єктів інфраструктури, а 

використання інвестицій у науково-технічній та інноваційній сферах - 

створенню нових робочих місць.  

Основними цілями залучення іноземних інвестицій у різні сфери 

економіки області є: 

- розвиток ресурсозберігаючих, наукомістких та екологічно чистих 

технологій;  

- сприяння досягненню сучасного технічного рівня розвитку на 

основі нових технологій;  

- структурна перебудова промислового комплексу;  

- сприяння розвитку приватного сектора;  
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- створення виробництв із використанням місцевих природних 

ресурсів;  

- подолання залежності економіки області від імпорту;  

- збільшення обсягів експортного потенціалу Закарпаття.  

Досягти цього стало можливим за умови розробки та реалізації 

концептуальних напрямів залучення іноземного капіталу. При цьому 

важливим є зацікавлення зарубіжних партнерів, знаходження балансу 

взаємних інтересів у здійсненні реалізації проектів, які економічно вигідні 

вітчизняним та іноземним інвесторам. 

Слід відмітити, що залучення іноземних інвестицій повинно спиратися 

на органічне поєднання іноземного капіталу з національними ресурсами, 

обґрунтування та селекцію сфер інвестування, експертну оцінку щорічної 

потреби в іноземних інвестиціях, визначення потенційної місткості 

ринкового середовища для іноземних інвесторів. 

Проте сьогодні іноземний капітал неістотно впливає на ефективність 

функціонування економіки Закарпаття, його структурну перебудову, 

впровадження прогресивних технологій і технічне оновлення виробництва. 

Так, наприклад, частка капітальних інвестицій, здійснених за рахунок коштів 

іноземних інвесторів, за 2006 рік становила 3,1%. Очевидно, необхідно 

знайти економічний механізм, який дозволить збалансувати норму прибутку, 

рівень ризику, стимули та гарантії для залучення іноземних інвестицій у 

процес приватизації та розвитку експортного потенціалу, забезпечить 

бажаний кінцевий результат інвестування, тобто помітний внесок у розвиток 

економіки регіону, підвищення ефективності її функціонування, 

впровадження сучасних технологій і методів управління. 

Важливим є вибір пріоритетів у регіональному інвестиційному процесі, 

які забезпечать найвищий рівень його ефективності. Це об’єктивно зумовило 

необхідність здійснення таких заходів: 

- розробка та впровадження регіональних програм інвестування;  
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- залучення іноземних партнерів до впровадження інвестиційних 

проектів, пов’язаних із використанням інноваційного та промислового 

потенціалу;  

- включення в інвестиційний процес як державних, так і приватних 

ресурсів;  

- звуження напрямів інвестування та впровадження проектів з 

урахуванням існуючого інноваційного потенціалу;  

- створення нових організаційних форм інтеграції фінансового та 

промислового капіталу.  

Станом на 1 січня 2007 року в області функціонує 773 підприємства з 

прямими іноземними інвестиціями. 

Інвестування економіки здійснювали суб'єкти 47 країн світу. Найбільші 

обсяги вкладено суб'єктами Сполучених Штатів Америки - 44,0 

млн.дол.США (14,8% загального обсягу), Німеччини - 36,6 млн.дол.США 

(12,3%), Японії - 33,7 млн.дол.США (11,3%), Угорщини - 32,6 млн.дол.США 

(10,9%), Австрії - 25,7 млн.дол.США (8,6%). На зазначені країни припадає 

57,9% загального обсягу прямих інвестицій. 

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій, аналогічно з 

попередніми періодами, надійшли у найбільш розвинені міста та райони 

області: Ужгород та Мукачево, Ужгородський та Мукачівський райони, а 

також у Виноградівський та Міжгірський райони області. 

Слід відмітити, що значний вплив на розвиток інвестиційного процесу 

в області здійснила дія законів України “Про спеціальний режим 

інвестиційної діяльності у Закарпатській області” та “Про спеціальну 

економічну зону “Закарпаття”. 

Результати функціонування пільгових режимів інвестиційної 

діяльності на території Закарпатської області, запроваджені зазначеними 

законодавчими актами, дають усі підстави стверджувати, що сьогодні вони 

відповідають визначеним цілям та відіграють домінуючу роль у розвитку 

економіки краю, навіть коли скасована значна кількість статей цих законів. 
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Підтвердженням цього є результати розвитку економіки області. 

За весь період роботи території пріоритетного розвитку (ТПР) та СЕЗ 

“Закарпаття” у реалізацію інвестиційних проектів залучено 341 млн. дол. 

США, в тому числі іноземних інвестицій на суму 149,6 млн. дол. США. 

Частка надходжень прямих іноземних інвестицій, які були залучені у 

реалізацію інвестиційних проектів ТПР та СЕЗ у загальному обсязі прямих 

іноземних інвестицій в економіку області, які надійшли у період дії пільгових 

інвестиційних режимів інвестиційної діяльності станом на 01.01.2007 р., 

становить 50 %. 

За період дії цих двох законів на підприємствах території 

пріоритетного розвитку та спеціальної економічної зони "Закарпаття" 

створено та збережено майже 22 тисячі робочих місць. 

Існуючі підприємства території пріоритетного розвитку та ті, у яких 

термін дії договору закінчився, і спеціальної економічної зони "Закарпаття" 

станом на 01.01.07 р. забезпечують понад 74,2% обсягів виробництва 

промислової продукції області. 

З початку запровадження на території області спеціального режиму 

інвестиційної діяльності експертною радою з розгляду інвестиційних 

проектів схвалено 110 інвестиційних проектів. 

Станом на 01.01.2007 р.  реалізуються 24 інвестиційні проекти 

території пріоритетного розвитку на загальну суму інвестицій 93,5 млн. 

доларів США. В рамках реалізації інвестиційних проектів залучено 

інвестицій на суму 163,5 млн. доларів США. Зовнішніх інвестицій залучено 

на суму 89,3 млн. дол. США, або 54,6 відс. загальної суми залучених 

інвестицій. 

Спеціальна економічна зона "Закарпаття" станом на 01.01.2007 року 

налічує 16 суб'єктів підприємницької діяльності області на загальну суму 

інвестицій 300,8 млн. доларів США. В рамках реалізації інвестиційних 

проектів залучено інвестицій на суму 169,8 млн. доларів США. Зовнішніх 
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інвестицій залучено на суму 56,9 млн. дол. США, або 33,5 відс. загальної 

суми залучених інвестицій. 

Слід зазначити, що Закарпатською облдержадміністрацією щомісячно 

та за результатами року проводиться моніторинг реалізації інвестиційних 

проектів. Щоквартально проводяться наради з керівниками суб'єктів ТПР та 

СЕЗ "Закарпаття" щодо результатів роботи пільгових режимів інвестиційної 

діяльності області та щодо результатів виконання запланованих показників 

суб'єктами ТПР та СЕЗ. Крім цього, з підприємствами, які суттєво 

порушують виконання умов договорів, розриваються договори на реалізацію 

інвестиційних проектів. 

Проте поряд з позитивними тенденціями на сьогодні можна 

констатувати зниження інтересу іноземного інвестора до роботи на 

Закарпатті. На жаль, саме цей негативний наслідок важко вимірюється у 

абсолютних величинах, але легко прослідковується через поведінку 

іноземного інвестора. Якщо з 1994 по 2000 рік Закарпаття в середньому 

залучало по 14 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, а починаючи з 

2002 року спостерігалася тенденція до значного зростання їх обсягів, то за 

2006 рік залучено лише 26,5 млн. дол. США. Фактичні вимірювані втрати від 

прийняття змін до законодавства, що регулює інвестиційну діяльність, у 

основних показниках такі:  

    Розрахунок втрат у сфері інвестиційного співробітництва 

Закарпатської області 
       
     

     

 

  

      

 

Призупинено реалізацію проектів, 

од./ млн. дол. США  

Недофінансовано проектів,    

од./ млн. дол. США  
 

Недостворено робочих місць  

ТПР 
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СЕЗ 

«Закарпаття» 

 

Разом 

 

 

к-сть 

 

сума 

 

к-сть 

 

сума 

 

к-сть 

 

сума 

 

 

 

1 

3,0 

7 

109,0 

8 

112,0 

 

 

14 

11,47 

15 

163,6 

29 

175,1 

 

 

4850 

7000 

11850 

 

 

 Призупинено реалізацію семи інвестиційних проектів у спеціальній 

економічній зоні “Закарпаття”, серед яких найбільші: ТОВ “Євромотор”, 

ТОВ “Флекстронікс”, перенесено місця виконання договору між японською 

корпорацією “Ядзакі” та французькою компанією “Пежо” з виробництв 
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автоджгутів з заводу ТОВ “Ядзакі Україна” до Словаччини, перенесено 

проект Флекстронікс - Берегівський радіозавод з виготовлення електронної 

апаратури до Угорщини та Румунії, загальною вартістю проектів 159,0 млн. 

дол. США, та 1 проект території пріоритетного розвитку вартістю 3 млн. дол. 

США. Втрачено та скорочено 11 850 робочих місць. 

Згідно з планами інвестування підприємств на умовах спеціального 

режиму інвестиційної діяльності 14 інвестиційних проектів залишаються 

недофінансованими на загальну суму 11,47 млн. дол. США. Сьогодні 

порушується право цих підприємств на внесення інвестицій у реалізацію 

інвестиційних проектів на пільгових умовах. 

У спеціальній економічній зоні „Закарпаття" залишаються 

недофінансованими 15 інвестиційних проектів на суму 163, 6 млн. дол. США. 

Крім цього, область втратила інвесторів, які мали наміри працювати, 

але після зміни середовища переорієнтувалися на інші ринки, а також тих, які 

за умови збереження позитивних тенденцій у сфері інвестиційного 

співробітництва області виявляли бажання працювати на Закарпатті. На 

жаль, саме цей показник є важко вимірюваним, але дуже вагомим для 

зростання економіки Закарпаття та її інтеграції в міжнародну кооперацію 

виробництва. 

Для усунення зазначених негативних процесів та активізації 

інвестиційної діяльності необхідним є розвиток інноваційної складової 

економіки. 

Інноваційна сфера України понад десять років функціонує в умовах 

перехідної економіки, проте суттєвих зрушень у створенні ринкових 

механізмів, які забезпечують перетворення науки на ефективний чинник 

економічного зростання, поки що не відбулося, незважаючи на наявний 

потужний потенціал науково-технічної сфери та значну кількість завершених 

наукових досліджень, доведених до унікальних технологій та зразків 

продукції. 
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Найважливішою умовою для інноваційно-інвестиційного розвитку в 

регіонах є здійснення основних заходів державної підтримки у сфері науки і 

технологій, розрахованих на довготривалу перспективу. Під час їх розробки 

повинні бути окреслені не лише завдання розвитку науково-технічної сфери, 

але й необхідні зміни в управлінні нею: від визначення пріоритетів до 

організаційного забезпечення реалізації інноваційної стратегії. Сьогодні в 

Україні відсутні ринкові механізми формування інноваційної 

інфраструктури, немає чіткої стратегії національної інноваційної системи, 

орієнтованої на ринок. Тому необхідним є поєднання ринкових методів 

управління науково-технічною діяльністю із заходами державного 

регулювання. Нові ринкові структури (бізнес-центри, технопарки, 

технополіси, венчурні фонди тощо), що можуть ініціювати інноваційно-

інвестиційний розвиток, поки що слабкі та неспроможні нести повну 

відповідальність за ці процеси. Результатом реалізації інноваційного 

потенціалу повинні стати значні технологічні досягнення в пріоритетних 

напрямах, здійснені за участю держави та її інститутів, і, відповідно, 

подолання технологічного відставання України від провідних країн світу та 

побудова партнерських стосунків з ними. Отже, важливою складовою 

інноваційного розвитку повинна стати державна система визначення та 

підтримки реалізації пріоритетів, від фундаментальних розробок до участі у 

виробництві конкурентоспроможної продукції.  

У зв’язку з цим основними інструментами реалізації інвестиційного 

напряму розвитку економіки області повинні стати: 

- побудова ефективної системи взаємодії науки, освіти, виробництва, 

фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;  

- створення та розвиток загальнодержавної інноваційної 

інфраструктури та розбудова регіональної інноваційної політики;  

- вдосконалення нормативно-правового регулювання інноваційної 

діяльності;  
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- концентрація фінансових та інтелектуальних ресурсів на реалізації 

визначених державою пріоритетів інноваційного розвитку;  

- створення умов для розвитку науково-технічного потенціалу та 

кадрове забезпечення інноваційної діяльності;  

- створення умов для переорієнтації інвестиційних потоків на 

високотехнологічні сфери виробництва;  

- формування позабюджетних джерел підтримки інноваційної 

діяльності, законодавче врегулювання питань спільного інвестування.  

Отже, економічний розвиток регіонів визначається здатністю бізнесу і 

держави адаптуватися до швидкої зміни внутрішніх і зовнішніх ринкових 

умов. Формування конкурентного потенціалу регіональної економіки, її 

здатності до швидкого відновлення, структурних зрушень лежить у площині 

підвищення інтеграції науки з виробництвом, створення та стимулювання 

підприємств, зайнятих наукоємним виробництвом, стимулювання експорту 

високотехнологічної продукції. Тому для підтримки сталого економічного 

зростання в умовах жорсткої конкуренції необхідно безперервно шукати нові 

механізми генерування та впровадження інновацій. 

Органи державної влади на місцях повинні селективно сприяти 

інвестиціям (вітчизняним і зарубіжним), передусім у реальний сектор 

економіки з метою його ефективної реструктуризації у процесі ринкових 

перетворень. Пріоритетним є формування стійкої інвестиційної мотивації 

суб’єктів підприємницької діяльності, яке здійснюється за рахунок коштів 

регіональних, місцевих бюджетів, прибутку підприємств та позабюджетних 

фондів. 

Ефективність інвестиційної діяльності на регіональному рівні 

визначається раціональністю використання інвестиційних ресурсів. У цьому 

плані вирішальне значення мають результати господарської діяльності 

галузей, які забезпечують інвестиційний процес. Їх технічний рівень, 

організація виробництва, розвиток підприємницької активності, здатність до 
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освоєння інновацій суттєво впливають на інвестиційний цикл, окупність і 

віддачу інвестиційних ресурсів. 

Найбільш ефективний шлях економічного розвитку Закарпаття 

пролягає через ресурсозберігаючу інвестиційну стратегію. Для подолання 

економічного спаду необхідно змінити акценти в пріоритетах і формах 

інвестування. Тільки структурна переорієнтація інвестицій дозволить 

ліквідувати застарілі диспропорції, збалансувати економічні процеси, 

досягти більш високого життєвого рівня населення.  

Прискорений розвиток високоефективних галузей має поєднуватися з 

ліквідацією неефективних виробництв, заміною застарілих технологій на 

прогресивні ресурсозберігаючі, зниженням техногенного впливу на 

навколишнє середовище. 

Отже, активні економічні процеси в області можливі лише за 

правильної розробки та впровадження стратегічних напрямів регіонального 

розвитку, для успішного здійснення яких необхідним є вжиття таких заходів: 

- розробка і своєчасне коригування стратегічних напрямів 

інвестиційної діяльності в регіоні;  

- формування системи цілей інвестиційної діяльності та основних її 

напрямів на довгостроковий період із виокремленням пріоритетних завдань, 

які потрібно розв’язати у найближчій перспективі;  

- розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів області;  

- вибір найбільш ефективних інвестиційних програм і проектів, які 

відповідають стратегії регіону;  

- розробка стратегічних планів реалізації інвестиційних програм і 

проектів та управління інвестиційним процесом;  

- організація чіткого моніторингу реалізації окремих інвестиційних 

програм і проектів;  

- виявлення причин відхилень реалізованих інвестиційних програм і 

проектів від намічених термінів та проектної ефективності.  
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Для того, щоб ці прогресивні напрями інвестування було реалізовано, 

необхідно всіма можливими способами нарощувати та підтримувати наявний 

потенціал інвестиційної діяльності, трансформувати господарський механізм 

у напрямі впровадження процесів науково-технічного прогресу.  

Як відомо, конкурентоспроможність національної економіки визначає 

ефективність державної політики у сфері управлінні інноваційними 

процесами. У розвинених країнах до 90 % приросту внутрішнього валового 

продукту забезпечується за рахунок впровадження результатів науково-

технічних розробок та нових технологій. Непослідовність у проведенні та 

неефективність науково-технічної та інноваційної політики обумовлює 

збільшення технологічного відставання України від розвинених країн, 

зниження конкурентоспроможності економіки, стримує розвиток 

внутрішнього ринку високотехнологічної продукції. Знижується інноваційна 

активність підприємств промисловості, в т.ч. і в Закарпатській області. 

Зазначений стан є результатом відсутності стратегії переходу України до 

інноваційної моделі розвитку, неналежного використання методів наукового 

планування на всіх рівнях управління (системного аналізу, прогнозування, 

оптимізації, програмно-цільових методів управління тощо), недостатньої 

уваги до інноваційних процесів з боку працівників органів державної 

виконавчої влади в регіонах. 

Отже, основними засобами посилення трансформаційних процесів в 

економіці області є стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, 

вдосконалення механізмів залучення інвестицій, повне і всебічне 

використання закладеного в них потенціалу. Механізми інвестування повинні 

забезпечити залучення інвестиційних ресурсів для реалізації існуючих 

ринкових можливостей інноваційного розвитку, завоювання міцних позицій 

на ринку, отримання прибутку суб’єктами підприємницької діяльності та 

розширення їхньої діяльності, з метою стрімкого соціально-економічного 

розвитку регіону.  
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Поки, що за даними головного управління статистики в Закарпатській 

області, загальний обсяг зовнішньоторгівельного обороту за січень-вересень 

2007 року становив 1 871,4 млн. дол. США і зріс, порівняно з відповідним 

періодом минулого року, на 766,7 млн. дол. США 766, або на 69,4 відс. 

Продовжує зберігатися від'ємне сальдо зовнішньоторговельного 

балансу, яке склалося у 2007 році. За звітний період воно сягнуло -284,6 млн. 

дол. США. 

У 2007 році підприємства області співпрацювали з партнерами 87 країн 

світу. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності області експортували 

вітчизняну продукцію до 51 країни світу, імпорт товарів здійснювався з 81 

країною світу. 

Основними країнами-партнерами, які співпрацюють із Закарпаттям у 

сфері зовнішньої торгівлі, залишаються: Угорщина, яка займає 41,2 відс. в 

обсягах зовнішньої торгівлі області, Чеська Республіка – 12,7 відс, Німеччина 

- 12,3 відс, Австрія - 9,3 відс, Італія-5,8 відс, Словаччина - 4,9 відс. 

Основу експорту становили: 

- механічне та електротехнічне обладнання - 53,5 відс. загального 

обсягу експорту товарів;  

- текстиль та текстильні вироби - 12,7 відс.;  

- деревина та вироби з неї - 7,7 відс.;  

- меблі - 5,4 відс.;  

- іграшки  та  спортінвентар  -  3,9 відс.;  

- взуття - 3,2 відс.;  

- шкіра та вироби з неї - 3,3 відс.;  

- взуття -3,2 відс.;  

- жири та олії тваринного або рослинного походження – 3,2 відс.  

Основними позиціями імпорту були: 

- механічне та електротехнічне обладнання - 44,9 відс. загального  

обсягу імпорту по області;  

- засоби наземного транспорту  -25,3 відс.;  
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- текстиль та допоміжні матеріали у вигляді давальницької сировини 

для швейної промисловості - 8,4 відс.;  

- полімерні матеріали, пластмаси - 4,3 відс.;  

- недорогоцінні метали та вироби з них - 3,0 відс.;  

- готові харчові продукти - 2,6 відс.  

Характерними для області залишаються операції з давальницькою 

сировиною. За дев’ять місяців 2008 року в область завезено давальницької 

сировини на суму 529,4 млн. дол. США, що становить 49,1 відс. загального 

обсягу імпорту, експортовано продукції, виготовленої з неї, на 586,6 млн. 

дол. США, або 73,9 відс. загального обсягу експорту. 

Основними видами продукції, яка виробляється з давальницької 

сировини інопартнера та експортується закарпатськими підприємствами, є: 

механічне та електротехнічне обладнання, текстильні та трикотажні вироби, 

меблі та спортінвентар, вироби із шкіри, взуття. Країнами-партнерами у 

зовнішньоекономічному співробітництві підприємств області у виробництві 

товарів на умовах використання давальницької сировини є партнери з 

Угорщини, Німеччини, Австрії, Італії, Польщі, Словаччини.  

Основними користувачами послуг закарпатських підприємств 

залишаються фірми з Угорщини - 27,8 відс, Австрії – 22,0 відс, Сейшел -8,3 

відс, Словаччини – 7,0 відс., Італії – 6,6 відс., Чеської Республіки – 3,9 відс. 

обсягу експорту. 

Як і в попередні роки, основою експорту залишаються транспортні 

послуги, які становлять 86,6 відс. загального обсягу експорту послуг. 

Порівняно з аналогічним періодом 2006 року їх обсяг збільшився на 31,2 

відс. Друге місце в експорті послуг займають послуги, пов'язані з 

будівництвом, – 5,0 відсотка. 

Враховуючи прикордонну специфіку області і, як наслідок, перевагу 

транспортних послуг серед інших видів, найбільші обсяги послуг характерні 

для таких районів області, як Ужгородський і Мукачівський, міст Чоп, 

Ужгород та Мукачево. На ці міста та райони припадає понад 93,2 відс. 
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обсягів зовнішньої торгівлі послугами. Зовсім відсутні, або незначні обсяги 

послуг по Воловецькому, В. Березнянському, Хустському, Перечинському 

районах, м. Хуст. 

Щодо залучення прямих іноземних інвестицій з країн Європейського 

Союзу, то за 1994-2006 роки та 9 місяців 2007 року в економіку області 

країнами Європейського Союзу залучено 208,4 млн. дол. США прямих 

іноземних інвестицій, що становить 64,7 відс. загальнообласного показника. 

Інвестиційне співробітництво здійснювали суб’єкти 25 країн світу, які є 

членами Європейського Союзу, або більше половини загальної кількості 

країн-інвесторів. 

У структурі прямих іноземних інвестицій у 2005-2006 роках грошові 

внески склали третину, внески у формі рухомого і нерухомого майна 

відповідно 39,3 відс. та 39,6 відсотка. За 9 місяців 2007 року більше половини 

інвестицій припадає на внески у формі рухомого і нерухомого майна та 39,4 

відс. – грошові внески. 

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій залучено у 

промисловість – 169,9 млн. дол. США, або 81,5 відс. загального обсягу, з них 

у добувну промисловість – 0,8 млн. дол. США та обробну – 165,7 млн. дол. 

США. Зокрема, 36,5 млн. дол. США, або 17,5 відс. загального обсягу 

залучено у підприємства з оброблення деревини та виробництва виробів з 

деревини, по 35,3 млн. дол. США, або 16,9 відс. – у машинобудування 

(виробництво машин, електричного, електронного, оптичного устаткування 

та транспортних засобів) та інших галузей промисловості, 27,6 млн. дол. 

США, або 13,3 відс. – легкої промисловості. 

В операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг 

підприємцям спрямовано 6,3 відс. загального обсягу інвестицій, діяльність 

транспорту та зв’язку – 4,4 відс., сферу торгівлі – 4,2 відсотка. 

Незначні обсяги прямих іноземних інвестицій припадають на сільське 

господарство, мисливство, лісове господарство – 1,2 відс. загального обсягу, 

охорону здоров’я та надання соціальної допомоги – 0,1 відсотка. 
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Найбільші обсяги приросту іноземного капіталу у січні-вересні 2007 

року спостерігалися на підприємствах промисловості – 17,5 млн. дол. США, 

зокрема, інших галузей промисловості (включаючи виробництво меблів) – 

6,3 млн. дол. США, легкої промисловості – 2,9 млн. дол. США, 

машинобудування та з оброблення деревини та виробництва виробів з 

деревини – по 2,8 млн. дол. США, харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів - 1,1 млн. дол. США. 

Найбільші обсяги прямих інвестицій надійшли від нерезидентів з 5 

країн: Німеччини, Австрії, Угорщини, Польщі, Нідерландів, яким належить 

майже три чверті загального обсягу прямих інвестицій. 

Протягом 2005-2006 рр. та січня-вересня 2007 р. основним інвестором 

економіки області серед країн європейського співтовариства є Німеччина, 

тоді як порівняно з 2005 роком з п’ятірки найбільших інвесторів вибула 

Словаччина. 

За січень-вересень 2007 року значно зріс капітал нерезидентів з Польщі 

– на 5,3 млн. дол. США, Австрії – на 5,1 млн. дол. США, Італії – на 2,6 млн. 

дол. США, Словаччини – на 1,3 млн. дол. США. 

Протягом 2005-2006 рр. та січня –вересня 2007 року найбільше 

нерезидентів з Угорщини, Словаччини, Італії, Німеччини та Чеської 

Республіки, які вклали інвестиції в підприємства області. 

В економіці області працює 677 підприємств з інвестиціями країн 

Європейського Союзу, що становить 86,9 відс. загальної кількості учасників 

міжнародного інвестиційного співробітництва. Порівняно з 1 січня 2006 року 

кількість підприємств збільшилася на 19 відсотків. Інвестиційно 

привабливими для країн ЄС є підприємства міст Ужгород, Берегово, 

Мукачево та Виноградівського і Ужгородського районів. 

Залучення іноземних інвестицій дає змогу вирішувати проблему 

зайнятості робочої сили, сприяє розвитку виробничої інфраструктури та 

розвитку зовнішньоекономічних зв’язків області. За рахунок інвестицій 

можливо освоювати конкурентоспроможну продукцію, реалізувати її як на 
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внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Обсяги прямих іноземних 

інвестицій наведені в таблиці 8.1.  

Таблиця 8.1 

Обсяги прямих іноземних інвестицій суб’єктів 

зарубіжних країн в економіку Закарпатської області, млн. дол. США 

  На 01.01.2006 р. На 01.01.2007 р. На 01.10.2007 р. 

Всього  

АВСТРІЯ 

Бельгія 

Болгарія 

Сполучене королівство 

(Великобританія) 

Греція 

Данія 

Ірландія 

Іспанія 

Італія 

Люксембург 

Нідерланди 

Німеччина 

Польща 

Португалія 

Румунія 

Словаччина 

Словенія 

Угорщина 

Франція 

Чеська Республіка 

Швеція 

Кіпр 

Естонія 

Латвія 

Литва 

162418  

26130 

333 

- 

9831  

21 

1891 

454 

1581 

8209 

3078 

13797 

29594 

15905 

1589 

- 

11476 

210 

27238 

112 

6395 

2563 

220 

861 

38 

892 

188342  

25664 

450 

- 

9986  

2 

1750 

332 

2849 

9870 

3427 

15100 

36580 

22936 

1705 

- 

11908 

231 

32589 

129 

6615 

2972 

987 

985 

40 

1253 

208427  

30809 

190 

443 

3631  

2 

1959 

332 

3525 

12897 

3690 

18703 

42702 

28207 

1733 

272 

13240 

213 

30665 

150 

7734 

3144 

1619 

990 

40 

1537 

  

 У той же час вступ України до СОТ ставить нові жорсткі вимоги до 

фінансово-економічних, експортно-імпортних торгових відносин. Тому 

обласна державна адміністрація серед першочергових завдань виділяє 

проблему підготовки кваліфікованих кадрів з новим економічним 

мисленням. 
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Адже саме нові, молоді фахівці з усіх сфер господарювання і 

здійснення державної політики будуть головною ланкою і ключовим 

фактором адаптації України до вимог Євросоюзу. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1. Що таке державна регіональна політика? 

2. Як змінюється мета та принципи державної регіональної політики 

під впливом інтеграційних процесів? 

3. Яку роль відіграє місцеве самоврядування в інтеграційних 

прицесах? 

4. Яких змін потребують регіональне управління та місцеве 

самоврядування в контексті інтеграції? 

 

Рекомендована література: 

1. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: 

монографія / Кол. авт.; за заг. ред. проф. О.Ю.Оболенського. – 

Хмельницький: Поділля, 1999. – 570 с. 

2. Закони України та інші нормативно-правові акти щодо 

європейської та євроатлантичної інтеграції України. – Режим доступу: 

http // www.zakon.rada.gov.ua. 

3. Міжнаціональні аспекти консолідації українського суспільства 

(регіональна модель) / С.І.Мітряєва; Нац. ін-т стратег. дослідж. при Адмін. 

Президента України. Закарпат. філ. – К.; Ужгород, 2001. – 173 с. – (Сер. 

"Регіон. розв."; Вип. 5). – укp. 

4. Региональная интеграция и Европа / Под ред. Л.И.Глухарева; 

МГУ им. М.В.Ломоносова; учеб.-науч. центр пробл. интеграции и систем. 

анализа ЕС. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 200 с. 

5. Регіональна політика: людський вимір: моногр. / Л.К.Семів; НАН 

України. Ін-т регіон. дослідж. – Л.: ІРД НАНУ, 2004. – 392 с. 

6. Територіально-адміністративні аспекти регіональної політики 

України в умовах співробітництва з ЄС та НАТО: навч.-метод. матеріали до 

тематичного семінару/ Уклад. В.В. Говоруха, А.Є. Тамм, О.О. Труш. – Х.: 

Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 40 с. 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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РОЗДІЛ 9. МЕХАНІЗМ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

9.1. Кадровий потенціал державного управління 

європейською та євроатлантичною інтеграцією України 

 

Стабільний розвиток держави в сучасних умовах інтеграції країни до 

Європейського Співтовариства залежить від багатьох чинників, серед яких 

безумовно виділяється кадрове забезпечення. Це робить особливо 

актуальними питання підготовки професійних та висококваліфікованих 

фахівців у сфері європейської інтеграції. Крім того, спрямування держави на 

європейську перспективу й прагнення досягнути європейських стандартів в 

соціально-економічному розвитку вимагає забезпечення основних інститутів 

державного управління фахівцями, які б були спроможні працювати в умовах 

жорсткої конкуренції, коли основними продуктами суспільної діяльності 

стають знання та послуги.  

На сучасному етапі розвитку суспільства і держави європейська та 

євроатлантична інтеграція є одним з важливих пріоритетів державної 

політики, реалізація якого потребує поширеної наукової, освітянської та 

інформаційної підтримки, міжнародної кооперації фахівців і вирішення 

низки проблем, що пов’язані з процесом входження України в ЄС та НАТО. 

Особливим пріоритетним ресурсом суспільного розвитку є кадрове 

забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України, що 

потребує цільового державного регулювання в нормативно-правовому, 

організаційному, освітньому, мотиваційному та інших аспектах. Кадровий 

потенціал державного управління європейської та євроатлантичної інтеграції 

України має базуватися на фахівцях, здатних працювати в умовах ЄС. 

Професіоналізація державного управління у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції України потребує ґрунтовної фундаментальної 
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підготовки державних службовців, постійного підвищення їх кваліфікації, 

накопичення управлінського та професійного досвіду. 

Правовій, демократичній, соціальній державі, спрямованій у 

європейський простір, потрібні фахівці державного масштабу з професійною 

фундаментальною управлінською, економічною, правовою, політологічною 

та організаційною підготовкою, які володіють навичками професійної 

діяльності із формування умов і реалізації заходів із європейської та 

євроатлантичної інтеграції України. Тому вагомим завданням сьогодення 

стає підготовка компетентних, професійних і відповідальних фахівців з 

питань формування й реалізації державної політики у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції України, які покликані сприяти утвердженню в 

суспільній свідомості важливості співробітництва України зі структурами ЄС 

і НАТО на основі створення широкої та постійної громадської підтримки 

важливих інтеграційних пріоритетів зовнішньої політики України. 

Існуюча нині система підготовки фахівців не забезпечує кадрову 

потребу для державних установ настільки, щоб Україна могла стати на один 

рівень з розвинутими країнами у питаннях забезпечення суспільної 

стабільності, оскільки потребує впровадження новітніх принципів навчання. 

При цьому орієнтація держави на загальноєвропейський освітній простір 

повинна враховувати, з одного боку, необхідність здійснення підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів з європейської інтеграції для сфери 

державного управління, а з іншого – здійснювати зазначену підготовку 

відповідно до потреб органів державної влади у таких фахівцях. Так, в 

розпорядженні Кабінету Міністрів України зокрема вказано, що 

першочерговими завданнями на сучасному етапі є визначення рівня та 

потреб кадрового забезпечення органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування фахівцями з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції; визначення структури та обсягів підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців з європейської та євроатлантичної 

інтеграції відповідно до визначених потреб; формування показників 



 328 

державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців з європейської та євроатлантичної інтеграції; розробка 

та впровадження обов’язкових програм з вивчення офіційних мов держав – 

членів ЄС та НАТО для державних службовців, які займаються питаннями 

європейської та євроатлантичної інтеграції; розробка та впровадження 

обов’язкових програм підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції; забезпечення підготовки та підвищення 

кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів і закладів післядипломної 

освіти з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Особливо 

нагальність такого питання підсилюється тим, що система підготовки 

фахівців з питань європейської інтеграції охоплює переважно сферу 

державної служби. Хоча слід зазначити, що при цьому недостатньо 

враховано, що саме випускники вищих навчальних закладів є претендентами 

на державну службу і службу в органах місцевого самоврядування. Розробки 

в цьому напрямі на різних рівнях вже ведуться [146-154]. 

У свою чергу законодавчими та нормативно-правовими документами, 

що регулюють питання підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, 

визначено перелік вищих навчальних закладів і закладів післядипломної 

освіти, що здійснюють відповідну підготовку, перелік спеціальностей, 

спеціалізацій та навчальних модулів; вимоги до спеціалістів, що здійснюють 

діяльність у зазначеній сфері; необхідність розробки та впровадження 

навчальних програм професійної підготовки; необхідність навчання та 

стажування фахівців у державах-членах ЄС та державах-кандидатах на вступ 

до ЄС; необхідність підготовки обов'язкових програм володіння іноземними 

мовами; необхідність створення кафедр і визначення напрямів підготовки з 

питань європейської інтеграції у вищих навчальних закладах України; 

порядок проведення моніторингу ВНЗ, що здійснюють відповідну підготовку 

тощо. Проте зазначений перелік питань та запропоновані механізми їх 
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вирішення, на нашу думку, не відповідають сучасним вимогам 

державотворення країни та її інтеграційним стратегічним прагненням, а 

відтак потребують необхідності закріплення на законодавчому рівні новітніх 

принципів та підходів щодо професійної освіти майбутніх державних 

службовців. Перш за все необхідним є ґрунтовне вивчення зарубіжного 

досвіду щодо підготовки відповідної категорії фахівців та його адаптація до 

сучасної системи вітчизняної освіти. 

Так, наприклад, до переліку вищих навчальних закладів і закладів 

післядипломної освіти, що здійснюють підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції віднесені Тернопільський державний економічний університет 

Міністерства освіти і науки України, Київський національний торговельно-

економічний університет Міністерства освіти і науки України, Київський 

національний лінгвістичний університет Міністерства освіти і науки України 

(мовна підготовка), Українська академія зовнішньої торгівлі Міністерства 

економіки України, Дипломатична академія України при Міністерстві 

закордонних справ України, Національна академія оборони України 

Міністерства оборони України, Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, Національна академія 

державного управління при Президентові України, обласні (міські) центри 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій (усього 27 центрів). Але, на нашу думку, цей перелік здебільшого 

спрямований на підвищення кваліфікації державних службовців, підготовку в 

напрямі мовної підготовки або підготовку специфічних категорій фахівців. 

При цьому не враховано значний потенціал, що мають вищі навчальні 

заклади прикордонних регіонів, зокрема Закарпатської та Львівської 

областей, не використано співпрацю потужних ВНЗ зазначених регіонів із 

закордонними партнерами, не вивчаються і не впроваджуються як 

обов’язкові механізми закордонного стажування тощо. Отже, необхідним в 
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цьому сенсі є розширення переліку вищих навчальних закладів, враховуючи 

можливості прикордонних регіонів. 

Що стосується переліку спеціальностей та спеціалізацій для 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції, то питання європейської 

інтеграції передбачені для вивчення лише в спеціалізації. Спеціальності, а 

тим більше напряму підготовки, що спрямований суто на вивчення питань 

інтеграції, нормативно-правовими актами не визначено. Спеціалізації ж 

передбачають вивчення лише окремих аспектів питань європейської 

інтеграції, а не комплексне вивчення проблеми.  

Так, серед навчальних модулів, які нині найбільш часто 

застосовуються, можна виділити такі: 

- формування європейської цивілізації; 

- система цінностей європейської демократії; 

- європейська інтеграція і політика України; 

- Європейський Союз і Україна; 

- Східна та Центральна Європа; 

- НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах; 

- Західна Європа і Північна Америка; 

- зовнішня політика та дипломатія Європейського Союзу; 

- етнополітичні проблеми Європи; 

- сучасна зовнішня політика (Франції, Німеччини, Великої Британії, 

Іспанії тощо). 

Відповідно вимоги до знань та вмінь студентів, що вивчають питання 

європейської та євроатлантичної інтеграції, також не є комплексними і 

здебільшого носять теоретичний характер. Зокрема, як визначається в 

навчально-методичній літературі, за результатами навчання студенти 

повинні знати: понятійний апарат з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції; природу та особливості сучасних міжнародних інтеграційних 

процесів; форми, стадії, механізми та наслідки міжнародної економічної 



 331 

інтеграції; сутність і форми політичної інтеграції; організаційні засади та 

напрями діяльності основних світових та регіональних інтеграційних 

утворень; сучасні проблемі і тенденції глобалізації та інтеграції; а також 

вміти орієнтуватися в літературі, статистичних матеріалах, документальних 

джерелах щодо розвитку інтеграції тощо; аналізувати інтеграційні процеси, 

їх наслідки для окремих країн і світу в цілому; орієнтуватися в 

пріоритетному напрямі зовнішньої політики держави та регіональних 

напрямах і особливостях інтеграційної стратегії; володіти навичками 

критичної оцінки аналітичних та наукових матеріалів за тематикою. Проте 

практичні вміння, які вимагаються від фахівців, що займатимуться 

питаннями європейської інтеграції, є дещо ширшими. Серед них виділяються 

вміння: 

- оцінювати реалізацію політики європейської інтеграції України та 

розробляти інноваційні механізми її ефективності;  

- аналізувати механізм планування, управління та моніторингу 

процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС, визначати 

його сильні сторони та недоліки, аналізувати і формувати державну політику 

у пріоритетних сферах адаптації, розробляти та вміти практично 

впроваджувати напрями вдосконалення адаптації; 

- виявляти недоліки інституційно-адміністративного забезпечення у 

процесі реформування та розвитку системи державного управління України 

та розробляти ефективні моделі державного управління, враховуючи 

пріоритети розвитку держави; 

- аналізувати і виявляти проблеми та недоліки у сучасних відносинах 

між Україною та ЄС, Україною та НАТО, розробляти і пропонувати шляхи їх 

вирішення та усунення; 

- визначати напрями спрямування технічної допомоги ЄС, НАТО, 

розробляти механізми залучення коштів міжнародної технічної допомоги для 

держави та своєї організації зокрема; 
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- визначати потенційні загрози і можливості, пов’язані з конкретним 

етапом європейської інтеграції України, цілями та завданнями реалізації 

стратегії європейської інтеграції; 

- вміти вільно орієнтуватися у внутрішній, зовнішній та безпековій 

політиці, проблемах інтеграції та інституційного розвитку; 

- знати методологію порівняльної політики та прийняття рішень; 

- аналізувати загальну політику ЄС та співвідносити вироблені 

політичні курси ЄС зі специфікою України; 

- досконало знати процес прийняття рішень на всіх рівнях; 

- знати структуру управління нижчого, середнього та вищого рівнів в 

державних структурах, що займаються питаннями європейської та 

євроатлантичної інтеграції; 

- вільно орієнтуватися у специфічних питаннях, пов’язаних з 

політичними проблемами Європи, розвитком політичного курсу ЄС та 

інтеграції України в ЄС та НАТО, з проблемами міжнародних відносин 

інших країн; 

- розумітися на політичній економіці інтеграції ЄС, економічних 

аспектах соціальної політики ЄС; 

- знати та вміти застосовувати соціальні технології суспільного 

управління. 

В цілому аналіз специфіки органів державної влади, що займаються 

питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції, показує, що вміння та 

навички, необхідні майбутнім державним службовцям, є набагато ширшими, 

ніж пропонують існуючі навчальні програми. Вивчення існуючих положень 

органів державної влади, які займаються питаннями європейської та 

євроатлантичної інтеграції, дає можливість сформували перелік основних 

напрямів, які входять до їх компетенції і які повинні бути покладені в основу 

навчального процесу – правова інтеграція; співробітництво у галузі юстиції; 

адаптація законодавства; економічна інтеграція; соціальна інтеграція; освітня 

і науково-технічна інтеграція; регіональне і галузеве співробітництво; 
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співробітництво у сфері трансєвропейських електроенергетичних, газо- та 

нафтотранспортних мереж; торгівельна політика; промислова кооперація; 

конкурентна політика; сільськогосподарська кооперація; боротьба з 

організованою злочинністю; митна справа; охорона навколишнього 

середовища; екологічна, ядерна та радіаційна безпека; промислова 

кооперація; бюджетна, податкова політика та політика у сфері страхування; 

правове забезпечення інтеграційного процесу; організаційне забезпечення 

інтеграційного процесу; інформаційне забезпечення інтеграційного процесу. 

Проте сучасний стан системи підготовки фахівців у сфері європейської 

та євроатлантичної інтеграції виявив ряд проблем, які не враховують потреби 

органів державної влади у фахівцях відповідного рівня і кваліфікації, 

зокрема:  

- наявний значний розрив між академічною підготовкою та реальною 

практикою професійної діяльності; 

- відсутня чітко визначена єдина спеціальність; 

- відсутня взаємодія між органами державної влади та ВНЗ щодо 

набуття студентами досвіду практичної роботи. 

Аналіз досвіду провідних європейських країн щодо здійснення 

підготовки фахівців у сфері європейської інтеграції показує, що вона 

зорієнтована на формування майбутньої європейської еліти – політичної, 

адміністративної, економічної, що прагне успішного національного та 

європейського кар’єрного росту, спроможна витримати європейську 

конкуренцію. При цьому слухачі отримують як базові, так і специфічні 

знання. Базові знання орієнтовані на європейську проблематику – політичні 

та економічні науки, юриспруденція. Специфічні знання являють собою 

більш ґрунтовне вивчення та набуття практичних навичок щодо розгляду 

Європейського Союзу як єдиної правової, політичної та економічної системи. 

Отже, специфічні знання спрямовані на отримання додаткових навичок 

відповідно до обраного напряму діяльності протягом всього періоду 
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навчання. Загалом, як свідчить європейський досвід, в навчальному процесі 

переважають такі форми навчання, як: 

- ділові ігри, що необхідні для покращення комплексного мислення, 

підвищення комунікативності, дозволяють використовувати власні ідеї та 

особисто бачити їх переваги та недоліки, розробляти стратегії на макро- та 

мікрорівнях. Слухачі вчаться застосовувати на практиці теоретичні навички 

при моделюванні ситуації, виробляючи та випробовуючи різні альтернативи, 

у тому числі й ризиковані. Здебільшого ділові ігри є економічними 

(економіка держави, взаємозв'язок між окремими підприємствами та 

конкурентами тощо), політичними – моделювання переговорів та вивчення 

основних методів їх ведення та правовими – відбуваються в дійсному суді, 

проте слухаються фіктивні справи (Moot Courts); 

- комунікативний тренінг – включає розвиток здібностей з усного 

розмовного та ділового мовлення, загальні питання спілкування, вирішення 

конфліктних ситуацій. За допомогою відеозапису здійснюється корекція. 

Особлива увага звертається на знання на менше двох офіційних мов ЄС 

(у тому числі й майбутніх) на рівні ділового спілкування. Під час всього 

періоду навчання поглиблено вивчаються чотири мови, здебільшого 

англійська, німецька, французька, іспанська. Після навчання слухачі повинні 

досконало володіти спеціальною термінологією відповідно до обраного 

напряму. Обов’язковою у процесі підготовки фахівців є практика-стажування 

в державних організаціях, що займаються питаннями європейської та 

євроатлантичної інтеграції. Практика займає період від семи тижнів до шести 

місяців і здійснюється в одній із європейських установ, закордонних 

представництв держави, міністерствах тощо. 

Разом з тим, використовуючи зарубіжний досвід, не можемо не 

враховувати, що зазначена підготовка у таких країнах, як Велика Британія, 

Німеччина, США, країни Балтії тощо здійснюється лише протягом двох-

чотирьох семестрів, тобто фактично її можна прирівняти саме до підготовки 

магістрів, а не всього курсу навчання. Проте прагнення нашої держави до 
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забезпечення органів державної влади фахівцями дійсно європейського рівня, 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних, вимагає досить ґрунтовної 

(фундаментальної та практикоорієнтованої) підготовки, яка б здійснювалася 

за обраним напрямом протягом всього періоду навчання. 

Відповідно доцільним є впровадження таких кроків: 

1. Розширити перелік вищих навчальних закладів, враховуючи 

можливості прикордонних регіонів. 

2. Ввести до переліку спеціальностей спеціальність “Європейська 

інтеграція”, яка б ґрунтувалася на принципах: 

- освіта протягом усього життя; 

- освіта без кордонів; 

- освіта за креативними моделями навчання та індивідуальними 

траєкторіями; 

- освіта, що розвивається на основі фундаментальних знань; 

- практична спрямованість. 

3. Навчальний процес здійснювати за кредитно-модульною системою 

на основі індивідуально-орієнтованої синхронної організації навчального 

процесу. 

4. Визначити освітньо-кваліфікаційні рівні й наукові ступені 

підготовки фахівців у сфері європейської інтеграції: 

- бакалавр за спеціальністю “європейська інтеграція”, спрямованою 

на професійну діяльність в державних установах, організаціях різних форм 

власності, що займаються зовнішньополітичною та зовнішньоекономічною 

діяльністю, і в структурі яких є підрозділи, що здійснюють діяльність, 

пов’язану з питаннями європейської інтеграції; 

- магістр  за спеціальністю “європейська інтеграція”, спрямованою на 

професійну діяльність в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування у сфері європейської інтеграції України та на професійну 

діяльність на підприємствах, в організаціях і установах різних форм 
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власності, що займаються зовнішньополітичною та зовнішньоекономічною 

діяльністю, із відповідними функціональними спеціалізаціями; 

- доктор зі спеціальності “європейська інтеграція”, за напрямами 

наукових галузей, спрямованих на професійну діяльність в державних 

органах і органах місцевого самоврядування, що здійснюють діяльність, 

пов’язану з питаннями європейської інтеграції. 

5. Розробити стандарти підготовки та вимоги до навичок фахівців, що 

вивчають питання європейської інтеграції, які б враховували: 

- функціональну складову – компетентність у сферах політико-

правового, соціально-економічного, та інформаційно-організаційного 

супроводу європейської інтеграції України; 

- ситуативну складову – компетентність у вирішенні конкретних 

проблем, стратегічних і тактичних завдань органів державної влади та 

місцевого самоврядування; 

- методичну складову – здатність до сприйняття, осмислення та 

адекватної інтерпретації інформації, структурування проблеми, системному 

реагуванні на неї; 

- інтелектуальну складову – здатність до продукування ідей, 

аналітико-прогностичної діяльності, розробки альтернативних рішень і 

обґрунтування вибору найбільш ефективних; 

- соціальну складову – наявність ораторських, комунікативних і 

інтегративних здібностей, вміння працювати “в команді”, готовності до 

співробітництва та вирішення конфліктів. 

6. Визначити обов’язковими наступні практичні вміння слухачів: 

- здійснювати практичний політичний аналіз, аналіз політичної 

ситуації; 

- моделювання, прогнозування та програмування політики; 

- планування практичних рішень, моделювання можливих та 

очікуваних результатів їх впровадження; 
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- прогнозувати наслідки політичних рішень, політико-правових 

документів, програм з урахуванням можливих ризиків; 

- розробляти державно-управлінські заходи в умовах надзвичайних 

ситуацій; 

- здійснювати аналіз діяльності владних інститутів та суб’єктів 

політичної діяльності; 

- розробляти програми соціально-економічного розвитку та 

стабілізації, аналізувати механізми їх дієвості; 

- володіти методиками комплексного аналізу діяльності певного 

органу управління будь-якого рівня; 

- брати участь у розробці політичного курсу Україна - ЄС, аналізуючи 

загальну політику ЄС та співвідносячи вироблені політичні курси ЄС зі 

спеціфікою України; 

- знати та вміти застосовувати технології суспільного управління; 

- вміти практично вирішувати специфічні питання, пов’язані з 

політичними проблемами Європи, розвитком політичного курсу ЄС та 

інтеграції України в ЄС та НАТО, з проблемами міжнародних відносин 

інших країн; 

- досконало знати процес прийняття рішень на всіх рівнях та вміти 

його застосовувати; 

- брати на себе обов’язки управління нижчого та середнього рівня в 

державних структурах, що займаються питаннями європейської та 

євроатлантичної інтеграції; 

- на рівні ділового спілкування володіти не менш ніж двома 

іноземними мовами; 

- базові знання дипломатичної служби, правил ділового етикету та 

діловодства; 

- поглиблені знання з антикризового управління, системи запобігання 

кризам, стратегічного планування; 

- довготермінове стажування за фахом. 
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7. Визначити обов’язковими складовими навчального процесу, які 

врахувати при розробці навчально-методичної літератури – лекційно-

дискусійні заняття (для магістрів) та лекційні (для бакалаврів); практичні 

заняття; тренінги; відеотренінги; ділові та рольові ігри; панельні дискусії; 

виїзні заняття; аналізи на прикладах; участь у навчальному процесі 

іноземних фахівців; участь у міжнародних семінарах, конференціях, 

тренінгах тощо як в межах України так і за кордоном; довгострокове 

стажування в державних органах та органах місцевого самоврядування (не 

менше шести місяців) та короткострокове стажування за кордоном у 

відповідних структурах (до двох місяців).  

8. Для бакалаврів серед обов’язкових визначити модулі: 

- історія, теорія і стратегія європейської інтеграції; 

- відносини Україна – ЄС та процес європейської інтеграції України; 

- правова та інституціональна система Європейського Союзу; 

- практика управління зовнішньоекономічною діяльністю, 

політичними, економічними, соціальними та культурними процесами; 

- адаптація норм та стандартів ЄС в Україні; 

- механізми реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України; 

- політична аналітика; 

- вироблення та прийняття державно-управлінських рішень; 

- стратегічне планування та управління; 

- антикризове управління; 

- управління проектами та змінами; 

- технології сучасної адміністративної діяльності; 

- ділова етика та етикет, політична етика; 

- психологічні основи ділової комунікації; 

- ділова іноземна мова. 

9. Для магістрів визначити спеціалізації: 

- європейське право; 
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- європейська політична система; 

- європейська економічна система; 

- європейські соціальні справи; 

- регіоналізація; 

- екологія; 

- європейський інформаційний простір; 

- міжнародне та європейське співробітництво. 

Отже, перспективи кадрового забезпечення органів державної влади у 

фахівцях з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, вирішення 

питань удосконалення системи їх підготовки, особливо в контексті 

забезпечення суспільної стабільності, залежать від вивчення та адаптації 

зарубіжного досвіду, більш активного використання інноваційного 

вітчизняного доробку у цій сфері, а також відповідного нормативно-

правового забезпечення всього процесу підготовки фахівців. 

 

9.2. Механізми людського виміру на державному та 

міждержавному рівнях у контексті інтеграційних процесів 

Обраний шлях європейської інтеграції України, цілі, зазначені у 

Планах дій “Україна – Європейський Союз” та “Україна – НАТО”, 

викликають необхідність орієнтуватися на провідні ідеї демократії, які 

реалізуються в зазначених міждержавних структурах. Серед таких ідей 

однією з найголовніших є дотримання підходу людського виміру. Так, ООН 

та Європейський Союз приділяють велику увагу людському виміру розвитку 

суспільства. Ними прийнята система стандартів та механізмів, що сприяють 

його запровадженню, зокрема через оцінювання за певними критеріями. 

В документах Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

(ОБСЄ) підхід людського виміру пов’язується з низкою норм, стандартів та 

видів діяльності із захисту прав людини та демократії, які набули характеру 

політично обов’язкових для всіх країн-учасниць. Фактично цей підхід 

застосовується як один з трьох вимірів безпеки разом з військово-політичним 
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та економіко-екологічним вимірами. Людський вимір навіть названо в ОБСЄ 

загальноєвропейським суспільним порядком (ordre public), а відповідні 

зобов’язання країн-учасниць розглядаються як їх прямі й законні інтереси, 

що не є прерогативою їх внутрішніх справ 164, 165. Таким чином, маємо 

ефективний приклад застосування політичного (договірного) механізму щодо 

підходу людського виміру. В його межах ОБСЄ сформувала низку інститутів 

та конкретних механізмів реалізації, зокрема:  Бюро по демократичних 

інститутах і правах людини (БДІПЛ), верховний комісар з питань 

національних меншин, представник з питань свободи засобів масової 

інформації, а також так звані (по містах, де приймалися) Віденський та 

Московський механізми 165. 

БДІПЛ орієнтований на надання допомоги державам-учасникам ОБСЄ 

в тому, щоб “забезпечити повну повагу прав людини і основних свобод, діяти 

на основі законності, провести в життя принципи демократії, створювати, 

зміцнювати і захищати демократичні інститути, а також розвивати принципи 

терпимого відношення в масштабах всього суспільства" 166. Виходячи з 

цього, БДІПЛ займається підтримкою демократичних процесів виборів за 

допомогою ведення всебічного спостереження за ними і виконання проектів 

сприяння виборам, а також допомагає державам-учасникам ОБСЄ шляхом 

надання експертної оцінки і практичних заходів з побудови демократичних 

інститутів. Це робиться за допомогою: 

 довгострокових програм зі зміцнення верховенства закону, 

підвищення демократичного управління і розвитку громадянського 

суспільства; 

 проведення учбових секцій, обміну досвідом з прав людини для 

державних службовців та представників громадянського суспільства; 

 регіональної координації; 

 раннього попередження про конфлікти і їх запобігання завдяки 

моніторингу виконання зобов'язань у сфері людського виміру державами-

учасницями ОБСЄ. 
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У завдання Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин 

входить виявлення і найшвидше вирішення ситуацій, пов'язаних з етнічною 

напруженістю, які могли б створити загрозу для миру, стабільності або 

дружніх відносини між державами-учасниками ОБСЄ. Ці завдання 

реалізуються шляхом направлення місій на місця і проведення політики 

превентивної дипломатії на ранньому етапі виникнення напруженості. 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ надає державам-учасникам 

допомогу в формуванні вільних, незалежних і плюралістичних ЗМІ, як 

одного з основоположних елементів в нормально функціонуючій 

плюралістичній демократії. Представник, офіс якого знаходиться у Відні, 

стежить за подіями у сфері ЗМІ у всіх державах-учасниках і відстоює 

відповідні принципи і зобов'язання ОБСЄ, сприяючи таким чином їх 

виконанню. 

Разом із вказаними інститутами ОБСЄ також створила Віденський і 

Московський механізми, які укупі утворюють процес для нагляду за 

виконанням зобов'язань у сфері людського виміру. Держави-учасниці ОБСЄ 

можуть вдаватися до допомоги цих механізмів для розгляду певних ситуацій, 

що стосуються дотримання вимог щодо прав і свобод людини. 

Віденський механізм дозволяє державам-учасникам використати набір 

процедур для того, щоб підняти питання, пов'язані з виконанням зобов'язань 

у сфері людського виміру іншою державою-учасником ОБСЄ. Московський 

механізм спирається на Віденський механізм і додатково надає можливість 

формувати спеціальні місії незалежних експертів для надання допомоги в 

розв'язанні проблем, пов'язаних з питаннями людського виміру. Це 

передбачає право розслідування повідомлень про порушення зобов'язань у 

сфері людського виміру, причому у виняткових випадках це може робитися 

навіть без згоди обвинуваченої держави. Таким чином, сучасна європейська 

демократія дає приклад чіткого розуміння на державному та міждержавному 

рівнях важливості підходу людського виміру та достатньо ефективних 
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інституційних та організаційно-процедурних механізмів забезпечення його 

дотримання у країнах-учасницях ОБСЄ. 

Природно, виникає думка, як забезпечити у державному управлінні та 

місцевому самоврядуванні країни послідовне й чітке дотримання 

міжнародновизнаних критеріїв людського виміру. Для відповіді на це 

питання слід виходити з визначення людського виміру стосовно державного 

управління як такої його якості, за якої людина визнається найвищою 

соціальною цінністю, а забезпечення її прав і свобод визначає зміст і 

спрямованість цієї діяльності 167.  

У державному управлінні підхід людського виміру передбачає такі 

основні напрями його застосування: 

 у міжнародних відносинах й різних напрямах міжнародної 

діяльності; 

 у процесі розроблення та реалізації державної політики стосовно 

всіх сфер і галузей суспільної життєдіяльності; 

 у процесі розроблення та реалізації державної кадрової політики, 

зокрема стосовно державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування; 

 у безпосередній щоденній діяльності керівників всіх рівнів 

державного управління та місцевого самоврядування й відповідних 

організаційних структур, спрямованої на реалізацію кадрової політики в 

своїх організаціях; 

 у безпосередній щоденній діяльності державного службовця та 

посадової особи місцевого самоврядування, спрямованої на надання послуг 

організаціям та громадянам. 

З погляду людського виміру насамперед постає питання, наскільки 

Конституція України відповідає його вимогам. Якщо посилатися на думку 

західноєвропейських та вітчизняних фахівців з конституційного права, то 

вона є однією з найбільш демократичних у сучасному світі. На жаль, 

практика застосування конституційних норм, що визначають права і свободи 
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людини, на рівнях державного управління та місцевого самоврядування 

надає численні приклади їх порушення. Останні є результатом як 

безпосередніх дій та вчинків, так і прихованих, або відкладених, що 

проявляються внаслідок заходів, передбачених певними документами та 

владними рішеннями й діями.  

Існує реальна необхідність покращення стану людського виміру у 

державному управлінні і місцевому самоврядуванні. В першу чергу потребує 

реформи судова система й система органів, що відповідають за дотримання 

людського виміру у владі й суспільстві. Не менш важливими є систематичні 

превентивні заходи, особливо у системі державного управління та місцевого 

самоврядування. До таких заходів, насамперед, слід віднести введення 

оцінювання стану людського виміру на всіх рівнях та в усіх владних 

структурах. Запровадження цього оцінювання, на нашу думку, має стати 

важливим заходом формування й реалізації державної кадрової політики та 

здійснюватися як в межах достатньо поширеного громадського контролю 

(ЗМІ, тощо) і PR-технологій, так і через систему  внутрішнього контролю. 

Для запровадження такого оцінювання необхідне чітке визначення основних 

моделей, що базуються на критеріях людського виміру (далі – критеріальні 

моделі). Складність цього завдання – в його великій різноманітності.  

Найбільш поширеною серед відомих критеріальних моделей людського 

виміру є модель, покладена у формування індексу людського розвитку 

(рис. 9.1.). Останній розроблений пакистанським економістом М.Хаком і 

введений ООН з 1993 року у щорічному звіті з розвитку людського 

потенціалу й для порівняльної оцінки довголіття, стану освіти, рівня життя у 

різних країнах світу 168. 

Застосування узагальненої критеріальної моделі індексу людського 

розвитку набуло поширення на міждержавному та державному рівнях. Але 

вже на рівні регіонів, що значно відрізняються одне від одного за багатьма 

показниками розвитку, при оцінюванні людського виміру виникає 

необхідність залучати й інші критерії, фактично розширяти та уточнювати 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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наведену модель. У науковій літературі наголошується на недоцільності 

механічного застосування методики ПРООН до побудови відповідних 

інтегральних індексів для регіонів України з огляду на наступне: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 міжнародна методика орієнтована тільки на ту інформацію, яка 

наявна у всіх без винятку країнах, в той час як існуюча в Україні статистична 

база дозволяє врахувати значно ширше коло показників; 

 інформація не за всіма показниками, які характеризують розвиток 

країни в цілому, достатньо надійна в розрізі окремих регіонів (це стосується, 

наприклад, обсягів ВВП та частки студентів ВНЗ у складі населення 

відповідного віку, яка є завищеною в регіонах з потужними навчальними 

центрами завдяки притоку мешканців інших регіонів на навчання); 

 розрахунки ІЛР за обмеженим колом показників надто збільшують 

вплив якості даних по кожному з них (або випадкових коливань) на 

об’єктивність кінцевого результату; 

 методика ПРООН виходить із однакової важливості (ваги) всіх 

складових людського розвитку, що не видається цілком обґрунтованим, 
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Рис. 9.1. Критеріальна модель індексу людського розвитку 
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оскільки різні складові справляють неоднаковий вплив на людський розвиток 

в цілому: наприклад, рівень економічного розвитку країни істотно впливає на 

розвиток таких галузей, як освіта і охорона здоров’я; 

 орієнтація системи показників винятково на позитивні 

характеристики (стимулятори) людського розвитку – чим вище значення 

показника, тим вищий рівень розвитку за цим показником відповідного 

регіону – залишає поза увагою негативні індикатори (дестимулятори) 

розвитку суспільства, зокрема злочинність, безробіття, екологічне 

забруднення тощо 168. 

Дослідники також виділяють пріоритетні напрями людського розвитку для 

України 168, які можна узагальнити у певній моделі й ув’язати з відповідними 

критеріальними моделями (рис. 9.2.), та пропонують низку основних 

компонентів людського розвитку, які можна розглядати як складові ще однієї  

 

інтегрованої моделі людського виміру. Серед цих компонентів: умови 

проживання населення, його матеріальний добробут, стан охорони здоров’я, 

рівень освіти, стан соціального середовища, стан екологічної ситуації, 

розвитку ринку праці, демографічного розвитку.  На нашу думку, в останній 

моделі до компонентів людського розвитку доцільно також додати: стан 
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Рис. 9.2. Модель пріоритетних напрямів людського розвитку 

Критеріальні моделі за пріоритетами людського розвитку 
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правового забезпечення людського розвитку, стан інформатизації суспіль-

ства, рівень культури, політичні умови людського розвитку (рис. 9.3.). 

 

 

 

У низці робіт критеріальні моделі людського виміру будуються, вихо-

дячи з певної сфери задоволення потреб людини 169, 170, в інших – 

виходячи з поняття якості життя населення 171. Здебільшого у сучасних 

дослідженнях акцентовано увагу на критеріальних моделях людського 

виміру, що базуються на основних видах суспільної діяльності, а саме: 

політичній (гуманізм, демократія, суверенітет, консенсус, громадянське 

суспільство), економічній (робота, достаток, сприятлива демографія), 

соціальній (здоров’я, захист, допомога), культурній (духовність, традиції, 

наука, освіта), екологічній (безпека довкілля, природокористування, охорона 

природи), а також на таких, що їх забезпечують: правовій (права, обов’язки, 
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Рис. 9.3. Інтегрована модель компонентів людського розвитку 
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свободи), кадровій (організаційні відносини, кадрова політика, кар’єра), 

інформаційній (комунікація, консалтинг, статистика, технології) тощо. 

Зазначені моделі утворюють експериментальну, зокрема оціночну 

базу для дослідження стану людського виміру в будь-яких організаціях. 

Залежно від суспільно-стратифікаційного рівня останніх, критерії, на яких 

базується модель, або узагальнюються, укрупнюються (критерії для 

державного й міждержавного рівнів), як це бачимо на прикладі індексу 

людського розвитку, або деталізуються, розкладаються на складові 

індикатори (критерії для регіонального та місцевого рівнів, або окремих 

організацій).  

Оскільки встановлюються загальні демократичні норми, можливо 

вирішити на рівні конкретної людини проблему людського виміру внаслідок 

встановлення та дотримання певної системи державних стандартів, 

принципів і критеріїв стосовно прав та свобод людини. Проте, оскільки 

конкретна людина завжди буде приміряти такі стандарти до себе й виходити 

з свого бачення людського виміру, повне вирішення цієї проблеми не є 

можливим. В той же час останнє можна, з певним ступенем наближення, 

уявляти критеріальними моделями потреб людини, з яких найбільш 

відповідає дійсності модель К.Алдерфера (так звана модель ЖВЗ) 118, с. 

172, 179. Все залежить, наскільки високими у розумінні конкретної людини 

є критерії задоволення потреб у безпеці життя, досягнутому матеріальному 

рівні, рівні поваги до неї в країні, регіоні, місці, де вона живе, у кожній 

конкретній організації та колективі, де вона працює, стані професійного та 

кар’єрного зростання тощо. І саме ступінь задоволення цих потреб у 

більшості населення, у державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування набуває характеру основного інтегрованого критерію 

запровадження підходу людського виміру в державному управлінні та 

місцевому самоврядуванні. 

Отже, в контексті європейської інтеграції України заслуговує на 

особливу увагу досвід ОБСЄ щодо запровадження для всіх країн-учасниць 
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політичного (договірного) механізму реалізації підходу людського виміру на 

міждержавному та державному рівнях, а також інституційного (відповідальні 

інститути) та контрольно-процедурного механізмів (віденського та 

московського) з його реалізації. Готовність до входження в європейські 

структури, сприйняття загальноєвропейського суспільного порядку має 

підтверджуватися відповідним рівнем демократичності українського 

суспільства, найважливішою складовою якої має бути людський вимір. Щоб 

забезпечити це, оцінювання документів і дій влади з позицій підходу 

людського виміру має стати обов’язковим елементом не тільки громадського, 

але й загального інституційного (спеціальні ради, комісії, комітети) й 

внутрішнього контролю (як функції підрозділів контролю) в усіх державних 

структурах та системі місцевого самоврядування.  
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Питання для самоконтролю: 

 

1. У чому полягає актуальність професіоналізації державного 

управління у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України? 

2. З якими проблемами зіштовхується сучасна система підготовки 

фахівців? 

3. Який іноземний досвід може сприяти вдосконаленню системи 

кадрового забезпечення органів державної влади у фахівцях з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції? 

4. Які основні механізми людського виміру існують у сучасній системі 

державного управління України та європейських країн? 
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РОЗДІЛ 10. МЕХАНІЗМИ ТРАНСКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

10.1. Теоретичні засади та нормативно-правова 

основа транскордонного співробітництва 

 

Стан і динаміка євроінтеграційного поступу України свідчать, що ТКС 

в державі стає одним із важливих напрямів реалізації інтеграційної стратегії 

на регіональному рівні і посідає провідне місце у процесі формування і 

становлення нової системи взаємовідносин із сусідніми державами в умовах 

формування і функціонування українсько-євросоюзівського комплексу 

прикордонної співпраці. 

Така система нових взаємовідносин вимагає від України адаптації 

законодавства до вимог Євросоюзу і його координацію відповідно до нових 

геополітичних реалій. В першу чергу це врахування базового положення про 

те, що наша держава взаємодіє по кордонах не просто із одним із сусідів, 

коли діє двостороння договірна нормативно-правова основа взаємовідносин, 

а із сусідньою державою-членом Євросоюзу, що вимагає відпрацювання 

нового блоку нормативного забезпечення взаємин з урахуванням 

нормативних положень не лише одного нашого сусіда, а всього 

євросоюзівського об’єднання. 

Саме це положення і є основним критерієм для внесення відповідних 

змін у законодавство України, які б регулювали і узгоджували ТКС України в 

нових умовах. 

Слід відмітити, що ТКС України із східними сусідами , зокрема із 

Росією та Білоруссю, в основному є логічним продовженням напрацьованих 

після отримання незалежності форм і методів. Але з урахуванням 

геополітичних змін в Європі, особливо після великих розширень ЄС в 2004-

2007 рр., євроінтеграційний фактор ТКС став більш акцентований. 
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В Україні нормативні акти, що регулюють будь-які  відносини, 

поділяються за певною класифікацією, яка визначає місце норми в механізмі 

правового регулювання, тобто створено певну структуру юридичної 

значимості цих актів. На сьогодні система юридичних норм, тобто визначені 

джерела права, що регулюють правове поле, зокрема у галузі 

транскордонного співробітництва, виглядає таким чином:  

- Міжнародно-правові акти і угоди, підписані і ратифіковані в 

установленому порядку в Україні.  

- Закони України.  

- Підзаконні нормативно-правові акти, до яких належать нормативно-

правові акти, підписані президентом та затверджені урядом України тощо.  

- Підзаконні акти місцевого рівня.  

Ця система встановлює пріоритетність норми, що регулює певну сферу 

суспільних відносин. Отже, в Україні діє примат міжнародного права, а 

система національних нормативно-правових норм покликана розширяти, 

розвивати і адаптувати вимоги міжнародних норм до особливостей і 

відмінностей країни. 

Саме тому законодавство України щодо ТКС базується і включає 

основні закони, Європейську конвенцію, хартії, положення яких парафовані 

Україною, та дво- чи багатосторонні міжнародні угоди, підписані Україною з 

іншими сусідніми державами. 

Визнаючи, що правова основа ТКС у базовому вигляді передбачена 

Конституцією та Декларацією про державний суверенітет, міжнародними 

договорами держави, що регулюють відносини у цій сфері і затверджені 

Верховною Радою, слід відмітити врахування законодавцем України 

головних положень європейського та міжнародного законодавства, які 

регулюють весь комплекс транскордонних взаємовідносин між державами. 

Розглянемо їх основні положення.  

Теоретичні засади та правові інструменти, що регулюють процес 

ТКС у Європейській спільноті. 
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Аналіз правових інструментів, що регулюють процес ТКС, свідчить, 

що вони підпорядковані і слугують використанню всього комплексу 

складових взаємовідносин держав, в першу чергу прикордонних регіонів, які 

відіграють позитивну роль для розвитку територій. 

Як вважають представники Асоціації європейських прикордонних 

регіонів (АЄПР), транскордонне співробітництво створює так звану “додану 

вартість” у розвитку громад і регіонів.  

Європейська додана вартість заснована на попередньому досвіді 

населення, яке проживає разом у сусідніх прикордонних регіонах, а тому 

прагне співробітничати, і сприяє просуванню таких цінностей, як мир, 

свобода, безпека та дотримання прав людини.  

Політична додана вартість сприяє: 

- розвитку Європи та процесу європейської інтеграції;  

- спільному співжиттю народів, їх взаємопорозумінню та довірливим 

стосункам;  

- реалізації принципів субсидіарності та партнерства;  

- економічному і соціальному згуртуванню та співробітництву;  

- підготовці до прийняття нових членів в ЄС;  

- використанню фондів ЄС для транскордонного співробітництва 

через багаторічні програми та забезпечення тривалого співфінансування 

цього процесу на національному та регіональному рівнях.  

Інституційна додана вартість включає: 

- активне залучення громадян, влади, політичних та соціальних груп 

по обидві сторони кордону;  

- точні знання про сусіда (його регіональні органи влади, соціальних 

партнерів тощо);  

- довгострокове транскордонне співробітництво інституцій, які є 

спроможними: функціонувати у партнерстві, яке діє по вертикалі та 

горизонталі, незважаючи на різний обсяг відповідальності та відмінність в 

організаційних принципах побудови; діяти як бенефіціар цільової допомоги 
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та робочий партнер, здатний отримати та керувати фондами; спільно 

створювати, реалізувати та фінансувати транскордонні програми і проекти.  

Соціально-економічна додана вартість проявляється у відповідних 

регіонах через: 

- мобілізацію його внутрішнього потенціалу, зокрема через 

інтенсифікацію діяльності  регіональних та місцевих інституцій як партнерів 

та ініціаторів транскордонного співробітництва;  

- залучення представників економічного та соціального секторів 

(наприклад, торгових палат, асоціацій, підприємств, торгових асоціацій, 

культурних та соціальних закладів, організацій з охорони навколишнього 

середовища та туристичних агенцій);  

- відкриття ринку праці та гармонізацію кваліфікації людських 

ресурсів;  

- додатковий розвиток території, зокрема у сфері інфраструктури, 

транспорту, туризму, охорони навколишнього середовища, освіти, 

досліджень та співробітництва між малими та середніми підприємствами, а 

також через створення додаткових робочих місць;  

- вдосконалення планування просторового розвитку та регіональної 

політики, включно охорони навколишнього середовища;  

- поліпшення транскордонної транспортної інфраструктури.  

Соціокультурна додана вартість відображається через: 

- тривале, повторюване поширення інформації та знань про 

географію, структуру, економіку, соціально-культурну сферу та історію 

транскордонного регіону, зокрема і через використання ЗМІ;  

- загальні відомості про транскордонний регіон, представлені в 

картах, публікаціях, навчальному матеріалі тощо;  

- розширення кола спеціалізованих закладів, які є носіями інформації, 

зокрема церковних громад, шкіл, освітніх закладів для молоді та дорослих, 

культурних асоціацій, бібліотек, музеїв тощо;  
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- рівні можливості та всебічні знання про мову сусідньої країни чи 

про її діалекти, що є складовою транскордонного регіонального розвитку та 

передумовою для комунікації.  

 Важливим механізмом реалізації переваг ТКС є такі інституційні 

форми транскордонного співробітництва: 

- «робочі спільноти», які базуються на певних угодах, мають 

обмежені можливості і рідко включаються в європейські програми розвитку 

прикордонних територій;  

- установчі договори, що слугують для виконання певних програм.  

 Досвід демонструє, що ключові фактори розвитку спільних структур 

для транскордонного співробітництва полягають у наступному: 

- Спільні структури можуть бути засновані лише у відповідності до 

потреб тривалого та різнобічного співробітництва. Вони не повинні бути 

першим кроком у розвитку співробітництва.  

- Спільні структури, які мають повноваження приймати рішення, 

повинні складатися з рівного представництва партнерів по обидва боки 

кордону.  

- Кожна форма співробітництва, а також часто географічні умови 

території впливають на практичне вирішення проблем розвитку регіону.  

Практичні етапи розвитку транскордонного співробітництва свідчать, 

що найбільш раціональними є такі: 

- вивчення існуючих зв'язків між партнерами;  

- визначення стратегії розвитку;  

- розробка і забезпечення програм розвитку,  

- моніторинг і оцінка.  

Разом з тим практичне ТКС європейських країн свідчить, що, 

незважаючи на всі політичні зусилля, сьогодні не існує єдиного правового 

інструменту на території ЄС, який би безпосередньо регулював процеси 

транскордонного, міжрегіонального та міжнаціонального співробітництва.  
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Найбільш важливими основними нормативно-правовими актами у 

сфері регулювання процесів транскордонного співробітництва сьогодні є:  

- Північна угода про транскордонне співробітництво між 

муніципалітетами (1977 рік).  

- Європейська рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво 

між територіальними общинами або властями та додаткові протоколи до неї, 

які, однак, не можуть бути реалізовані безпосередньо, а виконують роль 

рамкових угод, які мають бути застосовані через дво- та трьохсторонні 

міжнародні угоди (Мадрид, 21 травня 1980 року).  

- Двосторонні угоди, такі, як Бенелюкська угода, Німецько-

нідерландська Ангольська угода, кожна з яких є заснована на Мадридській 

конвенції, і які спрощують співробітництво для транскордонних 

регіональних та/чи місцевих органів влади та для реалізації транскордонних 

програм.  

- Численні конвенції, договори, угоди та протоколи, які мають 

двосторонній чи трьохсторонній характер, учасниками яких є національні 

та/чи регіональні і місцеві органи влади. Ці документи часто містять 

декларації щодо готовності до добросусідського співробітництва, 

партнерства тощо, однак не створюють можливості для формування 

транскордонних структур.  

- Регіональні та місцеві угоди, які привели до створення багатьох 

прикордонних та транскордонних робочих спільнот - єврорегіонів і подібних 

структур на внутрішніх та зовнішніх кордонах ЄС.  

- Специфічна проектна співпраця, здебільшого спрощена через прямі 

двосторонні регіональні та місцеві угоди та, в деяких випадках, через 

європейські та національні правові інструменти (наприклад, спільні 

економічні компанії).  

Інституції міжрегіонального та міжнаціонального співробітництва, які 

недавно були створені в контексті програм ІНТЕРРЕГ B та C, за своїм 
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статусом не є такими, діяльність яких має юридичні наслідки. Водночас все 

ще відсутніми є правові інструменти вирішення цієї проблеми.  

Як результат, у попередні роки стратегічне довгострокове 

транскордонне співробітництво на регіональному та/чи місцевому рівні  було 

засновано на нормах приватного права. Існують лише три спеціалізовані 

транскордонні асоціації, що займаються налагодженням співробітництва у 

басейні Рейну, які діють відповідно до норм публічного права. Ці норми 

легше застосувати на рівні проектів (наприклад, щодо спільного постачання 

води, утилізації відходів, налагодження транскордонного національного 

парку чи природного заповідника), оскільки проекти мають вузьку юридичну 

сферу застосування, а також їх виконання легше контролювати. Водночас 

відсутньою є практика застосування публічного права у сфері 

міжрегіонального та міжнаціонального співробітництва. 

Разом з тим застосування норм публічного права для транскордонного 

співробітництва гарантуватиме:  

- тривалість та ефективність співробітництва, незалежно від його 

часових, географічних, лінгвістичних та організаційних характеристик;  

- що співробітництво не буде залежати від зміни політичної позиції та 

настроїв на урядовому, політичному та/чи адміністративному рівнях;  

- що існують всі можливості для довгострокового стратегічного 

співробітництва;  

- що регіональна та місцева влада, представлена у спільних 

транскордонних інституціях, буде нести відповідальність за демократичний 

моніторинг практичного впровадження транскордонного співробітництва;  

- обов’язкові форми співробітництва із залученням соціальних 

партнерів та громадян;  

- спільні та обов’язкові рішення, що приймаються співпрацюючими 

сторонами, та їх подальша реалізація;  

- що завдання/відповідальність може бути передана місцевим та/чи 

регіональним формам співробітництва;  
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- що співробітництво включатиме також управління програмами ЄС;  

- що завдяки використанню норм публічного права  регіональними 

та/чи місцевими структурами, а, отже, зростанню їх спроможності брати на 

себе юридичну та управлінську відповідальність, стане можливою 

децентралізація програм ЄС;  

- що є можливим існування єдиного транскордонного центру 

юридичної відповідальності, управління, фінансового та людського 

менеджменту;  

- що інституція транскордонного співробітництва, яка керується у 

своїй діяльності нормами публічного права, підпорядковується тим самим 

юридичним нормам [172].  

Отже, можна зробити висновок, що в майбутньому управління 

програмами ЄС в царині транскордонного співробітництва вимагатиме 

внесення відповідних коректив і загалом кардинально нового юридичного 

вирішення. 

Міжнародно-правові акти і угоди, підписані і ратифіковані в 

Україні. 

Базою розгортання транскордонного співробітництва України з 

державами Центральної та Східної Європи стали загальноєвропейські норми 

та принципи. У 1993 році Україна приєдналася до багатосторонньої 

Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або властями, підписаної країнами-членами Ради 

Європи в м. Мадрид 21 травня 1980 року (так звана Мадридська конвенція), 

яка містить 12 статей. У Преамбулі названої Конвенції зазначається, що Рада 

Європи намагається забезпечити участь територіальних общин або органів 

влади Європи в таких питаннях, як: 

- регіональний, міський та сільський розвиток, охорона 

навколишнього середовища, удосконалення інфраструктур і обслуговування 

населення, а також взаємодопомога у випадках стихійного лиха;  

- сприяння розквіту та розвитку прикордонних регіонів;  
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- розширення співробітництва і таким чином сприяння економічному 

та соціальному прогресу прикордонних регіонів і солідарності, яка об’єднує 

європейські народи [173].  

Стаття 1 Конвенції фіксує зобов’язання договірних Сторін сприяти 

поглибленню транскордонного співробітництва між територіальними 

общинами або органами влади, які знаходяться під юрисдикцією інших 

Договірних Сторін; Стаття 2 закріплює поняття транскордонного 

співробітництва, яке означає будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та 

розвиток добросусідських відносин між територіальними общинами або 

органами влади, які знаходяться під юрисдикцією двох або кількох 

Договірних Сторін, та укладення з цією метою необхідних угод або 

домовленостей. Згідно зі Статтею 3 Конвенції термін «територіальні общини 

або органи влади» означає общини, органи влади або організації, які 

здійснюють свої функції в межах місцевості або регіону та визначаються як 

такі внутрішнім законодавством кожної держави. Угоди та договори 

укладаються з належним урахуванням повноважень, закріплених внутрішнім 

законодавством кожної Договірної Сторони, щодо міжнародних відносин та 

загальної політичної орієнтації, а також з дотриманням правил контролю або 

нагляду, якими регулюється діяльність територіальних общин або органів 

влади. Детально прописані інші положення про врегулювання загальних 

проблем ТКС між прикордонними регіонами сусідніх держав та інше. 

Документ надає можливість усім бажаючим країнам при розробці своїх 

законодавств в царині ТКС враховувати типові міждержавні двосторонні або 

багатосторонні угоди, розроблені у Раді Європи і спрямовані на сприяння 

співробітництву між територіальними общинами та органами влади. 

Досягнуті домовленості та укладені угоди можуть грунтуватися на 

типових і рамкових угодах, статутах та договорах, які наводяться у Додатку 

до цієї Конвенції в пунктах 1.1-1.5 та 2.1-2.6 і в які можуть вноситися будь-

які необхідні зміни залежно від конкретної ситуації в кожній Договірній 
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Стороні. Ці типові і рамкові угоди, статути та договори призначаються для 

керівництва і не мають сили договору. 

Якщо Договірні Сторони визнають за необхідне укласти міждержавні 

угоди, в них, крім іншого, можуть визначатися контекст, форми та межі, в 

яких можуть здійснювати свою діяльність територіальні общини та власті, 

зацікавлені у транскордонному співробітництві. Кожна угода може також 

визначати общини або власті, яких вона стосується, а попередні положення 

не перешкоджають Договірним Сторонам використовувати за спільною 

згодою інші форми транскордонного співробітництва. Положення Конвенції 

не можуть також тлумачитися як такі, що анулюють вже існуючі угоди про 

співробітництво. 

В Додатку Конвенції, під назвою «Типові угоди, статути та договори 

про основні принципи транскордонного співробітництва між 

територіальними общинами або органами влади» – зафіксована система 

типових угод, розроблена з урахуванням наявності двох головних категорій, 

які визначаються в залежності від рівня укладання угоди, а саме: 

- типові міждержавні угоди про транскордонне співробітництво на 

регіональному та місцевому рівнях;  

- угоди, договори та статути про основні принципи співробітництва, 

які можуть бути основою для транскордонного співробітництва між 

територіальними общинами або органами влади.  

Характерно, що до компетенції держав, згідно із названим Додатком, 

входять лише дві типові міждержавні угоди: про розвиток транскордонного 

співробітництва та про регіональні транскордонні зв'язки. Інші міждержавні 

угоди лише встановлюють юридичні межі, які дозволяють територіальним 

общинам або органам влади реалізувати угоди або договори, відповідні 

основні принципи яких наведені у другій категорії, а саме: 

1. Типові міждержавні угоди  

1.1. Типова міждержавна угода про розвиток транскордонного 

співробітництва. 
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1.2. Типова міждержавна угода про транскордонні регіональні зв'язки. 

1.3. Типова міждержавна угода про транскордонні місцеві зв'язки. 

1.4. Типова міждержавна угода про транскордонне співробітництво на 

контрактній основі між місцевими органами влади. 

1.5. Типова міждержавна угода про органи транскордонного 

співробітництва між місцевими органами влади.  

2. Угоди, статути та договори про основні принципи співробітництва 

між місцевими органами влади 

2.1. Угода про основні принципи створення групи зв'язку між 

місцевими органами влади. 

2.2. Угода про основні принципи координації управління 

транскордонними місцевими державними справами. 

2.3. Угода про основні принципи створення транскордонних асоціацій 

приватного права. 

2.4. Договір про основні принципи поставки товарів або надання 

послуг між прикордонними місцевими общинами (типу "приватне право"). 

2.5. Договір про основні принципи поставки товарів або надання 

послуг між прикордонними місцевими общинами (типу "публічне право"). 

2.6. Договір про основні принципи створення органів транскордонного 

міжобщинного співробітництва.  

До Мадридської Конвенції входить також Додатковий Протокол, 

підписаний державами-учасницями Конвенції 9 листопада 1995 року, який 

визначив правові засади транскордонної співпраці територіальних спільнот і 

влад. Зазначений Протокол має 14 статей. 

Основні положення Додаткового протоколу до Мадридської Конвенції 

про транскордонне співробітництво є такими [173]: 

- угода про транскордонне співробітництво спричиняє обов'язки 

тільки для територіальних общин або властей, які її уклали (Стаття 1);  

- рішення, спільно ухвалені в рамках угоди про транскордонне 

співробітництво, виконуються територіальними общинами або властями в 



 363 

межах їхньої національної правової системи із дотриманням їхнього 

національного законодавства (Стаття 2);  

- угода про транскордонне співробітництво, укладена 

територіальними общинами або властями, може передбачати створення 

органу транскордонного  співробітництва, який може мати правосуб'єктність 

або не мати її. З урахуванням завдань, покладених на такий орган, та 

положень національного законодавства в угоді зазначається, суб'єктом якого 

права, державного чи приватного, він є в національних правових системах, до 

яких належать територіальні общини або власті, що укладають угоду (Стаття 

3);  

- якщо орган транскордонного співробітництва має правосуб'єктність, 

така правосуб'єктність повинна визначатися у законодавстві Договірної 

Сторони, на території якої розташована його штаб-квартира.  

Орган транскордонного співробітництва виконує завдання, покладені  

на  нього  територіальними общинами або властями, відповідно до його цілей 

та у спосіб, передбачений національним законодавством, яке регулює його 

діяльність. Таким чином: 

a) діяльність органу транскордонного співробітництва регулюється 

його статутом та законодавством держави, на території якої розташована 

його штаб-квартира; 

b) орган транскордонного співробітництва не має, однак, права 

вживати загальних заходів або заходів, які можуть зашкодити правам і 

свободам окремих осіб; 

c) орган транскордонного співробітництва фінансується з бюджетів 

територіальних общин або властей. Він не має права встановлювати збори 

фіскального характеру. Він може у разі необхідності  отримувати прибуток  

від послуг, наданих ним територіальним общинам або властям, користувачам 

або третім сторонам; 
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d) орган транскордонного співробітництва має річний кошторис і 

складає балансовий звіт, який затверджується ревізорами, що є незалежними 

від територіальних общин або властей, які беруть участь в угоді (Стаття 4); 

- Договірні Сторони можуть, коли це дозволяє їхнє національне 

законодавство, вирішувати про те, що орган транскордонного 

співробітництва має бути суб'єктом державного права і що для цілей 

правової системи кожної Договірної Сторони будь-які заходи, яких він 

вживає, повинні мати таку саму юридичну силу і такі самі правові наслідки, 

що і заходи, яких вживають територіальні общини або власті, що уклали 

угоду (Стаття 5).  

Протокол № 2 до Мадридської Конвенції від 5 травня 1998 року 

передбачає: 

- поширення принципів транскордонного співробітництва і на 

міжрегіональну співпрацю, тобто на взаємини не лише прикордонних 

регіонів країн-сусідів, але й регіонів різних країн, які не межують 

безпосередньо один з одним;  

- врахування, що для ефективного виконання своїх завдань 

територіальні общини або власті поглиблюють співробітництво не тільки із 

сусідніми властями інших держав (транскордонне співробітництво), але й з 

іноземними властями, які не є сусідами, але з якими існують спільні інтереси 

(міжтериторіальне співробітництво), а також що таке співробітництво 

здійснюється не тільки в рамках транскордонного співробітництва між 

органами та асоціаціями територіальних общин або властей, але й на 

двосторонньому рівні. Ці положення Преамбули Протоколу №2 є базовим 

для поширення дії Мадридської Конвенції і дає можливість країнам, що 

співпрацюють, приводити внутрішнє законодавство до міжнародних вимог.  

У статтях названого документу передбачається механізм реалізації 

ТКС не лише країн – сусідів, а й регіонів різних країн, які не мають спільного 

кордону, а саме: 



 365 

Стаття 1. Для цілей цього Протоколу "міжтериторіальне 

співробітництво" означає будь-яку спільну діяльність, спрямовану на 

започаткування відносин між територіальними общинами або властями двох 

або більше Договірних Сторін, крім відносин транскордонного 

співробітництва між сусідніми властями, включаючи укладання угод про 

співробітництво з територіальними общинами або властями інших держав. 

Важлива особливість ТКС зафіксована у Статті 2 названого документу 

про надання права суб’єктам залучатися до обговорення та укладати у 

рівноцінних сферах своєї компетенції угоди про міжтериторіальне 

співробітництво відповідно до процедур, передбачених у їхніх статутах, з 

дотриманням національного законодавства, і якщо такі угоди не суперечать 

міжнародним зобов'язанням Договірної сторони.  

У Статті 4 роз’яснюються і закріплюються положення щодо 

застосування зазначеного документу до міжтериторіального співробітництва 

mutatis mutandis. А Стаття 5 роз’яснює це важливе положення. В ній 

записано, що для цілей цього Протоколу "mutatis mutandis" означає, що у 

Рамковій конвенції та Додатковому протоколі термін "транскордонне 

співробітництво" означає "міжтериторіальне співробітництво" і що статті 

Рамкової конвенції та Додаткового протоколу застосовуються, якщо інше не 

передбачено цим Протоколом [173].  

Важливою є Стаття 8, в якій закріплюється можливість того, що: 

1. Цей Протокол відкритий для підписання державами, які підписали 

Рамкову конвенцію; вони можуть висловити свою згоду на обов'язковість для 

них цього Протоколу шляхом: 

a) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття чи 

затвердження;  

b) підписання за умови ратифікації, прийняття або затвердження з 

подальшою ратифікацією, прийняттям чи затвердженням. 

2. Держава-член Ради Європи не може підписати цей Протокол без 

застереження щодо ратифікації, прийняття чи затвердження або здати на 



 366 

зберігання ратифікаційну грамоту чи документ про прийняття або 

затвердження, якщо вона раніше не здала або одночасно не здає на 

зберігання ратифікаційну грамоту або документ про прийняття чи 

затвердження Рамкової конвенції. 

3. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи 

затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи. 

Отже, Європейська рамкова Конвенція про транскордонне 

співробітництво між територіальними громадами або властями разом із 

двома додатковими протоколами становить загальні міжнародно-правові 

засади транскордонного співробітництва регіонів держав Європи, у тому 

числі України. Ця Конвенція є основою формування в Україні законодавчої 

бази у цій сфері. Крім того, Україна приєдналась також до Декларації щодо 

регіоналізму в Європі, ухваленої Асамблеєю європейських регіонів 4 грудня 

1996 року. 

Приєднання до зазначених європейських законодавчих актів розширює 

правове поле транскордонного співробітництва, дає можливість передбачити 

нормами законодавства України встановлення відповідальності регіональних 

органів влади за спільно прийняті рішення, здійснення контролю за 

виконанням заходів, що випливають з угод про транскордонне 

співробітництво [174, с. 424]. 

Серед інших важливих документів, якими керується Україна як член 

Ради Європи, є Європейська хартія прикордонних і транскордонних регіонів 

(Гронау 1981, II редакція 1995); Хартія Конгресу місцевих і регіональних 

органів влади Європи (1994); Європейська хартія регіонального просторового 

планування (Торремолінос, Іспанія, 1983); «Базові принципи стійкого 

просторового розвитку європейського континенту» (Ганновер, 2000). 

Специфіка розвитку прикордонних територій враховується у багатьох інших 

конвенціях і хартіях щодо різноманітних сфер життя, починаючи від 

Кіотської Конвенції із спрощення та гармонізації митних процедур та 

Конвенції про комбіновані перевезення й інші угоди, що регулюють 
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відносини у сфері перевезень. До наведених документів належать і 

Європейська хартія регіональних мов і мов меншин (Страсбург, 1992), 

зокрема в частині, що стосується транскордонного обміну, та Європейська 

ландшафтна Конвенція (Флоренція, 2000), у якій згадуються транскордонні 

ландшафти. 

В Україні також діють чотири міжнародні конвенції в сфері охорони 

навколишнього середовища, а саме: 

- Конвенція про транскордонне забруднення повітря на значні 

відстані; 

- Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в 

транскордонному контексті; 

- Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій; 

- Конвенція з охорони і використання транскордонних водотоків і 

міжнародних озер. 

Щодо спрощення перетину кордонів для вантажів та людей прийнято 

та діють ще ряд конвенцій, наприклад: Конвенція про комбіновані 

перевезення; Міжнародна конвенція 1973 року зі спрощення та гармонізації 

(узгодження) митних процедур (Конвенція Кіото), у якій встановлюються 

зобов'язання сторін щодо сприяння спрощенню, уніфікації та гармонізації 

митних режимів, що значною мірою створює умови для ліквідації 

протекціоністських бар'єрів. До Конвенції додаються 30 узгоджених 

Додатків, які стосуються стандартів та рекомендованої практики митних 

формальностей у міжнародних зв'язках, у т.ч. прикордонних. 

Частиною законодавчої бази України, що також регламентує 

транскордонні стосунки, є низка двосторонніх угод. Зокрема це Угода про 

добросусідські відносини та співробітництво між Республікою Польща та 

Україною від 18.05.1992 р. (набула чинності 30.12.1992 р.), Договір про 

основи добросусідства та співробітництва між Україною та Угорською 

Республікою від 6.12.1991 р., Договір про сусідство, дружні відносини та 

співробітництво між Україною та Словацькою Республікою від 29.06.1993 р., 
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Договір про відносини добросусідства та співробітництва між Україною та 

Румунією від 2.06.1997 р.; Договір про дружбу, співробітництво і 

партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31.09.1997 р.; Угода 

між урядом України та урядом Республіки Молдова про співробітництво між 

прикордонними областями України та адміністративно-територіальними 

одиницями Республіки Молдова від 11.03.1997 р. 

Слід також згадати Укази Президента України «Про заходи щодо 

розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними 

прикордонними областями Російської Федерації» від 25.03.1994 р. (№ 112/94 

із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 

3.06.1994 р. № 271/94, від 9.06.1994 р. № 287/94) і «Про заходи щодо 

розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними 

областями Республіки Білорусь і Придністровською Республікою та інші.  

Законодавство України про транскордонне співробітництво 

Про важливість транскордонного співробітництва для України свідчить 

постійна увага до цієї форми зовнішньоекономічної діяльності з боку 

Президента України. Так, у Посланні Президента України В.Ющенка до 

Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2008 

році відмічалась важливість підтримки, розвитку і перебудови складових 

транзитного транскордонного потенціалу держави. Зокрема у названому 

посланні Президент України просить парламент підтримати його ініціативи 

стосовно реконструкції основних аеропортів, автомобільних доріг та мостів і 

гарантування безпеки транспортних перевезень. Цьому питанню 

присвячений підрозділ Послання під назвою «Транзитний потенціал 

України». В ньому говориться: «Необхідно забезпечити реалізацію 

державних програм, зокрема з розвитку мережі міжнародних транспортних 

коридорів, будівництва доріг, визначених для підготовки до чемпіонату 

Євро-2012. Верховну Раду та уряд прошу завершити роботу з внесення змін 

до закону «Про концесії», «Про концесії на будівництво та експлуатацію 
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автомобільних доріг», «Про викуп земельних ділянок приватної власності 

для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності» [175].  

Серед першочергових завдань, як відзначив Президент України, є 

результативне проведення базових переговорів з Європейським Союзом, 

належне втілення планів співробітництва із стратегічними партнерами і 

сусідніми державами, зосередження на проектах регіональної взаємодії. 

У загальній структурі нормативно-правового забезпечення розвитку 

прикордонних територій і транскордонного співробітництва базовим став 

уже названий Закон України «Про транскордонне співробітництво». 

Саме цим законом врегульовані правові, організаційні та економічні 

питання розвитку транскордонного співробітництва та його державної 

фінансової підтримки. Ним були розширені повноваження органів місцевого 

самоврядування і місцевих органів виконавчої влади у цій сфері, вважають 

автори монографії «Державна регіональна політика України: особливості та 

стратегічні пріоритети» за редакцією доктора економічних наук, професора 

З.С.Варналія [176, с. 693]. 

Його особливість і значимість у тому, що в ньому враховані 

геополітичні зміни в Європі після 1 травня 2004 року (вступ 10 нових членів 

ЄС і вихід названого об’єднання на західні кордони України), а також 

принципові положення, що містяться у Посланні Європейської Комісії 

«Прокладаючи шлях до нових інструментів розвитку сусідських відносин» 

від 1 липня 2003 року, яке стало продовженням попереднього послання від 

11 березня 2003 року «Розширена Європа — сусідні країни: нова структура 

відносин з нашими східними та південними сусідами». Відомо, що цей 

документ визначав чотири ключових завдання прикордонного 

співробітництва: 

- сприяння економічному і соціальному розвитку прикордонних 

територій;  

- об’єднання зусиль в боротьбі із організованою злочинністю, 

вирішення питань охорони навколишнього середовища і охорони здоров’я;  
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- сприяння розвитку ефективних і безпечних кордонів;  

- розвиток гуманітарних зв’язків у прикордонних районах.  

Саме ці базові положення документів, прийнятих Європейською 

Комісією у 2003 році, були враховані розробниками Закону України «Про 

транскордонне співробітницво». 

Слід зазначити, що прийняття спеціального закону про ТКС є знаковою 

подією. Аналогічних законів немає в інших країнах, вони не передбачені в 

європейському праві, оскільки країни Європи керуються з цього питання 

положеннями Мадридської Конвенції 1980 року.  

Важливим є те, що вперше в законодавстві незалежної України 

комплексно і системно закріплено законодавчо-правову основу 

транскордонного співробітництва та організаційні механізми його реалізації, 

форми і методи державної підтримки транскордонних зв’язків. 

Так, Стаття 1 Закону України "Про транскордонне співробітництво" 

закріплює основні терміни та розкриває їх значення.   

Транскордонне співробітництво - спільні дії, спрямовані на 

встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, 

екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, 

їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади 

України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших 

держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством; 

- єврорегіон — організаційна форма співробітництва адміністративно-

територіальних одиниць європейських держав, що здійснюється відповідно 

до дво- або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво; 

- суб'єкти транскордонного співробітництва — територіальні 

громади, їх представницькі органи, місцеві органи виконавчої влади України, 

що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами 

влади інших держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним 

законодавством та угодами про транскордонне співробітництво; 
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- угода про транскордонне співробітництво — угода між суб'єктами 

транскордонного співробітництва, яка регламентує правові, організаційні, 

економічні та інші аспекти цього співробітництва; 

- учасники транскордонного співробітництва — юридичні та фізичні 

особи, громадські організації, що беруть участь у транскордонному 

співробітництві. 

Відповідно до Статті 2 закону метою транскордонного 

співробітництва є розвиток соціально-економічних, науково-технічних, 

екологічних, культурних та інших зв'язків між суб'єктами та учасниками 

транскордонного співробітництва. В свою чергу зазначений розвиток 

базується на наступних принципах: 

- повага до державного суверенітету, територіальної цілісності та 

непорушності кордонів держав; 

- урахування під час укладення угод про транскордонне 

співробітництво повноважень суб'єктів та прав учасників транскордонного 

співробітництва; 

- узгоджене усунення політичних, економічних, правових, 

адміністративних та інших перешкод для взаємної співпраці. 

Закон України "Про транскордонне співробітництво", зокрема його 

Стаття 5, визначає, в яких організаційних формах може здійснюватись 

транскордонне співробітництво в Україні: 

- в межах створеного єврорегіону; 

- шляхом укладення угод про транскордонне співробітництво в 

окремих сферах; 

- шляхом встановлення та розвитку взаємовигідних контактів між 

суб'єктами транскордонного співробітництва. 

Важливі положення щодо координації ТКС та контроль за реалізацією 

законодавства у цій сфері спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з економічних питань закріплені у Статті 6 закону. 
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Законодавець чітко формулює перелік повноважень суб’єктів 

транскордонного співробітництва України (Стаття 7), зобов’язавши їх: 

- укладати угоди про транскордонне співробітництво і забезпечити їх 

виконання;  

- забезпечити виконання зобов'язань України за міжнародними 

договорами України про транскордонне співробітництво;  

- брати участь у розробленні та реалізації спільних проектів (програм);  

- приймати рішення про вступ до відповідних міжнародних асоціацій, 

інших об'єднань;  

- вносити пропозиції щодо запровадження спеціального порядку 

пропуску через державний кордон;  

- вносити у разі потреби у встановленому порядку пропозиції щодо 

внесення змін до актів законодавства з питань транскордонного 

співробітництва [177].  

Стаття 8 закону закріплює право суб’єктів ТКС щодо укладання угод у 

межах своїх повноважень, а Статтею 9 передбачено утворення органів 

транскордонного співробітництва, які мають виконувати завдання, покладені 

на них територіальними громадами. Ці положення важливі для посилення 

контролю за реалізацією транскордонних програм. Закон чітко регламетує 

положення щодо принципів і форм державної підтримки транскордонного 

співробітництва загалом (Стаття 10) та фінансової підтримки програм, що 

мають достатню аргументацію і були відібрані на конкурсній основі за 

цілями і пріоритетами (Стаття 11). 

Закон закріплює функції центральних органів виконавчої влади у сфері 

державної підтримки транскордонного співробітництва (Стаття 12). Зокрема, 

названі органи:  

- проводять моніторинг виконання державних програм розвитку 

транскордонного співробітництва;  



 373 

- розглядають пропозиції суб'єктів транскордонного співробітництва 

України щодо включення проектів (програм) ТКС до державних програм 

розвитку транскордонного співробітництва;  

- здійснюють у межах своєї компетенції координацію та взаємне 

узгодження державних галузевих, регіональних програм і державних програм 

розвитку транскордонного співробітництва під час формування проекту 

державного бюджету України на відповідний рік.  

Без сумніву, до позитивних моментів розглядуваного Закону слід 

віднести чітке визначення суб`єктів транскордонного співробітництва, а 

також його учасників. Останнє важливе з огляду на те, що, як уже 

зазначалось, однією з українських реалій здійснення транскордонного 

співробітництва й досі залишаються спроби жорсткого адміністрування з 

боку місцевих органів влади замість координації зусиль різних суб’єктів. До 

речі, сам закон, визначаючи функції суб`єктів транскордонного 

співробітництва України, робить наголос саме на здійсненні ними 

координаційних функцій. 

Оцінюючи ж місце Закону "Про транскордонне співробітництво" у 

розбудові політики регіонального розвитку в Україні, варто звернути увагу 

на його неоднозначну оцінку експертами. 

По-перше, закон фактично ігнорує роль транскордонного 

співробітництва як одного з інструментів регіонального розвитку і не 

розглядає його як складову частину регіональної політики України. 

По-друге, розробникам закону не вдалося подолати погляд на 

транскордонне співробітництво як інструмент переважно економічної 

співпраці. Зокрема, загальну координацію транскордонного співробітництва 

законом покладено на спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади з питань економічної політики. Між тим, як явище, 

транскордонне співробітництво є набагато складнішим та багатовимірним, 

охоплює набагато ширше коло аспектів життєдіяльності мешканців 

прикордонних територій, ніж економічна співпраця. 
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По-третє, зазначений закон законсервував існуючі форми державної 

фінансової підтримки транскордонного співробітництва, а фактично її 

відсутність. Зокрема, тут зазначено, що державна фінансова підтримка може 

надаватися проектам (програмам) транскордонного співробітництва, які 

мають достатню аргументацію щодо ефективного розв`язання актуальних 

проблем і були відібрані на конкурсній основі. (Стаття 11 закону). Однак 

джерела та механізм надання такої підтримки з боку держави не 

визначаються. Слід зазначити, що сьогодні проекти і програми 

транскордонного співробітництва, які здійснюються у прикордонних 

регіонах України, фінансуються здебільшого міжнародними донорами. 

По-четверте, Закон не враховує зміни механізму підтримки 

транскордонного співробітництва з боку Європейського Союзу, зокрема 

нових інструментів добросусідства і реформування відповідних програм 

Європейської Комісії (Phare/Tacis CBC та INTERREG) після оголошення 

повідомлень 1)"Ширша Європа - сусідство: нова структура відносин з 

нашими східними та південними сусідами" (Брюссель, 11.03.2003 рік) і 

2)"Прокладаючи шлях для запровадження нового інструменту відносин з 

країнами-сусідами" (Брюссель, 1.07.2003 рік). 

Тут важливими є два моменти. Перший перегукується з наведеними 

зауваженнями щодо стану фінансової підтримки проектів і програм 

транскордонного співробітництва з боку держави та місцевої влади. Однією з 

основних вимог щодо фінансування Європейською Комісією програмам 

сусідства є забезпечення самим реципієнтом фінансової допомоги в межах не 

менш як 20% вартості проекту. У багатьох випадках місцеві бюджети 

неспроможні виділити кошти на подібне співфінансування.  

Другий момент пов`язаний з наголосом на застосуванні програмного 

підходу до розвитку співробітництва на кордоні розширеного ЄС. Йдеться 

про необхідність спільного планування і координації розвитку прикордонних 

територій місцевими органами влади сусідніх держав, а також запровадження 

принципу децентралізованої організації "програм сусідства". Останній 
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передбачає підвищення ролі власне місцевих органів влади у визначенні 

пріоритетів транскордонного співробітництва для тієї чи тієї території. 

І тут стають помітними наслідки гальмування адміністративної 

реформи в Україні, зокрема недостатність можливостей для здійснення 

стратегічного планування і координації транскордонних програм з боку 

органів місцевого самоврядування та жорстка підпорядкованість місцевих 

органів державної влади центру. 

Попри те, що Закон України "Про транскордонне співробітництво" 

майже не підлягає критиці з правової точки зору, однак він демонструє 

хибність регіональної політики, що здійснювалась у нашій країні і призвела 

до фактичної відсутності ефективних адміністративних, фінансових та 

інституційних інструментів територіального розвитку й забезпечення 

конкурентоспроможності українських регіонів. І сьогоднішні проблеми 

здійснення транскордонного співробітництва місцевими громадами та 

владами України є прямим віддзеркаленням вад цієї політики.  

Досвід здійснення транскордонного співробітництва 

центральноєвропейськими сусідами України показує, що воно розглядається 

ними як складова політики регіонального розвитку. Як відмічалось, зазначені 

країни не ухвалюють спеціальних законів про транскордонне 

співробітництво, маючи натомість закони про регіональний розвиток. 

Поряд із Законом України «Про транскордонне співробітництво» 

важливе місце займають стратегічно важливі документи. 

15 березня 2006 р. Кабінетом Міністрів України прийнято 

Розпорядження №149-р «Про Концепцію Державної програми розвитку 

транскордонного співробітництва на 2007-2010 рр.». відповідно до якого 

Міністерством економіки розробляється проект Державної програми 

розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки. Метою 

Програми є активізація розвитку соціально-економічних, науково-технічних, 

екологічних, культурних та інших зв’язків між суб’єктами транскордонного 

співробітництва. 
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Основною проблемою у підготовці державної програми є отримання 

від регіонів заявок-проектів у сфері транскордонного співробітництва щодо 

фінансової підтримки з державного бюджету. Цей процес ускладнений 

відсутністю фахівців з питань транскордонного співробітництва, особливо в 

регіональних органах державної влади та органах місцевого самоврядування 

районного та селищного рівнів, а також високим рівнем плинності кадрів. 

Тому основні заходи Програми розраховані на реалізацію протягом 2007-

2010 рр., а їх щорічна конкретизація буде формуватися в міру надходження 

заявок. 

У Концепції Державної програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2007-2010 роки на підставі попереднього аналізу стану 

справ називаються причини повільного розвитку ТКС та дається 

обгрунтування необхідності його активізації. В документі зазначається, що 

такими причинами є: 

- - недостатній рівень самостійності місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування у прийнятті рішень щодо 

здійснення спільних із суб’єктами транскордонного співробітництва 

іноземних держав заходів; 

- - відсутність комплексного підходу до організації транскордонного 

співробітництва, у тому числі кваліфікованих кадрів, здатних забезпечити 

підготовку необхідних проектів транскордонного співробітництва та 

контактувати з представниками територіальних громад іноземних держав, з 

урахуванням відповідного фахового рівня та мовних знань; 

- - неможливість співфінансування проектів транскордонного 

співробітництва у сфері науки, освіти, культури, зв’язку, охорони здоров’я, 

туризму;  

- - низький рівень залучення недержавних підприємств, установ, а 

також громадських організацій до здійснення заходів у рамках 

транскордонного співробітництва; 
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- - повільні темпи розбудови прикордонної інфраструктури і 

спрощення процедури митного контролю, що перешкоджає здійсненню 

швидкого транзиту товарів та переміщення людей [178]. 

Розвиток транскордонного співробітництва є важливим аспектом 

реалізації регіональної політики та необхідною передумовою для активізації 

зовнішньоекономічної діяльності регіонів. 

У Концепції сформульовані мета і завдання Програми. Мета Програми 

полягає в активізації розвитку соціально-економічних, науково-технічних, 

екологічних, культурних та інших зв’язків між суб’єктами транскордонного 

співробітництва. 

Основними завданнями Програми є: 

- активізація зовнішньоекономічної діяльності регіонів;  

- розвиток малого та середнього підприємництва; 

- збереження навколишнього природного середовища;  

- розвиток соціальної сфери. 

Цінністю названого документу є напрацювання можливих 

стимулювання розвитку транскордонного співробітництва. 

Перший варіант — стимулювання розвитку транскордонного 

співробітництва шляхом надання державної фінансової підтримки переважно 

проектам, які реалізуються в межах існуючих єврорегіонів. 

Збільшення обсягів фінансування та кількості проектів, що 

реалізуються в рамках єврорегіонів, сприятиме активізації тісної співпраці з 

європейськими суб’єктами транскордонного співробітництва та зростанню 

обсягів фінансової підтримки таких проектів з боку Європейського Союзу.  

Водночас незначні обсяги міжнародної технічної допомоги, 

спрямованої на реалізацію проектів транскордонного співробітництва в 

східних та центральних регіонах, створять нерівні умови порівняно із 

західними регіонами, що не відповідає принципам та засадам регіональної 

політики держави.  
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Другий варіант (оптимальний) — створення комплексної системи 

розвитку транскордонного співробітництва, відповідно до якої 

здійснюватиметься фінансування проектів транскордонного співробітництва 

по всій території країни за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 

а також із залученням інших коштів, у тому числі тих, що виділяються в 

рамках міжнародної технічної допомоги. 

Важлива роль Програми в тому, що вона зафіксувала можливі джерела 

фінансування транскордонного співробітництва. Передбачається, що 

комплексна фінансова підтримка дасть можливість до 2010 року: 

- поліпшити загальнодержавні зовнішньоекономічні показники, у тому 

числі збільшити обіг товарів та послуг, залучити нові інвестиції в 

національну економіку; 

- підвищити рівень добробуту населення регіонів; 

- залучити додаткові обсяги міжнародної технічної допомоги. 

Згідно з Концепцією Державної програми, вона передбачає шляхи і 

способи розв’язання проблем розвитку транскордонного співробітництва. 

Так, розвиток ТКС здійснюватиметься за такими пріоритетними 

напрямами:  

- модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної мережі 

для збільшення її пропускної спроможності;  

- збільшення кількості пунктів пропуску через державний кордон з 

метою оптимізації переміщення товарів та людей; 

- розбудова виробничої та соціальної інфраструктури регіонів, 

спрямована на стимулювання їх економічного розвитку і поліпшення якості 

життя та добробуту громадян; 

- розвиток взаємодії у підприємницькій діяльності, туристичній галузі; 

- розроблення і створення спільної системи захисту навколишнього 

природного середовища; 

- заохочення транскордонного співробітництва у сфері культури, 

освіти, науки і соціальній сфері; 



 379 

- зміцнення інституціонального співробітництва; 

- активізація обміну інформацією; 

- розвиток взаємодії між територіальними громадами.  

Реалізація зазначених напрямів здійснюватиметься шляхом 

розроблення та впровадження проектів транскордонного співробітництва. 

Передбачається, що зазначені проекти ТКС розробляються суб’єктами та за 

результатами проведення конкурсного відбору включаються до Програми. 

Координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади 

щодо виконання Програми здійснює Мінекономіки, яке щороку звітує.  

Якщо говорити щодо очікуваних результатів прогнозування, то автори 

документу стверджують, що у результаті виконання Програми 

передбачається забезпечити: 

- активізацію зовнішньоекономічної діяльності регіонів, розвиток 

малого та середнього підприємництва, регіональних мереж транспорту та 

зв’язку, розбудову інфраструктури державного кордону; 

- розвиток соціальної сфери, здійснення заходів із забезпечення 

зайнятості населення, реалізацію узгодженої політики у сфері трудових 

відносин, охорони праці, соціального забезпечення та соціальних гарантій; 

- збереження навколишнього природного середовища та вжиття 

заходів, спрямованих на його відновлення, раціональне використання 

природних ресурсів, організацію екологічного контролю та запобігання 

забрудненню територій; 

- зменшення територіальних диспропорцій, наближення економічного 

та соціального рівня розвитку регіонів України до рівня регіонів країн 

Європейського Союзу; 

- розвиток існуючих єврорегіонів та утворення нових; 

- активізацію транскордонного співробітництва між територіальними 

громадами.  

Виконання Програми значно посилить транскордонне співробітництво, 

що сприятиме підвищенню рівня життя населення регіонів, поліпшенню 
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результатів зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі за рахунок 

досягнення позитивної динаміки прикордонної торгівлі як складової частини 

зовнішньої торгівлі, залученню нових інвестицій у національну економіку.  

Щодо фінансового забезпечення Програми. Воно буде здійснюватися 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел. Обсяг 

бюджетних призначень на відповідний рік спрямовується на державну 

фінансову підтримку Програми згідно з проектами транскордонного 

співробітництва, перелік яких щороку формується Мінекономіки та 

затверджується Кабінетом Міністрів України
 
[178]. 

Поряд із розглянутими базовими нормативно-правовими документами, 

що регулюють процеси транскордонного співробітництва в Україні, діє ще 

низка інших законів, важливих для цієї сфери. 

Це закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 

21.05.1997р.) та «Про місцеві державні адміністрації» (від 09.04.1999 р.), у 

яких встановлені загальні правові підстави для участі у транскордонному 

співробітництві місцевих територіальних громад або властей.  

Існує також чималий перелік двосторонніх угод, що регламентують 

співробітництво між Україною та іншими державами у питаннях режиму 

кордону, пересування людей, транспортних засобів і товарів через кордони, 

співробітництва між прикордонними службами. 

До транскордонного співробітництва мають безпосереднє відношення 

документи, що визначають стратегічні напрями руху України у бік ЄС. 

Передусім це Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, 

затверджена Указом Президента України від 11.06.1998 р., а також 

Національна програма інтеграції України до Європейського Союзу, схвалена 

у вересні 2002 р., та План дій Україна-Європейський Союз на 2005-2007 

роки, схвалений у квітні 2005 року та інші.  

Підзаконні акти місцевого рівня 

Діяльність областей та єврорегіонів щодо транскордонного 

співробітництва базується на укладених договорах та угодах міждержавного 
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рівня та угодах і рішеннях про співпрацю між органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з адміністративно-

територіальними одиницями країн, що входять до складу єврорегіонів. Угоди 

реалізуються як в цілому на території областей, так і на території 

єврорегіонів. Так, по єврорегіону «Буг» транскордонне співробітництво 

регулюється 22 угодами та іншими рішеннями, «Нижній Дунай» - 4, 

Карпатського єврорегіону - 34, «Верхній Прут» - 15, «Дніпро» - 2, 

«Слобожанщина» - 2 [179, с. 693-695]. 

Значну частину законодавчої бази України щодо ТКС формують 

міждержавні угоди добросусідства та співробітництва, які передбачають  

розвиток ТКС, або міжурядові угоди про співробітництво між 

прикордонними областями України та адміністративно-територіальними 

одиницями сусідніх держав. Нині всі області України мають укладені 

транспортні угоди про співпрацю із сусідніми територіями суміжних країн. 

Зокрема Закарпатська область, яка межує із територіями 4-х сусідніх 

країн-членів ЄС, чітко визначила найбільш важливі пріоритети 

прикордонних взаємовідносин і транскордонного співробітництва. 

Заслуговують на увагу основні положення таких угод: 

1. Рамкової угоди про міжрегіональне співробітництво між 

Закарпатською областю України і Кошицьким краєм Словацької Республіки, 

укладеної у 1999 році. 

У сфері економіки Сторони сприятимуть: 

- • обміну досвідом і організації різних форм навчання з питань 

реалізації механізмів ринкової економіки і зміни форм власності; 

- участі суб'єктів господарської діяльності Сторін у взаємній торгівлі, 

семінарах, нарадах і зустрічах представників ділових кіл; 

- обміну актуальною економічно-господарською та юридичною 

інформацією; 
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- взаємному розвитку експортно-імпортних відносин, в першу чергу в 

переробці надлишків сільськогосподарської продукції та виробництві товарів 

широкого вжитку із місцевої сировини; 

- налагодженні широкої кооперації в галузі використання сировини, 

матеріалів, насіння, племхудоби, добрив, засобів захисту рослин, машин та 

обладнання; 

- обміну технологіями і науковими досягненнями; 

- налагодженню співпраці між господарськими та виробничими 

об'єднаннями, в тому числі шляхом створення спільних підприємств, 

господарських товариств та розширення спільної виробничої діяльності; 

- розробці пропозицій щодо відкриття нових пунктів пропуску на 

спільному українсько-словацькому кордоні; 

- розробці спільних проектів по розбудові прикордонної та 

транспортної інфраструктури з поданням на міжнародний тендер для 

фінансування через європейські програми "ТАCІS" та "РНАRЕ".  

2. Угоди про співробітництво між Пряшівським крайським урядом 

Словацької Республіки і Закарпатською обласною державною адміністрацією 

України, укладеної у 2000 році.  

Сторони зобов'язуються визначати і підтримувати розвиток 

співробітництва різними, попередньо погодженими, формами в галузях, 

визначених у Статті 1 цієї Угоди, в тому числі такими, як: 

- взаємний обмін делегаціями органів влади обох Сторін;  

- активна робота в органах словацько-українського транскордонного 

співробітництва, підготовка пропозицій щодо розвитку ефективної співпраці 

в сферах спільних інтересів і потреб;  

- підтримка розвитку економічної і торговельної діяльності, в тому 

числі у сфері розвитку малого і середнього бізнесу;  

- взаємний обмін інформацією і досвідом у сфері підприємництва і 

торгівлі, інвестицій, створення спільних підприємств у правових аспектах, 

пов'язаних з цим;  
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- взаємний обмін інформацією у сфері розробки і реалізації 

регіональної політики і регіонального розвитку;  

- впровадження спільних стратегій розвитку транскордонного 

співробітництва і наступних концептуальних документів у сфері 

транскордонного співробітництва;  

- обмін інформацією і досвідом у сфері охорони і використання 

природного середовища;  

- обмін інформацією і досвідом у сфері туризму, агротуризму, 

відпочинку на воді, розвиток і впровадження корисних інформаційних 

систем у сфері туризму;  

- спільна координація здійснення аналізу і територіальних планів у 

прикордонних областях;  

- підтримка започаткування і розвитку співробітництва суб'єктів і 

інституцій освіти, культури, спорту, досліджень і науки, розташованих на 

території обох Сторін;  

- підтримка діяльності місцевих і регіональних суб'єктів, метою яких 

є започаткування і розвиток співробітництва, в тому числі співробітництва 

між виконавчими органами рад та органами місцевого самоврядування;  

- обмін досвідом у сфері управління транспортом і дорожньою 

справою, розвиток транспортної інфраструктури;  

- обмін досвідом у сфері соціальної і культурної інтеграції, надання 

соціальних служб і охорони здоров'я.  

3. Угоди про ІНТЕРРЕГІО - про трилатеральне співробітництво 

Закарпатської області (Україна), Сату-Марського повіту (Румунія) та області 

Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина), укладеної 6 жовтня 2000 року: 

ІНТЕРРЕГІО на транскордонних територіях Угорщини, Румунії, 

України планує і реалізує розвиток у таких конкретних напрямах: 

- спільний кордон і інфраструктури, які відносяться до нього;  
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- п’ятий Європейський транспортний коридор (автодороги, залізниця 

та ін.), а також розбудова інфраструктури області Сатмар, яка відноситься до 

ІНТЕРРЕГIO;  

- охорона природи, навколишнього середовища та водних ресурсів;  

- економіка та іноземний туризм;  

- збереження спільних культурних спадщин населення прикордонних 

регіонів;  

- освіта та культура.  

ІНТЕРРЕГIO підтримує, координує, організує та розвиває розробку та 

реалізацію транскордонних проектів та програм згідно з Додатком. 

ДОДАТОК до трилатеральної Угоди ІНТЕРРЕГІО про співробітництво 

Закарпатської області (Україна), Сату-Марського повіту(Румунія) та області 

Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина): 

I. Двосторонній українсько-угорський проект Міжнародний пункт 

переходу Лужанка-Берегшурань: 

- будівництво об'єктів митної і прикордонної інфраструктури;  

- будівництво об'їзних шляхів в обхід м. Берегова і с. Лужанка.  

II. Тристоронній українсько-румунсько-угорський проект Міжнародна 

ріка Тиса: 

- будівництво та відновлення водозахисних дамб, берегоукріплення; 

- створення автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи 

прогнозу паводків і управління водними ресурсами в басейні р.Тиса; 

- створення міжнародного Екоцентру "Тиса" та міжнародного 

природоохоронного регіону "Тисянська долина"; 

- створення тристоронньої моніторингової системи в басейні р. Тиса.  

III. Двосторонній українсько-угорський проект Мукачівський замок: 

-завершення реставраційних робіт; 

- внесення під патронат ЮНЕСКО; 

- виготовлення пам'ятника Ілоні Зріні.  
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IV. Двосторонній українсько-румунський проект Міжнародний пункт 

переходу Дяково-Халмеу: 

- будівництво об'єктів митної і прикордонної інфраструктури.  

V. Реалізація спільного проекту природно-рекреаційного комплексу на 

базі солоних озер в смт Солотвино Тячівського району.  

VI. Розробка і реалізація проекту щодо розвитку спортивно-

туристичного комплексу "Синяк" Мукачівського району.  

4. Рамкової угоди про міжрегіональне співробітництво між 

Закарпатською областю України та повіту Марамуреш Республіки Румунія. 

В галузі економіки Сторони сприятимуть: 

- обміну досвідом в організації різних форм навчання з питань 

механізму ринкової економіки та зміни форм власності;  

- участі суб’єктів господарської діяльності Сторін у взаємній торгівлі, 

семінарах, нарадах та зустрічах представників ділових кіл;  

- обміну актуальною економічно-господарською та юридичною 

інформацією;  

- взаємному розвитку експортно-імпортних відносин, у першу чергу в 

переробці надлишків сільськогосподарської продукції та виробництві товарів 

широкого вжитку із місцевої сировини;  

- налагодженню широкої кооперації в галузі використання сировини, 

матеріалів насіння, племінної худоби, добрив, засобів захисту рослин, машин 

та обладнання;  

- обміну технологіями та науковими дослідженнями;  

- налагодженню співпраці між господарськими та виробничими 

об'єднаннями, в тому числі шляхом створення спільних підприємств, 

господарських товариств та розширення спільної виробничої діяльності з 

залученням інвестицій з обох Сторін в рамках дії Закону України "Про 

спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області".  
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5. Угоди між Закарпатською обласною державною адміністрацією 

України та Підкарпатським воєводством Республіки Польща про 

транскордонне співробітництво, укладеної 21 червня 2002 року. 

Сторони будуть сприяти реалізації співпраці регіонів, міст, сільських 

громад, установ та підприємств у таких галузях: 

- прикордонна та транспортна інфраструктура; сільське господарство 

та переробна промисловість;  

- освіта і професійна підготовка; охорона середовища;  

- цивільна оборона;  

- охорона прав національних меншин та їх культурної спадщини.  

Співпраця Сторін буде торкатися зокрема: 

1. Обміну інформацією та досвідом у сфері економічної діяльності з 

детальним узгодженням підтримки контактів між представниками та 

організаціями, малих та середніх підприємств і установами, що підтримують 

розвиток підприємництва. 

2. Обміну інформацією та досвідом пов'язаних з діяльністю та умовами 

інвестицій у спеціальних економічних зонах; 

3. Обміну інформацією та досвідом у сфері впровадження механізмів 

ринкової економіки та майнових перетворень; 

4. Обміну інформацією та досвідом у сфері впровадження та 

розповсюдження сучасних технологій вирощування, зберігання та переробки 

продукції сільського господарства; 

5. Обміну інформацією та досвідом у сфері охорони середовища, а 

особливо проведення спільних досліджень і прикордонного моніторингу та 

вжиття спільних заходів з метою запобігання та ліквідації наслідків 

забруднення середовища; 

6. Вжиття необхідних заходів щодо введення в дію пункту переходу на 

спільному міждержавному кордоні; 
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7. Налагодження нових та розвиток існуючих контактів між закладами 

науки і освіти та науково-дослідними центрами, шляхом обміну груп молоді 

та галузевих працівників; 

8.  Обміну інформацією та спільних дій у випадку надзвичайних 

техногенних та природніх катаклізмів, зокрема аварій пов'язаних з викидами 

та розповсюдженням небезпечних хімічних  елементів,  а  також  катастроф,  

ураганів,  повеней,  буреломів,  пожеж, радіологічного забруднення, епідемій 

та епізотій, які можуть справити негативний вплив на території обидвох 

сторін; 

9.  Розвитку контактів та обміну досвідом між органами та 

підрозділами державних адміністрацій; 

10. Обміну інформацією і досвідом у галузі політики щодо 

національних меншин: відповідно, української - на території Підкарпатського 

воєводсва і польської - на території Закарпатської області; 

11. Обміну інформацією і досвідом у галузі методів і форм охорони 

культурної спадщини між відповідними службами Підкарпатського 

воєводства і Закарпатської області; 

12. Обміну інформацією і досвідом у галузі процесів пристосування у 

контексті інтеграції у Європейський Союз з детальним врахуванням нових 

функцій і завдань органів державної влади, а також нових форм 

міжрегіональних контактів в рамках програм дво-та багатосторонньої 

співпраці. 

Важлива роль нормативно-правової основи і розвитку транскордонного 

співробітництва є розроблення загальних принципів та форм державної 

підтримки. Основними принципами державної підтримки розвитку 

транскордонного співробітницва є: 

- об'єктивність, відкритість та економічна обґрунтованість відбору 

проектів (програм) транскордонного співробітництва для надання державної 

підтримки;  
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- концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних та найбільш 

обґрунтованих проектах (програмах) з метою досягнення максимального 

ефекту їх реалізації;  

- забезпечення умов для використання організаційних, фінансових, 

інституційних можливостей суб'єктів і учасників транскордонного 

співробітництва України у розробленні та здійсненні заходів щодо реалізації 

проектів (програм) транскордонного співробітництва;  

- недопущення використання цільової державної підтримки для 

фінансування поточних потреб соціально-економічного розвитку регіонів.  

-     Державна підтримка розвитку транскордонного співробітництва 

передбачає: 

- визначення пріоритетних напрямів державної підтримки розвитку 

транскордонного співробітництва;  

- відбір проектів (програм) транскордонного співробітництва, які 

потребують державної підтримки;  

- розроблення та виконання державних програм розвитку 

транскордонного співробітництва;  

- надання правової, організаційної, методичної, інформаційної 

допомоги та підтримки суб'єктам і учасникам транскордонного 

співробітництва України.  

Разом з тим, як свідчить практика, по-перше, розроблені і затверджені 

документи по транскордонному співробітництву не знаходять необхідного 

застосування через необізнаність учасників транскордонного 

співробітництва, до того ж вони нерідко вступають у суперечність між 

собою.Фактично в жодному законі України нині немає категорійного апарату 

щодо транскордонного (або регіонального) співробітництва, не зовсім чітко і 

конкретно визначені особливості діяльності регіонів на зовнішньому ринку, 

що ускладнює проблеми в умовах членства держави в СОТ. 

Іншим напрямом формування необхідної нормативно-правової бази 

має стати цілеспрямована робота з адаптації та впровадження відповідних 
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законодавчих актів України до законодавства Європейського Союзу. 

Маються на увазі законодавчі акти щодо умов підприємницької діяльності у 

прикордонних регіонах, митного регулювання, розвитку транспорту і зв’язку 

транс’європейських коридорів тощо.  

По-друге. Нерідко зміст міжурядових угод з транскордонного 

співробітництва, які мають здебільшого загальнополітичний характер, 

механічно дублюється у двосторонніх документах, які укладаються на рівні 

областей та районів. Разом з тим, згідно з європейською практикою, органи 

місцевого самоврядування або місцевої державної влади, спираючись на 

відповідні міжурядові документи, мають здебільшого укладати технічні 

угоди, статути, протоколи виключно конкурентного характеру щодо 

створення груп зв’язку, координації управління, формування спільних 

підприємств та фондів, поставок товарів та надання послуг тощо, що є 

свідченням справді ділового характеру співробітництва.  

По-третє, у Плані дій Україна-ЄС на 2005-2007 рр., у спільних робочих 

планах та програмах їх імплементації питанням практичного розвитку 

транскордонного співробітництва нашої країни з сусідніми країнами-членами 

ЄС приділяється ще недостатня увага. Особливо удосконаленню візової 

політики України-ЄС, здійсненню заходів із вдосконалення управління 

українським кордоном по всьому периметру, модернізації пунктів його 

перетину, спільного розв’язання проблем нелегальної міграції, реадмісії 

тощо. Разом з тим відсутній широкий політико-економічний підхід з 

використанням досвіду, набутого у сфері транскордонного співробітництва 

між сусідніми країнами-членами ЄС. 

По-четверте, недостатнім є інституційне забезпечення 

транскордонного співробітництва. 

Бракує чіткої визначеності щодо структурних підрозділів, які б 

опікувалися питаннями транскордонного співробітництва, і в системі 

Міністерства закордонних справ України. 
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Недостатня професіональна підготовка кадрів в обласних управліннях 

єврорегіонального співробітництва та інших ланках інституційного 

забезпечення транскордонного співробітницва. 

Потребує подальшого поширення практика формування інституту 

Уповноваженого Прем’єр-міністра України з питань транскордонного 

співробітництва. 

На рівні областей, які беруть участь у транскордонному 

співробітництві, спеціальні органи, які виконують функції консалтингу, 

координації та аудиту транскордонних проектів регіонального розвитку, 

нагромадження коштів для їх реалізації тощо діють не завжди 

скоординовано. Слабо поставлена робота з контролю за ефективністю роботи 

інституційних структур транскордонного співробітництва. 

Виправлення названих недоліків у роботі з організації більш 

ефективних форм ТКС дозволить отримати вагомі результати як у розвитку 

регіонів, так і в поліпшенні ефективності експортно-імпортної політики 

України, що дасть можливість державі більш вагомо задовольняти соціальні 

потреби наших людей.  

 

10.2. Механізми транскордонного співробітництва в 

євроінтеграційній стратегії України 

 

Транскордонне співробітництво в Україні має потужну економічну 

мотивацію, значення якої зросло після розширення Євросоюзу у 2004-2007 

роках і виникнення нового характеру відносин із сусідніми країнами. 

Утворилась цілковито нова ситуація на кордонах. Західний кордон 

України став східним кордоном Євросоюзу. Україна отримала можливість 

більш раціонально використовувати своє географічне розташування в Європі 

за рахунок визначення пріоритетних напрямів транскордонного 

співробітництва в системі загальнорегіонального розвитку. 



 391 

Українські території в зоні впливу державного кордону завжди мали і 

мають надзвичайно важливе політичне й економічне значення. Географічне 

положення України, її роль в геополітичному просторі постійно впливали на 

формування економічної складової прикордонної співпраці регіонів у центрі 

Європи. 

У розширенні зовнішніх багатогалузевих зв'язків велике значення 

мають прикордонні території, де перш за все виникають та реалізуються 

спільні інтереси України і сусідніх держав. Адже 19 із 25 областей України є 

прикордонними територіями. Протяжність кордонів нашої держави, зокрема 

з Росією, становить 2295,4 км, а з країнами Центральної Європи, Білорусією 

та Молдовою — 4698,6 км. Тому актуальним завданням є організація 

міжнародної співпраці на регіональному рівні після розширення ЄС. Все це 

відповідає спрямованості зовнішньої політики України, сучасному 

стратегічному курсу міжнародних відносин. 

Необхідність вирішення спільних проблем, що виникають у 

транскордонному регіоні — суміжних прикордонних територіях сусідніх 

держав, як-то: вдосконалення і розбудова транскордонної інфраструктури і 

забезпечення екологічного стану, спільне використання водних ресурсів, 

просторове облаштування потребують узгоджено взаємовигідних та 

скоординованих дій. 

Вдосконалення та поглиблення транскордонного співробітництва 

(ТКС) відкриває нові можливості і резерви для активізації господарської 

діяльності в периферійних територіях регіонів, мобілізації природно-

ресурсного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності. Саме ці 

фактори диктують необхідність координації розвитку транскордонних 

регіонів по всьому периметру території нашої держави. 

Транскордонне співробітництво України та її регіонів має бути 

спрямоване на вирішення національних проблем: соціальних, економічних, 

екологічних, а також на забезпечення конкурентоспроможності України в 
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європейських і світових співтовариствах, особливо після 2008 року, коли 

Україна стала членом СОТ. 

Серед багатьох складових організації ТКС важливу роль для розвитку 

транскордонного співробітництва відіграє територіальне планування. 

Просторове облаштування транскордонного регіону здійснюється відповідно 

до основних положень законів України «Про Генеральну схему планування 

території України» та «Про планування і забудову територій»
 
[180, с. 423]. 

Територіальне планування в нових умовах вільного ринку покликане 

також забезпечити конкурентоспроможність України у системі 

європейського та світового розподілу праці. Воно спрямоване на визначення 

та обгрунтування шляхів вирішення міждержавних і міжрегіональних 

проблем, зокрема спільного використання прикордонних територій України і 

суміжних країн
 
[181, с. 21-25]. 

Розробка планів територіального розвитку країни повинна сприяти 

стратегічній і оперативній діяльності органів виконавчої влади у межах 

відповідних адміністративних одиниць. При цьому використовуються різні 

компоненти просторової структури (населені пункти та їх групи, комунікації, 

території природного ландшафту та ін.); формуються ієрархічно 

впорядковані планувальні одиниці, які визначаються з урахуванням 

адміністративно-територіального поділу.  

Регіональні особливості, які треба враховувати при територіальному 

плануванні країни, обумовлені багатьма факторами, в тому числі темпами та 

формами її урбанізації. 

Територія України характеризується відносно високими (за 

європейським рівнем) показниками урбанізації, розвинутою мережею міст 

(зокрема великих), комунікацій. Структурно-територіальний підхід, який вже 

давно використовується в дослідженнях міського розселення в Україні, 

дозволив визначити просторову неоднорідність урбанізованих зон, досить 

інтенсивний процес формування і розвитку міських агломерацій.  
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Україна, як вже відмічалось, займає транзитне положення між країнами 

Заходу та Сходу, Півночі та Півдня. Територією України проходять 

найкоротші шляхи у транзитних сполученнях Центральної та Південної 

Свропи з країнами СНД, Прибалтійських країн, Близького Сходу, Середньої 

Азії та Перської затоки. Все це сприяє розвитку її зовнішніх торговельно-

економічних відносин. Тому важливим напрямом стратегії економічного 

розвитку України визначена реалізація її загального експортно-імпортного 

потенціалу. Цьому значною мірою сприяє Програма створення і 

вдосконалення мережі міжнародних транспортних коридорів
 
[181, с. 23] яка 

успішно реалізується. 

Через Україну проходять три з дев'яти залізничних коридорів 

("Критські"), які визначені міжнародними погодженнями . Крім них, 

Україною передбачені ще додаткові, що забезпечать більш надійні 

транскордонні зв'язки. 

Міжнародні транспортні коридори в Україні, безумовно, стали новим 

додатковим стимулом більш інтенсивного розвитку територій та поселень, 

розташованих у зоні їх впливу.  

Програма створення та функціонування національної мережі 

транспортних коридорів була прийнята постановою Кабінету Міністрів 

України в 1998 р. Вона передбачала комплекс заходів, спрямованих на 

будівництво транспортних коридорів і розвиток національного 

автомобільного та залізничного транспорту з метою більш повної інтеграції 

транспортних мереж України до міжнародної транспортної системи. 

До всіх транспортних коридорів тяжіють вузлові урбанізовані райони, 

окремі міста і селища, території та об'єкти рекреаційного призначення, 

міжнародного туризму тощо. Зона такого тяжіння визначається в 50 км, 

тобто в радіусі годинної доступності. У деяких випадках в інтенсивно 

освоєних районах вона може бути й більшою. 

Специфіка розвитку прикордонних територій зумовлюється їх 

транзитністю, що вимагає особливих підходів до розбудови інфраструктури, 
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а саме збільшеної пропускної здатності прикордонної інфраструктури, 

комунікацій, можливості обслуговування значно більших потоків людей, 

товарів, вантажів. Відтак формування сектору послуг у прикордонних 

регіонах повинно бути пріоритетом соціально-економічного розвитку, а тому 

дуже важлива узгоджена діяльність сторін транскордонного регіону.  

В Україні, передусім у прикордонних регіонах, які обслуговують 

значні транзитні потоки, в межах транспортних коридорів (Чернівецька, 

Закарпатська Львівська, Волинська, Одеська, Харківська області) вже 

з'явилися тенденції переважаючого розвитку сектору послуг, проте для інших 

регіонів держави їх доцільно значно посилювати. 

Транспортні коридори сприяють досить інтенсивному економічному 

розвитку окремих ділянок прикордонних територій. Яворівский район 

Львівської області — один з тих, який отримав найбільш вигідне 

геополітичне становище у зв'язку з будівництвом магістральної траси Берлін 

- Вроцлав - Львів - Київ і автопорту «Краківець». Тому урядовою постановою 

була створена СЕЗ «Яворів», де діють спеціальні митні умови та пільговий 

режим оподаткування, специфічні валютно- фінансові умови, кредитно-

банківська система.  

Інший приклад створення (також відповідно до указу Президента 

України) СЕЗ «Інтерпорт – Ковель» у Волинській області. Цьому також 

сприяло розміщення СЕЗ на трасі міжнародного транспортного коридору 

Гданськ - Одеса.  

Механізми функціонування транскордонного співробітництва на основі 

використання окремих прикордонних територій можна продемонструвати на 

прикладі реалізації указу Президента України "Про заходи сприяння 

економічному і соціальному розвитку Закарпатської області", постанови 

Кабінету Міністрів України № 383 від 01.04.96 р. "Про стан виконання 

Комплексної програми розбудови Державного кордону України" та 

відповідного розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації.  
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На виконання названого указу Президента було створено ЗАТ 

«Автопорт-ЧОП» поблизу українсько-угорського кордону (біля м.Чоп у 

Закарпатті). Підприємство протягом року спорудило потужну інженерно-

комунікаційну прикордонну інфраструктуру для обробки експортно-

імпортних вантажів, що доставляються автокаміонами. Метою створення 

«Автопорту-Чоп» було спорудження автомобільного терміналу «Експорт-

Імпорт», перед яким стояли такі завдання: 

1. Уникнення багатокілометрових черг автокаміонів перед 

державним кордоном України.  

2. Оздоровлення криміногенної та екологічної ситуації у 

прикордонній смузі.  

3. Створення цивілізованих соціально-побутових умов для 

автоперевізників вантажів та інженерно-технічних споруд для ефективної 

роботи державних служб, задіяних в оформленні та догляді автотранспорту 

при перетині державного кордону (прикордонна, митна, екологічна, СМАП, 

фітосанітарна та інші).  

4. Скорочення часу оформлення документації перед перетином 

кордону за рахунок чіткої координації роботи всіх служб за системою — 

«одне вікно для оформлення».  

Про важливість об’єкта, який був зданий в експлуатацію 16 листопада 

1997 року, свідчить те, що у його відкритті брали участь президенти: України 

— Леонід Кучма та Угорщини — Арпад Гьонц. 

Після здачі в експлуатацію «Автопорта-ЧОП» уже перші чотири роки 

його роботи засвідчили підвищення ефективності транскордонної співпраці 

України із сусідніми державами. Динаміка експортно-імпортних доставок 

вантажів набула чіткості, оперативності і скоординованості. Збільшився 

потік експортно-імпортних вантажів, які перевозились автотранспортом.  

Автопорт щодоби обробляє біля 600 автокаміонів. Оздоровлено 

криміногенну та екологічну ситуацію перед державним кордоном, створені 

відповідні соціально-побутові умови водіям. Поблизу українсько-угорського 
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кордону зникли багатокілометрові черги автоперевізників. Значно 

скоротився час оформлення документів для перетину державного кордону. 

Створена вся сервісна інфраструктура для забезпечення європейського рівня 

роботи митно-прикордонних та інших служб. 

Лише за перші 15 місяців роботи до бюджету держави у вигляді 

податків лише від ЗАТ "Автопорт-Чоп" надійшло 2 млн. 685 тис, гривень. 

Було створено більше 300 робочих міст. Середня заробітна плата працівників 

була значно вищою, ніж на промислових підприємствах
 
[182].  

Автопорт надавав допомогу малозабезпеченим, самотнім, людям 

похилого віку, ветеранам на 185 тис.гривень щорічно. Близько 80 чоловік 

одиноких та малозабезпечених жителів м.Чоп отримували комплексні 

безкоштовні обіди. 

Про ефективність роботи автомобільних терміналів «Експорт» та 

«Імпорт» «Автопорту-Чоп» свідчить і той факт, що аналогічні автопорти 

були збудовані у Львівській та Волинській областях на українсько-

польському кордоні. Це автопорти «Ягодин», «Шегиня», «Краковець». За 

прикладом «Автопорту-Чоп» в них також була створена соціально-побутова 

та інженерно-комунікаційна інфраструктура європейського рівня.  

Про це свідчить те, що у кожному з названих автопортів функціонують 

система радіаційного контролю ("Кордон") ; замкнуті комп'ютерні мережі (по 

50 комп’ютерів), в кожному автотерміналі зовнішні телеохоронні камери 

спостереження мережі з радіофікацією території, стаціонарні складські 

приміщення з пунктами поглибленого догляду; продубльовані мережі 

енергозабезпечення та водопостачання; АЗС; автомийки; сервісно-ремонтні 

підрозділи. До послуг автоперевізників душові і WC, обмінні пункти, 

декларантські контори, страхові компанії, комп'ютерні довідники, телефони. 

Разом з тим слід відмітити, що поряд із створенням сучасних 

автотерміналів, які є дієвою ланкою транскордонної співпраці, існують ряд 

проблем, які не дозволяють повномасштабно забезпечити безперебійну 

роботу перевізників експортно-імпортних вантажів та оперативне 
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проходження українсько-угорського та українсько-польського кордонів. 

Головна причина такого стану справ на кордонах України лежить передусім 

у площині проблем, викликаних наслідками запровадження візового режиму 

для України. 

Проблемою залишилась ситуація, коли сплата громадянами грошових 

зборів у пунктах пропуску, перш за все автомобільних, здійснюється під час 

контролю представниками різних державних служб: митних, фітосанітарних. 

ветеринарних, санітарно-епідеміологічних, дорожніх тощо, а також 

страхових (як державних, так і комерційних), окремо готівкою. Такий 

порядок сплати зборів значно збільшує час проходження контрольних 

формальностей, створює передумови для виникнення черг, викликає 

незадоволення громадян і вантажоперевізників. 

Відомо, що транскордонне співробітництво сприяє досягненню 

чотирьох свобод — вільного руху людей, товарів, послуг, капіталів, 

розширює можливості отримання благ за рахунок діяльності транскордонних 

ринків, прискорює формування громадянського демократичного суспільства 

і, отже, загалом сприяє підвищенню якості життя мешканців прикордоння. 

Тому одним з основних напрямів політики ТКС повинен бути кордон і 

система забезпечення доступу до прикордонного регіону та пропускних 

пунктів через кордон. Реалізація цієї мети конкретизується до таких цілей
 

[183, с. 688-690]: 

- збільшення кількості пропускних пунктів через кордон і підвищення 

рівня технічного облаштування існуючих для забезпечення необхідної 

пропускної здатності; 

- розвиток шляхів, які перетинають кордон, та придорожньої 

інфраструктури; 

- розвиток залізничних шляхів та послуг залізниць між двома країнами; 

- розвиток сервісної інфраструктури (страхові фірми, перевізники, 

складські господарства тощо). 
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Активізація транскордонного співробітництва України в умовах 

Політики сусідства 

Як відомо, транскордонна співпраця стосується всіх сфер 

життєдіяльності населення, і політика повинна формуватися так, щоб у 

діалогу в усіх сферах життя були задіяні всі соціальні групи населення та 

адміністративні органи. Тому наступним об'єктом політики ТКС мають бути 

заходи, спрямовані на розвиток людських ресурсів, громадянської ініціативи 

та впровадження загальноєвропейських цінностей. Особлива увага має бути 

приділена втіленню у життя вже згаданої «філософії» транскордонного 

співробітництва, підтримки громадських об'єднань та підготовки 

професійних кадрів для цієї сфери. 

Європейська політика сусідства була ініційована у травні 2004 р. 

Сьогодні ЄПС охоплює 16 держав. З точки зору ЄС з 12-ма із них співпраця 

розвивається успішно. З урахуванням цього, ЄС було запропоновано План 

дій в розрізі кожної з цих держав. Ця політика пропонує державам-сусідам 

«привілейовані відносини», які мають будуватися на взаємному визнанні 

спільних цінностей, принципів ринкової економіки та сталого розвитку. 

До 2007 р. Програми сусідства діяли тільки на території прикордонних 

регіонів по обидва боки кордону. Зокрема, на схід від ЄС —  це регіони 

України, Росії, Білорусі та Молдови, на які поширюється дія програми ТАСІS 

з прикордонного співробітництва (TACIS CBC). В Україні це Волинська, 

Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська області. 

11 березня 2002 р. Рада з питань співробітництва Україна-ЄС визнала 

транскордонне та міжрегіональне співробітництво одним з основних 

пріоритетів подальшої співпраці між Євросоюзом та Україною.  

Про “перехідний” статус Програм сусідства до 2007 р. свідчить і 

збереження для української сторони до цього часу механізмів фінансування 

транскордонних проектів за існуючою схемою TACIS CBC. Для нових членів 

ЄС: Польщі, Словаччини та Угорщини фінансування проектів за Програмами 
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сусідства упродовж цього часу здійснюватиметься через програму 

INTERREG, а для Румунії – через програму PHARE.  

Ще в липні 2004 р. спільні робочі групи (Task Force), що складаються з 

представників України та її центральноєвропейських сусідів,  спільно з 

експертами ЄС завершили розробку і направили на розгляд Брюсселю 

проекти спільних програмних документів таких Програм сусідства: “Польща-

Україна-Білорусь”, “Угорщина-Словаччина-Україна” та “Румунія-Україна”. 

Європейська Комісія визначила загальні пріоритети для Програм 

сусідства, а саме: 

- сприяння економічно-соціальному розвитку у прикордонних 

регіонах;  

- впровадження спільних дій, спрямованих на вирішення спільних 

викликів у таких сферах, як охорона довкілля і здоров’я та боротьба з 

організованою злочинністю;  

- підтримка ефективності та безпеки кордонів;  

- сприяння організації та проведенню місцевих культурно-освітніх 

заходів.  

В рамках кожної окремо Програми сусідства робочі групи спільно 

визначили більш конкретні загальні та спеціальні цілі, основні пріоритети, 

заходи та завдання. 

При проведенні останніх скликань проектних пропозицій за програмою 

TACIS CBC до числа обов’язкових документів проектної заявки було 

включено й логістичну матрицю. Поряд з головною метою, спеціальними 

цілями та завданнями, очікуваними результатами та заходами проекту у цій 

матриці визначається система показників здобутків за проектом, що можуть 

бути об’єктивно перевірені, а також джерела і способи їх перевірки та 

припущення щодо можливих ризиків у реалізації проекту. Такий підхід 

забезпечує більш ефективне використання обмежених асигнувань і дієвий 

моніторинг окремих проектів та програм у цілому як на стадії їх реалізації, 

так і після завершення.  
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Європейська політика сусідства (ЄПС) виступає в якості так званої 

стратегії партнерства з «сусідами» Євросоюзу, що покликана охопити на 

основі єдиного підходу транскордонну співпрацю із суміжними державами 

ЄС. ЄПС спрямована на втілення тих політико-економічних можливостей з 

посилення міжнародної співпраці, що виникли внаслідок розширення ЄС. 

ЄПС cприяє зміцненню регіональної стабільності, безпеки та добробуту, 

служить допоміжним механізмом підтримки політичного діалогу, 

економічної та культурної кооперації. ЄПС запобігає взаємовідчуженню між 

розширеним ЄС та його сусідами. 

У справі посилення механізмів ЄПС в грудні 2006 року у стратегії 

«Посилюючи Європейську політику сусідства» були визначені пропозиції 

щодо її вдосконалення (де також були викладені основні переваги та 

недоліки ЄПС). Для матеріально-фінансового забезпечення діяльності в 

рамках ЄПС у січні 2007 року на період 2007-2013 рр. було запроваджено 

механізм Європейського інструменту сусідства й партнерства (ЄІСП), який 

прийшов на зміну механізмові програм технічної допомоги ТАСІS (простір 

Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії, Росії) і МЕБА (простір держав 

Середземномор'я). 

У рамках ЄІСП на період 2007-2010 рр. було виділено € 12,4 млрд. для 

втілення цілей, визначених у згаданій стратегії, з яких: € 8,7 млрд. на 

Середземноморський регіон та € 3,7 млрд. на Східну Європу, Південний 

Кавказ та Росію. Також у рамках ЄІСП були розроблені національні 

індикативні програми на 2007-2010 рр. Основними пріоритетами української 

програми є сприяння: 

- розвитку транспортних та енергетичних мереж;  

- охороні навколишнього середовища;  

- прикордонному та міграційному менеджменту, митній справі, 

боротьбі з організованою злочинністю;  

- культурному обміну, міжлюдським зв'язкам, обміну інформацією;  

- протидії нелегальному поширенню зброї
 
[184, с. 164-169].  
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Згідно з відповідною програмою, в період 2007-2010 рр. ЄЄ планує 

надати Україні € 494 млн. на підтримку подальшого процесу реформ та 

впровадження Плану дій, тобто € 123,5 млн. на рік. Це суттєве підвищення 

допомоги у порівнянні з попереднім періодом (2004-2006рр.), коли з 

запланованих € 212 млн. Україна отримувала в середньому по € 70,7 млн. на 

рік. Однак ця допомога не відповідає потребам України щодо інтенсифікації 

політико-правового та соціально-економічного наближення до рівня 

Євросоюзу, а також стосовно прискорення взаємної секторальної інтеграції 

та вступу України до ЄС. Є очевидним, що наближення України до рівня 

соціально-економічного, інфраструктурного та гуманітарного рівня 

Євросоюзу пов'язане з необхідністю зростання обсягів іноземних інвестицій 

в українську економіку, розвитком міжнародної економічної кооперації. 

Для розвитку цих відносин ефективне втілення національних 

індикативних програм на 2007-2010 рр. буде особливо важливим, передусім в 

частині використання виділених коштів (що пов'язане з організацією 

моніторингу їх «акуратного освоєння»), і стане одним з індикаторів 

спроможності України підтримувати високий рівень довіри та партнерства з 

ЄС. Зокрема, в супровідному рекомендаційному документі Євросоюзу 

Стратегія для України (Country Strategy Paper Ukraine; який є додатком до 

ЄІСП), було зазначено: «...відносини України з ЄС будуть залежати від 

внутрішньої ситуації та розвитку України. Зважаючи на те, що Україна 

досягла значного прогресу у впровадженні внутрішніх реформ та адаптації 

європейських стандартів, відносини між Україною та ЄС будуть 

поглиблюватись і зміцнюватись»
 
[185, с. 409-410]. 

Очевидно, що головними факторами, які сприяли появі Європейської 

політики сусідства, були саме прагнення визначити відносини ЄС зі 

східноєвропейськими сусідами, запобігти створенню розподільчих ліній 

внаслідок розширення ЄС та уникнути вакууму безпеки, стабільності і 

процвітання в сусідньому до ЄС регіоні. На заваді утвердженню 

східноєвропейського виміру цієї політики став консенсусний порядок 
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прийняття рішень ЄС. На догоду цьому порядку остаточна версія ЄПС 

набула універсалістського формату, яка однаково ефективно мала б 

застосовуватися до будь-якої країни-сусіда. Однак саме консенсусний 

характер ЄПС став її основним слабким місцем. 

Навряд чи країни від Касабланки до Мурманська (це підтвердила Росія, 

відмовившись вважати себе учасником ЄПС), з різними політичними, 

економічними, культурними особливостями, різними цінностями та 

амбіціями (як і з кінцевими цілями розвитку відносин з ЄС) із задоволенням 

сприймуть "єдиний гребінець" політики сусідства. Такий підхід 

неприйнятний хоча б з внутрішньополітичної точки зору цих країн, кожна з 

яких має право вважати свої відносини з ЄС унікальними
 
[186]. 

Тому у такій формі ЄПС не змогла стати дієвою альтернативою 

політиці розширення. Коли зайшлося про певне відновлення ЄПС, Україна 

спробувала донести до Єврокомісії своє бачення, підготувавши відповідні 

пропозиції. Проте відповідь із Брюсселя була більш ніж однозначна: 

Європейська політика сусідства — одностороння політика Євросоюзу. А з 

цього видно, що він не збирається обговорювати шляхи її вдосконалення з 

окремими країнами-сусідами. 

Останнім часом почастішала критика на адресу ЄПС не тільки з боку 

України, а й багатьох європейських експертів
 

[187]. Недостатню 

ефективність ЄПС як інструменту сприяння демократизації та економічній 

модернізації країн-сусідів усвідомлювали і в Європейському Союзі. Тому в 

2006 році Європейська Комісія таки подала нові пропозиції щодо 

вдосконалення Європейської політики сусідства, перетворюючи її на так 

звану «ЄПС+».  

В Україні також з жалем констатують, що переважна більшість 

конкретних кроків, запропонованих Єврокомісією для посилення ЄПС, уже 

виконана або реалізується у відносинах з ЄС. Як відомо, у пропозиціях про 

посилення ЄПС головним інструментом полегшення міжлюдських контактів 

між ЄС та країнами-сусідами є угода про спрощення візового режиму. Однак 



 403 

українська сторона вже успішно завершила переговори щодо укладення такої 

угоди. Водночас можливість подальшої лібералізації режиму подорожей (аж 

до скасування віз взагалі) відкидається ідеологією ЄПС взагалі. Інший 

принциповий інструмент посилення ЄПС — створення зони вільної торгівлі 

як першого етапу економічної інтеграції сусідів до єдиного ринку ЄС 

найближчим часом буде винесений на розгляд у рамках переговорів щодо 

нової рамкової угоди між Україною та ЄС. 

Беручи до уваги викладені вище моменти, важко не погодитись з 

думкою, що "…всі ці пропозиції Європейської Комісії не можуть становити 

для України значну додану вартість посиленої ЄПС. Більше того — це знов 

суперечить базовим основам ЄПС, які передбачають, що ця політика 

"повинна мати додану вартість і виходити далеко за рамки існуючої 

співпраці"
 
[186].  

Тому Україна не може вважати ЄПС в її сучасному вигляді адекватною 

своїм національним інтересам та прагненням, зокрема – курсові на 

європейську інтеграцію. Сьогодні як ніколи актуальними залишаються 

міркування президента Віктора Ющенка, висловлені під час виступу в 

Європарламенті у лютому 2005 року: "Політика сусідства не сприймається 

нами в якості адекватної основи для подальших відносин з ЄС. Формат 

наших відносин повинен виходити з визнання України невід'ємною частиною 

об'єднаної Європи"
 
[188]. Цілком очевидно, що ЄПС не є засобом досягнення 

членства в ЄС.  

Відомо, що подібні до українського плани дій були запропоновані 

також низці інших партнерів, з якими Євросоюз проводить політику "Ширша 

Європа – сусідство", зокрема: Йорданії, Ізраїлю, Молдові, Марокко, 

Палестинській Автономії, Тунісу. У такий спосіб ЄС демонструє однакове 

ставлення до країн, які, згідно з установчими документами об’єднання, 

мають право набуття членства у Євросоюзі (хоча наразі і не мають 

потенційної можливості), проголосивши своєю метою повноцінну 
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європейську інтеграцію, і країн, які не мають перспективи вступу та не 

декларують відповідних намірів. 

Тим не менше, Україні слід належним чином виконувати положення 

Плану дій, оскільки його ефективна реалізація має великий ступінь 

важливості в кількох аспектах.  

По-перше, рівнем виконання Плану дій Євросоюзом вимірюється 

рівень реформування України. Це важливо для нашої країни, особливо в 

умовах відсутності програми дій уряду. Отже, моніторинг Плану дій є чи не 

єдиним на сьогодні інструментом, за допомогою якого можна спостерігати 

реформи або їх відсутність у динаміці.  

По-друге, ефективність його виконання є лакмусовим папірцем для 

європейської сторони стосовно реальної зацікавленості України в інтеграції 

до ЄС, готовності впроваджувати радикальні реформи, а не оперувати лише 

проєвропейською риторикою.  

По-третє, виходячи з результатів виконання, ЄС має можливість 

надавати або стримувати подальші стимули для України. Цей аспект набуває 

надзвичайного значення у світлі розпочатих переговорів України з ЄС щодо 

підготовки нової посиленої угоди.  

По-четверте, рівень виконання Плану дій на момент закінчення 

трирічного строку в лютому 2008 року великою мірою мав визначити зміст 

цієї майбутньої угоди і шанси України покласти в її основу щось більше, ніж 

просту угоду про вільну торгівлю. Безумовно, позитивні результати 

виконання Плану дій були б переконливими аргументами української 

сторони на цих переговорах
 
[189, с. 5]. 
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Питання для самоконтролю: 

 

1. В чому полягає необхідність удосконалення українського 

законодавства у галузі транскордонного співробітництва? 

2. Якими є теоретичні засади та правові інструменти, що 

регулюють процес ТКС у Європейській спільноті? 

3. В чому суть міжнародно-правових актів і угод, підписаних і 

ратифікованих в Україні в галузі транскордонного співробітництва? 

4. Які основні документи законодавства України про транскордонне 

співробітництво потребують першочергового вдосконалення? 

5. Які варіанти стимулювання розвитку транскордонного 

співробітництва є найбільш оптимальними і дієвими в сучасних умовах? 

6. В чому полягає активізація транскордонного співробітництва 

України в умовах Політики сусідства? 
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ДОДАТОК 1 

ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ ІНСТИТУЦІЙ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА НАТО 

 

Агентства Європейського Союзу – установи ЄС, що керуються 

європейським публічним правом,  мають власний юридичний статус і 

створюються відповідно до актів вторинного законодавства для виконання 

специфічних технічних, наукових або адміністративних завдань. 

Агентство – організація, що виконує певні доручення інших установ і 

організацій або громадян. Також може являти собою представництво або 

відділення установи чи організації. 

Агентство преси – організація, що збирає, обробляє і постачає 

інформацію засобам масової інформації (ЗМІ), громадським організаціям, 

приватним особам, відіграючи важливу роль у системі ЗМІ, політичному 

житті країни тощо. 

Альянс – союз, об’єднання держав, організацій на основі договірних 

зобов’язань. 

Арбітраж міжнародний – орган, метою якого є мирне розв’язання 

міжнародних споров. Арбітри обираються або призначаються за 

домовленістю країн-учасниць спору в рівній кількості представників кожної 

з них відповідно до Статуту ООН. 

Асоціація – об’єднання, союз або організація, що створені для 

досягнення спільних цілей (політичних, економічних, військових, наукових 

тощо). 

Асоціація міжнародного права – неурядова міжнародна організація, 

метою якої є вивчення та сприяння розвитку міжнародного права, його 

застосуванню та уніфікації, усуненню колізії законів. Має консультативний 

статус в ООН та ЮНЕСКО. 

Асоціація міжнародного співробітництва "Атлантична Рада 

України" – неурядова громадська організація, яка сприяє розширенню 



 426 

контактів і діалогу на міжнародному рівні, поглибленню взаємодії 

представників державних органів, органів влади, політиків, військових кіл, 

освітніх академічних організацій, мас-медіа, підприємців, представників 

громадськості з метою дослідження і з'ясування суспільної думки відносно 

інтеграції України в Європейське Співтовариство та реалізації її 

національних інтересів в рамках євроатлантичних структур. 

Асоційовані з ЄС країни – держави, що уклали з Європейським 

Союзом договір про асоціацію, який передбачає розширені рамки 

співробітництва у сфері політики, торгівлі, культури, безпеки тощо, має бути 

ратифікований усіма країнами-членами ЄС та передбачає відкриття 

безтарифного доступу до усіх чи деяких ринків ЄС, надання фінансової та 

технічної допомоги. На сьогодні асоційованими з ЄС країнами є: Албанія 

(2006), Алжир (2005), Андорра (1991), Чилі (2003), Хорватія (2005), Єгипет 

(2004), Фарерські острови (1997), Ізраїль (2000), Йорданія (2002), Ліван 

(2006), Македонія (2004), Мексика (2000), Марокко (2000), Сан Марино 

(2002), ПАР (2000), Туніс (1998), Туреччина (1963). 

Багатосторонні розрахунки – система міжнародних розрахунків між 

кількома країнами, що мають економічні відносини. Формами розрахунків є 

валютні розрахунки, кліринг. 

Банк міжнародних розрахунків (БМР) – міжнародна фінансова 

організація, створена відповідно до Гаазької конвенції центральними 

банками провідних країн Європи, США та Японії, яка має сприяти 

співробітництву між центральними банками країн-учасниць, створювати 

сприятливі умови для міжнародних фінансових розрахунків. Виконує функції 

фінансового агента Європейського об’єднання вугіллля і сталі, 

європейського допоміжного органу Міжнародного валютного фонду і 

Міжнародного банку реконструкції і розвитку. 

Бюджет ЄС – основний фінансовий документ Європейського Союзу, в 

основу якого покладені принципи об’єднання (всі надходження та видатки 

зводяться разом у єдиному документі); принцип річного періоду (операції 



 427 

бюджету стосуються бюджетного року); принцип збалансованості (видатки 

не можуть перевищувати надходження). Розгляд бюджету ЄС належить до 

компетенції Ради міністрів та Європейського Парламенту. Бюджет ЄС 

затверджується Європейським Парламентом. 

Військова структура НАТО – інтегрована військова структура, що 

складається із частин збройних сил, які надаються державами-членами 

Альянсу військової структури згідно з певними правилами. Складається з 

Сил негайного і швидкого реагування, Основних оборонних сил та Резервних 

сил. 

Військовий бюджет НАТО – основний фінансовий документ, що 

затверджується і виконується під наглядом Комітету військового бюджету і 

формується здебільшого з асигнувань, що виділяються міністерствами 

оборони, охоплює поточні витрати і витрати на утримання, а також 

капітальні витрати міжнародної військової структури (Військовий комітет, 

Міжнародний військовий штаб та підпорядковані йому підрозділи, 

Командування об'єднаними збройними силами НАТО в Європі та в зоні 

Атлантичного океану, Верховне командування НАТО, підпорядкована 

система командування, управління та інформації, комітети з питань 

досліджень і розробок, агентства з питань тилового і матеріально-технічного 

забезпечення, п і наведення НАТО), за винятком капіталовкладень у 

будівництво та системних інвестицій з Програми інвестицій в безпеку НАТО. 

Військовий комітет НАТО – найвищий військовий орган НАТО, що 

працює під загальним політичним керівництвом Північноатлантичної ради, 

головним завданням якого є забезпечення дорадчої допомоги щодо 

спрямування військової політики і стратегії, розробка керівних напрямів 

військової діяльності Верховних головнокомандувачів НАТО, і який входить 

до структури комітетів, що забезпечують роботу механізму проведення 

консультацій і прийняття рішень і надає кожній державі-члену можливість 

брати участь у діяльності Альянсу на всіх рівнях і в усіх галузях. Комітет 

відповідає за розробку рекомендацій політичному керівництву НАТО щодо 
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заходів, які є необхідними для забезпечення спільної оборони території 

держав Альянсу, бере участь у розробці загальних стратегічних концепцій 

Альянсу, щороку готує аналіз військової потужності держав і регіонів, що 

представляють загрозу інтересам НАТО. За криз, політичного напруження 

або війни Комітет консультує Північноатлантичну раду та Комітет 

оборонного планування з питань військової ситуації, надає рекомендації 

щодо використання військової сили, впровадження відповідних планів дій за 

особливих обставин, а також щодо правил участі Альянсу у певних діях. 

Виконавча робоча група – вищий дорадчий орган 

Північноатлантичної ради з питань оборони, відносин з іншими 

організаціями. 

Виконавчий секретаріат – орган, що має забезпечувати чітку роботу 

Північноатлантичної ради (ПАР), Ради євроатлантичного партнерства 

(РЄАП), Постійної спільної ради НАТО-Росія (ПСР), Комісії Україна-НАТО 

(КУН), Групи середземноморської співпраці (MCG), Комітету оборонного 

планування (DPC), Групи ядерного планування (NPG), роботу допоміжної 

структури комітетів, робочих груп і відповідає за планування та організацію 

всіх самітів та зустрічей на рівні міністрів у штаб-квартирі НАТО та за 

кордоном. 

Вища оборонна група з проблем поширення зброї масового 

знищення – вищий дорадчий орган з оборонних аспектів проблеми 

поширення зброї масового знищення і систем її доставки. До групи входять 

високопоставлені представники НАТО, які займаються оборонними 

справами. Складається з Керівного комітету DGP (експерти робочого рівня); 

інших тимчасових спеціальних органів, які створюються в разі необхідності. 

Спільно з Вищою політично-військовою групою з проблем поширення (SGP) 

становить Об'єднаний комітет з проблем поширення (JCP). 

Вища рада з питань ресурсів (SRB) – вищий дорадчий орган при 

Північноатлантичній раді з управління військовими ресурсами, що спільно 

використовуються. До складу учасників входять національні представники, 
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представники Військового комітету, Верховні командувачі НАТО, голови 

комітетів. 

Вищій комітет з цивільного планування на випадок надзвичайних 

ситуацій – вищий політичний та дорадчий орган НАТО при 

Північноатлантичній раді, що відповідає за розробку політики та 

координацію діяльності планувальних комісій і комітетів, що розглядають 

питання океанських перевезень, цивільної авіації, харчової промисловості, 

сільського господарства, планування виробництва нафтопродуктів, 

цивільного зв’язку, цивільної оборони, медичного планування тощо. 

Генеральна асамблея ООН – один з головних органів ООН, що 

складається з представників усіх країн-членів ООН та уповноважений 

розглядати питання, що входять до компетенції ООН, за винятком віднесених 

до спеціальної компетенції Ради Безпеки ООН. Резолюції Генеральної 

асамблеї приймаються простою більшістю. 

Генеральна угода про тарифи і торгівлю – багатостороння 

міжурядова угода про режим торгівлі і торгової політики, що діє з 1948 року. 

У рамках ГУТТ проводяться переговори про взаємне зниження митних 

тарифів і регулювання застосовуваних нетарифних бар’єрів у торгівлі. 

Генеральний секретар НАТО – міжнародна посадова особа вищого 

рівня, голова Північноатлантичної ради (ПАР), Комітету оборонного 

планування (КОП) та Групи ядерного планування (ГЯП), номінальний голова 

інших вищих комітетів, головна виконавча особа НАТО, повноваження якій 

надаються урядами держав-членів НАТО. Генеральний секретар заохочує та 

скеровує процес консультацій та прийняття рішень в Альянсі, пропонує 

питання, які потребують обговорення або прийняття рішення, надає свої 

послуги для врегулювання спорів між державами-членами, керує роботою 

Міжнародного секретаріату як головний речник Альянсу у зовнішніх 

відносинах і у контактах з урядами держав-членів та представниками засобів 

масової інформації. Відповідає за керівництво роботою Міжнародного 
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секретаріату, має Заступника Генерального секретаря, Особисту канцелярію 

та Канцелярію Генерального секретаря. 

Головне управління ресурсами НАТО – основний дорадчий відділ 

Північноатлантичної ради з питань потреб у військових ресурсах спільного 

фінансування та їх наявності. Очолюється національним Головою, якого 

обирають держави. До складу входять працівники Міжнародного 

секретаріату. 

Група високого рівня НАТО – дорадчий орган у складі Групи 

ядерного планування, що збирається для розгляду аспектів ядерної політики 

та планування НАТО, питань безпеки ядерної зброї тощо. Працює на рівні 

експертів з країн-членів НАТО. 

Група координації політики НАТО – головний консультаційний та 

дорадчий орган Північноатлантичної ради з політично-військових питань, до 

компетенції якого входять питання проведення операцій з підтримки миру, 

розробки концепції багатонаціональних об’єднаних оперативно-тактичних 

сил, перегляд стратегічної концепції НАТО. 

Група ядерного планування НАТО – головний орган прийняття 

рішень з питань ядерної політики НАТО, форум, на якому обговорюють 

конкретні політичні питання, пов'язані з ядерною зброєю, Міністри оборони 

держав-членів, які беруть участь у роботі Комітету оборонного планування 

НАТО. Діяльність Групи ядерного планування забезпечує Штабна група 

ГЯП, до якої входять члени національних делегацій країн, що беруть участь у 

роботі Групи ядерного планування. Від імені постійних представників ГЯП 

Штабна група виконує всю поточну роботу. 

Декларація – заява одного або кількох урядів, політичних партій, 

міжнародних, громадських організацій, що доводить до загального відома 

програмний акт, закон тощо. 

Договір про непоширення ядерної зброї – комплексний документ, що 

відображає підтримку і виконання принципів нерозповсюдження ядерної 

зброї, суворе виконання його положень, посилення запобіжних механізмів 
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Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), подальшого ядерного 

роззброєння. Підписаний у 2000 році у Нью-Йорку. 

Дорадча група з атлантичної політики – дорадчий орган 

Північноатлантичної ради, що відповідає за вивчення довготривалих 

прогнозів політики в галузі безпеки та діє на рівні національних 

представників (політичні директори) у статусі індивідуальних експертів. 

Економічна і соціальна рада ООН – один з головних органів ООН, 

що вивчає питання координації та розвитку виробництва держав, проблеми 

економіки, соціальної сфери, включаючи питання міжнародної торгівлі, 

освоєння природних ресурсів, захисту прав людини, охорони здоров’я, 

запобігання злочинності тощо. ЕКОСОР уповноважена координувати під 

керівництвом Генеральної Асамблеї ООН діяльність ООН та її спеціальних 

установ, проводити дослідження тощо. До складу ЕКОСОР входять 6 

функціональних комісій, 5 регіональних економічних комісій. 

Економічна комісія ООН для Європи – регіональна комісія 

Економічної і соціальної ради ООН, що зобов’язана сприяти погодженню 

дій, спрямованих на економічний розвиток країн Європи, підтримувати 

економічні відносини між європейськими країнами та іншими країнами світу. 

Економічний і соціальний комітет – консультативний орган, що 

представляє інтереси різних економічних і соціальних груп у структурі 

управління Європейським Союзом, впливає на формування і реалізацію 

політики ЄС. Має свій власний бюджет, штат співробітників у генеральному 

секретаріаті, володіє правом законодавчої ініціативи. Основними завданнями 

ESC є: виступати як радник трьох владних інститутів ЄС (Європейської Ради, 

Комісії і Європейського Парламенту); сприяти більшому внеску 

організованого цивільного суспільства в загальноєвропейську єдність; 

підтримувати роль асоціацій і громадських організацій в країнах, що не 

входять в Співтовариство, підтримувати створення консультативних 

структур. Заснований в 1957 році відповідно до Римської угоди. 
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Економічний комітет НАТО – дорадчий орган з економічних питань 

при Північноатлантичній раді, що працює на рівні представників делегацій 

країн-членів НАТО (радники з економічних питань). 

Євроклуб – недержавне об’єднання, основною метою діяльності якого 

є сприяння процесам європейської інтеграції в Україні, розвитку культурних, 

наукових, ділових та гуманітарних зв'язків України з країнами 

Європейського Союзу, поширення серед української молоді інформації про 

Європейський Союз, а в країнах-членах Європейського Союзу – інформації 

про Україну. Євроклуб надає допомогу навчальним закладам в отриманні та 

поширенні інформації про Європейський Союз. Створено в 1993 році 

(м.Львів). 

Єврокорпус – спільні європейські військові частини, що залучаються 

для виконання гуманітарних та рятувальних місій, евакуації громадян країн-

членів, врегулювання кризових ситуацій і виконання миротворчих операцій 

під егідою ЄС, ООН чи ОБСЄ. Структура складається з командування, 

генерального штабу корпусу (м. Страсбург), бойових з’єднань, частин і 

підрозділів забезпечення. Заснований в 1992 році на 59-му франко-

німецькому саміті в м. Ла-Рошель (Франція). З червня 2001 року Єврокорпус 

в офіційних документах має назву Сил Швидкого Реагування ЄС (Rapid 

Reaction Corps EU), що знаходяться в розпорядженні ЄС та НАТО. 

Європейська асоціація вільної торгівлі  – міжнародна міжурядова 

регіональна торгівельно-економічна організація, діяльність якої спрямовано 

на забезпечення вільної торгівлі промисловими товарами між країнами-

учасницями шляхом поступового скорочення митних тарифів і кількісних 

обмежень; збереження повної зайнятості в країнах-членах ЄАВТ; 

забезпечення справедливої конкуренції між членами організації; 

недопущення дисбалансу при взаємних поставках сировини між країнами-

членами ЄАВТ; розвиток світової торгівлі шляхом зниження торгівельних 

бар’єрів. На країни-учасниці поширюється acquis communautaire. Керівним 

органом ЄАВТ є Рада міністрів, структура складається з Секретаріату на чолі 
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з Генеральним секретарем, комітетів та експертних груп. Заснована в 1960 

році. 

Європейська асоціація навчальних закладів з державного 

управління – мережа інститутів і шкіл державного управління в Центральній 

і Східній Європі, які здійснюють освітню діяльність і дослідження в галузі 

державного управління, а також займаються підготовкою фахівців-

професіоналів, що працюють у цій галузі як практики, дослідники, 

консультанти, викладачі або академічні працівники. 

Європейська банківська федерація – організація європейського 

банківського сектора, представницький орган комерційного банківського 

сектора країн Європейського Співтовариства, що визнається Комітетом 

Європейського Співтовариства, Європейською Радою Міністрів і 

Європарламентом, що представляє інтереси банківського сектора, виступає 

гарантом урахування досвіду і думок учасників федерації при формуванні 

політики Євросоюзу, його законодавства. Діяльність FBE спрямовано на 

розвиток фінансового законодавства, гармонізацію механізмів нагляду, 

бухгалтерського обліку та інших питань банківської справи. Заснована в 1960 

році. 

Європейська безпека – комплекс заходів і зобов’язань, спрямованих 

на забезпечення взаємовигідного співробітництва на принципах мирного 

співіснування, інших гарантій миру в Європі, завданням якої є створення та 

підтримка надійної системи безпеки на основі гельсінкського процесу, 

скороченні всіх видів озброєння тощо. 

Європейська валютна (монетарна) система – механізм об’єднання 

валют держав-учасниць через механізм обмінних курсів, що регулював їхні 

відхилення від “європейської грошової одиниці” (екю),  метою якого було 

створення європейської зони монетарної стабільності, допомога країнам-

учасницям у боротьбі з інфляцією та відновлення економічного зростання. 

Запроваджена в 1979 році. Стала основою створення економічного та 

монетарного союзу. 

http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#_European_Currency_Unit
http://europa.dovidka.com.ua/e.html#_Economic_and_Monetary
http://europa.dovidka.com.ua/e.html#_Economic_and_Monetary


 434 

Європейська економічна зона – зона вільної торгівлі, що включає в 

себе ЄС та країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), крім 

Швейцарії; не поширюється на риболовлю та сільське господарство. Угода 

про європейську економічну зону (ЄЕЗ),  згідно з якою країни ЄАВТ-ЄЕЗ 

(Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн) запроваджують до національних 

законодавств правовий доробок Європейської Спільноти в усіх галузях, на 

які поширюється ЄЕЗ, набула чинності 1994 року (підписана 1992 року). 

Керівним органом ЄЕЗ є Рада, що збирається двічі на рік. 

Європейська Комісія – виконавчий орган ЄС, що володіє одночасно 

правом законодавчої ініціативи, контролю подальшого процесу 

законотворчості, стеження за застосуванням законодавчих актів, прийнятих 

Радою. ЄК має право ухвалювати самостійні рішення в таких сферах, як 

сільське господарство, торгівля, конкуренція, транспорт, функціонування 

єдиного внутрішнього ринку, захист навколишнього середовища тощо, 

виконує бюджет і управляє фондами ЄС. 

Європейська конфедерація профспілок – регіональне профспілкове 

об’єднання, що має за мету захист і розширення прав людини, сприяння 

розвитку економіці, політиці, демократії, зміцнення європейської безпеки 

тощо. ЄКП співпрацює з Міжнародною конфедерацією вільних профспілок. 

Європейська Рада – орган управління ЄС, міжнародна політична 

організація, що має консультативний характер, виробляє та ухвалює рішення 

у вигляді відповідних політичних висновків головуючої сторони (Presidency 

conclusions) як політичні документи та правові акти і рішення, що 

приймаються відповідними інститутами ЄС. Утворена в 1974 році. До складу 

ЄР входять глави держав і урядів країн-членів ЄС, а також голова 

Європейської Комісії. 

Європейська Рахункова палата – інститут ЄС, незалежний орган 

фінансового контролю, що здійснює аудит виконання всіх доходних і 

витратних статей бюджету ЄС, а також органів, заснованих ЄС, правильність 

ведення бухгалтерської документації ЄС, законність і правильність 

http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#EFTA
http://europa.dovidka.com.ua/d.html#_Acquis_communautaire_Community
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фінансових операцій; дослідження питань про добросовісність управління 

фінансами ЄС тощо. Структура і організація РП визначається Договором про 

ЄС, внутрішнім регламентом палати та складається з аудиторів, які об’єднані 

в чотири основні аудиторські групи, секретаріату РП, Генерального 

секретаря, штатними і нештатними співробітниками. Створена у 1975 році на 

базі Аудиторської ради. 

Європейська система центральних банків – інституція, що 

складається з Європейського центрального банку та центральних банків 

держав ЄС незалежно від їх належності до зони євро, основним завданням 

якого є утримання цінової стабільності. 

Європейське Економічне Співтовариство – регіональна міжурядова 

економічна та політична організація, головною метою якої є формування 

спільного ринку шляхом створення умов для вільного руху товарів, послуг, 

робочої сили та капіталів; поступове скасування між країнами-членами 

митних тарифів та кількісних обмежень на імпорт і експорт товарів; введення 

загального митного тарифу та спільної торгівельної політики щодо третіх 

країн; проведення спільної політики в галузі сільського господарства і 

транспорту; гармонізація законодавства і технічних норм та координація 

економічної, соціальної та валютної політики. Заснована у 1957 році. (м. 

Рим). В результаті ухвалення Договору про Європейський Союз у 1992 р. 

(Маастрихтський договір), відповідно до його положень ЄЕС було 

реорганізовано і перейменовано в Європейське Співтовариство. 

Європейське співтовариство вугілля і сталі – регіональна 

міжурядова економічна організація, що об’єднала кам’яновугільну, 

залізорудну, металургійну галузі промисловості країн-учасниць (Німеччина, 

Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург) з метою координації і 

модернізації виробництва заради зростання його обсягів, зниження цін 

шляхом скасування торгівельного мита та кількісних обмежень на рух 

товарів. Заснована в 1951 році (м. Париж). Припинила існування у 2002 році 

http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#_European_Central_Bank
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унаслідок вступу у дію Договору про заснування Європейського 

Співтовариства. 

Європейське співтовариство з атомної енергії – регіональна 

міжурядова організація з фінансування та координації діяльності в галузі 

виробництва і використання атомної енергії, завдання якої полягають у 

створенні необхідних умов для виникнення та швидкого росту атомної 

промисловості, сприянні підвищенню життєвого рівня в країнах-членах та 

розвитку взаємних обмінів з іншими країнами, а діяльність спрямовано на 

розроблення єдиних норм безпеки для захисту здоров’я робітників на 

атомних підприємствах і всього населення; нагляду за регулярним і 

справедливим постачанням споживачів у Співтоваристві ядерним пальним і 

рудою; гарантування шляхом належного контролю неможливості 

використання ядерних матеріалів на інші цілі тощо. ЕАЕС співпрацює із 

Міжнародним агентством з ядерної енергії (МАГАТЕ), фінансується 

країнами-учасницями у відповідності із встановленими для кожної з них 

квотами. Основними органами ЕАЕС є Генеральний директор з питань 

енергетики, Директорат з гарантій (забезпечення гарантій нерозповсюдження 

ядерних матеріалів), Агентство Євратому з поставок і Спільні дослідницькі 

центри. Створена у 1957 році. 

Європейське управління з питань запобігання зловживанням та 

шахрайству (ОЛАФ) – службова інстанція Європейської Комісії з боротьби 

із шахрайством та зловживаннями у сфері використанні коштів з бюджету 

ЄС (контрабанда, зловживання фінансовою допомогою та цільовою 

державною допомогою, ПДВ тощо). До структури ОЛАФ входять директор 

управління, наглядовий комітет. Створене у 1999 році. 

Європейські банківські союзи – банківські організації країн Європи, 

які об’єдналися з метою вдосконалення технічної інфраструктури банків, 

визначення і здійснення валютної політики ЄС, проведення міжнародних 

валютних операцій, зберігання офіційних валютних резервів країн-учасниць 

ЕВС і управління ними, забезпечення нормального функціонування 
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платіжної системи тощо. До складу ЄБС входять такі організації, як: 

Федерація європейських банків (European Banking Federation); Об'єднання 

європейських ощадкас (European Savings Banks Group); Європейське 

об'єднання банківських товариств (European Association of Cooperative 

Banks), Європейський комітет з банківських стандартів (ECBS) і Комісія по 

стандартизації, які є незалежними від інших органів ЄС, від урядів країн-

членів і будь-яких інших установ. 

Європейські робочі ради – форма участі працівників в управлінні 

організаціями, що введена Директивою по створенню Європейської робочої 

ради (прийнята в 1994 році). 

Європейські Спільноти – сукупність важливих інституційних 

утворень Європейського Співтовариства (Європейська спільнота з атомної 

енергії, Європейська спільнота з вугілля та сталі та Європейська економічна 

спільнота). 

Європейський банк реконструкції і розвитку – міждержавна 

фінансова установа, основною метою якої є сприяння процесам розвитку 

відкритої ринкової економіки, розвиток приватної і підприємницької 

ініціативи в країнах Центральної і Східної Європи та Співдружності 

незалежних держав (СНД). ЄБРР здійснює інвестування регіонів, проектне 

фінансування банків, підприємств і компаній, працює з державними 

компаніями у сфері підтримки процесів приватизації і структурної 

реорганізації, вдосконалення комунального господарства тощо. Створений в 

1991 році. 

Європейський інвестиційний банк – некомерційна фінансова 

установа (інститут) ЄС, що фінансує проекти, які розвивають збалансовану 

європейську інтеграцію, сприяють економічному і соціальному єднанню, 

сприяють прогресу інноваційної наукоємної економіки. EIB фінансується за 

допомогою отримання позик на фінансових ринках і за рахунок акціонерів 

(держави-члени ЄС, які спільно підписуються на капітал банку, поділяючи 

між собою частки участі). ЕІВ бере і надає позики, ґрунтуючись на 



 438 

економічній політиці, визначеній ЄС, керується Радою керівників, Радою 

директорів, Адміністративним комітетом, Аудиторським комітетом. 

Створений в 1958 році відповідно до Римського договору. 

Європейський інвестиційний фонд – фінансова установа, головне 

завдання якої полягає в підтримці інвестицій в малі і середні європейські 

підприємства. EIF разом з Європейським інвестиційним банком становлять 

EIB Group. Створений в 1994 році. 

Європейський інститут державної служби – інституція, діяльність 

якої спрямована на вивчення та дослідження державного сектору та 

європейської політики, надання консультацій адміністраціям країн-членів ЄС 

та країнам-кандидатам на вступ до ЄС щодо прискорення процесу 

європейської інтеграції, аналізу питань щодо політики державної допомоги в 

Європейському Співтоваристві, проблем, які виникають на шляху 

європейської інтеграції. Заснований в 1981 р. 

Європейський митний союз – інституція ЄС, що вирішує питання 

торгівлі усіма товарами, заборони встановлення між державами-членами 

імпортних та експортних мит, скасування кількісних обмежень у внутрішній 

торгівлі між країнами-членами, встановлення єдиного зовнішнього тарифу 

відносно товарів третіх країн, запровадження спільної торгівельної політики. 

Створений в 1968 році в рамках Європейського Економічного 

Співтовариства. 

Європейський монетарний (валютний) інститут – інституція, 

створена з метою подальшого зміцнення економічного і монетарного 

співробітництва та підготування до кінцевого етапу формування 

Економічного та монетарного союзу. Створено в 1993 році відповідно до 

Договору про Європейський Союз. У 1998 році на основі Європейського 

монетарного (валютного) інституту створено Європейський центральний 

банк. 

Європейський омбудсмен – посада, що встановлена Угодою про ЄС 

(“Маастрихтська угода”). Незалежний посередник у конфліктах між 
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виконавчими і законодавчими гілками влади в ЄС. Будь-яка фізична або 

юридична особа, що проживає або має законне постійне місце перебування в 

країнах-членах ЄС, може поскаржитися омбудсмену на структури ЄС. 

Омбудсмен призначається після кожних виборів до Європейського 

парламенту строком на п'ять років. Резиденція в Страсбурзі. Має помічників 

– секретаріат, директора, якого призначає сам. Юрисдикція омбудсмена не 

поширюється лише на Європейський суд і Суд першої інстанції. 

Європейський парламент – офіційна назва представницького 

інституту Європейських Співтовариств і Європейського Союзу, 

консультативно-законодавчий орган ЄС, що складається з представників 

держав-членів, які обираються прямим голосуванням в цих країнах. Здійснює 

консультативно-контрольні функції, затверджує бюджет і укладає 

міждержавні угоди, схвалює або вносить поправки до правових актів, що 

приймаються, і бюджету ЄС. До складу Європейського парламенту входять 

депутати, що обираються від кожної держави (кількість їх зафіксована в 

договорі про Європейське співтовариство), об’єднуються у фракції (за 

внутрішнім регламентом Європейського парламенту – політичні групи, що не 

можуть включати депутатів тільки однієї держави). Керівні органи: Голова і 

його заступники; Конференція голів, Бюро, а також парламентські комісії, 

квестори і Генеральний секретаріат. Європейський парламент працює в 

сесійному порядку. Прийняття рішень здійснюється простою більшістю 

голосів (в окремих випадках статутні документи передбачають ускладнений 

порядок прийняття рішень). Європейський парламент наділений 

повноваженнями в сфері законодавчої і виконавчої влади, має повноваження 

щодо формування органів і призначення посадових осіб Європейського 

Союзу, зовнішньополітичні повноваження. 

Європейський соціальний фонд – один з чотирьох структурних 

фондів ЄС, діяльність якого спрямована на розвиток людських ресурсів та 

подолання безробіття за рахунок фінансування стратегічних довгострокових 
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програм в країнах-членах та регіонах ЄС, ВВП яких на 75% нижче за 

середній в ЄС. Створений у 1957 році. 

Європейський Союз – консолідоване багатонаціональне утворення, 

міжурядове об’єднання країн Європи, що через створення спільного ринку, 

економічного та валютного союзу, а також шляхом реалізації спільної 

політики та діяльності має на меті забезпечення безперервного економічного 

зростання, соціального розвитку і згуртованості країн-учасниць. ЄС 

представляє собою домінуюче інтеграційне угруповання в Європі, що 

складається з наднаціональної Європейської Спільноти і міжурядових 

інститутів, які забезпечують співпрацю в галузі правосуддя, внутрішніх 

справ, формування і реалізацію спільної зовнішньої та безпекової політики. 

Держави-члени Європейського Союзу створили спільні інституції, яким 

делегували частину своїх національних повноважень так, що рішення в 

певних сферах загальних інтересів можуть ухвалюватись демократичним 

шляхом на загальноєвропейському рівні. Європейський Союз запроваджено 

1993 року відповідно до Маастрихтського договора (Договір про 

Європейський Союз). Європейський Союз не є юридичною особою. 

Європейський соціально-економічний комітет – консультативний 

орган ЄС, що має право власної ініціативи виступати зі своєю думкою 

стосовно будь-яких питань, що знаходяться в сфері інтересів ЄС. До складу 

входять представники різних верств суспільства та галузей економіки, 

представники профспілок, малих та середніх підприємств, кооперативів, 

професійних об’єднань, громадських організацій. Консультує 

Європарламент. Заснований у 1958 році. 

Європейський суд – єдиний інститут Європейського Союзу, 

спрямований на забезпечення дотримання закону при застосуванні і 

тлумаченні законодавства Європейського Співтовариства та вирішення 

спорів із правовідносин, що виникають на підставі норм установчих 

договорів та законодавства ЄС, розгляд запитів судових органів держав-

членів, які стикаються з проблемами тлумачення та застосування норм права 
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Європейського Союзу, розгляд справ в порядку попереднього контролю 

тощо. Внутрішню нормативну базу становлять: Статут Суду ЄС, Статут Суду 

ЄОВС та Статут Суду Євратома. До складу входять 15 суддів (один суддя від 

кожної держави-члена), що є членами суду, 9 генеральних адвокатів (advocate 

general) і помічники. Рішення Суду є обов’язковим. 

Європейський суд з прав людини – основний правозахисний інститут 

Ради Європи, обов'язкову юрисдикцію якого відповідно до ратифікованої 

Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод визнали 

більше 40 держав-членів Ради. Будь-яка людина, яка вважає, що стосовно неї 

порушуються права, що гарантуються Конвенцією, може подати скаргу до 

Європейського суду з прав людини, який стежить за дотриманням Конвенції, 

відповідно до якої він розглядає як індивідуальні скарги, так і позови з боку 

держав-членів. 

Європейський фонд валютної співпраці – фінансовий інститут ЄС, 

основним завдання якого є концентрація грошових ресурсів, необхідних для 

стабілізації обмінних курсів валют і вирівнювання платіжних балансів з 

метою валютної інтеграції в рамках ЄС, надання кредитів країнам ЄС для 

погашення дефіциту платіжних балансів і розрахунків тощо. Кошти Фонду 

утворюються за рахунок валюти, що депонується країнами-членами ЄС. 

ЄФВС формує ресурси, необхідні для стабілізації обмінних курсів валют і 

фінансування вирівнювання платіжних балансів за рахунок резервів, що 

депонуються членами Європейського Співтовариства. Створений в 1973 році 

в рамках Європейської валютної системи. 

Європейський фонд регіонального розвитку – один з чотирьох 

структурних фондів ЄС, складова частина бюджету ЄС, фінансування якої 

спрямовується переважно на підтримку діяльності Ініціативи з 

транскордонного, міждержавного та міжрегіонального співробітництва 

(INTERREG ІІІ) з метою сприяння соціально-економічному розвитку і 

структурним перетворенням в регіонах, ВВП яких на 75% нижче, ніж в 
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середньому по ЄС, а також в містах, які знаходяться у кризовому стані. 

Утворено у 1975 році. 

Європейський фонд розвитку – міжнародна фінансова організація 

Європейського економічного співтовариства, що діє при Європейський 

Комісії та метою якої є фінансування без повернення асоційованих країн; 

головний фінансовий інструмент ЄС в сфері підтримки розвитку країн 

“третього світу”,  фінансування проектів з низьким рівнем рентабельності 

або взагалі нерентабельних. Європейський фонд розвитку не є частиною 

бюджету Європейської спільноти ЄФР наповнюється за рахунок коштів 

держав-членів, керується власними фінансовими правилами і управляється 

спеціальним комітетом (поточне управління ЄФР здійснює Європейська 

Комісія разом з установами, створеними в рамках угод про партнерство). 

Держави-члени визначають в Раді Європи бюджет (строком дії на п’ять 

років) Європейського фонду розвитку шляхом укладання договору, який має 

бути ратифікований національними парламентами. Створений у 1959 році. 

Європейський центральний банк – фінансова інституція ЄС, 

головним завданням якої є цінова стабільність у зоні єдиної європейської 

валюти (євро). ЄЦБ відповідає за монетарну політику, валютні операції та 

управління валютними резервами країн зони євро і не повинен підпадати під 

політичні впливи. Європейський центральний банк створено 1998 року згідно 

з Договором про ЄС у рамках кінцевого етапу формування Економічного та 

монетарного союзу. Керівними органами ЄЦБ є Керівна рада та Виконавчий 

комітет, що координують діяльність Європейської системи центральних 

банків 

Європол (Європейська поліція) – установа правопорядку ЄС, що 

збирає та систематизує інформацію відносно кримінальних злочинів з метою 

координації роботи національних служб країн-членів ЄС у боротьбі з 

міжнародною організованою злочинністю, оптимізації інформаційного 

обміну між національними поліцейськими службами, оперативного аналізу 

заходів, до яких вдаються держави-члени, підготовки стратегічних звітів та 

http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#_European_Currency_Unit
http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#_European_Currency_Unit
http://europa.dovidka.com.ua/e.html#_Economic_and_Monetary
http://europa.dovidka.com.ua/e.html#_Economic_and_Monetary
http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#_European_System_of
http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#_European_System_of


 443 

дослідження злочинності, експертизи та технічної підтримки в рамках 

розслідувань і операцій всередині ЄС. Базується в м. Гаага (Нідерланди). 

Створена відповідно до Маастрихтського договору в 1998 році. 

Єврореґіон – одна з інституційних форм співробітництва 

адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, що 

здійснюється відповідно до двохсторонніх або багатосторонніх угод про 

транскордонне співробітництво. 

Євростат – статистична служба Європейського Союзу, що займається 

збором статистичної інформації по країнах-членах ЄС і гармонізацією 

статистичних методів, використовуваних цими країнами, здійснює 

співробітництво з національними службами статистики країн ЄС з метою 

вироблення єдиних статистичних стандартів. Євростат очолює Генеральний 

директор, якому підпорядковуються сім директорів, відповідальних за 

ресурси; статистичні методи і інструменти; публікації; державну і 

загальноєвропейську статистику; економіку і регіональну статистику; 

сільське господарство і екологію; співпрацю; соціальну статистику та 

інформаційне співтовариство; бізнес-статистику. Заснований в 1953 році як 

статистична служба Європейського об'єднання вугілля і сталі. В 1958 році на 

її базі сформований генеральний директорат, основним завданням якого було 

забезпечення іншого генерального директорату Єврокомісії, а також інших 

європейських інститутів, статистичною інформацією, необхідною для 

формування, реалізації і аналізу політики, що проводиться ними. 

Євроюст – структурний підрозділ організацій ЄС, завданням якого є 

підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів держав-членів 

ЄС в області розслідування і судового переслідування особливо небезпечних 

міжнародних злочинів, організованого криміналу. Сформований в 2002 році. 

Західноєвропейський Союз – замкнене воєнно-політичне угруповання 

країн Європи, що пов'язаний з НАТО, має оперативні повноваження у сфері 

оборони та головною функцією якого є забезпечення і підтримка колективної 

безпеки. До складу ЗЄС входять країни-члени, асоційовані члени (Ісландія, 
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Норвегія, Польща, Туреччина, Угорщина, Чехія), асоційовані партнери 

(Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія), 

спостерігачі (Австрія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Швеція). Створений в 1955 

році відповідно до Паризьких угод строком на 50 років. 

Збройні сили ООН – військові формування, за допомогою яких Рада 

Безпеки ООН може здійснювати примусові воєнні заходи від імені ООН з 

метою підтримання або відновлення миру і безпеки, та які створюються з 

контингентів збройних сил країн-членів ООН. 

Інститут дослідження проблем безпеки – інституція, що має 

автономний статус, не представляє і не захищає інтереси будь-якої держави 

або групи держав ЄС, маючи на меті допомогу у створенні 

загальноєвропейської культури безпеки, підтримки обговорення стратегічних 

питань, забезпечення кращої взаємодії між європейськими структурами, що 

ухвалюють рішення, експертами. 

Інститути Європейського Союзу – інституційна структура ЄС, 

елементи якої формуються з осіб, що діють як офіційні представники держав-

членів та з осіб, які пропонуються національними урядами, але діють від 

імені всього Співтовариства. Головними органами управління ЄС є: 

Європейська рада; Рада ЄС; Європейська Комісія; Європейський парламент; 

Європейський суд. Допоміжні і консультативні органи: Економічний і 

соціальний комітет; Комітет регіонів; Рахункова палата (або Палата 

аудиторів). 

Інтерпол – неурядова міжнародна організація кримінальної поліції, 

основним завданням якої є співробітництво в боротьбі зі злочинністю 

(торгівля наркотиками, тероризм тощо). Створена у 1923 році. 

Колективна безпека – співробітництво країн, їх спільні зусилля з 

підтримання миру, відвернення загрози війни, ліквідації актів агресії, що 

може здійснюватися в межах загальної міжнародної організації (ООН), або в 

межах регіональних організацій або угод. 
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Комісія Україна-НАТО – формат, в якому Північноатлантична рада 

відповідно до Хартії НАТО-Україна періодично проводить засідання з 

Україною. Членами Комісії є усі країни-члени НАТО та Україна. Головою 

Комісії є Генеральний секретар НАТО. Консультації з політичних питань 

здійснюються в рамках Комісії Україна-НАТО та РЄАП. Комісія збирається 

для загальної оцінки стану розвитку відносин, огляду за процесом 

планування та розробки пропозицій щодо шляхів поліпшення або 

подальшого розвитку співробітництва між Україною і НАТО. 

Комітет внутрішньої безпеки НАТО – дорадчий орган з питань 

безпеки НАТО, що діє при Північноатлантичній раді. До складу комітету 

входить робоча група з питань гарантування безпеки автоматизованої 

обробки даних. 

Комітет з інформації та культурних зв'язків – дорадчий орган при 

Північноатлантичній раді з питань інформації та преси. Засідання 

відбуваються на рівні представників делегацій країн-членів НАТО. 

Комітет з оперативної діяльності Ради та навчань (СОЕС) НАТО – 

головний консультативний та координаційний форум з питань урегулювання 

кризових ситуацій, підготовки та проведення навчань з урегулювання криз. 

Також охоплює питання, що стосуються Ситуативного центру НАТО. 

Засідання відбуваються на рівні політичних представників національних 

делегацій, які займаються врегулюванням кризових ситуацій та навчаннями. 

Комітет НАТО з питань інфраструктури – орган НАТО, що 

відповідає за втілення програм інвестицій НАТО у безпеку. Рішення, що 

приймаються комітетом, затверджуються Вищою комісією з ресурсів за 

схваленням Північноатлантичної ради або Комітету оборонного планування. 

Комітет з питань політики та безпеки ЄС – інститут європейської 

безпекової та оборонної політики, а також спільної зовнішньої й безпекової 

(СЗБП) політики, підпорядкований Раді міністрів. Комітет здійснює 

стратегічне керівництво та політичний контроль за операціями з подолання 

кризових ситуацій, стежить за розвитком міжнародних подій у царині СЗБП, 

http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb070101.htm
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допомагає визначати напрями цієї політики та наглядає за її втіленням. До 

складу Комітету входять по одному представникові від кожної держави-

члена, Військово-політична група (Politico-Military Group), Комітет з 

цивільних аспектів врегулювання кризових ситуацій (Committee for Civilian 

Aspects of Crisis Management), Військовий комітет (Military Committee) та 

Військовий персонал (Military Staff). 

Комітет з проблем сучасного суспільства НАТО – основний орган 

НАТО, що приймає рішення з проблем сучасного суспільства відповідно до 

існуючих програм НАТО, форум для обміну знаннями і досвідом з технічних, 

наукових і політичних аспектів соціальних та екологічних питань як у 

цивільній, так і у військовій сферах між НАТО і країнами-партнерами з 

РЄАП. Працює на рівні національних представників-спеціалістів з питань 

екології, відповідальний за реалізацію екологічних програм у країнах-членах 

НАТО. Діяльність фінансується з цивільного бюджету НАТО з метою 

надання грантів експертам для участі в заходах Комітету. Утворений 1969 

року. 

Комітет оборонного аналізу НАТО – вищий дорадчий комітет при 

Комітеті оборонного планування, до компетенції якого входять питання 

планування сил, інтегрованої військової структури. Здійснює діяльність на 

рівні радників з оборонних питань при національних організаціях. 

Комітет оборонного планування НАТО – орган, що опікується 

оборонними питаннями та справами, які торкаються колективного 

планування оборони, дає настанови військовому керівництву НАТО і, в 

межах своїх повноважень, має такі ж самі функції та владу, як і ПАР; 

головний орган прийняття рішень з питань, що належать до інтегрованої 

військової структури НАТО. Складається з постійних представників (послів), 

міністрів закордонних справ та оборони. У Комітеті представлені всі 

держави-члени Альянсу, крім Франції. 

Комітет постійних представників ЄС – об’єднання глав (послів) і 

членів постійних представництв країн ЄС, що відіграє важливу роль у 

http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb020202.htm
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системі ухвалювання рішень Європейської Спільноти та завданням якого є 

підготовка засідань Ради міністрів, ведення переговорів щодо порядку 

денного Ради (пропозиції та проекти рішень готує Європейська Комісія) і 

попередній розгляд питань; є форумом представників та національних урядів 

їх країн, органом політичного контролю, що керує роботою експертних груп і 

наглядає за їхньою діяльністю. Комітет здійснює діяльність на рівні 

заступників постійних представників та голів постійних представництв. 

Комітет протиповітряної оборони НАТО – дорадчий орган 

Північноатлантичної ради та РАЄП з питань протиповітряної оборони, 

метою якого є сприяння гармонізації міжнародного планування щодо 

управління та командування повітряним простором і протиповітряною 

зброєю. До складу NADC входять представники відомств протиповітряної 

оборони, комісія з протиповітряних озброєнь, комісія з філософії 

протиповітряної оброни, міжштабна група раннього попередження, 

представники відомств протиповітряної оброни країн-партнерів НАТО. 

Комітет регіонів – консультативний орган, який виступає гарантом 

участі місцевих і регіональних органів влади в діяльності інститутів влади 

Європейського Союзу з питань економічної і соціальної єдності, 

транс’європейського транспорту, телекомунікацій і енергетичних мереж, 

охорони здоров'я, освіти, культури, політики трудової зайнятості, 

професійного навчання, соціальної політики тощо, має автономну 

організаційну структуру і власні процедурні правила. Основна робота 

Комітету полягає в оцінці з погляду інтересів регіонів пропозицій 

Європейської Комісії. В структурі Комітету шість комісій: Комісія з єдиної 

територіальної політики (COTER), Комісія з економічної і соціальної 

політики (ECOS), Комісія з життєздатного розвитку (DEVE), Комісія з 

культури і освіти (EDUC), Комісія з питань Конституції і європейського 

управління (CONST), Комісія із зовнішніх відносин (RELEX). Створений в 

1994 році. 
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Комітети та робочі групи – інститути, завданням яких є надання 

допомоги установам ЄС, прийняття участі на всіх етапах законодавчого 

процесу, виконання консультативних та експертних функцій. Існує близько 

60 консультативних комітетів Європейської Комісії, комітети Європейського 

парламенту, комітети Ради Європи тощо. 

Конвенція – угода, назва міжнародного договору, як правило, 

багатостороннього. 

Конфедерація – союз суверенних держав, створений для досягнення 

певних зовнішньополітичних і воєнних цілей, який може бути перетворений 

на федерацію. 

Конференція – збори, наради представників держав, членів або 

представників громадських організацій, політичних партій, наукових тощо 

організацій з метою обговорення певних проблем та питань. 

Конференція ООН з торгівлі і розвитку – орган Генеральної асамблеї 

ООН, завдання якого полягає у сприянні розвитку міжнародної торгівлі, 

рівноправного співробітництва між країнами на взаємовигідних засадах, 

розробка рекомендацій по функціонуванню міжнародних економічних 

відносин. ЮНКТАД виконує функцію міжурядового форуму, в рамках якого 

відбувається обмін досвідом, забезпечує технічною допомогою країни, що 

розвиваються, та країни з перехідною економікою, а також займається 

дослідженнями та збиранням інформації. Держави-члени ЮНКТАД поділені 

на чотири групи за соціально-економічним і географічним принципом. 

Рішення ЮНКТАД мають рекомендаційний характер. Утворено у 1964 році. 

Ліга – союз, спілка, товариство, асоціація, об’єднання окремих осіб, 

організацій або держав. 

Меморандум – один з видів дипломатичного листування, в який 

вкладається фактична, юридична або документальна частина питання, з 

приводу якого він надсилається як додаток до дипломатичної ноти або як 

окремий документ. 
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Мирні договори – міжнародні угоди про припинення стану війни і 

відновлення офіційних відносин, врегулювання територіальних та інших 

питань між країнами, що перебували в стані війни. 

Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів – міжнародно-

правові засоби врегулювання спорів між державами мирним шляхом 

відповідно до принципів міжнародного права. Серед мирних засобів 

розв’язання міжнародних спорів виділяються переговори, обстеження, 

посередництво, примирення, арбітраж, судовий розгляд, звернення до 

регіональних органів, угоди тощо. 

Митний союз – об’єднання країн для проведення спільної митної 

політики, що передбачає скасування митних кордонів, сплати мита між 

країнами-учасниками, утворення єдиної митної території, встановлення 

загального митного тарифу відносно третіх країн та метою якого є 

підвищення конкурентоспроможності товарів країн-учасниць, захист 

внутрішніх ринків тощо. 

Міжнародна асоціація економічних наук – об’єднання національних 

асоціацій економістів, метою якого є сприяння поширенню економічних 

знань, посиленню особистих контактів між вченими тощо. Заснована в 1949 

році за ініціативою ЮНЕСКО. 

Міжнародна асоціація політичних наук – міжнародна неурядова 

організація, що входить до складу Міжнародної ради соціальних наук 

ЮНЕСКО, метою якої є сприяння розвитку політичних наук. Заснована в 

1949 році за ініціативою ЮНЕСКО. 

Міжнародна асоціація розвитку – міжурядова спеціалізована 

установа ООН, що надає кредити країнам, що розвиваються на більш 

пільгових умовах, ніж Міжнародний банк реконструкції і розвитку. 

Заснована в 1960 році як філія Міжнародного банку реконструкції і розвитку. 

Міжнародна безпека – стан міжнародних відносин, що виключає 

порушення загального миру або створення загрози безпеки народів у будь-

якій формі. Основними принципами міжнародної безпеки є прийняття 
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колективних заходів для запобігання і усунення загрози миру, недопущення 

або придушення актів агресії, незастосування сили або погрози силою, 

розв’язання міжнародних спорів мирним шляхом, міжнародне 

співробітництво у розв’язанні міжнародних проблем економічного, 

соціального, культурного характеру тощо. 

Міжнародна організація праці – міжнародна організація з підтримки 

міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й 

зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці. 

МОП приймає різні конвенції і розробляє рекомендації, встановлює 

міжнародні стандарти у сфері праці, зайнятості, професійної підготовки, 

умов праці, соціального забезпечення, безпеки праці й здоров'я. Заснована у 

1919 році. 

Міжнародна рада аудиторів – орган, який складається з працівників 

державних органів аудиту держав-членів Альянсу, що мають незалежний 

статус, відбираються урядами країн, які оплачують їхню працю, та 

перевіряють рахунки всіх структур НАТО, а також рахунки, пов'язані з 

витратами в рамках спільно фінансованої програми інфраструктури. 

Призначення аудиторів затверджує Північноатлантична рада, якій вони 

підзвітні. 

Міжнародна торговельна палата – міжнародна організація, орган 

міжнародного комерційного арбітражу, що об’єднує представників бізнесу з 

метою сприяння торгівлі, інвестиціям, відкриттю ринків, економічному 

зростанню, створенню робочих місць, здійснює комерційний арбітраж, 

встановлює стандарти і правила ведення бізнесу, налагоджує співробітництво 

з міжнародними організаціями, здійснює консультативну допомогу СОТ, 

«великий вісімці», ООН, відстоює інтереси бізнесу на міжнародній арені. 

Міжнародне агентство з атомної енергії – міжнародна установа, яка 

встановлює стандарти ядерної безпеки і захисту довкілля, надає країнам-

членам технічну допомогу, заохочує обмін науковою і технічною 

інформацією щодо ядерної енергії, здійснює контроль за мирним 
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використанням атомної енергії. МАГАТЕ надає поради і практичну допомогу 

урядам різних країн щодо здійснення програм використання атомної енергії, 

збирає інформацію стосовно кожного аспекту ядерних технологій і поширює 

її за допомогою своєї Міжнародної ядерної інформаційної системи у м. Відні. 

Створене у 1956 році. 

Міжнародне право – система правових принципів і норм, створених 

шляхом угод між країнами, що регулюють відносини між ними та іншими 

суб’єктами міжнародного права (держави, міжнародні організації, специфічні 

політико-територіальні одиниці), основою якої є принцип мирного 

співіснування. Джерелом міжнародного права є міжнародні договори. Серед 

основних норм міжнародного права виділяються принципи незастосування 

сили або погрози силою, мирного розв’язання міжнародних спорів, 

рівноправності держав, принцип невтручання тощо, які виконуються за 

допомогою міжнародних організацій. 

Міжнародні (міждержавні) організації – постійні об’єднання держав 

для співробітництва у сфері міжнародних відносин. Відповідно до завдань 

існують міжнародні організації загальної компетенції (ООН), спеціальні 

(МАГАТЕ), універсальні (ООН) або регіональні. 

Міжнародні сили сприяння безпеці – об’єднані військові частини, 

створені за підсумками Боннської конференції (2001 р.) після повалення 

режиму талібів, які діють під мандатом ООН (не є силами ООН, діють з 

санкції Ради Безпеки ООН) і НАТО (з 2003 р.). Складаються з 35 тисяч 

військовослужбовців з 37 країн та 25 Груп відбудови провінцій (ГВП). 

Основні військові завдання ІСАФ: сприяння зміцненню влади афганського 

уряду на всій території країни, проведення операцій із забезпечення 

стабільності та безпеки у взаємодії з афганськими силами безпеки; 

проведення інструктажу та підтримка Афганської національної армії; 

допомога в реалізації програм афганського уряду, спрямованих на 

роззброєння незаконних озброєних формувань. Політичне керівництво та 

координацію місії міжнародних сил сприяння безпеці здійснює 
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Північноатлантична рада (командування, координація та планування сил). 

Стратегічне управління здійснює головний оперативний штаб НАТО – штаб 

Верховного головнокомандуючого об’єднаними збройними силами НАТО в 

Європі (штаб ВГК ОВС НАТО). Фінансування забезпечують держави, що 

надають військові контингенти. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку – міжнародна 

фінансова організація, головна установа Світового банку, завданням якої є  

скорочення бідності в країнах з середнім рівнем доходів, а також бідних 

платоспроможних країн шляхом сприяння сталому розвитку за рахунок 

надання позичок, гарантій, інструментів управління ризиками і 

(некредитних) аналітичних і консультаційних послуг. Членами МБРР є 184 

країни, які виступають акціонерами банку. Вищий орган МБРР – рада 

управляючих, що збирається щорічно. Кожна країна представлена 

національним управляючим (міністр фінансів або голова центробанку). 

Заснована у 1944 році. 

Міжнародний валютний фонд – міжурядова спеціалізована установа 

ООН, метою якої є координація валютно-фінансової політики країн-членів і 

надання короткострокових, середньострокових, частково – довгострокових 

позик для врегулювання платіжних балансів, підтримки валютних курсів. 

Капітал МВФ складається з внесків країн-членів відповідно до наданих їм 

квот. Заснований в 1944 році. 

Міжнародний військовий штаб НАТО – структура НАТО, що 

відповідає за планування, аналіз військових питань та розробку рекомендацій 

щодо політики у військовій галузі, які виносяться на розгляд Військового 

комітету, забезпечує впровадження політики й виконання рішень Комітету, 

надає підтримку Військовому комітету у підготовці його рішень і 

забезпеченні їх подальшого виконання, бере участь у співпраці з країнами 

Центральної та Східної Європи в межах програми “Партнерство заради 

миру”. МВШ очолює директор – офіцер у ранзі генерала або адмірала, 

кандидатура якого пропонується державами-членами Альянсу і 

http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb030201.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb030201.htm
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затверджується Військовим комітетом. У структурі Міжнародного 

військового штабу є виконавчий координатор, директор МВШ, який має 

п'ять помічників, кожен з яких очолює окремий відділ. 

Міжнародний комітет за європейську безпеку і співробітництво – 

консультативний орган при Економічній і соціальній раді ООН та ЮНЕСКО, 

неурядова міжнародна організація, метою якої є сприяння співробітництву 

представників різних політичних і суспільних верств європейських країн. 

Створений в 1972 році. 

Міжнародний секретаріат – орган НАТО, що забезпечує роботу 

Північноатлантичної Ради та підпорядкованих комітетів, формується з 

громадян держав-членів Альянсу і забезпечує діяльність Ради, комітетів і 

робочих груп, що їй підпорядковані, а також Ради євроатлантичного 

партнерства, Постійної спільної ради НАТО-Росія, Комісії НАТО-Україна та 

Групи середземноморської співпраці і надає підтримку державам-членам 

НАТО і країнам-партнерам у процесі досягнення консенсусу та прийняття 

рішень, відповідає за підготовку зустрічей і послідовне виконання рішень 

комітетів НАТО. До складу Міжнародного секретаріату, співробітники якого 

підпорядковані Генеральному секретареві, входять Канцелярія Генерального 

секретаря, п'ять робочих відділів, Відділ управління та Відділ фінансового 

контролю. 

Міжнародний суд ООН – один з головних органів ООН, що розв’язує 

міжнародні спори, надає консультації з юридичних питань Генеральній 

асамблеї, Раді Безпеки, іншим органам та спеціалізованим установам ООН. У 

складі Міжнародного суду ООН 15 суддів. Діє на основі міжнародного права. 

Рішення Міжнародного суду ООН оскарженню не підлягають. 

Міжурядова конференція – переговори між урядами країн-членів ЄС 

з метою внесення змін і доповнень до угод щодо інституційної та юридичної 

структури ЄС, здійснення інституційних реформ в умовах розширення 

Європейського Союзу. 

http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1101.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb070101.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1003.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1006.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1006.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1016.htm
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Місія України при НАТО – закордонна дипломатична установа 

України, представництво України при міжнародній організації, що заснована 

з метою забезпечення постійного співробітництва України з НАТО та участі 

в Раді Євроатлантичного Партнерства з метою забезпечення реалізації 

державної політики України щодо співробітництва з НАТО,  представництва 

України при НАТО, її органах та підтримання з цією організацією офіційних 

відносин,  забезпечення постійних контактів з політичними і військовими 

структурами НАТО, представництва України в РЄАП та її органах, 

прийняття участі у роботі органів РЄАП, Програмі НАТО “Партнерство 

заради миру”, Комісії Україна-НАТО та інших спільних органів. Заснована в 

1997 році. 

Міцне ядро – обмежена група держав-членів ЄС, які виявили бажання 

започаткувати “посилену співпрацю” та спроможні її розвивати. 

Санкціонована Амстердамським договором та здійснюється шляхом 

запровадження механізму посиленого співробітництва, який надав 

можливість певній кількості держав-членів поглиблювати інтеграцію у 

межах правової та інституційної системи ЄС. 

Нарада національних керівників у галузі озброєнь – вищий орган 

при Північноатлантичній раді з питань виробництва, метою якого є сприяння 

співпраці країн-членів НАТО в галузі озброєнь, участь у розробці, придбанні 

обладнання для збройних сил країн-членів НАТО. Нарада відбувається на 

рівні національних керівників в галузі озброєнь. 

НАТО (Організація Північноатлантичного договору) – воєнно-

політичний блок країн Європи і Північної Америки. Вищий керівний орган 

НАТО – сесія Ради НАТО. Між сесіями діяльністю Ради керують Постійна 

рада і Військовий комітет. Організація діяльності керівних органів НАТО 

покладена на Генерального секретаря НАТО, який очолює Міжнародний 

секретаріат. Створена в 1949 році. 

Науковий комітет НАТО – основний орган прийняття рішень з 

наукової програми НАТО. Діє на рівні національних експертів з наукової 

http://www.nato.int/science/index.html
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політики, призначених урядами або незалежними органами країн-учасниць. 

У разі необхідності може створювати різні підкомітети, дорадчі та керівні 

групи. Комітет очолює Помічник Генерального секретаря з наукових та 

екологічних питань. 

Об’єднані збройні сили НАТО – збройні сили НАТО, їх основна 

частина, що складається з об’єднань, з’єднань і частин сухопутних військ і 

ВПС країн-учасниць блоку. Керуються верховним командуванням НАТО в 

Європі. 

Об'єднане командування з питань трансформації – орган НАТО, що 

відповідає за трансформацію військового потенціалу НАТО (удосконалення 

військової підготовки та оборонних ресурсів, розробку і випробування 

доктрин та проведення експериментів для оцінки нових концепцій). 

Завданням є сприяння поширенню та впровадженню нових концепцій, 

підвищенню рівня оперативної сумісності військ в Альянсі. До структури 

входять Штабний елемент ACT (займається питаннями планування ресурсів 

та оборони), Об'єднаний військовий центр, Навчальний центр ОЗС та 

Об'єднаний центр аналізу досвіду. Очолюється одним Верховним 

головнокомандувачем НАТО з питань трансформації. 

Об’єднане оперативне командування НАТО – орган, що відповідає 

за всі операції Альянсу; командування стратегічного рівня, яке має 

оперативну відповідальність і очолюється Верховним головнокомандуючим 

Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, який водночас обіймає посаду 

Командуючого збройних сил США в Європі. До складу входять два 

постійних Командування об’єднаних сил (JFCs) (можуть проводити операції 

з місця постійної дислокації, або формувати сухопутний штаб Об’єднаних 

оперативно-тактичних сил (БООС), постійнний Об’єднаний штаб (JHQ) 

(може використовуватися для створення мобільного штабу Об’єднаних 

оперативно-тактичних сил морського базування), шість командувань родів 

військ, які надають оперативним командуванням експертну підтримку з 

питань, пов’язаних з сухопутними військами, ВМС і ВПС та чотири 
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стаціонарних Центра об’єднаних авіаційнних операцій (CAOCs). 

Об'єднання конфедерацій працедавців і промисловців Європи – 

представник інтересів працедавців і підприємців в структурах ЄС, метою 

якого є сприяння розвитку підприємницької діяльності, сприяння зростанню 

інновацій, поліпшення ситуації на ринку праці і внутрішньому ринку, 

підвищення ефективності політики охорони середовища, організації 

взаємодії ділових кіл Європи в галузі розробки економічної і 

зовнішньоекономічної політики європейських країн, країн-членів ЄС. 

Засноване в 1958 році. 

Організації НАТО з питань виробництва і матеріально-технічного 

забезпечення – організації, що відповідають за різні аспекти виробництва і 

матеріально-технічного забезпечення (NPLOs), мають різні повноваження, 

джерела фінансування, адміністративні органи, підпорядковані 

Північноатлантичній раді та підзвітні Керівному комітету або Раді 

директорів. 

Організація з безпеки та співробітництва в Європі – найбільша 

регіональна організація з безпеки, метою якої є запобігання виникненню 

конфліктів в регіоні, врегулювання кризових ситуацій, ліквідація наслідків 

конфліктів. ОБСЄ покликана здійснювати контроль над поширенням 

озброєнь, економічною і екологічною безпекою, приймати дипломатичні 

зусилля по запобіганню конфліктів, здійснювати заходи з побудови відносин 

довіри і безпеки, захисту прав людини тощо. До ОБСЄ входять держави 

Європи, Центральної Азії і Північної Америки, які мають рівний статус. 

Рішення ОБСЄ приймаються на основі консенсусу і не носять обов’язкового 

характеру. Структура ОБСЄ складається з Саміту (зустріч на вищому рівні), 

Ради міністрів іноземних справ, Вищої ради, Постійної ради під 

керівництвом Голови.  

Організація економічного співробітництва і розвитку – міжнародна 

економічна організація розвинених країн, що визнають принципи 

представницької демократії і вільної ринкової економіки. Здійснює 
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аналітичну роботу, виробляє рекомендації для країн-членів і служить 

платформою для організації багатосторонніх переговорів з економічних 

проблем, протидіє відмиванню грошей, запобігає уникненню податків, 

корупції і хабарництву тощо. Створена в 1961 році на основі Організації 

європейського економічного співробітництва (Organisation for European 

Economic Cooperation / OEEC). 

Організація Об’єднаних Націй – міжнародна організація, завданням 

якої є підтримання і зміцнення миру та розвиток співробітництва між 

країнами. Членами ООН є 191 держава. Головні органи ООН: Генеральна 

асамблея та Рада Безпеки. До складу Генеральної асамблеї входять 

представники усіх держав-членів ООН, її рішення мають рекомендаційний 

характер. Очолює ООН Генеральний секретар. До системи ООН входить 

більше 30 міжнародних організацій. Діяльність ООН має на меті ліквідацію 

злиднів та голоду, забезпечення загальної початкової освіти, заохочення 

рівності чоловіків та жінок, розширення прав і можливостей жінок, 

скорочення дитячої смертності, поліпшення охорони материнства, боротьбу  

з ВІЛ/СНІД, малярією та іншими захворюваннями, забезпечення сталого 

екологічного розвитку, формування глобального партнерства з метою 

розвитку. 

Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки i культури – 

спеціалізована агенція ООН, яка випрацьовує ідеї, встановлює стандарти, 

збирає та поширює інформацію, сприяє міжнародному співробітництву в 

сфері освіти, науки і культури. Налічує 191 член та 6 асоційованих членів. 

ЮНЕСКО має на меті зменшення вдвічі кількості гранично бідних людей, 

досягнення загальної та поширення початкової шкільної освіти в усіх 

країнах, ліквідацію нерівності жінок в освіті. Заснована в 1945 році. 

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку – 

міжнародна організація, центральний координуючий орган у сфері допомоги 

промисловому розвитку країн, що розвиваються. ЮНІДО має за мету 

сприяння промисловому розвитку і співробітництву в усьому світі, між 
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країнами, регіонами та галузями, індустріалізації, розробці природних 

багатств та розвитку інфраструктури країн, що розвиваються, надання 

консультативної та технічної допомоги в реструктуризації і приватизації 

промисловості країнам з перехідною економікою. При ЮНІДО діє Банк 

промислової та технологічної інформації по проектах, який забезпечує 

необхідною інформацією країни-члени організації. Керівництво ЮНІДО 

здійснюється Генеральною конференцією, Радою з промислового розвитку та 

Секретаріатом. Голова організації – генеральний директор. Утворена у 1967р. 

Основні оборонні сили НАТО – діючі й такі, що можуть бути 

мобілізованими, сухопутні, військово-повітряні і військово-морські сили, 

спроможні забезпечити стримування і захист від примусу або агресії, мають 

національні й багатонаціональні формування різних рівнів готовності. 

Складаються з чотирьох багатонаціональних корпусів основних оборонних 

сил: датсько-німецький (1), голландсько-німецький (1) і німецько-

американських (2). Може поповнюватись Європейським корпусом 

(підрозділи Бельгії, Франції, Німеччини, Люксембургу та Іспанії) у 

підпорядкуванні НАТО в часи кризи. 

Основоположний акт НАТО-Росія – підписаний в 1997 році в Парижі 

Генеральним секретарем і главами держав і урядів Північноатлантичного 

альянсу та президентом Російської Федерації Б.М.Єльциним документ про 

поглиблення й розширення взаємин між НАТО і Росією та створення 

структури, необхідної для їх подальшого розвитку. Є зобов'язанням про 

взаємну допомогу в спільній розбудові стабільного, мирного і неподільного 

континенту на основі партнерства і взаємних інтересів, який описує 

принципи і механізми партнерства між НАТО і Росією, зокрема є основою 

створення Постійної Спільної ради НАТО-Росія (ПСР). 

Офіс зв’язку НАТО в Україні – міжнародне представництво НАТО в 

Україні, відкрите у квітні 1999 р. з метою сприяння участі України у 

програмі “Партнерство заради миру” (ПЗМ) із максимально повним 

використанням можливостей, закладених у цьому механізмі, а також 

http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb030304.htm
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поглиблення співпраці між НАТО та державними структурами України. Офіс 

зв’язку має завданням підтримку контактів з різними українськими 

установами та відповідними структурами НАТО, які опікуються розробкою 

та виконанням заходів співробітництва між Україною та НАТО у рамках 

ПЗМ та відповідно до Хартії Україна-НАТО, надання консультацій 

відповідним органам України та НАТО щодо поточних заходів та галузей 

можливого поглиблення співпраці, участь у виконанні практичних заходів 

(військові навчання або проведення курсів з питань НАТО при Національній 

академії оборони України) тощо. 

Паризький клуб – міжнародна неформальна група країн-кредиторів, 

метою якої є пошук координованих рішень стосовно труднощів з виплатою 

зовнішніх боргів країн-боржників. Паризький клуб проводить 

перепланування боргів (полегшення умови виплати боргу шляхом надання 

відстрочок або списання боргових зобов’язань) та функціонує на основі 

“Правил і принципів”, дотримуватися яких зобов’язуються країни-члени. До 

складу Паризького клубу входить 19 держав: Австрія, Австралія, Бельгія, 

Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Японія, 

Нідерланди, Норвегія, Росія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, 

США. Участь у переплануванні боргів можуть брати на тимчасовій основі 

інші держави-кредитори, які зобов’язуються дотримуватися “Правил і 

принципів” Паризького клубу. 

Парламентська асамблея Ради Європи – інституція, дорадчий орган 

Ради Європи, покликаний сприяти європейському співробітництву на 

якнайширшій основі. Складається з Комітету міністрів (до нього входять 

міністри закордонних справ), а також Асамблеї. Діяльність базується на 

повазі до фундаментальних засад плюралістичної демократії, прав людини та 

верховенства права. Роботу ПАРЄ забезпечують Комітети, серед яких 

Об’єднаний комітет, Моніторинговий комітет та Комітет у справах правил 

процедур та недоторканності, спеціалізовані комісії з питань політичних, 

правових, захисту прав людини, соціальних, охорони здоров'я та сім'ї, 
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культури і освіти, охорони навколишнього середовища, регіонального 

планування та місцевих влад, науки і техніки, сільського господарства та 

розвитку сільської місцевості, економічного розвитку, зв’язків з країнами, що 

не є членами Ради Європи, міграцій, біженців і демографії, парламентських 

та громадських зв’язків. 

Партнерство заради миру – ініціатива, запропонована НАТО на 

Брюссельському саміті Північноатлантичної ради в 1994 році, метою якої є 

зміцнення стабільності та безпеки в усій Європі. У ПЗМ беруть участь 

держави-учасниці Ради північноатлантичного співробітництва (РПАС) та 

держави-учасниці Наради з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

ПЗМ зосереджена на співпраці в оборонній галузі, спрямована на досягнення 

реального партнерства, допомогу у розширенні та інтенсифікації політичного 

і військового співробітництва в Європі. Сприяє посиленню стабільності, 

зменшенню загрози миру та розбудові зміцнених відносин безпеки. 

Учасники ПЗМ є також членами РЄАП, яка створює загальні рамки співпраці 

між НАТО та її партнерами. Партнерство заради миру ґрунтується на 

двосторонніх відносинах між НАТО і кожною країною, яка приєдналась до 

ПЗМ. 

Північноатлантична рада – орган НАТО, повноваження якого 

визначено в Північноатлантичному договорі. Виконує важливі 

представницькі функції, приймає декларації і комюніке, в яких пояснюються 

політика і рішення Альянсу громадськості та країнам, які не є членами 

НАТО. Складається з постійних представників усіх країн-членів, наділений 

реальною політичною владою і повноваженнями приймати рішення. 

Засідання проводяться також на вищому рівні за участю міністрів 

закордонних справ, міністрів оборони або глав урядів, при цьому її 

повноваження зберігаються повною мірою, а рішення, прийняті на зустрічах 

будь-якого рівня, мають однакові статус і чинність. Кожен уряд 

представлений у Раді постійним представником у ранзі посла. Допомогу 

постійному представникові у його роботі надає політичний та військовий 
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персонал, або делегація при НАТО, кількість членів яких може варіюватися 

(формат "Постійна рада"). До складу Ради входять: вищий політичний 

комітет (ВПК), політичний комітет, виконавча робоча група, вища рада з 

ресурсів, військовий чи цивільний бюджетні комітети, комітет з 

інфраструктури, міжнародний секретаріат, виконавчий секретар. 

Політичний блок – угода, об’єднання держав, політичних партій, 

громадських організацій з метою спільних дій, досягнення спільних цілей. 

Політичний комітет – дорадчий орган Північноатлантичної ради з 

політичних питань. Діє на рівні політичних радників при національних 

делегаціях, у разі необхідності залучаються експерти. 

Політичний комітет вищого рівня – вищий дорадчий орган 

Північноатлантичної ради з політичних і специфічних політико-військових 

питань. До складу, окрім заступників постійних представників, можуть 

входити експерти з окремих питань. 

Політично-військовий керівний комітет з Партнерства заради 

миру – головний орган з вироблення політики, що виконує функції 

дорадчого органу Північноатлантичної ради з питань виконання програми 

“Партнерства заради миру” включно з процесом планування і аналізу ПЗМ 

(PARP). Засідання відбуваються на рівні представників національних 

делегацій (по два представники від делегації); представництво може мінятися 

залежно від тематики обговорення. Очолює заступник Генерального 

секретаря, постійним головою є помічник Генерального секретаря з 

політичних справ, помічник Генерального секретаря з оборонного 

планування та операцій (керівник директорату оборонного партнерства та 

співпраці). 

Постійна спільна рада НАТО-Росія – передбачений 

Основоположним актом НАТО-Росія від 1997 року дорадчий та 

консультативний орган на рівні послів та військових представників, міністрів 

закордонних справ та оборони, а також на рівні начальників генеральних 

штабів та військових керівників, інколи – на рівні глав держав та урядів, 
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метою якого є сприяння співпраці НАТО і Росії у військовій та оборонній 

галузях. 

Постійні представники та національні делегації – посол або 

національний представник, якому допомагає національна делегація, що 

складається з радників та інших працівників, котрі представляють свою 

країну в різних комітетах НАТО. 

Представництво країн-партнерів – постійні дипломатичні місії при 

штаб-квартирі НАТО (з 1997 року), що через створення так званих “штабних 

елементів Партнерства заради миру” посилюють військові зв'язки з країнами-

партнерами Альянсу. 

Рада – орган державної і виконавчої влади, колегіальний орган 

міжнародних організацій, громадських організацій та установ. 

Рада Безпеки ООН – один з головних постійно діючих органів ООН, 

відповідальний за підтримання міжнародного миру і безпеки. Діяльність 

спрямована на мирне врегулювання, розробку планів створення системи 

регулювання озброєнь, розв’язання питань про створення і функціонування 

Збройних сил ООН, встановлення наявності акта агресії тощо. Діє на основі 

принципу одноголосності постійних членів. 

Рада євроатлантичного партнерства – міжнародна організація, що 

представляє собою форум для проведення регулярних консультацій і 

співпраці на рівні послів, міністрів закордонних справ та міністрів оборони з 

питань політики та безпеки (регіональні питання, контроль за озброєннями, 

міжнародний тероризм, підтримка миру, питання оборонної економіки, 

цивільне планування на випадок надзвичайних ситуацій, наука і екологія 

тощо). У РЄАП беруть участь 19 країн-членів НАТО і 27 країн-партнерів. 

Утворена у 1997 році. 

Рада Європейського Союзу (Рада міністрів) – найвищий 

законодавчий орган ЄС, що володіє правом ухвалення рішень, наділений 

владними повноваженнями в сфері законодавчої і виконавчої влади, має 

зовнішньополітичні повноваження, повноваження щодо формування органів 
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і призначення посадових осіб ЄС, забезпечує координацію загальної 

економічної політики держав-членів, здійснює загальне керівництво 

бюджетом (спільно з Парламентом), укладає міжнародні угоди. Складається з 

представників держав-членів ЄС в ранзі міністрів національних урядів. До 

складу Ради ЄС входять: Рада із загальних питань (міністри іноземних справ) 

і Галузева (спеціальна) Рада (міністри держав-членів залежно від предметної 

компетенції – Рада з питань сільського господарства, Рада з економічних і 

фінансових питань, Рада з питань навколишнього середовища, Рада з питань 

транспорту і комунікацій, Рада з питань зайнятості і соціальної політики, 

Рада з питань рибальства, Рада з питань промисловості та енергетики, Рада з 

питань правосуддя, внутрішніх справ і захисту прав, Рада із внутрішнього 

ринку, справам споживачів і туризму, Рада у справах науки, Бюджетна рада, 

Рада з питань культури, Рада з питань розвитку, Рада з питань освіти і 

молоді, Рада з питань охорони здоров’я). 

Рада з питань консультацій, командування та управління НАТО – 

вищий орган НАТО, що діє від імені Північноатлантичної ради і Комітету 

оборонного планування, надає консультації, здійснює управління та 

командування. 

Рада північноатлантичної співпраці – міжнародна організація, 

головним завданням якої було створення інституційних політичних рамок 

для розвитку відносин НАТО з партнерами у Центральній та Східній Європі, 

нагляд за процесом розвитку тісніших інституційних та неформальних 

зв'язків між ними, розвиток співробітництва в оборонній та військовій 

сферах, а також суміжних питаннях із залученням до нього всіх країн-

учасниць на всіх рівнях. Утворена в 1991 році. У 1997 році замість РПАС 

утворена Рада євроатлантичного партнерства (РЄАП). 

Регіональні міжнародні організації – міжнародні організації, створені 

на підставі договору між державами певного регіону, об’єднані спільними 

інтересами і цілями, метою яких є розв’язання політичних, економічних, 

соціальних питань тощо. 
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Резервні сили НАТО – військові частини, що складаються з 

формувань, які перебувають на різних рівнях готовності і можливості їх 

використання. Можуть використовуватись як сили підкріплення у будь-

якому районі чи морській зоні дії НАТО для стримування, врегулювання 

кризи чи забезпечення оборони. До складу входять сили, що передаються під 

оперативне командування або оперативне управління Верховного 

головнокомандувача НАТО у разі потреби згідно з узгодженою процедурою 

або в узгоджений час, і сили, що можуть бути передані під оперативне 

командування Верховного головнокомандувача НАТО в разі потреби в 

майбутньому згідно з домовленістю між державами-членами. 

Римський клуб – міжнародна неприбуткова та неурядова організація, 

що об’єднує науковців, бізнесменів, міжнародних чиновників високого 

рангу, голів держав та екс-голів держав. Основними напрямами діяльності є 

аналіз стратегій розвитку цивілізації, обґрунтування небезпечності 

неоколоніалізму та гонки озброєнь, пошук альтернатив розвитку людства, 

об’єднання зусиль світової громадськості заради збереження довкілля й 

досягнення соціальної справедливості у світі. Заснований у 1968 році. 

Розвідувальний відділ – структурний підрозділ Міжнародного 

військового штабу, що забезпечує повсякденну стратегічну розвідувальну 

підтримку Генерального секретаря, Північноатлантичної ради, Комітету 

оборонного планування, Військового комітету та інших відомств НАТО, 

виконує функції стратегічного запобігання та врегулювання кризових 

ситуацій. Здійснює зв'язок з іншими органами НАТО та держав Альянсу, які 

спеціалізуються на розвідувальній та супутній діяльності. 

Світова організація торгівлі – міжнародна організація, міждержавний 

форум для врегулювання проблем багатосторонніх торгівельних відносин і 

реалізації домовленостей Уругвайського раунду багатосторонніх торгових 

переговорів (1986-1994 рр.), мета діяльності якої полягає у регулюванні 

торгівельно-економічних відносин учасників, сприянні лібералізації світової 

торгівлі, створенні умов для стабільного і передбачуваного розвитку світової 

http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1102.htm
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економіки, забезпеченні справедливих умов конкуренції між виробниками 

товарів та послуг різних країн. Основні принципи СОТ передбачають: 

взаємне надання режиму найбільшого сприяння в торгівлі, взаємне надання 

національного режиму товарам і послугам іноземного походження, 

регулювання торгівлі переважно тарифними методами, відмова від 

використання кількісних та інших обмежень, відкритість торгівельної 

політики, розв’язання торгівельних суперечок шляхом переговорів. Утворена 

в 1995 році. 

Світовий банк – об’єднання міжнародних фінансових організацій з 

єдиним керівництвом, до якого входять Міжнародний банк реконструкції і 

розвитку (IBRD), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Міжнародна 

асоціація розвитку (IDA), Міжнародна агенція з інвестиційних гарантій 

(MIGA), Міжнародний центр врегулювання інвестиційних суперечок 

(ICSID), що функціонує як форум спілкування інвесторів та країн, що 

потребують інвестицій. Входить до системи ООН. Головною метою 

Світового банку є сприяння економічному зростанню та соціальному 

розвитку країн, що розвиваються. Членами організації є 184 країни. 

Сили негайного реагування НАТО – військові частини, що 

складаються з сухопутних і авіаційних компонентів, а також з військово-

морських сил постійного базування в Атлантиці та Середземномор'ї, штабу 

Мобільних сухопутних сил (AMF(L), Командування об'єднаними збройними 

силами НАТО в Європі (ACE). До складу Сил швидкого реагування входять 

також інші сухопутні, повітряні та морські елементи (штаб Сил швидкого 

реагування, штаб Багатонаціональної дивізії (Центр) (MND(C)). 

Сили реагування НАТО – універсальні мобільні частини сухопутних, 

повітряних і військово-морських сил, що можуть швидко вводитись в дію в 

разі потреби раннього реагування на кризу; сили швидкого розгортання, 

призначені для проведення воєнних операцій виключно за межами зони 

відповідальності НАТО. 
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Сили швидкого реагування НАТО – оперативно сумісні, здатні до 

швидкого переміщення й розгортання військові підрозділи, до складу яких 

входять військово-повітряні частини. 

Ситуаційний центр НАТО – структурний підрозділ Міжнародного 

військового штабу, що допомагає Північноатлантичній раді, Комітету 

оборонного планування і Військовому комітету у виконанні відповідних 

функцій в галузі проведення консультацій, забезпечує прийом, обмін та 

поширення політичної, військової та економічної інформації, а також 

цілодобово стежить за розвитком подій політичного, військового та 

економічного характеру, які становлять інтерес для НАТО і держав Альянсу. 

Служба безпеки НАТО – інститут НАТО, що координує і перевіряє 

впровадження заходів безпеки НАТО. 

Спеціалізовані установи ООН – міжнародні міжурядові організації, 

створені для здійснення співпраці в спеціальних галузях та пов’язані з ООН 

через Економічну і соціальну раду ООН на основі укладання спеціальних 

угод між ними і ООН (ЮНЕСКО, ВООЗ – Всесвітня організація охорони 

здоров’я, МАГАТЕ тощо). 

Спеціальний комітет – дорадчий орган НАТО з питань шпигунства та 

тероризму, що діє при Північноатлантичній раді. Збирається на рівні 

керівників служб безпеки країн-учасниць. 

Співробітництво поліцій та судових органів в кримінально-

правовій сфері – “третя опора” ЄС, окрема сфера діяльності Європейського 

Союзу, в межах якої він наділений спеціальною компетенцією щодо питань 

боротьби із злочинністю, в тому числі діяльність із попередження, 

розслідування, притягнення до відповідальності і виконання покарань за 

кримінальні злочини. Пріоритетним завданням СПСО є боротьба з тяжкими 

або особливо тяжкими злочинами, які є значною загрозою для всіх держав-

членів ЄС: тероризмом, торгівлею людьми, злочинами проти дітей, торгівлею 

наркотиками, торгівлею зброєю, корупцією, шахрайством. Діяльність в 

рамках СПСО охоплює: оперативно-розшукову діяльність, інформаційну 
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діяльність, підготовку кадрів та криміналістичне забезпечення, 

вдосконалення криміналістичних методів розслідування злочинів, 

розслідування кримінальних справ та виконання покарань, видача 

(екстрадиція) злочинців, гармонізація норм процесуального права, 

розмежування підвідомчості кримінальних справ між державами-членами, 

гармонізація кримінального права держав-членів у сфері організованої 

злочинності, тероризму, торгівлі наркотиками. 

Спільна європейська політика безпеки та оборони ЄС – важливий 

чинник підвищення ролі ЄС як військового компонента та ефективності дій 

НАТО відповідно до визначених між НАТО і ЄС домовленостей. 

Спільна оборонна політика – один з двох міжурядових “стовпів” 

Європейського Союзу, що передбачає визначення загальних рис спільної 

оборонної політики, формування спільної оборонної політики, метою чого є 

створення спільної оборонної структури та системи на основі специфічних 

юридичних інструментів реалізації (спільні дії та спільні позиції), 

застосування яких ухвалюється одностайним голосуванням у Раді Європи. 

Спільний комітет з проблем поширення зброї масового знищення 

НАТО – вищий дорадчий орган, що надає узгоджені звіти 

Північноатлантичній раді з політично-військових та оборонних аспектів 

поширення зброї масового знищення. Збирається на рівні членів Вищої 

політично-військової групи з питань поширення зброї масового знищення 

(SGP) та Вищої оборонної групи з питань поширення зброї масового 

знищення (DGP), які проводять спільні засідання. 

Стратегічне командування з питань операцій НАТО – одна з 

важливих військових структур НАТО, якій підпорядковуються командування 

сухопутними силами, що здатна формувати сухопутні штаби 

багатонаціональних об’єднаних оперативно-тактичних сил та об’єднаний 

штаб як основу створення військово-морських штабів багатонаціональних 

об’єднаних оперативно-тактичних сил НАТО. 
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Стратегічне командування з питань трансформації НАТО – одна з 

важливих військових структур НАТО, що відповідає за модернізацію 

військового арсеналу НАТО, сприяє підвищенню рівня оперативної 

сумісності підрозділів країн-членів НАТО. 

Суд Європейських Співтовариств (Європейський суд) – єдиний 

інститут ЄС, уповноважений розглядати спори в межах першої опори, 

питання співробітництва поліції та судів у кримінально-правовій сфері, 

внутрішню нормативну базу якого становлять Статут Суду ЄС, Статут Суду 

ЄОВС та Статут Суду Євратома. До складу Суду входять 15 суддів, що є 

членами суду, дев'ять генеральних адвокатів (advocate general) і помічники. 

Суд вирішує спори із правовідносин, що виникають на підставі норм 

установчих договорів та законодавства ЄС; розглядає запити судових органів 

держав-членів, які стикаються з проблемами тлумачення та застосування 

норм права Європейського Союзу; розглядає справи в порядку попереднього 

контролю. 

Суд з примирення і арбітражу – орган, створений відповідно до 

Конвенції з примирення і арбітражу в рамках ОБСЄ (м. Стокгольм, 1992 р.). 

Примирення та арбітраж здійснюється відповідно Примирною комісією та 

Арбітражним трибуналом, які створюються для кожного спору. До складу 

Примирної комісії та Арбітражного трибуналу входять мирові посередники 

та арбітри, що обираються із списку і які створюють у сукупності Суд з 

примирення і арбітражу в рамках ОБСЄ. Президія Суду складається з голови, 

заступника голови і трьох членів. Рішення Суду приймаються більшістю 

голосів членів, які беруть участь у голосуванні. Рішення президії 

приймаються більшістю голосів її членів. Рішення Примирних комісій і 

Арбітражних трибуналів приймаються більшістю голосів їх членів, які не 

можуть утриматися від голосування. Сторони у спорі або одна із сторін 

можуть звернутися до Трибуналу з проханням про тлумачення рішення у 

тому, що стосується його змісту або сфери застосування. 
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Суд першої інстанції Європейських Спільнот – другий рівень 

судової влади Європейської Спільноті; інституція, до юрисдикції якої 

належить розгляд кадрових суперечок в установах ЄС, спірних питань в 

галузі конкуренції, слухання справ, що потребують вивчення численних 

фактів (а не тлумачення законів), ведення справ за позовами осіб та компаній, 

крім справ проти заходів із захисту торгівлі Європейського Союзу (таких, як 

антидемпінг). Рішення Суду першої інстанції можуть бути оскаржені в Суді 

ЄС з позиції законності. СПІ складається з 25 суддів (по одному від кожної з 

держав-членів), яких на шестирічний термін з правом подовження 

повноважень призначають за загальної згоди уряди держав-членів. Судді 

вибирають поміж себе президента на трирічний термін з правом подовження 

повноважень. В СПІ немає генеральних адвокатів. Створений в 1989 році. 

Управління справами НАТО – орган, що вирішує питання, пов’язані 

з організацією та структурою Міжнародного секретаріату, загального 

адміністративного забезпечення його роботи, надає консультації з питань 

кадрової політики і заробітної плати цивільного персоналу НАТО, відповідає 

за підготовку, подання і розподілення бюджету Міжнародного секретаріату 

тощо. 

Фундація регіональних ініціатив – недержавна Всеукраїнська 

громадська організація, метою якої є дослідження процесу європейської 

інтеграції України. Створена у 2002 році. 

Хартія – політичний документ, що має важливе суспільне значення 

(декларація тощо). 

Хартія про Особливе партнерство між НАТО та Україною – 

документ, в якому країни-члени НАТО підтвердили свою підтримку 

суверенітету та незалежності України, її територіальної цілісності, 

демократичного розвитку, економічного процвітання, статусу без'ядерної 

держави, принципу недоторканності кордонів. Підписана у 1997 році на 

Мадридському саміті глав держав та урядів НАТО керівниками НАТО та 

Президентом України Л.Д.Кучмою. 

http://www.nato.int/docu/comm/1997/970708/home.htm
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Центр інформації та документації НАТО – міжнародне 

представництво НАТО, метою якого є поліпшення інформованості про 

НАТО та взаєморозуміння між Україною та НАТО. Центр надає інформацію, 

сприяє проведенню досліджень, а також фінансує здійснення проектів 

громадянами України та організаціями за темами, пов’язаними з діяльністю 

НАТО. Відкрився у м. Києві у 1997 році. 

Цивільна та військова бюджетні комісії– спеціальний орган НАТО, 

що відповідає за оцінку і вироблення рекомендацій щодо річних бюджетів 

головних інститутів НАТО (Міжнародний секретаріат, Міжнародний 

військовий штаб тощо) та здійснює аналіз виконання бюджетів. 

Цивільний бюджет НАТО – фінансовий документ НАТО, що 

затверджується і виконується під наглядом Комітету цивільного бюджету і 

формується переважно з асигнувань, що виділяються міністерствами 

закордонних справ, охоплює поточні витрати на утримання Міжнародного 

секретаріату штаб-квартири НАТО в Брюсселі; виконання затверджених 

цивільних програм і заходів; витрати на спорудження, утримання та ремонт 

споруд і заробітну плату персоналу, що використовуються для проведення 

засідань комітетів і робочих груп НАТО; витрати на службу безпеки тощо. 

Штаб-квартира НАТО – політичний штаб Альянсу, постійне місце 

перебування Північноатлантичної ради, в якому розміщені постійні 

представники, національні делегації, Генеральний секретар, співробітники 

Міжнародного секретаріату, військові представники держав-членів НАТО, 

Голова Військового комітету та Міжнародний військовий штаб, 

дипломатичні місії або контактні представництва країн-партнерів, Відділ 

консультацій, командування та управління (C3), інші агентства НАТО. 

Знаходиться у Брюсселі. 

Ядерні сили НАТО – сили гнучкого реагування, інтегровані у загальну 

структуру сил НАТО, метою яких є забезпечення Альянсу політичними та 

військовими варіантами запобігання широкомасштабній війні у Європі.  До 

складу Ядерних сил НАТО входять спеціальні частини наземного, морського 

http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb130127.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1004.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1004.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb070101.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1002.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1002.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1003.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1004.htm
http://www.nato.int/cv/milrep/cv-mlrp.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb110101.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1103.htm
http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/hb1013.htm
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базування (нестратегічні / субстратегічні системи), підводного базування та 

авіаційного забезпечення (у тому числі морська авіація подвійного 

призначення). 
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ДОДАТОК 2 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ З ПИТАНЬ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Наукові дослідження і розробки в галузі державного 

управління (вітчизняні видання) 

 

1. Виконання зобов’язань щодо членства в ЄС як фактор 

поглиблення європейської інтеграції / О.О.Ковальова // Держава і право. 

Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2003. – Вип. 21. – С. 600-605. – Бібліогр.: 

7 назв. – укp. 

2. Вступ до європейського права: укр. вид. у співпраці з 

О.Андрійчуком / П. Свобода. – К.: К.І.С., 2006. – 280 с. – Бібліогр.: с. 271-

272. – укp. 

3. Вступ до права Європейського Союзу: навч. посіб. / [Р.А.Петров, 

З.Й.Опейда, Д.Е.Федорчук, А.О.Вакуленко]; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 

2001. – 248 с.: рис. – Бібліогр.: с. 20-28. – укp. 

4. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / 

І.В.Кравчук, М.В.Парапан; Центр європ. та порівнял. права. – К.: Слово, 

2004. – 319 с. – Бібліогр.: с. 289-297. – укp. 

5. Демократизаційний вимір євроінтеграції: рольові функції та 

системні впливи Ради Європи: автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / 

І.С.Піляєв; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2004. 

– 39 с. – укp. 

6. Державне управління в умовах інтеграції України в 

Європейський Союз: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (29 

трав. 2002 р., м.Київ). Т.1 / Ред.: В.І.Луговий; Укр. акад. держ. упр. при 

Президентові України. – К., 2002. – 358 с. – укp. 

7. Державне управління в умовах інтеграції України в 

Європейський Союз: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (29 
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трав. 2002 р., м.Київ). Т.2 / Ред.: В.І.Луговий; Укр. акад. держ. упр. при 

Президентові України. – К., 2002. – 392 с. – укp. 

8. Державне управління і право: зб. наук. пр.: У 2-х ч.; вип.1, ч.1 / 

Ред.: М.М.Поплавський; Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т держ. упр. і 

права. – К., 2006. – 224 с. – укp. 

9. Державне управління процесами адаптації податкової системи 

України до вимог Європейського Союзу: автореф. дис. канд. наук з держ. 

упр.: 25.00.02 / Г.В.Дмитренко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. – К., 2004. – 20 с. – укp. 

10. Державне управління та місцеве самоврядування: тези ІІІ 

Міжнар. наук. конгр. 26 лют. 2003 р. / Ред.: Г.І.Мостовий; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т. – Х.: Магістр, 2003. – 233с. 

– (Теорія та практика держ. упр.; Вип. 2). – укp. 

11. Деякі аспекти інтеграції європейських стандартів у галузі захисту 

прав людини в національне законодавство країн з континентальною 

правовою системою / Ю.М.Левченко // Держава і право. Юрид. і політ. 

науки: зб. наук. пр. – 2003. – Спец. вип. – С. 330-333. – Бібліогр.: 7 назв. – 

укp. 

12. Джерела права Європейського Союзу: автореф. дис… канд. юрид. 

наук: 12.00.11 / К.В.Смирнова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2005. – 

20 с. – укp. 

13. Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн 

Центральної та Східної Європи: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / 

Н.М.Буренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 26 с. – укp. 

14. Ефективність державного управління: зб. наук. пр.; вип. 1/2 / 

Ред.: А.О.Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Укр. акад. держ. упр. при 

Президентові України. – Л., 2002. – 263 с. – укp. 

15. Ефективність державного управління: зб. наук. пр.; вип. 67 / Ред.: 

А.О.Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. – Л., 2005. – 493 с. – укp. 
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16. Ефективність державного управління в контексті глобалізації та 

євроінтеграції: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 29 трав. 2003 

р., Київ. Т. 1 / Ред.: В.І.Луговий; В.М.Князєв; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. – К., 2003. – 535 с. – Бібліогр.: в кінці ст.. – укp. 

17. Ефективність державного управління в контексті європейської 

інтеграції: матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 23 січ. 2004 р. Ч. 1 / Ред.: 

А.О.Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. – Л., 2004. – 388 с. – укp. 

18. Ефективність державного управління в контексті європейської 

інтеграції: матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 23 січ. 2004 р. Ч. 2 / Ред.: 

А.О.Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. – Л., 2004. – 332 с. – укp. 

19. Євроатлантична інтеграція України / М.В.Кордон, 

З.В.Куликівська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2005. – № 22. – 

С. 3-6. – Бібліогр.: 5 назв. – укp. 

20. Європейська інтеграція України та питання реалізації принципу 

поділу влади / О.Бульба // Право України. – 2004. – № 12. – С. 8-11. – 

Бібліогр.: 13 назв. – укp. 

21. Європейський вибір України: моногр. / С.Д.Василенко; Одес. нац. 

морс. акад. – О., 2003. – 212 с. – Бібліогр.: с. 192-209. – укp. 

22. Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми: 

моногр. / М.М.Гнатовський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. 

відносин. – К.: Вид. дім "Промені", 2005. – 222 с. – (Б-ка каф. міжнар. права). 

– Бібліогр.: с. 185-203. – укp. 

23. Європейський Союз: досвід розширення і Україна: моногр. / 

В.В.Копійка. – К.: Юрид. думка, 2005. – 445 с. – Бібліогр.: 639 назв. – укp. 

24. Європейський Союз і країни Центральної та Східної Європи: 

політичні стратегії інтеграції / О.О.Ковальова // Держава і право. Юрид. і 

політ. науки: зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 18. – С. 403-410. – Бібліогр.: 10 назв. 

– укp. 
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25. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції 

/ В.Посельський. – К.: Смолоскип, 2002. – 168 с. – Бібліогр.: с. 165-166. – укp. 

26. Європейський Союз після розширення: проблеми, перспективи, 

“український контекст”: Наук. доп., виголош. на засід. вчен. ради Нац. ін-ту 

стратег. дослідж. 22 груд. 2004 р. / П.Рудяков. – К.: ТОВ УВПК “ЕксОб”, 

2005. – 29 с. – укp. 

27. Європейські інтеграційні процеси та транскордонне 

співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, історія, право: 

тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих науковців, м. 

Луцьк, 30 верес.-1 жовт. 2004 р. / Ред.: І.Д.Олексеюк; Волин. держ. ун-т ім. 

Л.Українки. – Луцьк: Вежа, 2004. – 188 с. – укp. 
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історія, право: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих 

науковців, 19-20 трав. 2005 р. / Ред.: І.Д.Олексеюк; Волин. держ. ун-т ім. 

Л.Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа”, 2005. – 510 с. – укp. 

29. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична 

характеристика: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Л.А.Луць; НАН 

України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2005. – 32 с. – укp. 

30. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції 

з ними правової системи України (теоретичні аспекти) / Л.А.Луць; Ін-т 

держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2003. – 304 с. – укp. 

31. Загальний курс європеїстики: навч. посіб. / М.В.Гудзь, П.В.Гудзь. 

– Донецьк: Юго-Восток, 2006. – 274 с. – укp. 
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37. Конкурентне право ЄС: навч. посіб. / В.Скордамалья, 
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