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Державна політика України у сфері європейської інтеграції почала 

формуватися після проголошення незалежності. Європейський Союз 

визнав створення нашої держави однією з найважливіших подій в 

історії сучасної Європи і висловив переконання, що демократична 

сильна Україна зможе зробити значний внесок у загальну європейську 

стабільність. Про це було зазначено у спільній позиції країн-членів ЄС 

у листопаді 1994 р. До того ж Євросоюз висловив свій намір 

підтримувати незалежність, територіальну цілісність і суверенітет 

України у своєму Плані дій для України, розробленому на той час.  

Україна першою серед країн СНД уклала Угоду про партнерство та 

співробітництво з ЄС 16 червня 1994 р. Вона була ратифікована 

Верховною Радою України 10 листопада 1994 р., а набула чинності 

1 березня 1998 р. після її ратифікації всіма державами-членами ЄС. Ця 

Угода стала базовим документом, що визначав правовий механізм 

двостороннього співробітництва між Україною та ЄС на десять років.  

Прагнення отримати членство в Євросоюзі були проголошені 

Україною і визнані ЄС вже після ратифікації УПС, тобто наприкінці 

1990-х рр. разом із затвердженням 11 червня 1998 р. Стратегії інтеграції 

України до Європейського Союзу Указом Президента України. 

Європейська інтеграція є головним та незмінним пріоритетом розвитку 

України, що закріплений у Законі України «Про основи національної 

безпеки України» (2003 р.) та в Законі України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» (2010 р.). 

ЄС та Україна почали переговори про укладення нової посиленої 

Угоди про асоціацію, що включатиме і створення ЗВТ (за рік до 

закінчення строку дії УПС), адже після десятирічного співробітництва 

між Україною та Євросоюзом у форматі УПС взаємні договірно-

правові зобов’язання Сторін потребували суттєвого розширення через 

досягнення та нові виклики співпраці. Хоча переговори щодо Угоди 

про асоціацію між ЄС та Україною було офіційно завершено, а її зміст 

парафовано 2012 р., наразі важливим є її підписання, адже укладання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також її реалізація 

відповідає державній євроінтеграційній політиці нашої країни.  
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У зв’язку з вищезазначеним актуальним є аналіз механізмів 

формування і реалізації державної політики України у сфері 

європейської інтеграції, на що й спрямовано дослідження. 

Проблеми європейської інтеграції знайшли відображення в роботах 

багатьох зарубіжних учених минулого і сучасності, а саме: 

Е. Балладюр, Б. Блоед, Ш. Браун Уеллс, Х. Валлас, М. Гілберт, 

Д. Дайнен, Р. Дарендорф, Т. Джудт, К. Дойч, У. Лакьєр, Л. Ліндберг, 

Д. МакКормік, Д. Маркуан, А. Мілвард, Д. Мітрані, Ж. Моне, 

А. Моравчік, Д. Най, Дж. Піндер, Б. Росамонд, А. Спінеллі, А. Стааб, 

П. Тейлор, Е. Хаас, Ю. Хабермас, С. Хікс, У. Хічкок, С. Хоффман, 

С. Шайнгольд, Ф. Шіммельфеніг, Ф. Шміттер, Х. Шульц та інші.  

Дослідженню теорії та практики інтеграції України до ЄС відводилось 

чільне місце у працях багатьох вітчизняних учених. Окремі проблеми 

державної політики України у сфері євроінтеграції висвітлено в 

роботах таких науковців у галузі державного управління, як 

С. Андрейчук, А. Баровська, Ю. Бондаренко, Н. Гнидюк, О. Григор, 

І. Грицяк, Г. Дмитренко, В. Жаховський, Ю. Журавльова, Л. Ільченко-

Сюйва, Т. Ілюк, М. Калина, Ю. Кальниш, Є. Коваленко, Б. Копил, 

І. Кравчук, О. Кривцова, І. Куліш, Т. Курило, О. Кушніренко, 

А. Лавренчук, І. Лопушинський, Ю. Лагутов, М. Лахижа, О. Личук, 

Л. Максим’як, О. Малиновська, О. Мельников, Л. Пісьмаченко, 

О. Пойченко, Л. Пшенична, А. Розсказов, Н. Рудік, І. Сікорська, 

Б. Слупський, Р. Сорока, С. Сорока, С. Степаненко, Р. Сторожук, 

С. Татусяк, С. Товстуха, Е. Топалова, І. Фуртак, О. Чумакова, 

К. Шкумбатюк та інших учених.  

Водночас М. Басараб, А. Береза, Н. Буренко, Н. Гордіюк, В. Дем’янець, 

Д. Дубов, Л. Кіцила, І. Коваль, О. Ковальова, С. Кондратюк, В. Копійка, 

А. Костенко, В. Панова, О. Полтораков, О. Семенюк, О. Снигір, 

Р. Філоненко, О. Яніна, Л. Ярова та інші українські політологи 

приділяли увагу розвитку відносин України та ЄС, так само як і 

історики: М. Багмет, І. Березовська, Т. Герасимчук, С. Євагелос, 

В. Завадський, Є. Кіш, О. Лященко, А. Мартинов, І. Тодоров та інші.  

Вітчизняні економісти досліджували економічні аспекти європейської 

інтеграції України, наприклад: А. Балян, В. Гурова, Л. Демиденко, 

Н. Дунас, Н. Кавценюк, К. Кейданський, Р. Мадяр, В. Орлова, 

Т. Рожкова, С. Селінков, О. Струк, Ю. Федунь, І. Хаджинов, Н. Чала, 

І. Черкаський, О. Шнирков, А. Яценко. Науковці України в галузі 

права присвячували свої праці основам функціонування ЄС і процесу 

входження правової системи нашої держави до європейського 

правового простору, зокрема Т. Білозерська, І. Березовська, В. Воробйов, 
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О. Гладенко, Л. Грицаєнко, Я. Костюченко, О. Лаба, Л. Луць, 

М. Микієвич, В. Муравйов, Р. Петров, К. Рудой, В. Сало, Н. Сюр та 

інші. 

Таким чином, хоча багатоаспектна проблематика європейської 

інтеграції України була й залишається предметом і об’єктом постійних 

наукових досліджень, наприклад її економічна, соціальна, гуманітарна, 

безпекова складові, разом із тим існує необхідність продовження 

наукових розробок з означеної наукової проблеми в Україні, адже за 

межами дослідницького інтересу в галузі державного управління 

залишилися питання, пов’язані з комплексним дослідженням державної 

євроінтеграційної політики України. Отже, метою запропонованої 

монографії є наукове обґрунтування теоретичних, методологічних 

засад та комплексне дослідження механізмів формування і реалізації 

державної політики України у сфері європейської інтеграції, а також 

розроблення практичних рекомендації щодо вдосконалення механізмів 

реалізації стратегії інтеграції України до ЄС.  
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1.1. Еволюція науково-теоретичних засад державної 

євроінтеграційної політики в зарубіжній науці 

 

Ідея об’єднання й управління єдиною Європою має давні історичні 

корені і бере свої початки від Римської імперії Ю. Цезаря до пізніших 

спроб об’єднання Європи силою Наполеоном Бонапартом, А. Гітлером, 

В. Леніним, Й. Сталіним. До думки про об’єднання Європейського 

континенту зверталися такі видатні мислителі, як Ж.-Ж. Руссо, І. Кант 

та інші. Зважаючи на те, що ідея європейської інтеграції не є новою, 

наголосимо, що саме після Другої світової війни те об’єднання 

Європейського континенту, що призвело до створення ЄС у його 

сучасній формі, можна назвати найбільш успішною і найбільш 

досліджуваною спробою європейської інтеграції.  

Після Другої світової війни теоретичні дискусії з приводу сутності 

та форми європейської інтеграції, як класифікував дослідник А. Стааб, 

розділилися на два різних погляди щодо цього питання. Прибічники 

«максималістського» погляду на європейську інтеграцію (головний 

представник – А. Спінеллі) закликали до створення федералістського 

устрою Європи з метою заснування Сполучених Штатів Європи, а от 

прибічники «мінімалістського» погляду на майбутнє Європи (головний 

представник – В. Черчилль) погоджувалися на менш тісну співпрацю 

між європейськими державами, засновану переважно на торговельних 

зв’язках між незалежними державами Європи [652, с. 4-5] (див. табл. 1.1).  

В. Черчилль менш ніж за півтора роки після закінчення Другої 

світової війни у промові в м. Цюрих сказав: «Ми маємо тепер будувати 

свого роду Сполучені Штати Європи. …першим кроком має стати 

партнерство між Францією та Німеччиною. … Франція та Німеччина 

повинні взяти на себе ініціативу разом»
1
 [617, с. 5]. А. Стааб 

наголошував на тому, що хоча У. Черчилль назвав власний проект 

                                                 
1 Тут і далі в тексті переклад з англійської мови зроблено автором. 
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«Сполучені Штати Європи» і закликав до їх створення у своїй відомій 

промові, однак він не мав на увазі створення федералістської держави 

на європейському континенті. Натомість А. Спінеллі навіть написав 

чорновий варіант конституції для федеральної Європи під час свого 

ув’язнення за часів режиму Б. Муссоліні [652, с. 4-5]. Італійський 

політик А. Спінеллі [650; 651], який пізніше також став Європейським 

Комісаром та членом ЄП, вважав за необхідне створення незалежних 

інститутів ЄС, що створили б політичний центр європейської 

інтеграції і просували б ідею подальшої інтеграції. В іншому разі, на 

думку А. Спінеллі, процесом європейської інтеграції будуть керувати 

уряди держав-членів [586, c. 19]. 

 

Таблиця 1.1 

Форми європейської інтеграції 
 

«Максималістський» погляд «Мінімалістський» погляд 

– головний представник – А. Спінеллі; 

– створення тільки економічних 
зв’язків є недостатнім для запобігання 

конфліктів між націями; 

– економічний та політичний союз. 
 

– головний представник – 

У. Черчилль; 
– захищати мир через створення 

економічного союзу (І. Кант: держави-

торговельні партнери не починають 
воєн одне з одним); 

– лише економічний союз. 
 

Джерело: перекладено з англійської мови автором із [652, с. 5]. 

 

Серед прибічників створення федеральної Європи був і Ж. Моне, 

французький політик, який став одним із батьків-засновників ЄС. 

Починаючи проект європейської інтеграції зі створення Європейського 

співтовариства вугілля та сталі в 1952 р. і поширюючи інтеграцію на 

інші галузі політики, Ж. Моне вбачав закінчення цього процесу 

інтеграції у створенні Європейської федерації [593]. Його підхід отримав 

назву «метод Моне», або «федералізм у розстрочку» [586, c. 19]. Сучасний 

дослідник А. Стааб зауважував, що ідея федеральної Європи А. Спінеллі 

та Ж. Моне почала втрачати свою актуальність із часом, коли ЄС 

почав розширюватися [652, с. 178]. Тим не менш, і досі є достатньо 

багато прибічників об’єднання Європи в тісний політичний союз. 

Як відзначав британський політик і дослідник Д. Маркуан, такі 

федеральні ідеї європейської інтеграції в XX ст. не були 

новаторськими. Так, німецький філософ І. Кант стверджував ще у 

XVIII ст., що федерація держав-республік, яка постійно розширюється 

в Європі, може забезпечити вічний мир на європейському континенті. 

Перед Першою світовою війною німецький соціал-демократ К. Каутський 
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закликав до створення Сполучених Штатів Європи з федеральним 

парламентом та армією. Крім того, австрійський граф Р. Куденхофе-

Калергі в 1920-х рр. започаткував пан-європейський рух, а в 1930-х рр. 

французький Міністр закордонних справ А. Бріан пропонував план 

об’єднання Європи [582, c. 30]. Отож ідея створення федеральної Європи 

не була притаманною лише для XX ст., але знову набула актуальності 

через негативні наслідки Другої світової війни для європейських держав. 

Одним із критиків федералізму був британський науковець 

Д. Мітрані [590; 591], який став родоначальником теорії функціоналізму. 

Він вважав найбільшим викликом для європейської інтеграції 

«об’єднати разом спільні інтереси всіх без нерозумного втручання в 

конкретні методи досягнення цього кожним» [590, c. 68]. Д. Мітрані 

стверджував, що федералізм був надто жорсткий у своїх рамках, і що 

його важко буде досягти і підтримувати через політичний націоналізм 

[590, c. 155-156]. Теорія функціоналізму, на думку сучасного дослідника 

Б. Росамонда, убачала в нації-державі ірраціональну та переоцінену 

концепцію і ставила за мету забезпечити найбільш ефективний метод 

управління для того, щоб забезпечити справжні матеріальні потреби 

людей. Часто, або ж навіть переважно, добробуту людей може бути 

досягнуто саме на наднаціональному рівні [630, c. 2], – на думку 

прибічників функціоналізму.  

Продовжувачем ідей Д. Мітрані став Е. Хаас, відомий американський 

політолог, професор Каліфорнійського університету, який опублікував 

книги «Об’єднання Європи: політичні, соціальні та економічні сили, 

1950-1957» [555] (1958), а також «Поза нацією-державою: функціоналізм 

та міжнародна організація» [556] (1968), що стало початком 

неофункціональної теорії європейської інтеграції. Е. Хаас був одним із 

перших науковців, які усвідомили, що усунення бар’єрів для вільного 

пересування грошей та людей без кордонів може трансформувати 

європейську державну систему. Він хотів зрозуміти, як і чому держави 

добровільно співпрацювали зі своїми державами-сусідами, опрацьовуючи 

нові методи розв’язання конфліктів. Цей американський учений 

дійшов висновку, що окрім співпраці, яка автоматично виникає із 

функціональних зв’язків, інтеграцію потрібно було б спеціально 

заохочувати за допомогою політичних та економічних еліт, які 

намагаються досягти задоволення власних інтересів. Ці актори 

головним чином працювали на субнаціональному рівні (включно з 

групами інтересів та політичними партіями) і на наднаціональному 

рівні (нові регіональні інститути) [586, c. 21]. Е. Хаас стверджував: 

якщо дві чи більше держави домовилися про співпрацю в одній 
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конкретній сфері діяльності і створили нову регіональну організацію 

для управління нею, усі переваги інтеграції не будуть відчуватися 

доти, доки співпраця не пошириться на інші взаємопов’язані сфери 

діяльності [555, с. 29]. Уряди відчують, що перебувають під усе більшим 

регіональним тиском і є зобов’язаними надати більше повноважень 

регіональним органам влади. Відповідно до тверджень неофункціоналістів, 

інтеграція отримує власне самостійне життя («логіка експансії») через 

концепцію «переливання» (spillover), що описана науковцем Л. Ліндбергом 

у 1963 р. як процес, відповідно до якого «певна дія, пов’язана з 

конкретною метою, створює ситуацію, в якій початкової мети можна 

досягти лише шляхом вироблення інших дій, що, у свою чергу, 

створюють умови та потреби для ще більш активної діяльності» [578, 

c. 10]. Ефект «переливання» сам Е. Хаас розумів як «феномен, через 

який співпраця між державами в одній сфері політики призведе до 

тиску співпраці в інших сферах політики» [555, с. 16]. 

Іншими представниками неофункціональної теорії були Ф. Шміттер, 

який публікував роботи разом з Е. Хаасом, С. Шайнгольд, П. Тейлор, 

К. Дойч, а також Д. Най, який на початку 1970-х рр. звертав увагу на 

те, що намагання зрозуміти неофункціональну теорію були зумовлені 

інтеграцією в Європі. Виходячи з думок Е. Хааса, Д. Най переконував, 

що регіональна інтеграція створює інтегративний потенціал, що 

визначає той ступінь, до якого різні групи держав можуть стати 

успішними у своїх намаганнях, а це залежить від декількох умов: по-

перше, економічна рівність та сумісність держав, що залучені до 

інтеграції; по-друге, взаємодоповнюваність еліт, або ж до якого 

ступеня групи еліт, що контролюють економічну політику в державах-

членах, мислять однаково і поділяють спільні цінності; по-третє, 

існування та ступінь діяльності груп інтересів, відсутність же такої 

діяльності робила інтеграцію більш ускладненим процесом; по-

четверте, можливість держав-членів адаптуватися і відповідати на 

потреби населення, що залежить від рівня внутрішньої стабільності в 

державі та можливості або ж бажання дати відповідь на такі потреби 

населення виробниками політики [600]. 

Неофункціоналізм, що домінував як теорія європейської інтеграції 

на початковому етапі цього процесу в 1950-1960-х рр., почав втрачати 

свою популярність на початку 1970-х рр., у тому числі, на переконання 

сучасного дослідника Д. МакКорміка, через втрату самого теоретика 

цієї теорії Е. Хааса віри у власну теорію, якій не вистачало прогностичних 

здібностей [586, c. 22]. Загалом Б. Росамонд охарактеризував 

неофункціоналізм як «теорію змін та трансформацій» [630, c. 2], а 
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Д. МакКормік – як «теорію, відповідно до якої інтеграція в одній сфері 

діяльності призведе до тисків та політичної підтримки інтеграції в 

інших взаємопов’язаних сферах» [586, c. 21]. Вочевидь, функціоналізм, 

який отримав продовження в неофункціоналізмі, поступово почав 

втрачати свої позиції в поясненні інтеграційних процесів на Європейському 

континенті та в рекомендаціях щодо їх продовження, як і федералізм.  

Відзначимо, що на початку реалізації ідеї європейської інтеграції 

виникли дві концепції, як саме цю ідею впроваджувати в життя: 

наднаціональний (supranationalism) та міжурядовий (intergovernmentalism) 

підходи (див. табл. 1.2). Відповідно до наднаціонального підходу, 

європейські інститути й європейські галузеві політики є вищими за 

своїм статусом і владою за національні інститути. На противагу, 

міжурядовий підхід мінімізує створення нових політик та інститутів і 

провадить євроінтеграцію через співпрацю між урядами держав-членів 

[652, с. 5-6].  

Таблиця 1.2 

Підходи до реалізації європейської інтеграції 
 

Міжурядовий підхід Наднаціональний підхід 

– інтеграція через співпрацю між 
національними урядами; 

відсутність нових спеціальних 

інститутів; 
– приклад: зовнішня політика ЄС. 

– інтеграція через заснування нових 
інститутів та політик, що є вищими 

за національний суверенітет 

держав-членів ЄС; 
– приклад: єдина європейська валюта. 

 

Джерело: перекладено з англійської мови автором із [652, с. 6].  

 

Представником міжурядового підходу в 1960-1980-х рр. був, у 

першу чергу, С. Хоффман [563; 564], а в 1990-х рр. – А. Моравчік, а 

також А. Мілвард, Р. Дарендорф, Х. Воллес та інші вчені. Як характеризує 

міжурядовий підхід С. Хікс, його ключовим припущенням є те, що над 

політикою ЄС домінують уряди держав-членів загалом та уряди 

«великих» держав-членів зокрема (особливо Німеччини, Франції та 

Великобританії). Уряди держав-членів мають чіткі «уподобання», чого 

вони бажають досягти на європейському рівні в кожній із головних 

сфер політик ЄС. Одним з основних суджень міжурядового підходу є 

те, що держави-члени уважні до того, які повноваження вони 

делегують наднаціональним інститутам, тобто інститутам Євросоюзу. 

Крім того, інше твердження цього підходу полягає в тому, що кожна 

держава-член ЄС загалом виграє від процесу європейської інтеграції та 

політик ЄС [562, с. 16]. Як зауважував Б. Росамонд, «міжурядовий 

підхід розглядає міжнародну політику як звично, хоча відповідно до 
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нових умов» [630, c. 2], а саме: згідно з новим в історії людства 

процесом регіональної інтеграції в Європі. 

У 1990-х рр. А. Моравчіком [594-598] було запропоновано так 

званий «ліберальний міжурядовий підхід», відповідно до якого 

уподобання держав-членів ЄС можуть змінюватися з часом і залежно від 

галузі політики. Окрім того, уряди держав-членів також мають суттєві 

ресурси у власному використанні у зв’язку з великим державним 

апаратом, а тому вони володіють інформацією про позиції інших 

акторів у політиці ЄС і про те, що може статися в результаті ухвалення 

певного рішення ЄС [562, с. 16]. 

Концепцію «Європи різних швидкостей» (multi-speed Europe) було 

вперше запропоновано в 1990-х рр. німецьким політиком В. Шнаубле і 

колишнім Міністром закордонних справ Франції Д. Штраус-Каном. Вона 

полягала в тому, щоб дозволити внутрішньому ядру держав-членів ЄС 

(Франції, Німеччині, Бельгії, Нідерландам та Люксембургу) рухатися в 

напрямку більш тісної інтеграції одне з одним. На практиці ця асиметрія 

між державами-членами ЄС уже існує на достатньо значному рівні 

(див. табл. 1.3). Дослідник А. Стааб вважав, що в майбутньому існує 

можливість того, що деякі держави-члени ЄС, які будуть незадоволені 

повільним темпом розвитку європейського проекту інтеграції, вирішать 

досягати своїх спільних цілей окремо від інших держав-членів 

Євросоюзу. Тоді розпочнеться процес створення «союзу в межах союзу» 

[652, с. 178]. Схожими до концепції «Європи різних швидкостей» є 

концепція «Європи змінних геометрій» і концепція «Європи 

концентричних кіл», або «сходинкова інтеграція» Е. Балладюра. 

Таблиця 1.3 

Асиметрія політик Європейського Союзу 
 

Галузь політики Відмова від її реалізації Інша форма асиметрії 

Шенгенська угода Ірландія, 

Великобританія 

Хорватія приєднається пізніше 

Конвенція основних 

прав 

Польща, Великобританія – 

Притулок для біженців, 

віза та імміграція  

Данія Ірландія та Великобританія 

вирішують щодо кожного 

окремого випадку, чи варто 

приєднуватися 

Економічний та 

валютний союз  

Великобританія, Данія, 

Швеція 

Болгарія, Угорщина, Латвія, 

Литва, Польща, Румунія 

приєднаються пізніше 
 

Джерело: перекладено з англійської мови автором із [652, с. 179]. 
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Британською моделлю європейської інтеграції деколи називають 

концепцію «Європи вільної торгівлі». Вона стверджує, що в майбутньому 

європейська співпраця повинна залишатися на міжурядовому рівні, а 

бажано – із правом вето держави-члена ЄС. Наріжним каменем цієї 

моделі є спільний ринок Євросоюзу, що дозволяє вільний рух товарів 

та усуває торговельні бар’єри. Однак будь-яка політична форма 

інтеграції є можливою лише за одностайної згоди всіх держав-членів 

ЄС [652, с. 178-179]. Відзначимо і концепцію «конституційної Європи» 

[652, с. 179], яка втратила свою актуальність після провалу ратифікації 

Конституції ЄС у 2005 р. 

Отож найперші пояснення європейської інтеграції виникли з теорій 

міжнародних відносин і спочатку представляли Європейське 

Співтовариство як процес із власною внутрішньою логікою, а потім – 

як міжнародну організацію, що керується рішеннями урядів її держав-

членів. Проте коли ступінь європейської інтеграції та влади в 

Європейському Співтоваристві, а потім – в Європейському Союзі 

збільшувався, увага науковців із початку 1990-х рр. переключилася на 

пояснення європейської інтеграції з точки зору порівняльної політології 

та державного управління. Відповідно до них, ЄС є політичною 

системою, а тому потрібно більше уваги приділяти характеру його 

інститутів, процесів та динаміки політики [586, c. 11]. Відповідно, 

після створення ЄС у 1990-х рр. пояснення його структури і 

врядування стало новим і актуальним напрямом досліджень у 

зарубіжній науці державного управління. 

Як зауважував Д. МакКормік, «численні теорії були запропоновані 

та доопрацьовані, але в той час як вони пропонують багато корисного 

для розуміння європейської інтеграції, досі не було запропоновано 

однієї великої теорії або ж сумнівно, щоб якась із запропонованих 

теорій отримала спільну згоду» [586, c. 11]. У 2010 р. Б. Росамонд 

видав книгу про теорії європейської інтеграції, в якій дослідив їхню 

ґенезу. Він наголошував, що термін «теорія інтеграції» «є, – або 

можливо більш точно, була – теоретичним крилом руху з дослідження 

європейських студій» [630, c. 1]. До того ж він стверджував, що 

«теорія інтеграції може розглядатися як вмираюча теорія; цікавий, але, у 

кінцевому рахунку, марний інтелектуальний експеримент» [630, c. 3]. 

Західні науковці приділяють значну увагу дослідженням історії 

європейської інтеграції. Зауважимо, що вони загалом починають відлік 

історії інтеграції Європейського континенту після завершення Другої 

світової війни, у переважній більшості розглядаючи історію післявоєнної 

Західної Європи і до сьогодення як, наприклад, американський 
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науковець У. Хічкок [559]. Ранній історії європейської інтеграції після 

Другої світової війни присвятила свої дослідження Ш. Браун Уеллс 

[509], у тому числі книгу, присвячену одному з засновників ЄС – 

Ж. Моне, під назвою «Жан Моне: нетрадиційний державний діяч» 

[510]. Разом із тим дослідження відомого вченого Т. Джудт «Після 

війни: історія Європи з 1945 р.» є першим дослідженням сучасної 

історії Європи, що осягає всю Європу – як Захід, так і Схід [568]. 

Тим не менш, дослідження європейської інтеграції в XXI ст. становить 

постійний науковий інтерес сучасних зарубіжних дослідників. Так, 

Д. Дайнен [523; 524], американський професор з державного управління, є 

одним із провідних сучасних дослідників ЄС. Його книга «Ще більш 

тісний союз: вступ до європейської інтеграції» [524] видавалася чотири 

рази і присвячена викликам європейської інтеграції. Дж. Піндер, 

почесний професор Коледжу Європи в Нідерландах, є також автором 

декількох видань книги про основи ЄС [617]. У 2008 р. Б. Блоед 

написав книгу про Євросоюз та його сусідів, зробивши акцент на 

політичній географії сучасної Європи [508]; А. Стааб присвятив своє 

дослідження у 2011 р. поясненню особливостей інститутів та 

міжнародного впливу ЄС [652].  

Професор політики ЄС Лондонської школи економіки та політичної 

науки C. Хікс [560-562] аналізував урядування в ЄС та його галузеві 

політики, тому що мета дослідження цього науковця під назвою 

«Політична система Європейського Союзу» полягала в розумінні та 

поясненні того, як ЄС працює сьогодні [562]. Розмірковуючи, що є 

таке ЄС – міжнародна організація або федеративна держава, дослідник 

дійшов висновку, що ЄС достатньо добре не відповідає жодній із цих 

категорій. Тому він запропонував розглядати Євросоюз як політичну 

систему, яка є сильно децентралізованою, заснованою на добровільному 

зобов’язанні держав-членів та їхніх громадян, спирається на 

суборганізації (наявні нації-держави) для адміністрування примусу та 

інших форм державної влади [562, с. 12-15].  

Д. МакКормік, професор Університету Індіани (США), є автором 

багатьох видань про різні аспекти історії та сьогодення ЄС, його 

інститутів і держав-членів. Останніми його книгами є «Політика 

Європейського Союзу» [586] (2011) та «Розуміючи Європейський 

Союз: короткий вступ» [587] (2011, видання п’яте, перероблене і 

доповнене). Варто відзначити ті дев’ять переваг та недоліків (ціну) 

європейської інтеграції (див. додаток А), які він виділив.  

Державам, які перебувають у процесі вступу до ЄС, присвячені 

роботи багатьох закордонних науковців. Наприклад, довготривалому 
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процесу інтеграції Туреччини до Євросоюзу, а також трудовій міграції 

турків до держав ЄС присвячене дослідження Г. Огуза [602]. Він 

звертав увагу на те, що після вступу восьми постсоціалістичних 

держав ЦСЄ до ЄС у 2004 р. за умовами договорів для громадян цих 

держав відразу повинні були відкритися кордони для забезпечення 

вільного їх руху в ЄС із точки зору отримання робочих місць на всій 

території об’єднання. Проте 2004 р. лише Великобританія, Ірландія та 

Данія зробили це, а інші держави ввели відстрочку до 2011 р. із 

приводу цього дозволу [602, с. 1-2]. Зважаючи на те, що інтеграція 

повинна призвести до значної міграції робочої сили в межах ЄС, 

вважаємо, що на цей аспект потрібно звертати особливу увагу в 

характеристиках результатів вступу до ЄС нових держав.  

Дослідження майбутнього розвитку ЄС із точки зору відстрочки 

або й узагалі зняття з порядку денного питання більш тісної політичної 

інтеграції, а також реформування інститутів ЄС для вироблення більш 

ефективної та демократичної системи управління в Євросоюзі набуло 

особливої актуальності після розширення ЄС у 2004 р. і нератифікації 

Конституції ЄС у 2005 р. Ці виклики загострилися після світової 

фінансової-економічної кризи та її негативних наслідків для ЄС. Однак 

із вирішенням цих проблем безпосередньо пов’язані й перспективи 

подальшого розширення Євросоюзу за рахунок включення нових 

держав-членів, що є актуальним для України у зв’язку з її євроінтегра-

ційною стратегією. 

Увага багатьох західних дослідників і політиків останнім часом 

прикута до вищезазначених проблем. 

Приміром, професор університету в м. Болонья (Італія) М. Гілберт 

[552; 553] наголошував, що з початку XXI ст. деякі з найамбітніших 

проектів Євросоюзу: Лісабонська програма, що мала зробити ЄС 

найбільш конкурентоспроможною наукомісткою економікою до 2010 р.; 

Європейська Конституція, яка не була ратифікована Францією та 

Нідерландами в 2005 р.; ідея спільної зовнішньої політики ЄС, а також 

єдина валюта ЄС – реалізувалися з перемінним успіхом або й узагалі 

зазнали невдачі у процесі впровадження. Як зауважував цей дослідник, 

перелічені чотири проекти були проголошені як гігантські кроки до 

будівництва Європи. Однак, на його думку, держави-члени або їхнє 

населення відмовилися від більш тісної інтеграції в ЄС: «держави-

члени ЄС, особливо в Середземноморському регіоні Європи, але не 

тільки, неохоче запроваджували лібералізацію сервісів, це як було 

передбачено Лісабонським планом; перспектива більш вільного 

пересування людей із ЦСЄ була однією з головних причин 



Державна євроінтеграційна політика України: 
теорія, методологія, механізми 

18 

нератифікації Конституції ЄС; від жорстких правил установлення 

фіскальної дисципліни в державах-членах єврозони деякі держави 

ухилялися (у випадку Греції – обманним шляхом) через необхідність 

запровадження надто болючої фіскальної політики» [553, с. 3-4].  

Питанню «антиєвропеанізму», який може означати кінець європейської 

інтеграції, присвячені дослідження професора міжнародних відносин 

Лондонської школи економіки П. Тейлора. У 2007 р. він видав 

монографію, в якій привернув увагу до того, що від самих початків 

свого створення ЄС убачався як все більш тісний союз народів. На 

думку П. Тейлора, розвиток Євросоюзу загалом показував дотримання 

цієї ідеї до 1990-х рр. – піку загального ентузіазму з приводу ЄС. 

Проте вже у XXI ст. ЄС виявляє ознаки того, що він перетворюється на 

звичайну міжнародну організацію, в якій відчувається брак домінантної 

мети. Тому британський дослідник зробив передбачення, що поступово 

ЄС стане менш важливим для його держав-членів, як це вже на 

сьогодні є для Великобританії, а не таким важливим, яким він є зараз 

для Німеччини [631, с. 2]. Виходячи з цього, зменшення популярності 

ідеї інтеграції Європейського континенту серед політиків і населення 

Європи ще до початку світової фінансово-економічної кризи 2008 р. 

позначилися і на пізніших спробах виходу з неї більш тісним і міцним 

союзом.  

Ще 2008 р. італійські економісти А. Алесіна і Ф. Джавацці зробили 

висновок у своїй провокаційній книзі: якщо Європа не вживе дієвих 

заходів якнайшвидше, то її подальший економічний і політичний 

занепад майже неминучий [498, с. 3]. Того ж року відомий західний 

дослідник С. Хікс видав монографію «Що трапилося з Європейським 

Союзом і як це виправити». У ній він звернув увагу на такі проблеми 

ЄС, як нездатність провести економічні реформи і визначити своє 

місце у світі; збільшення суспільної апатії по відношенню до ЄС, 

оскільки громадяни відчувають себе ізольованими від інститутів у 

Брюсселі і не бачать дієвих способів впливати на рішення на 

наднаціональному, європейському рівні. Якщо коротко узагальнити, то 

відповідно до цього дослідника, у теперішньому ЄС існують три 

головні проблеми: по-перше, політика глухого кута; по-друге, брак 

легітимності; по-третє, демократичний дефіцит. С. Хікс запропонував 

рекомендації щодо того, як це виправити. На його думку, головне – це 

створення більш відкритої політичної конкуренції, адже вона 

сприятиме інновації в галузевих політиках ЄС, формуванню коаліцій 

між інститутами ЄС, забезпечуватиме стимули для ЗМІ висвітлювати 

події в Брюсселі, а також дозволить громадянам ідентифікувати, хто ж 
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керує в Євросоюзі і, відповідно, зайняти чиюсь сторону в політичних 

дебатах. Тобто, згідно з визначенням цього науковця, ЄС необхідна 

«обмежена демократична політика» [561, с. 4] на наднаціональному 

рівні ЄС, а не твердження про її відсутність і створення видимості для 

громадськості політичного консенсусу на європейському рівні. 

Отож ідентифікуючи проблеми Євросоюзу та усвідомлюючи 

необхідність інституційних реформ в ЄС, західні дослідники пропонували 

рекомендації для вдосконалення інституційних основ його функціонування. 

Проте світова фінансово-економічна криза 2008 р. призвела до 

негативних наслідків для економічного і політичного розвитку ЄС, а 

також знову привернула увагу до його майбутнього й інституційної 

реформи в ЄС.  

Професор Джорджтаунського університету і колишній директор 

Інституту сучасної історії в Лондоні У. Лакьєр був одним із небагатьох 

експертів, які передбачили поточну фінансову і політичну кризу в 

Європі, коли опублікував працю «Останні дні Європи». У новій книзі 

під назвою «Після падіння: кінець європейської мрії та занепад 

континенту», яка була опублікована 2012 р., цей історик детально 

аналізував причини та наслідки європейської кризи, яку він передбачив за 

сім років до її початку. На його думку, Європа перебуває у 

відчайдушному стані, адже вона розорена світовою економічною 

кризою, усе більше залежить від імпорту нафти і газу, не має дієвої 

спільної зовнішньої політики. Тим не менш, центральним питанням 

для цього дослідника є те, «чи націоналізм в Європі зів’яне настільки, 

щоб об’єднання Європи стало можливим» [575, с. 148]. Вочевидь, 

питання національної ідентичності й досі відіграють у сучасній Європі 

більш вагому роль, ніж це передбачалося теоретиками європейської 

інтеграції, і не сприяють подальшому об’єднанню континенту.  

Колишній депутат Британського Парламенту Д. Маркуан у своєму 

дослідженні від 2011 р. «Кінець Заходу» стверджував, що проблеми 

Європи витікають із застарілих уявлень про глобальну силу, і закликав 

до різкої зміни системи європейського управління. Вивчаючи 

незрозумілий контраст між післявоєнними успіхами та сучасними 

невдачами ЄС, Д. Маркуан звертав увагу на відродження в Європі 

етнічних громад, зростання ксенофобського популізму, дефіцит 

демократії, що гальмує управління в ЄС, а також на такі гострі 

питання, як визначення географічних кордонів Європи і можливостей 

подальшого розширення Євросоюзу. На жаль, упровадження єдиної 

європейської валюти євро британець назвав «трагічно незавершеним 

досягненням» [582, c. 24]. Він стверджував, що в період розвитку на 



Державна євроінтеграційна політика України: 
теорія, методологія, механізми 

20 

міжнародній арені таких держав, як Китай та Індія, Європа має 

відмовитися від стародавнього уявлення про освічений Захід і 

відсталий Схід. Д. Маркуан закликав європейських лідерів і громадян 

протистояти болючим питанням етнічної приналежності, інтеграції та 

економічної згуртованості і будувати демократичну федеративну 

державу ЄС [582, c. 24]. Відтак серед європейських дослідників 

залишаються прибічники розвитку ЄС у федеративному напрямі. 

Створення Сполучених Штатів Європи, за їхнім переконанням, вирішить 

сучасні економічні, політичні та інституційні проблеми в ЄС і надасть 

можливості для його перспективного розвитку в майбутньому.  

На противагу Д. Маркуану, відомий німецький учений 

Ю. Хабермас виступив проти створення федеральної Європи як 

відповідь на вирішення сучасних викликів, що стоять перед ЄС. У 

своїй монографії «Криза Європейського Союзу. Відповідь» у 2012 р. 

він висловив думку, що на сьогодні євро вирішить долю всього ЄС, а 

сам Євросоюз має вибрати між постдемократичним виконавчим 

федералізмом і міжнаціональною демократією. Ґрунтуючись на своєму 

аналізі європейського об’єднання як процесу, в якому міжнародні 

договори поступово набували рис демократичної конституції, Ю. 

Хабермас пояснював, чому нинішні пропозиції щодо перетворення 

системи європейського управління у виконавчий федералізм є 

помилкою. Його основним аргументом є те, що європейський проект 

повинен реалізувати свій демократичний потенціал шляхом переходу 

від міжнародної до космополітичної спільноти, тому що «ЄС можна 

розуміти як важливий етап на шляху до політично утвореного світового 

суспільства» [557, с. 2]. Враховуючи таку думку провідного німецького 

дослідника, можна говорити й про такий розвиток Євросоюзу як 

міжнаціональну демократію – прототип майбутніх демократичних 

утворень, на противагу федеральному ЄС.  

Натомість Ж.-К. Піріс, провідний теоретик і практик створення 

правових структур ЄС, у книзі «Майбутнє Європи. На шляху до 

двошвидкісного ЄС?» від 2012 р. дійшов радикального, на думку 

деяких політиків і вчених, висновку про те, що вирішення сучасних 

проблем ЄС полягає в погодженні на його «двошвидкісний» розвиток, 

тобто в дозволі внутрішньому ядру ЄС рухатися в напрямку більш 

тісного економічного і політичного союзу, що буде захищати Союз у 

цілому. За його визначенням, «двошвидкісна Європа означає розвиток 

більш тісної співпраці між деякими державами-членами ЄС, які 

досягають цілей, що є спільними для всіх держав-членів ЄС, тому що 

вони є цілями, що затверджені в договорах ЄС» [618, с. 6].  
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Ж.-К. Піріс наголошував, що сьогодні ЄС стикається відразу з 

трьома величезними викликами, що створюють для нього найбільш 

серйозну кризу, яку він коли-небудь мав: по-перше, гостра криза 

єврозони, що вже впливає на стабільність в Євросоюзі і може навіть 

поставити під сумнів його існування, якщо не буде швидко вирішеною; 

по-друге, ця криза відбувається в часи, коли ентузіазм і довіра 

європейської громадської думки до проекту європейської інтеграції 

зменшується; по-третє, інститути ЄС, які працюють неефективно, не 

зможуть запропонувати дієву програму виходу з кризи через їхню 

сучасну систему ухвалення рішень. На переконання Ж.-К. Піріса, через 

цю нефункціональність інститутів ЄС не продукується достатня 

кількість важливих внутрішніх рішень. Окрім того, ЄС також став 

менш важливим актором на міжнародній арені. Окрім іншого, причина 

цього полягає в тому, що ЄС зараз складається з 28 держав-членів, 

кожна з яких має різний рівень економічного розвитку і надто відмінні 

одне від одного потреби. Тому реформи, що впроваджені 

Лісабонським договором, на думку цього дослідника, недостатні для 

вирішення сучасних проблем ЄС, відповідно потрібно істотно 

змінювати договори Євросоюзу, хоча більшість держав-членів ЄС 

виступають проти цього [618, с. 1-6]. Отже, варто враховувати й таку 

думку Ж.-К. Піріса, підтриману деякими європейськими політиками і 

вченими, що ЄС потрібно розвиватися «двошвидкісно». Інакше 

кажучи, мова йде про створення союзу в союзі, де б держави 

розвивалися в напрямі спільної для ЄС мети різними темпами залежно 

від свого рівня економічного і політичного розвитку.  

Вочевидь, наслідки фінансово-економічної кризи ще раз привернули 

увагу зарубіжних учених до необхідності подальшого вдосконалення 

інституційних основ ЄС і до майбутнього цього утворення у зв’язку з 

дискусіями щодо теорій європейської інтеграції.  

Усе ж таки через кризу в єврозоні в останні роки велика кількість 

зарубіжних досліджень присвячена сучасному етапу та майбутньому 

економічної інтеграції ЄС. Наприклад, головний редактор «Trends» – 

бельгійського провідного щотижневика бізнесу та економіки – 

Д. ван Овертвельдт у дослідженні «Кінець євро: нелегке майбутнє 

Європейського Союзу» характеризував ті структурні та системні 

аномалії проекту впровадження євро, що були в нього закладені від 

самого початку і призвели до такої ситуації, в якій економіки Греції, 

Португалії та Іспанії знищують євро. Економісти попереджали про 

структурні недоліки впровадження євро, про економічний дисбаланс 

між державами-членами ЄС, однак політики ігнорували їх. Європейський 
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економічний та валютний союз починався саме як політичний проект. 

Окрім того, коли розпочалася криза в єврозоні наприкінці 2009 р., 

знову ж таки європейські політики спочатку просто заперечували її, а 

потім почали звинувачувати в її причинах безвідповідальну та 

ірраціональну поведінку фінансових ринків, а також безвідповідальну 

політику Греції, Ірландії та інших кризових держав єврозони. 

Д. ван Овертвельдт звертав увагу на Німеччину як на найбільш важливу 

державу єврозони, і стверджував, що її шанси вийти з єврозони 

насправді значно вищі, ніж це прогнозують більшість практиків і 

дослідників. Він наголошував, що хоча німецькі політики підтримують 

євро, німці стають усе більш критичними до союзу та єдиної валюти. 

Окрім того, німецька культура монетарної стабільності дедалі більше 

вступає в конфлікт із тим, яким чином управляється єврозона та 

Європейський центральний банк. Тому, за прогнозами бельгійця, якщо 

менеджмент євро не буде приведено більше у відповідність до 

німецької культури стабільності, німці можуть перестати підтримувати 

цей проект, а це призведе до кінця такого євро, яким він є зараз. 

Зрештою, Д. ван Овертвельдт дійшов висновку, що загалом 

європейський континент є глибоко розколотим і неспокійним, а в зоні 

євро мають відбутися фундаментальні зміни, або ж вона розпадеться 

[604, c. 1-8]. Отже, можна говорити про проблеми євро через його 

створення саме як політичного проекту, про недостатню увагу політиків 

до економічних чинників створення євро від його започаткування, а 

вже після початку кризи в єврозоні – наголос на економічних 

проблемах ринку, а не на нераціональній політиці управління євро.  

У праці «Незавершена валюта Європи: політична економіка євро» 

доктор наук Т. Майєр зауважував, що євро від початку розглядали як 

ще один крок до політично об’єднаної Європи. Тим не менш, із 

падінням Берлінської стіни, розпадом РС і об’єднанням Німеччини 

потреба в європейському політичному союзі як у засобі для забезпечення 

миру в Європі зникла. У зв’язку зі згасанням волі для повного політичного 

союзу проект євро втратив перспективу стабільної платформи в 

найближчому майбутньому. Тому криза євро змушує політиків 

розробляти нову архітектуру для Європейського валютного союзу 

(ЄВС). Т. Майєр передбачав, що це можна зробити тільки шляхом 

створення валютного союзу суверенних держав, що саме по собі є 

унікальним історичним експериментом, тому що подібний союз ніколи 

не зберігся б дотепер. До того ж Т. Майєр пропонував ідеї з приводу 

того, як ЄВС потенційно може працювати, і варіанти сценаріїв, як усе 

могло б розвиватися у випадку невдачі. Наприклад, він висловлював 
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невпевненість у тому, що якнайшвидше створення фіскального та, 

врешті, політичного союзу в Європі, як пропонують деякі вчені, 

допоможе вирішити цю проблему. Адже, на його думку, такий 

політичний союз навряд чи буде створено. До того ж напевно він би і 

не допоміг створити стабільну зону євро, тому що нереалістично 

очікувати існування політично і фінансово домінантного федерального 

уряду в такому союзі [585, с. 5]. Можливо, із таких міркувань 

К. Лапавітсас [574], професор економіки в університеті Лондона, у 

дослідженні «Криза єврозони» висловив суперечливий заклик до 

розколу зони євро і завершення боргової кризи в ЄС. 

Однак не всі дослідники доходять таких радикальних висновків, як 

К. Лапавітсас, або ж до таких песимістичних прогнозів вирішення 

проблеми єврозони навіть після створення федеральної Європи, як 

Т. Майєр. Наприклад, К. Бастасін, економіст і журналіст, розкривав 

невідомі події, які відбулися за лаштунками в європейських столицях у 

ході фінансової кризи, починаючи з 2008 р. із краху великих фінансових 

установ. Він стверджував, що криза в єврозоні має політичне 

походження, що полягає в порушеннях національної політики, яка не в 

змозі впоратися з тиском глобалізації. Крім того, криза посилюється 

навіть зараз через упертий захист національних інтересів у політиці й у 

фінансах, а також через відсутність відданості спільній наднаціональній 

владі в ЄС. У той час як всі згодні з тим, що валютний союз був 

проектом із недоліками, які має бути усунено, К. Бастасін показував, 

що невдачі проекту євро пов’язані майже повністю з національним 

опортунізмом не тільки в Греції, але й у всіх державах ЄС, не в 

останню чергу і в Німеччині: «Доки європейці не прийдуть до 

спільного – не національного – бачення кризи, вони не будуть у змозі 

використати єдиний можливий засіб, який потрібний для того, щоб її 

вирішити – це більш глибока політична інтеграція» [506, с. 1]. Отже, 

більш глибоку політичну інтеграцію на Європейському континенті 

певні вчені все ж таки розглядають як шлях до вирішення сучасних 

проблем в єврозоні та в ЄС загалом.  

Таким чином, у цьому підрозділі було прослідковано еволюцію 

науково-теоретичних засад державної євроінтеграційної політики в 

зарубіжній науці, починаючи від засновників теорій європейської 

інтеграції і закінчуючи вже сучасними західними дослідниками, праці 

яких переважно присвячено подоланню наслідків світової фінансово-

економічної кризи, галузевим політикам ЄС, а також удосконаленню 

системи управління ЄС 28 держав-членів.  

 



Державна євроінтеграційна політика України: 
теорія, методологія, механізми 

24 

1.2. Напрями сучасних вітчизняних досліджень у сфері 

державної політики інтеграції України до ЄС 

 

Різні аспекти європейської інтеграції України, особливо після 

проголошення Україною стратегії на інтеграцію до ЄС, були і 

залишаються об’єктом постійних наукових досліджень серед 

вітчизняних науковців. 

Так, у галузі державного управління аналізувалися різноманітні 

напрями державної політики з питань інтеграції України до ЄС.  

Наприклад, спеціалістами з державного управління розглядалися 

економічні аспекти інтеграції України до Євросоюзу. Доктор наук з 

державного управління Л. Пісьмаченко [298-300] у своєму докторському 

дослідженні «Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в 

умовах інтеграції України у світовий економічний простір: механізми 

регулювання та контролю» зауважувала, що «поступальний рух 

України в напрямі до світового економічного простору шляхом вступу 

до СОТ та інтеграції до ЄС є необхідною умовою подальшого 

становлення України як держави з розвинутою ринковою економікою» 

[300, c. 15]. О. Пойченко [304; 305] аналізувала державне регулювання 

торговельної інтеграції України у світовий економічний простір. Вона 

підсумувала, що для поглиблення торговельних інтеграційних процесів з 

ЄС потрібно скористатися засобами та інструментами, передбаченими 

СОТ, а в загальній інституційно-правовій системі економічної 

співпраці необхідним є підписання нової посиленої угоди, яка б 

передбачала створення ЗВТ між Україною та ЄС [305, c. 17-18]. 

У роботі Л. Ільченко-Сюйви вдосконалено формування напрямів 

проведення грошово-кредитної політики України відповідно до вимог 

Євросоюзу, а також запропоновано трансформацію завдань і функцій 

органів державної влади, зокрема Центрального банку України, 

Міністерства фінансів України, Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України з метою наближення до відповідних 

норм ЄС [154, c. 6]. У результаті дослідження зроблено висновок про 

те, що в «контексті європейської інтеграції необхідно створити правові, 

організаційні, інституційні та інституціональні засади гармонізації 

грошово-кредитної політики України з комунітарною грошово-

кредитною політикою Європейського центрального банку» [154, c. 13-14]. 

Натомість дослідження О. Личук присвячено впливу державного 

управління на розвиток української податкової системи в контексті 

європейських вимог [223].  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E.%20%D0%9C.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E.%20%D0%9C.$
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Є. Коваленко досліджувала державну політику розвитку промисловості 

України в умовах європейської інтеграції [172]. Водночас Р. Сорока 

наголошував на необхідності застосування механізмів державного 

управління у формуванні промислової політики в процесі європейської 

інтеграції України [414] у кандидатській дисертації з аналогічною 

назвою. 

На думку Г. Дмитренка [111; 112], як правило, проблема євроінтеграції 

України розглядається в руслі глобального процесу економічної 

політики, спрямованої, з одного боку, на економічне зростання, а з 

іншого – на забезпечення основних вимог соціальної політики [112, c. 3]. 

Дослідник зауважував, що у вітчизняній науковій літературі можна 

зустріти підміну понять «адаптація» і «гармонізація», що не властиво 

сучасному стану розвитку переговорного процесу України з ЄС. На 

думку автора, доцільно користуватися терміном «адаптація», тобто 

пристосування до податкового поля, яке вже існує і функціонує в 

Європі, тим паче тому, що є рекомендації ЄС щодо формування 

податкових систем, яких мали б дотримувалися країни-апліканти 

концептуально. Що стосується терміна «гармонізація» податкової 

системи, податкової політики до стандартів ЄС, то, на думку 

Г. Дмитренка, на використання цього терміна мають більше підстав 

країни-члени ЄС. Тому у своєму дослідженні із широкого кола питань, 

пов’язаних з інтеграційними процесами та вступом України в ЄС, 

автор аналізував проблему адаптації податкової системи України до 

вимог ЄС [112, c. 3]. У результаті зроблено висновок про те, що 

адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС 

створює умови для рівноправного партнерства нашої держави з 

Євросоюзом, покращує умови діяльності іноземних компаній в Україні 

і створює сприятливий інвестиційний клімат [112, c. 16]. 

Актуальне питання державного управління розвитком електро-

енергетики України в контексті її європейської інтеграції досліджував 

Б. Слупський [411].  

Достатньо популярними і досліджуваними тематиками європейської 

інтеграції серед науковців з державного управління є врядування в 

Україні в контексті європейської інтеграції, у тому числі його 

регіональні аспекти.  

Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне 

управління в Україні у своєму докторському дослідженні аналізував 

І. Грицяк [76-83]. У ньому було обґрунтовано неминучість європеїзації 

державного управління в Україні як прояву закономірності світового 

розвитку; визначено, що застосування європейських підходів до 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%D0%9E.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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реформування державного управління в Україні має передбачати 

насамперед упровадження принципів європейського управління; 

доведено, що формою територіального устрою в Україні має 

залишатися унітаризм, хоча в контексті регіоналізаційних процесів, що 

тривають в Європі, він має поступово набувати децентралізованої 

форми [80, с. 6]. На думку цього вченого, європейські підходи до 

вдосконалення системи державного управління в Україні передбачають 

застосування певної етапності європеїзаційних дій за такою логічною 

схемою: європеїзація – гармонізація – наближення – адаптація. Окрім 

того, ним визначено залежність забезпечення успішної реалізації 

державних стратегій європейського вибору України від ефективності 

функціонування інституту державної служби [80, с. 19]. 

Докторську дисертацію М. Лахижи присвячено теоретико-

методологічному обґрунтуванню концептуальних засад модернізації 

публічної адміністрації України в умовах євроінтеграції та 

компаративному аналізу іноземного досвіду з метою його застосування в 

Україні. Він вважав, що «найважливішим висновком дисертаційного 

дослідження є переконання в можливості й необхідності модернізації 

публічної адміністрації України на базі принципів європейського 

адміністративного простору» [220, с. 25]. Водночас кандидатська 

дисертація Н. Рудіка присвячена аналізу європейського врядування як 

чинника європеїзації державного управління в Україні [399]. 

У дисертаційному дослідженні «Державне управління регіональним 

розвитком України в контексті європейської інтеграції» І. Куліш 

відзначала, що одним із пріоритетів державного управління 

регіональним розвитком України, який відповідає за принципові 

інтеграції держав через інтеграцію регіонів, виступає діяльність 

єврорегіонів. Вона виділила три типи єврорегіонів: 1) єврорегіони 

всередині ЄС; 2) єврорегіони між державами-членами ЄС та їхніми 

сусідами; 3) єврорегіони, створені між державами, які не належать до 

ЄС. В Україні ж наявні єврорегіони другого і третього типів. Їхніми 

особливостями є те, що вони: сприяють розвитку транскордонної 

співпраці між регіональними владами; створені центральними 

органами влади за відповідної ініціативи нижчої ланки; до певної міри 

є залежними від центру; мають подібну структуру, яка не передбачає 

підрозділів щодо зв’язків із громадськістю та контролю. Автор 

підсумувала, що єврорегіони як інструменти регіонального розвитку 

довели свою ефективність у державах Європи, однак в Україні їхня 

ефективність низька, що пояснюється відсутністю відповідного 

фінансового забезпечення [208, с. 14]. Теоретичним питанням 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B6%D0%B0%20%D0%9C.%20%D0%86.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BA%20%D0%9D.%20%D0%9C.$
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державного управління транскордонним співробітництвом в умовах 

формування єврорегіональних територій в Україні присвячені 

дослідження О. Кривцової [205].  

Як зауважував А. Лавренчук [215; 216], об’єктивною необхідністю 

успішної європейської інтеграції України є розвиток соціально-

економічного потенціалу її адміністративно-територіальних одиниць, 

включених до загальноєвропейської системи регіональної кооперації 

[216, с. 2]. У дослідженні «Становлення та розвиток регіональних 

механізмів інтеграції України до Європейського Союзу» розглянуто як 

стратегії та механізми ЄС щодо інтегрування України на сучасному 

етапі, так і стратегії та механізми європейської інтеграції України. У 

результаті аналізу виявлено актуальну потребу у створенні 

регіональних механізмів регулювання діяльності всіх учасників 

міжрегіональних відносин. Крім того, аналіз етапів розвитку, 

механізмів міжрегіонального співробітництва та еволюції управлінських 

структур, які притаманні країнам-членам ЄС, дав змогу А. Лавренчуку 

визначити напрями вирішення проблеми інституціоналізації регіональних 

механізмів управління в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії 

України. Дослідник зробив один із висновків про необхідність 

перенесення «акценту євроінтеграційної політики з національного на 

регіональний рівень» [216, с. 13]. С. Татусяк виокремив механізми 

регіонального врядування в умовах європейської інтеграції України, їх 

становлення та впровадження [429]. Водночас Б. Копил досліджував 

організацію місцевого самоврядування у країнах ЄС та Україні [194].  

У результаті дослідження «Наближення вітчизняної системи 

врядування до європейських стандартів: регіональний рівень» 

Е. Топалова дійшла висновку, що держави Євросоюзу мають одну з 

найкращих у світі моделей регіональної політики, що може 

характеризуватися як стандарт. Кожна держава ЄС також формує 

власну регіональну політику, виходячи з рівня соціально-економічного 

розвитку і національних пріоритетів. Використання інструментів 

регіональної політики залежить від потенціалу регіонів, територіальних 

відмінностей їхнього розвитку, особливостей регіональних проблем, 

ступеня децентралізації державного управління та рівня автономії 

регіонів. На її думку, в Україні, на відміну від країн ЄС, принципи 

врядування на регіональному рівні ще не набули повністю свого 

конституційного та законодавчого закріплення і здебільшого підміняються 

або ототожнюються з принципами місцевого самоврядування [441, с. 15]. 

На важливість взаємодії органів державної влади та інституцій 

громадянського суспільства у процесі реалізації євроінтеграційної 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8F%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%20%D0%91.%20%D0%9A.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%20%D0%91.%20%D0%9A.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%20%D0%91.%20%D0%9A.$
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політики звертав увагу у своїх дослідженнях С. Степаненко [420-421]. А 

от С. Товстуха аналізував державне управління у сфері безпеки 

дорожнього руху в умовах європейської інтеграції України [436]. 

Сучасна регіональна політика України, на думку О. Чумакової [472; 

473], має узгоджуватися з політикою Ради Європи, яка розкрила нове 

бачення регіону як транснаціональної території, що виходить за межі 

однієї держави, оскільки йдеться вже не про союз держав, а про союз 

регіонів [473, с. 13]. Враховуючи досвід держав ЄС, О. Чумакова 

пропонувала розробити сучасну модель місцевого самоврядування в 

Україні, яка має бути втіленням концепції муніципального дуалізму, 

відповідно до якої місцеве самоврядування – це форма народовладдя, що 

забезпечує гарантовану державою реалізацію права населення, 

об’єднаного в територіальну громаду, задля самостійного і власного 

управління визначеною законом частиною місцевих справ у межах 

чинного законодавства [473, с. 14]. 

Науковці з державного управління приділяли значну увагу 

соціальним та гуманітарним питанням європейської інтеграції нашої 

держави.  

Наприклад, дослідження механізмів входження освіти України до 

європейського освітнього простору становить постійний науковий 

інтерес серед фахівців у галузі державного управління. Ю. Журавльова 

[139; 140] на основі комплексного дослідження чинних механізмів 

реалізації державної політики в освітній галузі, досягнень і недоліків її 

реформування на шляху інтеграції в європейський освітній простір 

довела нагальність і визначила ключові напрями вдосконалення 

організаційно-правового механізму державного управління реформуванням 

вищої освіти України в дослідженні «Механізми державного управління 

реформуванням вищої освіти України в умовах євроінтеграції» [140]. 

Нею аргументовано, що Болонський процес є не кінцевою метою 

реформування вищої освіти, а одним із засобів наближення вищої 

освіти України до європейських стандартів [140, с. 9].  

Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні в 

контексті Болонського процесу вивчав С. Андрейчук [3-4]. У 

дисертаційній роботі науковець узагальнив досвід організації 

управління вищою освітою в зарубіжних системах освіти і наголосив 

на тому, що «пріоритетними напрямами діяльності управлінських 

структур повинні стати вироблення та реалізація загальної стратегії 

розвитку вищої освіти на принципах і засадах Болонського процесу з 

урахуванням національного досвіду, виконання освітніх стандартів, 

вирівнювання освітнього потенціалу регіонів» [4, с. 11-12]. У 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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дисертації Л. Пшеничної [388; 389] «Державне сприяння адаптації 

системи вищої освіти в Україні до вимог Болонського процесу» 

обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення механізмів 

державного управління системою вищої освіти України (інституційного, 

організаційного, соціально-економічного та розпорядчо-правового) з 

метою її адаптації до європейського освітнього середовища [389, с. 4]. 

Україною обрано стратегічний курс на інтеграцію до ЄС, на 

входження в європейський освітній простір, а зміст інтеграційних 

процесів полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в 

освіті, науці й техніці, поширенні власних культурних і науково-

технічних здобутків у ЄС, що сприятиме підвищенню в Україні 

європейської культурної ідентичності [389, с. 9-10]. 

Проведений І. Сікорською аналіз реформ системи вищої освіти в 

країнах ЦСЄ в дослідженні «Удосконалення державного управління 

вищою освітою в контексті європейської інтеграції» показав, що успіхи 

й проблеми реформування в країнах ЦСЄ мають спільні й відмінні риси, 

які зумовлені рівнем демократії в цих країнах та рівнем втручання 

держави в процес реформування. Нею було виявлено, що реформа вищої 

освіти в країнах ЦСЄ набула конструктивного характеру у зв’язку з 

отриманням цими країнами статусу країн-кандидатів на членство в ЄС. 

Аналіз проблем державного управління вищою освітою та чинного 

законодавства в контексті європейського вибору, на думку І. Сікорської, 

свідчить про те, що в Україні створено міцну законодавчу базу, яка 

забезпечує розвиток національної вищої освіти згідно зі сучасними 

вимогами [409, с. 19]. Проте перед Україною стоїть і багато викликів у 

реформуванні системи вищої освіти, для вирішення яких потрібно 

звертатися до досвіду нових держав-членів ЄС із регіону ЦСЄ.  

Україна пов’язує перспективи свого подальшого розвитку зі 

входженням в європейські структури. Це зобов’язує дотримуватися 

відповідних європейських стандартів у найважливіших галузях, у тому 

числі у сфері соціального захисту, як відзначав Ю. Бондаренко. У 

дисертаційному дослідженні «Державне управління соціальним 

захистом населення в умовах європейської інтеграції України» 

Ю. Бондаренком запропоновано нове тлумачення сутності соціальної 

політики як «системи заходів, які спрямовані на регулювання 

державними і громадськими організаціями соціальних відносин у 

реформуванні системи страхування, охорони праці, здоров’я, 

пенсійного забезпечення, політики зайнятості та інших галузей 

соціальної політики відповідно до стандартів ЄС» [36, с. 6]. 

А. Розсказов досліджував розвиток соціального капіталу в Україні в 
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умовах євроінтеграції [396], а Л. Максим’як – європейський досвід 

державного управління у сфері культури для України [232]. І. Фуртак 

аналізував механізми державного управління у сфері охорони здоров’я 

в контексті європейської інтеграції України [464], у той час як 

Т. Курило займалася вивченням питання державного управління 

підготовкою керівників для охорони здоров’я України в умовах 

європейської інтеграції [210].  

Механізми реалізації державної молодіжної політики в контексті 

євроінтеграції України досліджувала Р. Сторожук [423; 424]. 

Порівняльний аналіз молодіжної політики в країнах ЄС та Україні 

дозволив авторові сформулювати ряд рекомендацій щодо адаптації 

зарубіжного досвіду у сфері реалізації державної молодіжної політики, 

які стосуються реалізації молодіжної політики за активної участі 

громадськості з використанням європейської практики широкого та 

системного консультування, наявності стратегії реалізації молодіжних 

програм [424, с. 17]. 

У дисертаційній роботі з державного управління «Формування 

інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в 

Європейський Союз (державно-управлінський аспект)» [72] О. Григор 

відзначав, що ЄС будує інформаційне суспільство разом з іншими 

державами, які прагнуть вступити до нього, наприклад відповідно до 

програми «Електронна Європа Плюс», в якій визначено основні цілі та 

зусилля колишніх країн-кандидатів у члени Євросоюзу. Механізми 

реалізації державної інформаційної політики у сфері європейської 

інтеграції досліджувала А. Баровська [18-20]. Вона стверджувала, що 

поінформованими про діяльність Євросоюзу та перспективи 

взаємовідносин України з ЄС вважають себе ті громадяни, які 

стикаються з такою інформацією в межах професійної діяльності; 

пересічні громадяни визнають себе досить мало / дуже мало 

поінформованими щодо ЄС або взагалі лише знають, що є така 

організація. Тому А. Баровська підсумувала, що метою державної 

інформаційної політики у сфері європейської інтеграції має бути 

формування компетентної проєвропейської громадської думки [20, 

с. 11-12]. Отже, механізмам державної інформаційної політики, у тому 

числі у зв’язку з євроінтеграційною політикою України, приділяється 

увага дослідниками з державного управління.  

О. Малиновська [234-236] є фахівцем у сфері державного 

регулювання міграційних процесів в Україні в контексті європейської 

інтеграції. У своєму докторському дослідженні з державного 

управління дослідник визначила механізми державного управління 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%20%D0%93.$
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зовнішніми міграціями, формування цілей та принципів державної 

міграційної політики в умовах європейської інтеграції України, 

розробила напрями вдосконалення правової бази та системи органів 

державного управління цією сферою [236, с. 16]. Дослідження 

О. Кушніренко [212; 213] «Державна підтримка розвитку транс-

кордонного співробітництва» показало, що транскордонне співробітництво 

в рамках єврорегіонів існує у двох площинах – як інструмент розвитку 

прикордонних територій і як чинник реалізації інтеграційних прагнень 

України [213, с. 13]. Досвід ЄС свідчить, на його переконання, що 

ефективного розвитку транскордонного співробітництва може бути 

досягнуто лише за умови належного нормативно-правового, 

інституційного та організаційного забезпечення [213, с. 12]. 

Державною політикою України у сфері громадянства в контексті 

європейської інтеграції займалася К. Шкумбатюк [478; 479], яка 

відзначила, що «приведення державної політики України у сфері 

громадянства (як, зрештою, в інших сферах суспільного і державного 

життя) у відповідність до міжнародно-правових, у тому числі європейських 

стандартів, є важливою передумовою успішної європейської інтеграції 

України» [479, с. 17]. Ю. Лагутов [217; 218] зазначав, що українська 

діаспора країн ЄС виступає особливим чинником розвитку відносин 

України з державами ЄС. Громади української діаспори країн ЄС 

мають потенціал у політичній, економічній, культурній та науковій 

сферах, можуть скоординовано здійснювати громадсько-політичні 

акції, впливати на формування громадської думки країн проживання, 

чинити тиск на владні структури своїх країн. Це зумовлює 

необхідність системного залучення української діаспори країн ЄС до 

реалізації національних інтересів України в цьому регіоні, зокрема 

процесу її європейської інтеграції [218, с. 9], на думку Ю. Лагутова. 

Порівняльний аналіз механізмів державного управління процесом 

адаптації національного права до права ЄС зробила І. Кравчук [201-

203]. Вона охарактеризувала основні рівні державного управління 

процесом адаптації національного права до права Євросоюзу в 

державах-кандидатах [203, с. 3]. Узагальнюючи досвід країн ЦСЄ в 

цьому аспекті, І. Кравчук наполягала на тому, що «в Україні в 

найближчій перспективі адаптація має бути спрямована на сприйняття 

законодавства ЄС у сфері внутрішнього ринку з метою створення зони 

вільної торгівлі з ЄС» [203, с. 12]. 

Крім того, учені досліджують і державно-управлінський досвід 

інших країн як, наприклад, Т. Ілюк щодо урядових інформаційних 

компаній з європейської інтеграції в Польщі [155]. Ю. Кальниш вивчав 
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різноманітні аспекти державної політики України у сфері євроінтеграції 

[158-160].  

Значну частину наукових досліджень, присвячених інтеграції в ЄС, 

складає проблема національної безпеки. Наприклад, наголос на 

національній безпеці України у зв’язку з євроінтеграційними процесами 

зробив у своїй науковій роботі з державного управління В. Жаховський 

[136]. В. Ляшенко у праці «Державна політика запобігання тероризму в 

Україні» визначив засади співробітництва країн Євросоюзу в межах 

правового регулювання боротьби з тероризмом [227; 228], а О. Мельников 

[241; 242] аналізував державне управління у сфері прикордонної безпеки 

в умовах євроінтеграції України.  

М. Калина в кандидатській дисертації з державного управління 

визначала особливості та напрями оптимізації державної 

євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації [161], а 

Н. Гнидюк – механізм координації політики європейської інтеграції в 

Україні [61-63]. Вона розробила «три основні моделі координації 

політики європейської інтеграції з урахуванням повноважень центральних 

органів влади у сфері політики європейської інтеграції та ступеня їх 

централізації, що дозволяє теоретично обґрунтувати тенденцію до 

створення в Україні моделі з високим рівнем функціональної 

децентралізації та горизонтальної координації» [63, с. 4-5].  

Таким чином, можна говорити про те, що хоча економічні аспекти 

євроінтеграційних процесів є одними з найбільш важливих, порівняно 

з іншими напрямами інтеграції до ЄС, їм не приділяється достатньо 

уваги серед досліджень у сфері державного управління.  

Разом із тим значна увага євроінтеграційному курсу України, а 

також процесу європейської інтеграції на європейському континенті 

приділяється в дослідженнях вітчизняних політологів. 

Одним із досліджуваних напрямів у вітчизняній політичній науці є 

аналіз засад інтеграції і розширення самого ЄС. Так, В. Копійка [190-

193] у докторській дисертації з політичних наук «Теоретичний та 

практичний виміри розширення Європейського Союзу» виявив 

«основні закономірності попередніх розширень ЄС, які визначаються 

сталою періодичністю (приблизно десять років), зумовлену необхідністю 

реалізації перехідних трансформаційних процесів як в ЄС, так і в 

нових країнах-членах» [193, с. 5]. Дослідник доводить взаємозалежний 

характер процесу розширення і поглиблення інтеграції на основі 

аналізу розширень ЄС. При цьому «послідовне розширення 

географічних рамок ЄС закономірно супроводжується ускладненням 

механізму розширення у зв’язку з еволюцією інтеграційного 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E.%20%D0%93.$
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співробітництва в напрямі поступового домінування принципів 

наднаціонального будівництва» [193, с. 18]. Звернімо також увагу на 

висновок В. Копійки про те, що «визнання сьогодні відповідальності 

ЄС стосовно певної держави чи групи держав є першим кроком до 

формування інтеграційного механізму, що дозволяє робити 

висновок про можливість подальшого розширення ЄС» [193, с. 19]. 

Цей висновок є важливим із точки зору перспектив успішної реалізації 

державної євроінтеграційної політики України. 

У дослідженні «Еволюція політики Європейського Союзу щодо 

країн Центральної та Східної Європи» Н. Буренко [37-40] визначила 

особливості формування політики розширення на Схід і проблеми 

структурного реформування та інституційної трансформації механізмів 

ЄС відповідно до політики розширення [140, с. 7]. Н. Гордіюк [69-70] 

досліджувала політику ЄС щодо Російської Федерації, звертаючи 

увагу на відносини трикутника Євросоюз – Україна – Російська 

Федерація. О. Полтораков [318; 319] у праці «Європейська політична 

інтеграція в сучасній цивілізаційній системі» дослідив цивілізаційні 

фактори в європейських інтеграційних процесах і вплив парадигм 

«європейської ідентичності» та «європейських цінностей» на політику 

країн-членів Євросоюзу [319, с. 5-6]. 

О. Семенюк у кандидатській дисертації «Спільна політика 

Європейського Союзу у сфері безпеки та оборони в умовах його 

розширення» показала, що Україна для ЄС у контексті СПБО є 

третьою країною. Вона відзначила двоякий підхід європейців до 

безпекового виміру взаємодії з Україною: по-перше, Україна – 

джерело загроз; по-друге, Україна – безпековий партнер [408, с. 8]. 

Таким чином, на сучасному етапі Україна починає відігравати дедалі 

важливішу роль для ЄС як держава-сусід, у результаті чого все більше 

уваги приділяється питанням безпеки кордону ЄС та добросусідським 

відносинам з Україною. 

Деякі вітчизняні вчені досліджують політику окремих європейських 

держав щодо європейської інтеграції. Так, С. Кондратюк [187; 188] 

займався дослідженнями європейської політики Німеччини. Щодо 

євроінтеграційних перспектив України, то на початку 2000-х рр. 

більшість німецьких науковців і політиків виступала проти 

принципової відмови Україні в її потенційному членстві в ЄС, але 

вони звертали увагу на потребу в демократизації української 

політичної системи і подоланні залишків старої радянської культури 

[188, с. 17]. І. Погорська в роботі, що присвячена євроінтеграційній 

політиці Франції, назвала європейську інтеграційну політику основним 
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імперативом французької зовнішньої політики, а її основною дилемою – 

протиріччя між європейським вибором Франції і намаганням зберегти 

статус впливової суверенної національної держави [303, с. 8]. 

Досвід інтеграції постсоціалістичних держав ЦСЄ до ЄС є також 

одним із головних аспектів досліджень у вітчизняній політології.  

М. Басараб [22-24] у своєму кандидатському дослідженні «Досвід 

європейської інтеграції Польщі: перспективи для України» провів 

розгляд процесу інтеграції Польщі до ЄС, при цьому особливу увагу 

приділив нормативному та інституційному забезпеченню цього 

процесу з розглядом політичних та економічних аспектів. До таких 

аспектів учений відніс: детальне вивчення основоположних моментів 

підписаної з Польщею Угоди про асоціацію; інституційний механізм 

забезпечення процесу європейської інтеграції Польщі; якість 

документів, що ухвалюються; внутрішньополітичні, економічні та інші 

ключові моменти досвіду трансформації польського суспільства; 

зовнішньополітичну стратегію Польщі [24, с. 3]. Крім того, автор 

показав, що зовнішньополітичний успіх Польщі визначався чіткою 

зорієнтованістю на інтеграцію в ЄС. Тому, на думку дослідника, для 

України на шляху євроінтеграції необхідно також активізувати 

контакти з країнами-членами ЄС, а також, як колись і для Польщі, 

урегулювати спірні питання у відносинах із Росією. Серед східних 

партнерів особливий акцент потрібно зробити на формат ГУУАМ, 

який в економічному та стратегічному аспектах може бути 

використано подібно, як Вишеградська четвірка для Польщі [24, с. 6]. 

Натомість О. Яніна досліджувала український напрям у зовнішній 

політиці Республіки Польща [488; 489], що є поглядом із-поміж 

України на розвиток двосторонніх відносин, у тому числі і на роль 

Польщі у процесі європейської інтеграції нашої держави. 

У кандидатській дисертації «Зовнішньополітичні аспекти реалізації 

курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу», в 

якій значну увагу приділено з’ясуванню особливостей становлення 

взаємовідносин Чеської Республіки з ЄС та аналізу змісту 

переговорного процесу цієї країни стосовно вступу в Євросоюз, 

дослідниця Л. Кіцила довела, що «європейський вибір став головним 

рушієм трансформації політичної системи Чехії і мав вирішальний 

вплив на формування зовнішньополітичної стратегії держави, 

основними рисами якої були послідовність і цілеспрямованість» [171, 

с. 4]. У кандидатському дослідженні «Інтеграційна політика владних 

органів країн Вишеградської групи щодо ЄС і НАТО в 1989-1999 рр.» 

В. Дем’янець [94, 95] наголошував, що відносини країн Вишеградської 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%84.$
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групи з Євросоюзом розвивалися по висхідній як завдяки встановленню 

офіційних взаємин, асоціативному членству, так і посиленню 

регіонального співробітництва на ґрунті ринкових, економічних засад 

розвитку. Автор зробив висновок, що «досвід реалізації інтеграційного 

курсу держав Вишеградської групи переконливо засвідчує, що ця 

політика мала успіх тому, що спиралася, з одного боку, на національні 

інтереси, які є об’єднавчим, консолідуючим чинником для держав-

претендентів, а з іншого – була частиною позитивних перетворень на 

континенті: глобалізації розвитку та розширення географічних меж 

демократії» [95, с. 10].  

Різним аспектам європейської інтеграції України присвячено 

роботи таких дослідників, як Л. Ярової, Д. Дубова та інших учених. 

Приміром, Л. Ярова  [491-494] у докторському дослідженні 

акцентувала увагу на соціальній політиці як на чиннику забезпечення 

європейської інтеграції України. Вона встановила, що «досягнення 

європейського рівня демократії, соціально-економічних стандартів, 

захисту прав і свобод людини відповідає національним інтересам 

країни і має стати головним пріоритетом реалізації державної політики 

України. … Водночас членство в ЄС не повинно виявитися 

самоціллю» [494, с. 5]. Д. Дубов у кандидатському дослідженні з 

політології «Політико-комунікативна безпека України в євроінтеграційному 

контексті» звертав увагу на те, що «проблема співвідношення 

національного та наднаціонального загострюється у процесі розбудови 

інтеграційних механізмів Європейського Союзу» [117, с. 3]. Крім того, 

дослідник наголошував на протиріччі між «новими» та «старими» 

членами ЄС, на проблемі європейської ідентичності, на протилежних 

поглядах на подальший розвиток Євросоюзу як наддержавної 

структури в самому ЄС. Тому, на його думку, «внутрішньополітичні 

проблеми України та проблеми, властиві ЄС, утворюють низку 

викликів, які істотно впливають не лише на регулювання процесів в 

євроінтеграційному напрямі зовнішньої політики нашої держави, але й 

на розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні» [117, с. 4].  

Приділяють увагу вітчизняні політологи і регіональним аспектам 

євроінтеграції України. Так, А. Береза аналізував регіональну політику 

як чинник суспільної стабільності на основі європейського та 

українського досвіду [26; 27]. Дослідження В. Панової [291; 292] 

присвячено порівняльному аналізу регіональної політики в державах-

членах ЄС із різним ступенем децентралізації влади, та, відповідно, 

самостійності регіонів. Дослідниця стверджувала, що «для України є 

необхідним розуміння основ і принципів функціонування регіонів та 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%20%D0%90.%D0%92.$
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здійснення регіональної політики в рамках ЄС, яке дасть поштовх 

прискоренню адаптації законодавства України до вимог acquis 

communautaire і дозволить говорити про наближення України до 

асоційованого членства в Європейському Союзі» [292, с. 5].  

Власне питанню інтеграції України до Євросоюзу присвячено 

достатньо велику кількість праць українських науковців у галузі 

політології.  

Наприклад, доктор політичних наук О. Ковальова [176-180] у 

докторській дисертації з політичних наук на тему «Українська 

політика щодо євроінтеграційних процесів» 2004 р. стверджувала, що 

головним чинником позитивного політичного рішення ЄС щодо 

вступу держави-кандидата є відповідність політичному критерію. Вона 

зробила комплексний аналіз переговорного процесу про вступ до ЄС 

держав ЦСЄ, довела необхідність адаптації більшості національних 

законодавчих актів до законодавства Євросоюзу до початку 

переговорів про вступ, а також показала, що проведення переговорів 

між ЄС і одразу декількома державами-кандидатами на вступ сприяє 

ефективному застосуванню політичних інструментів узгодження 

позицій сторін у переговорному процесі [180, с. 3-4].  

Доктор політичних наук І. Коваль [173; 174] звертав увагу на те, що 

євроінтеграційний вибір України повинен бути продиктований 

насамперед національними інтересами. Дослідник виділяв як 

«єврооптимістів», так і «євроскептиків» щодо інтеграції України до ЄС 

і наголошув на тому, що представники державних органів, економічної 

еліти України у своїй діяльності повинні бути не єврооптимістами, або 

тим паче не євроскептиками, а єврореалістами [174]. Тобто від 

державних діячів та державних службовців очікується раціональне 

виважене ставлення до ЄС та перспектив інтеграції України до нього. 

А. Костенко [196; 197] у кандидатському дослідженні з політичних 

наук «Інтеграція України до Європейського Союзу: суперечності та 

шляхи їх розв’язання» встановила, що євроінтеграційні процеси 

України не можна пояснити в рамках однієї теоретико-методологічної 

концепції інтеграції, а також довела, що «геополітичні суперечності, 

які виникають у контексті інтеграції України до ЄС, не залежать від 

внутрішньої політики України, оскільки визначаються економічною та 

політичною залежністю України від РФ, а також характером 

взаємовідносин між РФ та ЄС» [197, с. 4]. Окрім того, дослідниця 

припускала, що навіть якщо Україна інтенсифікує курс економічних та 

політичних реформ і відповідатиме критеріям вступу до ЄС, то навіть 

тоді певні внутрішньоєвропейські суперечності, властиві самому ЄС, 
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які не мають відношення до України, стануть на перешкоді 

повноправному членству України в Євросоюзі [197, с. 7-8]. Так, 

розглянувши критерії вступу до ЄС, А. Костенко виділила три групи 

внутрішньоукраїнських суперечностей: економічні, політичні та 

членські, а також суперечності, що виникають між Україною та ЄС із 

приводу різного бачення європейської перспективи України; суперечності 

щодо сприйняття українським населенням євроінтеграційних процесів. 

На думку дослідниці, «розв’язання політичних внутрішньоукраїнських 

суперечностей передбачає здійснення органами державної влади низки 

міжсекторних перетворень, зокрема в уряді має бути створено 

раціональну та керовану систему планування й управління заходами, 

спрямованими на прискорення процесу європейської інтеграції; значну 

увагу необхідно приділяти проблемі адаптації законодавства України 

до норм ЄС» [197, с. 10].  

Фактору Російської Федерації в євроінтеграційній стратегії України 

приділено увагу в роботі Р. Філоненка [159; 160] «Європейська 

інтеграція України в контексті її відносин із Російською Федерацією». 

Р. Філоненко вважав, що існують періодичні ускладнення «в реалізації 

прагнення України втілити стратегію європейської інтеграції, обраної 

відразу після проголошення державної незалежності, а також розвитку 

на континенті історично безпрецедентних явищ і процесів та 

переплетенням інтересів Європи, нашої держави і Росії в сучасному 

світі» [160, с. 3].  

У вітчизняній політологічній науці О. Снигір [412], кандидат 

політичних наук, почала дослідження інституційної трансформації ЄС 

унаслідок кризи в Єврозоні. 

Таким чином, вітчизняні дослідники з політичних наук виділяють 

ті внутрішні та зовнішні фактори, які стають на перешкоді успішному 

та швидкому досягненню Україною євроінтеграційної мети. 

Українські економісти також плідно досліджують економічні 

аспекти європейської інтеграції України.  

Н. Кавценюк у дисертаційній роботі «Інтеграційні процеси в 

країнах із перехідною економікою» довела, що «наслідки від вступу до 

Європейського Союзу як для економічно потужних країн, так і для 

країн зі значно нижчим рівнем розвитку є позитивними» [157, с. 4]. 

Також вона показала, що «з урахуванням світового досвіду саме 

європейський вектор інтеграції є найбільш прийнятний для України, 

враховуючи її історичні, традиційні та культурні особливості, але 

одночасне ігнорування східного напряму є неприпустимим» [157, с. 8]. 

О. Шнирков у дисертації «Інтеграційні фактори структурних зрушень 
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в економіках країн – нових членів Європейського Союзу» підсумував, 

що «достатньо високі темпи економічного зростання країн-

кандидатів на вступ до ЄС супроводжувалися впродовж 1991-2006 рр. 

інтенсивними структурними зрушеннями в їхніх національних 

економіках» [482, с. 7].  

Крім того, економістами звертається увага на теоретичні і 

практичні аспекти інтеграції в міжнародні регіональні структури. Цій 

проблематиці присвячено дослідження з економіки В. Гурової [85; 86]. 

С. Селінкова [406; 407] у кандидатській дисертації «Економічний і 

валютний союз як форма загальноєвропейської економічної інтеграції» 

обґрунтувала «механізм економічної і валютної інтеграції в ЄС, який 

поєднує ринкове регулювання з державним і наддержавним 

регулюванням економік» [407, с. 7]. 

Розглядається вченими-економістами й інтеграція України до ЄС з 

економічної точки зору. Так, наприклад, у 2002 р. в рамках науково-

дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України К. Кейданським [162; 163] було 

виконано кандидатську дисертацію з економіки на тему «Регулювання 

процесів інтеграції національної економіки України до Європейського 

Союзу». Учений дійшов висновку про те, що «підтягнення основних 

макропоказників до рівня європейських стандартів, створення в 

Україні розвинутого ринку, закріплення тенденції до економічного 

зростання, удосконалення законодавства, розбудова демократичного 

суспільства – це основні напрями в діяльності урядових та ділових кіл 

України в реалізації стратегічного курсу інтеграції країни до 

Європейського Союзу» [163, с. 11]. Т. Рожкова [393; 394] у 

кандидатському дослідженні «Партнерство з Євросоюзом як умова 

інтеграції України у світове господарство» також  2002 р. стверджувала, 

що «важливою умовою інтеграції України в європейський економічний 

простір, динамічного зростання її національної економіки, ринкового 

реформування є всебічний розвиток партнерства з Євросоюзом та 

використання потенціалу цього партнерства з метою поліпшення умов 

економічного життя в країні» [394, с. 3]. До того ж вона визначила 

механізми формування ЗВТТ з Євросоюзом і зауважила, що «надзвичайно 

важливим завданням є запровадження механізмів галузевого 

співробітництва з країнами ЄС, і передусім забезпечення участі 

України у програмах науково-технічного співробітництва» [394, с. 12].  

І. Хаджинов розглянув механізми формування зовнішньоекономічної 

стратегії держави, у тому числі проаналізував механізм забезпечення 

національної економічної безпеки України в умовах інтеграції в 
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кандидатській дисертації «Зовнішньоекономічна стратегія України в 

контексті її інтеграції до європейської економічної системи» [465]. 

Водночас О. Струк вивчала механізми реалізації національних 

економічних інтересів у зовнішньоторговельній політиці України в 

умовах європейського вибору [426], а Ю. Федунь наголошував на 

важливості сталого еколого-економічного розвитку України в умовах 

інтеграції до ЄС [455]. Отже, аналізуючи інтеграцію України до ЄС із 

точки зору економіки, учені переважно відзначають позитиви 

євроінтеграції України та пропонують економічні механізми для її 

реалізації. 

Економічні питання міжрегіонального транскордонного спів-

робітництва України та держав-членів ЄС складають сферу наукових 

зацікавлень доктора економічних наук А. Балян [12-16]. Загалом 

науковець наголосила на важливому місці «єврорегіонального 

транскордонного співробітництва у процесі реалізації стратегії 

європейської інтеграції України, яке зумовлене необхідністю 

формування системи транскордонного співробітництва України згідно з 

принципами регіональної політики ЄС, отримання додаткових джерел, 

ресурсів, рівноправного включення до системи єврорегіонального 

співробітництва країн ЄС» [16, с. 7] у своїй докторській дисертації, 

присвяченій цій проблематиці. Крім того, Р. Мадяр присвятила своє 

кандидатське дослідження транскордонному економічному 

співробітництву в умовах глобалізації та європейської інтеграції [229].  

Л. Демиденко [92; 93], І. Черкаський [469; 470], А. Яценко [495], 

Н. Чала [467] та інші економісти аналізували галузеві аспекти 

європейської інтеграції України. У роботі «Інтеграція податкової 

системи, України до європейського економічного простору» 

Л. Демиденко стверджував, що найбільш актуальним є завдання 

гармонізації податкових систем, як про це свідчить досвід інтеграційних 

процесів в Європі [93, с. 7]. Натомість І. Черкаський, вивчаючи механізм 

фінансового співробітництва з ЄС у системі міжнародних економічних 

пріоритетів України, зазначав, що «валютно-фінансове співробітництво 

України з ЄС є ключовим засобом оптимізації участі держави в сучасних 

процесах глобалізації та регіоналізації» [470, с. 14]. А. Яценко в дисертації 

«Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України» 

визначила, що одним з основних етапів розвитку процесу 

євроінтеграції є вступ України до СОТ. Водночас вона також 

обґрунтувала «пріоритетність розвитку економічного співробітництва 

України з країнами ЄС та країнами-кандидатами як засобу прискорення 

процесів входження України в європейський економічний простір» 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C%20%D0%AE.%20%D0%91.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%80%20%D0%A0.%D0%9E.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%80%20%D0%A0.%D0%9E.$
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[495, с. 5]. В. Орлова характеризувала розвиток залізничного транспорту 

України в умовах євроінтеграції [266], а Н. Дунас – структурування 

капіталу банків України в умовах поглиблення європейської інтеграції 

[118].  

Н. Чала відзначила переваги та можливі проблеми європейських 

інтеграційних процесів для розвитку провідних галузей української 

промисловості в кандидатській дисертації «Європейська інтеграція як 

фактор розвитку промисловості України» [467] у 2004 р. Ще тоді вчена 

відзначила, що під євроінтеграцією вона розуміє, навіть у довгостроковому 

періоді (до десяти років, тобто до 2014 р.), лише декларування намірів 

через складність формальної процедури вступу до ЄС. Отож ще 2004 р. 

Н. Чала дала прогноз, що до 2014 р. Україна не набуде навіть 

асоційованого членства в ЄС. Тому вона пропонувала євроінтеграцію 

України трактувати лише як бажання досягти рівня економічного 

розвитку країн-членів ЄС [467, с. 14]. Зазначене свідчить про те, що 

євроінтеграція для України повинна бути поступовою.  

Дослідження як історії інтеграції ЄС, так і відносин Україна – ЄС 

є важливим науковим напрямом для українських істориків. 

Значним доробком у вітчизняній історичній науці можна назвати 

дослідження європейської інтеграції постсоціалістичних держав 

ЦСЄ. Наприклад, докторська дисертація та інші наукові дослідження 

Є. Кіш [165-169] присвячено дослідженню країн ЦСЄ в системі 

міжнародних євроінтеграційних процесів упродовж 1991-2007 рр. 

Дослідниця наголосила на проблемі формування власної та ефективної 

системи міжрегіонального співробітництва за європейськими 

стандартами в Україні як на актуальному питанні теорії і практики 

європейської інтеграції нашої держави. Крім того, на її думку, 

принципово важливим є системний підхід щодо необхідності 

розбудови ефективної єврорегіональної співпраці України і відмова від 

декларацій у цьому напрямі, тому що розбудова європейського рівня 

міжрегіонального співробітництва України може стати конкретною 

презентацією її європейських намірів за сучасних умов 

«пробуксовування» євроінтеграції України [169, с. 26]. Дослідження 

Т. Герасимчук [55-57] присвячено також країнам ЦСЄ в політиці ЄС. 

У кандидатській дисертації на цю тему «проаналізовано зміну 

зовнішньополітичного курсу країнами Центральної Європи в нових 

геополітичних умовах і доведено, що євроінтеграційний курс став 

головним рушієм суспільно-політичної та соціально-економічної 

трансформації у країнах ЦЄ і мав вирішальний вплив на формування 

їхньої зовнішньополітичної стратегії» [57, с. 5-6].  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%9D.%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%9D.%D0%92.$
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В. Завадський [141-143] займався дослідженнями історичних 

аспектів європейської інтеграції країн Балтії (1991-2004 рр.). Він 

відзначив, що бажання відповідати критеріям членства в Євросоюзі 

стало потужним поштовхом для розвитку Латвії, Литви та Естонії, як у 

політичній та економічній, так і соціальній сферах життя країн. До 

того ж основними передумовами європейської інтеграції країн Балтії 

були політичні, економічні та соціальні, а також діяльність країн в 

організаціях регіонального і міжнародного співробітництва. 

Результати дослідження В. Завадського довели, що країни Балтії були 

прийняті до ЄС передусім із політичних міркувань, хоча економічна 

зацікавленість ЄС у цьому регіоні також була. Водночас для Латвії, 

Литви та Естонії політичні мотиви євроінтеграції також відігравали 

важливу роль, хоча разом із цим економічна складова також стала 

однією з найголовніших причин вступу до ЄС [143, с. 15]. Важливо 

також зазначити, що «проведення політики, спрямованої на 

європейську інтеграцію України, потребує належного фінансування» 

[143, с. 16], що наводив дослідник у ролі рекомендації для успішної 

реалізації євроінтеграційної стратегії України. 

Іншим важливим пластом наукових розробок вітчизняних учених-

істориків є власне історія відносин Україна – ЄС. Відзначимо 

докторську дисертацію «Європейська і євроатлантична інтеграція 

України: загальнонаціональний та регіональний виміри (1991-2004 рр.)» 

І. Тодорова [437-439], в якій він зробив висновок, що співробітництво 

України з ЄС має стратегічний характер. Він наголошував, що 

відносини України з Євросоюзом були провідним чинником 

української зовнішньополітичної стратегії і головним вектором 

національної зовнішньої політики. Проте, на його думку, залишилася 

невирішеною певна кількість проблем, зокрема щодо адаптації 

українського законодавства до права ЄС [439, с. 27]. 

Схожій тематиці присвячено кандидатське дослідження 

О. Лященко [228], в якому вона зазначила, що науково-теоретичне 

обґрунтування зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на 

вступ до європейських структур, фактично розпочалось ще на початку 

XX ст., коли було закладено основи геополітичних досліджень в 

Україні. Найбільшого розвитку щодо європейського напряму 

зовнішньої політики отримали дослідження 1990-х рр. О. Лященко 

звертала увагу на те, що в цей період дослідники підходили до 

проблеми з позиції багатовекторності зовнішньої політики України. 

При цьому більшість дослідників обґрунтовували пріоритетність саме 

європейської та євроатлантичної інтеграції України [228, с. 16]. 
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А. Мартинов присвятив своє кандидатське дослідження та видав 

монографію у 2000 р. на тему українсько-німецького співробітництва в 

контексті європейської інтеграції в 1990-і рр. [239]. У дисертаційному 

дослідженні С. Євагелоса розглядалося становлення зовнішньої 

політики незалежної України в контексті європейських інтеграційних 

процесів, а також стратегія економічних відносин ЄС з Україною 

[119]. Особливого значення його наукова робота набуває через те, що 

вона була однією з перших у цьому напрямі, адже її виконано 1992 р.  

У вітчизняній юридичній науці робляться важливі спроби 

проаналізувати правові основи функціонування ЄС, а також процесу 

входження правової системи нашої держави до європейського 

правового простору.  

У цьому контексті варто зазначити дослідження вченої Л. Луць 

[224-226], яка в докторській дисертації «Європейські міждержавні 

правові системи: загальнотеоретична характеристика» дослідила 

європейські міждержавні правові системи й особливості інтеграції з 

ними правової системи України. Станом на 2005 р. вона визначила, що 

Україна перебуває на стадії наближення і попередньої адаптації до 

правової системи Євросоюзу, на якій важливою умовою є гармонізація 

законодавства України з джерелами права ЄС як передумова 

формування правового механізму взаємодії України та ЄС [226]. 

Водночас М. Микієвич [246-248] у докторській дисертації аналізував 

правові засади організації та діяльності Євросоюзу у сфері зовнішньої 

політики й безпеки. У ній він установив, що, згідно з правом ЄС, УПС 

між Україною та Європейськими Співтовариствами та їхніми 

державами-членами належить до категорії «змішаних угод», які 

вважаються двосторонніми угодами та інкорпоруються в правові 

системи держав-членів і правовий порядок ЄС [248]. 

В. Муравйов [252-255], який почав досліджувати тематику права 

Європейських Співтовариств ще в 1980-х рр., у докторській дисертації 

«Правові засади регулювання економічних відносин Європейського 

Союзу з третіми країнами» у 2002 р. зауважив, що «міжнародні угоди 

ЄС про партнерство і співробітництво та асоціацію можуть включати 

положення про гармонізацію відповідного законодавства країн – не 

членів із правом Євросоюзу, а основними способами гармонізації є 

приєднання до угод, сторонами яких є країни-члени Євросоюзу, 

ухвалення нормативних актів, положення яких відповідають нормам 

права європейських інтеграційних організацій, взаємне визнання 

чинних у країнах-учасницях угод відповідних стандартів» [255, с. 5]. У 

результаті дослідження він дійшов висновку про те, що процес 
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поглиблення партнерських відносин між Україною та ЄС призвів до 

розширення правової основи співробітництва сторін, яка вже на 

початку 2000-х рр. вийшла за межі, окреслені УПС, і поширилась на 

сфери спільної зовнішньої політики та політики безпеки, охорони 

порядку та правосуддя, а це вже вимагає укладання нової Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. [255, с. 5]. І. Березовська [28-31] також 

займалася питаннями правового регулювання відносин ЄС з 

асоційованими країнами. Метою її кандидатської дисертації з 

юридичних наук було «розкриття особливостей правового 

регулювання відносин Євросоюзу в рамках створення асоціацій із 

третіми країнами та виявлення правових проблем, пов’язаних з 

укладанням Україною Угоди про асоціацію з ЄС» [31, с. 3]. Отже, 

питання правових засад угод про асоціацію ЄС із третіми країнами є 

важливим науковим напрямом у вітчизняній науковій літературі з 

права очевидно через актуальність набуття Україною асоційованого 

членства в ЄС.  

В. Сало досліджував внутрішні функції держави в умовах членства 

в ЄС. На його переконання, історія європейської інтеграції свідчить, 

що «на всіх етапах її розвитку ідея створення міжнародної 

міжурядової організації не охоплювалася намірами держав-членів ЄС» 

[403, с. 15]. Юрист дійшов висновку, що ЄС – це наднаціональна 

організація влади [403, с. 16]. Л. Грицаєнко присвятила кандидатську 

дисертацію вивченню інституційного механізму ЄС [74]. 

У кандидатській дисертації «Правове регулювання співробітництва 

України і Європейського Союзу» Я. Костюченко [198; 199] 

проаналізував чинні інституційний та договірний механізми, а також 

виокремив еволюцію організаційно-правових механізмів співпраці 

України з ЄС. Він узагальнив, що договірний механізм співпраці 

України з ЄС уже виходить за рамки УПС і включає в себе міжнародні 

двосторонні документи [199, с. 16].  

Дослідниця Н. Сюр провела теоретико-правове дослідження 

правової інтеграції України до ЄС [428]. О. Лаба в кандидатській 

дисертації з юридичних наук «Право Європейського Союзу та право 

України: теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізації 

(1991-2004 рр.)» обґрунтувала, що «право Євросоюзу має пріоритет по 

відношенню до внутрішнього права країн-членів, а певні його норми 

мають пряму дію у внутрішніх правопорядках цих країн, що надає 

праву Євросоюзу особливого характеру і відрізняє його як від 

міжнародного права, так і від внутрішнього права держав» [214, с. 12-

13]. Кандидат юридичних наук Р. Петров присвятив свою монографію 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AF.%20%D0%9C.$
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способам транспозиції «acquis» Євросоюзу в правові системи третіх 

країн, а також аналізу обсягу і змісту поняття «acquis» ЄС в угодах між 

ЄС та третіми країнами. У результаті дослідження він дійшов одного з 

висновків про те, що «транспозиція «acquis communautaire» у правові 

системи інших держав є важливою метою зовнішньої політики ЄС» 

[295, с. 313], а «цілі зовнішніх угод ЄС визначають, які елементи 

«acquis communautaire» повинні бути імплементовані іншими 

державами – сторонами угод з ЄС» [295, с. 313]. 

Дослідниця К. Рудой [400; 401] займалася вивченням адаптації 

адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих 

прав громадян до норм Євросоюзу. У кандидатській дисертації, 

присвяченій цій проблематиці, вона зробила один із висновків про те, 

що «адаптація адміністративного законодавства України до 

законодавства ЄС становить процес наближення законодавства 

України у сфері державного управління до законодавства ЄС органами 

державної влади …, є складовою інтеграції України до ЄС, 

передумовою гармонізації законодавства України із законодавством 

держав-членів ЄС [401, с. 12]. Водночас Т. Білозерська [32-34] 

аналізувала адміністративно-правові засади співробітництва України 

та ЄС. Вона визначила, що подальший розвиток сфери державного 

управління як однієї з пріоритетних сфер співробітництва Україна – 

ЄС та однієї з обов’язкових умов повноправного членства в Євросоюзі, 

на її думку, передбачає необхідність створення та функціонування 

публічної адміністрації в Україні [34, с. 18]. 

Правовим засадам співробітництва України та ЄС у сфері 

морського транспорту присвячено дослідження В. Воробйова [49]. 

Дослідник О. Гладенко вивчав питання міжнародно-правового 

співробітництва України з ЄС у сфері Спільної зовнішньої політики та 

політичної безпеки [58; 59], що є одним з основних векторів політики 

ЄС після Маастрихтського договору.  

Таким чином, питання адаптації правової системи України до 

європейських правових стандартів є одним із найбільш досліджуваних 

у вітчизняній юридичній науці. 

Відзначимо також, що питання європейської інтеграції 

досліджують також наукові центри в Україні, що об’єднують тих 

учених, які досліджують різні аспекти євроінтеграційної 

проблематики. Приміром, доктор історичних наук М. Багмет [9; 10], 

кандидат політичних наук В. Дерега [99], кандидат наук з державного 

управління С. Матяж [240], доктор наук з державного управління 

С. Сорока [415-417], кандидат політичних наук В. Шатун [475] – 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%9A.%D0%9C.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2.%D0%9E.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2.%D0%9E.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B9%D0%BE%D0%B2$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%9C.$
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активні члени кафедри програми Жана Моне Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, яку очолює автор цього 

дослідження [269-290; 406-409]. 

Отож підсумуємо в результаті аналізу вітчизняних досліджень 

євроінтеграційних питань у різних галузях наук, що багатоаспектна 

проблематика європейської інтеграції України була й залишається 

предметом і об’єктом постійних наукових досліджень, наприклад її 

економічна, соціальна, гуманітарна, безпекова складові. Разом із тим 

існує необхідність продовження наукових розробок з означеної 

наукової проблеми в Україні, адже за межами дослідницького інтересу 

в галузі державного управління залишилися питання, пов’язані з 

комплексним дослідженням державної євроінтеграційної політики 

України.  

 

 

1.3. Особливості формування і тенденції реалізації процесу 

розширення та поглиблення інтеграції Євросоюзу  

 

Європейська інтеграція сучасного зразка почалася після Другої 

світової війни. Британський політик У. Черчилль у 1946 р. у промові 

«Прокинься, Європо!», яку він виголосив у м. Цюрих (Швейцарія), 

закликав до єдності європейських держав-переможців та переможених 

і до створення Сполучених Штатів Європи. У 1948 р. Гаазький конгрес 

Європи, незважаючи на наявні протиріччя, ухвалив програму 

об’єднання Європи, яку було викладено в Європейському маніфесті, і 

створив Європейський рух. В основу плану будівництва об’єднаної 

Європи було покладено ідеї одних із «батьків-засновників» 

Європейських Співтовариств – французьких політиків Р. Шумана і 

Ж. Моне, які розробили 1950 р. «Декларацію Шумана» і Договір про 

створення Європейського співтовариства вугілля та сталі [66, c. 103]. 

Договір про створення Європейського співтовариства вугілля та сталі 

було підписано 18 квітня 1951 р., набрав чинності він 23 липня 1952 р. 

і втратив чинність 23 липня 2002 р. Його метою було створення 

взаємозалежності у сфері вугілля та сталі, щоб жодна держава більше 

не могла мобілізувати свої збройні сили в секреті від інших держав. 

Шість держав-засновників європейської інтеграції, а також 

учасники Європейського співтовариства вугілля та сталі (Франція, 

ФРН, Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Італія) підписали Римський 

договір [634] 25 березня 1957 р., що набрав чинності 1 січня 1958 р. 
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Цей договір створив Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС) 

для розширення європейської інтеграції на різні сфери економічної 

співпраці. Центральним елементом Римського договору було 

створення спільного ринку, що й наразі залишається одним з основних 

компонентів ЄС. Термін «спільний ринок» має кілька конотацій в ЄС. 

Цей термін колись використовувався як синонім для ЄЕС, що була 

однією з організацій, яка розвинулася в Євросоюз. Це також термін, 

що стосується ринкової інтеграції країн-учасниць у рамках ЄС. У 

цьому відношенні поняття «єдиний ринок», «внутрішній ринок» або 

«єдиний європейський ринок» на сьогодні більш широко вико-

ристовуються. Спільний ринок спрямований на об’єднання економік 

держав-учасниць шляхом створення митного союзу (за допомогою 

усунення внутрішніх тарифних бар’єрів і створення єдиного 

зовнішнього тарифу на товари, що надходять поза межі загального 

ринку), апроксимації економічної політики, а також через надання 

права вільного пересування людей, товарів, послуг і капіталу 

всередині держав-учасників. Митний союз в Європі було створено до 

1968 р., але інші елементи спільного ринку виявилися для держав-

членів більш спірними і тому розвивалися повільніше [513]. 

У 1985 р. було створено Європейську раду глав держав та урядів, 

яка ухвалила важливий документ – Єдиний європейський акт, що 

прискорив інтеграцію держав-членів співтовариства у сфері економіки, 

соціальної політики, фінансів, наукових досліджень, технології, 

екології, а також зовнішньої політики (включно з економічними і 

політичними аспектами безпеки). ЄЄА дещо розширив компетенцію 

наднаціональних органів співтовариства (ЄК та ЄК) і сприяв 

просуванню держав-членів співтовариства до створення об’єднання 

федеративного типу [313, c. 237]. ЄЄА [647] було підписано 17 лютого 

1986 р. у Люксембурзі та 28 лютого в Гаазі, а набрав він чинності 

1 липня 1987 р. Його ухвалення мало на меті реформування інститутів 

Європейського Співтовариства через вступ до нього Іспанії та 

Португалії, а також, окрім іншого, підвищення ефективності та 

швидкості ухвалення рішень, готуючись до функціонування єдиного 

ринку в ЄС. 

Євросоюз було Створено на основі Європейських Співтовариств у 

1992 р. Договором про Європейський Союз відомий також як 

Маастрихтський договір [635], що був підписаний 7 лютого 1992 р. і 

набрав чинності 1 листопада 1993 р. Це призвело до іституціоналізації 

політичного співробітництва держав-членів.  
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Створення Євросоюзу в 1992 р. закордонна Енциклопедія 

менеджменту називає «найбільшим кроком дотепер на шляху до 

справжньої економічної інтеграції між його членами» [548]. Згідно зі 

Словником американської історії, ЄС – це політична та економічна 

конфедерація європейських країн [547]. Зазначимо, що від початкових 

етапів європейської інтеграції в 1950-х рр. держави Європи працювали 

над зміцненням економічної інтеграції її членів. Однією з цілей було 

досягнення повної економічної інтеграції та введення єдиної 

європейської валюти. Економічний і валютний союз в ЄС було 

створено 30 червня 2002 р. Таким чином, Євросоюз на сучасному етапі 

являє собою найвищий рівень економічного інтеграційного об’єднання 

у світі.  

Відповідно до аналізу вітчизняного доктора юридичних наук 

М. Микієвича, ЄС засновується на базі Європейських Співтовариств 

згідно з Договором про Європейський Союз (ч. ІІІ ст. 1), тобто останні 

продовжують бути основою для його функціонування. Крім того, цей 

договір створив нову структуру цього об’єднання, побудовану на так 

званих трьох «опорах» (pillars): перша – Європейські Співтовариства 

разом із положеннями про створення Економічного і валютного союзу 

як вищого ступеня економічної інтеграції; друга – спільна зовнішня 

політика та політика безпеки; і третя – співробітництво у сферах 

внутрішніх справ та правосуддя [248, с. 1]. Головною метою цього 

Договору можна назвати підготовку до створення Європейського 

валютного союзу шляхом введення спільної валюти євро, а також 

запровадження елементів політичного союзу, наприклад через 

ініціювання спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС. 

Так, стаття В Маастрихтского договору зазначає, що ЄС базується 

на таких цілях: «сприяти економічному та соціальному прогресу, 

збалансованому та стійкому розвитку, зокрема через створення зони 

без внутрішніх кордонів шляхом посилення економічного і 

соціального зближення, а також через заснування економічного та 

валютного союзу, що в кінцевому рахунку включає введення єдиної 

валюти відповідно до положень цього Договору; для ствердження 

своєї ідентичності на міжнародній арені, зокрема через упровадження 

спільної зовнішньої політики та політики безпеки, включно з 

остаточним формуванням спільної політики безпеки, що може з часом 

призвести до спільної оборони; посилити захист прав та інтересів 

громадян його держав-членів через запровадження громадянства 

Союзу; розробити тісну співпрацю в питаннях судочинства та 

внутрішніх справ» [635].  



Державна євроінтеграційна політика України: 
теорія, методологія, механізми 

48 

Варто враховувати те, що на початку 1990-х рр., за узагальненням 

вітчизняного кандидата історичних наук Т. Герасимчук, «перед ЄС 

постали такі основні проблеми: 1) визначити та юридично оформити 

основні принципи приєднання країн Центральної Європи; 2) провести 

інституційну реформу; 3) знайти фінанси для надання допомоги 

країнам-кандидатам; 4) змінити деякі напрями політики, у першу чергу 

Спільної сільськогосподарської політики й політики економічного та 

соціального єднання» [57, с. 16].  

Відтак, як відзначає український доктор юридичних наук 

В. Муравйов, подальші зміни в організаційно-правовий механізм 

європейської інтеграції, згідно з Договором про Європейський Союз, 

було внесено Амстердамськими консолідованими договорами про ЄС 

та заснування Європейського Співтовариства 1997 р. На його думку, 

вони стали якісно новим етапом у розвитку правового механізму 

європейської інтеграції, визначаючи основу його функціонування в 

сучасний період [255, с. 7]. Амстердамський договір [636], що був 

підписаний 2 жовтня 1997 р. та набрав чинності 1 травня 1999 р., 

ставив за мету реформування інститутів ЄС для підготовки вступу 

нових держав-членів із ЦСЄ. 

На жаль, цей механізм було згодом визнано непридатним для 

забезпечення інтеграції в Євросоюз нових держав із ЦСЄ [255, с. 7; 

428, с. 10]. Тому 2001 р. було підписано Ніццький договір [637], 

спрямований на реформування інституційного механізму ЄС у зв’язку 

із запланованим у 2004 р. його розширенням на Схід, тобто 

інтеграцією до нього десяти нових держав: Естонії, Латвії, Литви, 

Угорщини, Чехії, Словаччини, Кіпру, Мальти, Словенії, Польщі 

[255, с. 7]. Водночас у ньому було вирішено проблеми інституційної 

реформи: установлено чисельність і склад інституцій ЄС після 

завершення розширення, розподіл голосів у Раді, порядок 

застосування принципу кваліфікованої більшості тощо [428, с. 10]. 

29 жовтня 2004 р. в Римі було підписано «Договір, що встановлює 

Конституцію для Європи» [542]. Цей документ закріплював базові 

принципи існування та функціонування, а також мету, цінності і 

програму подальшого розвитку інтеграційних процесів на 

Європейському континенті в цілому [428, с. 10]. Так, у розділі 1 

«Визначення та цілі Союзу» статті 2 «Цінності Союзу» зазначено: 

«Союз заснований на цінностях поваги до людської гідності, свободи, 

демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини. Ці 

цінності є спільними для держав-членів і суспільств плюралізму, 

толерантності, правосуддя, солідарності та недискримінації» [542, с. 9]. 
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Стаття 3 «Цілі Союзу» визначає, що «метою Союзу є сприяння миру, 

його цінностям та добробуту громадян» [542, с. 9], «сприяння 

економічній, соціальній та територіальній єдності, а також солідарності 

між державами-членами» [542, с. 10]. У статті 4 «Фундаментальні 

свободи та недискримінація» відзначено: «вільне пересування людей, 

товарів, послуг та капіталу, а також свобода заснування будуть 

гарантовані в Союзі та Союзом відповідно до положень Конституції» 

[542, с. 10]. Зрештою, потрібно зазначити, що важливі положення 

закріплено в статті 5 «Відносини між Союзом та державами-членами», 

а саме: «Союз поважатиме національні ідентичності держав-членів, 

притаманні їхнім фундаментальним структурам, політичним та 

конституційним, включені в регіональне і місцеве самоуправління. Він 

поважатиме їхні основні державні функції, у тому числі ті, що 

гарантують територіальну цілісність держави, а також ті, що 

допомагають підтримувати закон і порядок, охороняти міжнародну 

безпеку» [542, с. 10-11]. Однак Конституція для Європи не набрала 

чинності у зв’язку з тим, що її не було ратифіковано на референдумах 

у Франції та Нідерландах. Отож подальша політична інтеграція в ЄС 

після успішної економічної інтеграції зі створенням єдиного ринку і 

єдиної європейської валюти не відбулася. 

Натомість для майбутнього розвитку ЄС після нератифікації 

Конституції для Європи 13 грудня 2007 р. було підписано 

Лісабонський договір [638], який набрав чинності 1 грудня 2009 р. 

Його метою було зробити ЄС більш демократичною та ефективною 

структурою з 27 державами-членами на час підписання, що було 

подібним до Конституції для Європи завданням. Для більш дієвої 

системи управління в розширеному Євросоюзі цей договір пояснив, 

які функції та владні повноваження належать ЄС, які – державам-

членам ЄС, а які є спільними.  

Відтак «особливістю зародження та розширення інтеграційних 

процесів у Європі ХХ ст. є зумовленість конституювання скоординованої 

поведінки держав не політичними, а економічними факторами, 

основними серед яких стали сприяння економічному розвитку, 

зростання зайнятості, підвищення рівня життя населення» [214, с. 10]. 

Окрім того, на переконання доктора історичних наук Є. Кіш, 

«головною константою реально своєї, ефективної стратегії ЄС, як і в 

часи заснування, так і на сьогодні, залишається вдале, оптимальне 

поєднання політичного прогресу з економічним і соціальним 

прогресом у контексті врахування об’єктивних реалій історичного 

розвитку ЄС» [169, с. 18]. 
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На думку вітчизняного економіста К. Кейданського, «досвід 

європейської інтеграції свідчить, що еволюція її форм відбувається 

лише в певній послідовності – від простих форм до складних, і що для 

успішної реалізації процесу економічної інтеграції необхідна присутність 

«достатніх» економічних та суспільно-політичних передумов: 

близькість країн, що інтегруються, за рівнем економічного та 

технологічного розвитку; наявність у країнах-учасницях економічної 

інтеграції достатньо розвинутої ринкової економіки; зорієнтованість 

інтеграційних зв’язків на підтримання відкритого, рівноправного та 

взаємовигідного партнерства; перебування при владі в країнах-

партнерах однотипних демократичних режимів» [163, с. 5]. Отож 

варто враховувати еволюційний процес європейської інтеграції та ті 

фактори, що визначили її успіх. 

Євросоюз у XXI ст. – це глибоко інтегрований економічний ринок 

із близько 500 млн споживачів. Це потужний торговий блок, і багато 

неєвропейських підприємств коригують свою продукцію з метою 

дотримання економічних норм, установлених у рамках ЄС [513]. ЄС 

являє собою останню і найбільш успішну спробу об’єднання Європи, 

поряд із численними намаганнями забезпечити єдність силою зброї, як, 

наприклад, походами Наполеона Бонапарта або ж під час Другої 

світової війни. Енциклопедія менеджменту визначає ЄС як 

«економічну і політичну федерацію, що складається з 27 країн-членів 

(уже 28 членів – авт.), які виробляють єдину політику в декількох 

сферах [548]. Із 1990-х рр. зростає дискусія про те, що європейська 

інтеграція повинна бути вищою за всі політичні й культурні, а не тільки 

економічні питання. Деякі європейські мислителі, у тому числі 

британець Дж. Деланті та німець Ю. Хабермас, наголосили на 

необхідності створення спільного політичного форуму, 

«європейського демосу», де всі жителі континенту змогли б взяти 

участь у процесі ухвалення рішень [589]. Усе ж таки, хоча політична 

інтеграція в ЄС просувається значно повільніше, ніж економічна, а 

інтеграційні процеси відбуваються в різних регіонах світу, але 

найповніше та найінтенсивніше були започатковані та продовжуються 

саме в Європі. 

Кандидат юридичних наук О. Лаба узагальнила, що від утворення і 

протягом усієї історії ЄС зазнавав впливу двох центробіжних сил: 

розширення та поглиблення. На її думку, сучасний етап інтеграції на 

Європейському континенті доводить, що все ж таки взяло гору 

прагнення до об’єднання максимально можливої, однак і чітко 

окресленої кількості держав-учасників [214, с. 12]. Із цим можна не 
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погодитись, адже, по-перше, в установчих документах ЄС немає 

обмеження кількості його держав-членів, а по-друге, практика свідчить 

про продовження залучення нових держав-членів до ЄС. Так, у 

другому десятилітті XXI ст. – це держави Західних Балкан, перша з 

яких – Хорватія стала членом ЄС 1 липня 2013 р. Крім того, 

державами-кандидатами на вступ до ЄС (станом на 2014 р.) є: 

Чорногорія, Сербія, КЮРМ, Ісландія і Туреччина. Потенційними 

державами-кандидатами на вступ ЄС визнає Албанію, Боснію та 

Герцеговину, а також Косово. 

Український доктор політичних наук В. Копійка прослідкував 

взаємозалежний характер процесу розширення і поглиблення 

інтеграції на основі аналізу розширень ЄС: «Просторове розширення 

стимулює прискорення та поглиблення європейської інтеграції, тоді як 

її перехід на більш високий рівень створює сприятливі умови для 

подальшого розширення» [193, с. 18], при цьому «послідовне розширення 

географічних рамок ЄС закономірно супроводжується ускладненням 

механізму розширення у зв’язку з еволюцією інтеграційного 

співробітництва в напрямі поступового домінування принципів 

наднаціонального будівництва» [193, с. 18]. Окрім того, «регулярне 

розширення надає ЄС кількісної ваги, але одночасно робить його 

більш неоднорідним і ставить зростання політичної ваги в залежність 

від здатності ЄС уникнути послаблення його внутрішньої згуртованості та 

єдності і готовності протистояти новим викликам та ризикам, що 

постали в постбіполярний період» [193, с. 1]. Очевидно, що розширення є 

важливою частиною стратегії ЄС, однак цей напрям містить у собі 

певні виклики для сталого розвитку Євросоюзу. 

Відтак варто звернути увагу на те, що процес об’єднання Європи 

полягав не лише в інтеграції різних сфер життя, що було проаналізовано 

вище, шляхом ухвалення так званих «договорів про заснування», а й у 

географічному розширенні його меж за рахунок вступу до Європейських 

Співтовариств/Європейського Союзу нових держав, із приводу чого 

укладалися окремі договори – так звані «договори про вступ».  

Ідеться про те, що до шести держав-засновників ЄС (Франції, ФРН, 

Бельгії, Люксембургу, Нідерландів та Італії) згодом приєдналися ще 

22 держави (станом на 2014 р.): у 1973 р. до ЄС вступили 

Великобританія, Ірландія та Данія (Договір про вступ Данії, Ірландії та 

Сполученого Королівства [525] від 1972 р.); у 1981 р. – Греція (Договір 

про вступ Греції [526] від 1979 р.); у 1986 р. – Іспанія та Португалія 

(Договір про вступ Іспанії та Португалії [527] від 1985 р.); у 1995 р. – 

Австрія, Фінляндія та Швеція (Договір про вступ Австрії, Фінляндії та 
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Швеції [528] від 1994 р.); у 2004 р. – Чеська Республіка, Кіпр, Естонія, 

Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія 

(Договір про вступ Чеської Республіки, Кіпру, Естонії, Угорщини, 

Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словаччини та Словенії [529] від 2003 р.); 

у 2007 р. – Болгарія та Румунія (Договір про вступ Республіки Болгарія 

та Румунії [530] від 2005 р.); у 2013 р. – Хорватія (Договір про вступ 

Хорватії [531] від 2012 р.) (див. табл. 1.4). 

Для дослідження державної політики України у сфері європейської 

інтеграції актуальним є аналіз механізмів реалізації стратегії 

розширення ЄС на Схід (п’яте та шосте розширення ЄС).  

Власне, як зауважив кандидат історичних наук В. Завадський, «для 

Європейського Союзу розширення на Схід є однією з рушійних сил 

власного розвитку, ідея якого була сформульована ще ідеологами його 

створення Ж. Моне та Р. Шуманом» [143, с. 11]. Отож розширення ЄС на 

Схід відбувалося відповідно до основоположних принципів євроінтеграції. 

Таблиця 1.4 

Етапи розширення ЄС 
 

Рік Етап Держави 

1951  Договір про створення 

Європейського співтовариства 
вугілля та сталі 

«Держави-засновники»: Франція, ФРН, 

Бельгія, Люксембург, Нідерланди та 
Італія 

1973  Перше розширення Велика Британія, Ірландія та Данія 

1981  Друге розширення Греція 

1986 Третє розширення Іспанія та Португалія 

1995 Четверте розширення Австрія, Фінляндія та Швеція 

2004 П’яте розширення Чеська Республіка, Кіпр, Естонія, 

Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, 

Польща, Словаччина та Словенія 

2007 Шосте розширення Болгарія та Румунія 

2013 Сьоме розширення Хорватія 
 

Джерело: складено автором. 

 

Б. Ліпперт з Інституту європейської політики в Берліні, а також 

вітчизняні доктор політичних наук О. Ковальова і кандидат політичних 

наук А. Костенко показали, що ЄС ще на початку 1990-х рр. поділив 

колишні соціалістичні держави Європи на три групи: перша група – 

держави ЦСЄ; друга група – держави регіону Балкан; третя група – 

Росія і держави СНД [579; 179, с. 7; 196, с. 9]. Тому О. Ковальова, 

наприклад, зробила висновок, що такий субрегіональний поділ 

колишніх соціалістичних держав базувався не на географічному, а, у 

першу чергу, на політичному підході і був закріплений системою 

міжнародних договорів [179, с. 7]. 
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До держав першої групи (держави ЦСЄ) Євросоюзом було віднесено 

Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, Словенію, Болгарію, Румунію 

і три держави Балтії (Естонію, Латвію і Литву), а відносини з ними 

будувалися в рамках інституту Європейських угод (угод про асоціацію). 

Другу групу (держави Балкан) становили Федеративна Республіка 

Югославія (Сербія і Чорногорія), Хорватія, Албанія, КЮРМ, Боснія і 

Герцеговина. Головним завданням ЄС щодо держав цієї групи було 

сприяння мирному врегулюванню збройних регіональних та етнічних 

конфліктів і припиненню воєнних дій у державах цього регіону в 

1990-х рр. Після нормалізації ситуації в цих державах ЄС планував 

підписати з ними угоди про стабілізацію й асоціацію. Держави третьої 

групи (Росія і держави СНД) розглядались ЄС як єдиний політичний 

простір і отримали статус третіх країн, з якими могли бути укладені 

угоди про партнерство і співробітництво. [179, с. 7-8]. А. Костенко 

стверджувала, що державам третьої групи було відмовлено в перспективі 

повного чи навіть асоційованого членства [196, с. 9]. Зауважимо, що 

до третьої групи держав ЄС від самого початку незалежного 

державотворення відніс і Україну. 

На переконання О. Ковальової, розширення ЄС на Схід, що базувалося 

на концепціях диференційованої інтеграції і політичних ризиків, 

фактично можна назвати модернізованими версіями популярної в 

1980-х рр. інтеграційної теорії «концентричних кіл». Ця теорія 

наголошувала на необхідності поглиблення інтеграції настільки, 

наскільки його суб’єкти внутрішньо готові до подальшого зближення. 

Її основна теза: розширення не має суперечити поглибленню інтеграції 

всередині ЄС. Насамперед східна політика ЄС спиралась на 

диференційовані завдання в різних регіонах постсоціалістичної Європи 

і враховувала політичну ситуацію та підходи до євроінтеграції з боку 

політичних еліт цих держав. Крім того, О. Ковальова зазначала, що 

головним завданням східної політики ЄС було виключення політичних 

ризиків розширення через регіональну інтеграцію і поглиблення 

політичного діалогу на основі диференційованого підходу до колишніх 

соціалістичних країн [179, с. 7-8]. Відтак політичний фактор відігравав 

головну роль у стратегії розширення ЄС на Схід. 

Урешті-решт, на Ессенському саміті 9-10 грудня 1994 р. було ухвалено 

програму сприяння державам-кандидатам у підготовці до вступу – 

«Стратегія підготовки до членства», або «передвступна» стратегія». 

Вона складала основний зміст «східної політики» ЄС у 1990-і рр. і 

включала чотири головні етапи: Європейські угоди; багатосторонній 

структурований діалог; підготовка асоційованих держав ЦСЄ до 
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інтеграції в Єдиний внутрішній ринок ЄС, що регламентувалась Білою 

книгою (1995 р.); фінансова допомога державам ЦСЄ» [57, с. 17].  

Разом із тим, аналізуючи стратегію розширення ЄС на Схід, важливо 

звернути увагу на такі документи ЄС, як «Європейська Комісія. До 

тіснішого союзу з країнами Центральної та Східної Європи» [541] та 

«Порядок денний – 2000» [497]. У документі «Порядок денний – 2000» 

ЄК сформулювала так звану посилену стратегію попереднього вступу 

держав-кандидатів із ЦСЄ. Разом зі стратегією ЄК ухвалила документ 

«Партнерство заради вступу». Метою партнерства було об’єднати всі 

форми підтримки ЄС для держав-кандидатів на вступ, окреслити 

основні короткотермінові й середньотермінові пріоритети в прийнятті 

«чинного права ЄС» [171, с. 13]. Тобто ці документи ЄС окреслили 

основу співробітництва і шляхи інтеграції держав ЦСЄ до Євросоюзу. 

Варто враховувати, що «стратегія розширення включала адаптацію 

держав ЦСЄ до стандартів ЄС у всіх сферах, створення передумов 

розширення шляхом проведення внутрішніх реформ, структурування 

процесу вступу, виходячи з його узгоджених етапів і готовності країн-

кандидатів, розвиток ЄС у рамках диференційованої інтеграції» [179, с. 8]. 

До того ж стратегія ЄС щодо країн ЦСЄ полягала в забезпеченні 

інституціональних умов функціонування розширеного Євросоюзу, а її 

основною ланкою визначено імплементацію внутрішніх норм ЄС і 

регулятивних правил асоційованими членами [40, с. 8]. Н. Буренко 

наголошувала, що характерною ознакою стратегії розширення ЄС у 

регіон ЦСЄ було «прогнозування рівня абсорбованої спроможності 

перших та принципова згода останніх практично з усіма виробленими 

умовами ЄС, що позбавило від необхідності самостійного й негайного 

розв’язання багатьох проблем політичного, соціального та економічного 

характеру» [40, с. 8]. Отож розглянемо стратегію ЄС щодо розширення на 

Схід. 
Головні особливості формування стратегії розширення ЄС узагальнила 

кандидат політичних наук Н. Буренко: «Політичні переваги розширення, 
що поділяються на чотири категорії: геостратегічні переваги, 
міжнародна безпека, внутрішня стабільність Євросоюзу, підтримка 
демократії та реформ у регіоні ЦСЄ; етапність та поступовість, що 
визначаються пошуком ефективного вирішення завдань, обумовлених 
дихотомією розширення – реформування: процес вступу нових країн-
членів із ЦСЄ повинен позбутися наявних негативних впливів на 
автентичні європейські інтеграційні тенденції всередині Союзу; 
відповідність економічних преваг від розширення пріоритетним 
політичним цілям задля формування єдиного європейського політичного 
простору, що вимагає узгодженості стратегій і позицій країн-членів ЄС; 
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уніфікація критеріїв відповідності країн-кандидатів із ЦСЄ на вступ до ЄС 
та процедур контролю за дотриманням виконання вироблених критеріїв, 
що еволюціонували до відмови від пошуку уніфікованих групових рішень 
для всього регіону на користь пошуку індивідуалізованих моделей і 
відповідних політик, які мають реалізовуватися в контексті загального 
стратегічного бачення ролі й місця європейського регіону [40, с. 10]. 

На початку 1990-х рр. ЄС почав підписувати Європейські угоди 
(або угоди про асоціацію) з державами ЦСЄ. За визначенням ЄК, 
«Європейські угоди були асоціативними угодами між ЄС та його 
державами-членами та державами ЦСЄ, що вступили до ЄС у 2004 та 
2007 рр. Вони формували правовий фундамент для процесу вступу цих 
держав до ЄС» [539]. 

Основоположне значення у формуванні правової природи асоціації 
мало рішення Суду ЄС у справі Демірель від 30 вересня 1987 р. 
Найважливішим принципом, сформульованим Судом у зазначеній 
справі, було визнання того, що угода про асоціацію створює спеціальні 
привілейовані відносини з державами – не членами, тому останні 
повинні певною мірою брати участь у системі Співтовариства. Зважаючи 
на це, сфера співробітництва ЄС з асоційованими державами 
визначається acquis communautaire. На переконання І. Березовської, 
навіть часткове поширення дії acquis communautaire на правовідносини 
асоціації дає змогу забезпечити найтісніший зв’язок між ЄС та його 
державами-членами, з одного боку, і третіми державами – з іншого. 
Отож особливо важливе значення це має тоді, коли асоціація вико-
ристовується як форма, що дає можливість підготувати подальший 
вступ асоційованих держав до ЄС [31, с. 7].  

Aналіз змісту міжнародних угод, які укладає ЄС з іншими 
суб’єктами міжнародного права, проведений В. Муравйовим, дозволив 
виділити такі види угод ЄС: галузеві угоди про співпрацю, торговельні 
угоди, угоди про торгівлю та співробітництво, угоди про партнерство, 
угоди про асоціацію. На думку цього дослідника, «їхній вплив на 
правопорядки третіх країн відрізняється залежно від рівня співпраці 
сторін, і тим самим закладаються різні ступені інтеграції третіх країн з 
Євросоюзом» [255, с. 10]. Звідси, угода про асоціацію є одним із видів 
угод ЄС. Саме угоди про асоціацію і було підписано між ЄС та 
державами ЦСЄ.  

На переконання І. Березовської, високий рівень співробітництва з 

ЄС, забезпечуваний у рамках асоціації, робить цей інститут привабливим 

для дедалі більшої кількості держав. Вона показала відмінність 

асоціації з Євросоюзом від асоційованого членства в інших міжнародних 

організаціях, яка полягає в такому: у першу чергу, асоційовані держави-

партнери ЄС не є учасниками установчих договорів об’єднання, а 
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юридичною основою асоціації з ними слугують міжнародні угоди про 

асоціацію, у той час асоційовані члени інших міжнародних організацій 

обов’язково повинні брати участь в установчих документах останніх; у 

другу чергу, асоціація з Євросоюзом передбачає створення окремого 

інституційного механізму, у рамках якого координується співробітництво 

сторін, на відміну від інших міжнародних організацій, для яких 

характерною є обмежена участь асоційованих членів у діяльності їхніх 

органів. Крім того, вона розробила класифікацію видів асоціації, що 

використовуються ЄС: асоціація із заморськими країнами і 

територіями; асоціація як модель співробітництва з неєвропейськими 

країнами; асоціація з європейськими країнами» [31, с. 3-5]. 

Не можна оминути увагою те, що в українських законодавчих актах 

не зовсім коректним є вживання термінів «асоційоване членство в ЄС» 

та «асоційований член ЄС», які навіть не згадуються в установчих 

договорах про заснування Європейського Співтовариства та про 

Європейський Союз чи в доктрині європейського права, на що 

звернула увагу І. Березовська. Вона наголошувала, що в останніх 

застосовуються терміни «асоціація» та «асоційована країна» [31, с. 3]. 

Ця вчена сформулювала визначення асоціації ЄС із третіми країнами і 

міжнародними організаціями як «установлення між об’єднанням і 

третьою країною чи міжнародною організацією привілейованих 

договірних відносин, що започатковуються для досягнення спільних 

цілей, реалізацію яких здійснюють паритетні органи, здатні хувалювати 

обов’язкові для сторін рішення, і в рамках яких забезпечується часткова 

участь асоційованого партнера в правопорядку Співтовариства» [31, с. 5]. 

Отже, у цьому дослідженні також використовуватимемо термін 

«асоціація» чи «асоційована держава». 

Важливою для євроінтеграції є роль інституційних механізмів, 

установлених в угодах ЄС. Так, більшість угод ЄС має рамковий 

характер, а тому створюються органи співробітництва, що наділені 

повноваженнями щодо ухвалення постанов для реалізації положень 

угод [255, с. 11; 31, с. 7]. Відповідно до висновків В. Муравйова, 

найбільшими повноваженнями наділені органи саме асоціації, адже 

їхні постанови є обов’язковими для виконання сторонами угоди про 

створення асоціації. Він зауважував, що вплив права ЄС на внутрішні 

правопорядки третіх держав здійснюється через постанови органів 

асоціації і забезпечується двома способами: по-перше, норми первинного 

та вторинного права ЄС повністю або частково включаються в положення 

постанов органів асоціації; по-друге, у приписах постанов робляться 

посилання на нормативні акти Євросоюзу у формі директив, регламентів, 
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рішень тощо. При цьому приписи постанов органів асоціації можуть 

мати пряму дію у правопорядках ЄС та держави-учасниці асоціації 

[255, с. 11]. 

І. Березовська також відзначила, що «відмітною рисою асоціації є 

наявність спеціального інституційного механізму: асоціація з ЄС не 

передбачає обмеженої участі асоційованих країн у діяльності органів 

Євросоюзу, а супроводжується створенням окремих органів асоціації, 

у рамках яких і координується співробітництво сторін» [31, с. 11]. 

Завдання спеціальних інституцій, що були створені для імплементації 

угод про асоціацію, полягало в реалізації договірних положень і 

нагляді за діяльністю асоціації. У рамках угод про асоціацію ЄС із третіми 

країнами для інституційних механізмів переважно використовується 

схожа загальна структура, в основі якої лежить модель інститутів ЄС, але 

з обмеженими функціями. Так, типовим є існування трьох основних 

інститутів у межах асоціації: Ради асоціації, Комітету асоціації та 

Міжпарламентського комітету асоціації (див. рис. 1.1). Важливою 

функцією Рад асоціацій є наділення їх компетенцією ухвалювати 

обов’язкові для сторін рішення, а такої компетенції не має жодний 

інший орган, створений згідно з іншими зовнішніми угодами ЄС. До 

того ж рішення Рад асоціацій становлять складову частину права 

Євросоюзу і можуть тлумачитися Судом ЄС [31, с. 7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основні інститути в межах асоціації 
 

Джерело: складено автором. 

 

І. Березовська також відмічала, що установчі документи ЄС містять 

положення про асоціацію з так званими «заморськими країнами і 

територіями», а також установлюють можливість укладання спеціальних 

угод про асоціацію з третіми країнами та міжнародними організаціями. 

Тому у випадку асоціації з ЄС ідеться про асоційоване партнерство, 
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що здійснюється через спеціально створені органи (ради, комітети 

асоціації) і полягає в запровадженні співробітництва сторін у різних 

галузях [31, с. 6-7]. Крім того, неодмінною економічною основою 

асоціації ЄС із третіми країнами є створення ЗВТ або митного союзу 

[31, с. 5].  

Зрештою, відповідно до думки кандидата політичних наук 

Л. Кіцили, «асоціативні угоди, укладені з посткомуністичними 

державами, піднесли їхні відносини з ЄЕС на якісно новий рівень, 

відкрили їм шлях для поступової лібералізації торгівлі, прийняття 

європейського законодавства, заклали правові основи для надання 

допомоги в межах спеціальних програм Співтовариства» [171, с. 8]. 

Важливо відмітити, що «говорити про існування такого виду 

асоціації, як підготовка до членства в Євросоюзі, можна тільки умовно, 

оскільки сам факт укладення угоди про асоціацію має обмежений вплив 

на ініціювання процедури приєднання до Євросоюзу, де значно 

важливішим є формальне визнання ним третьої країни кандидатом на 

вступ та подання цією країною офіційного прохання про вступ» [31, с. 5]. 

А для визнання Євросоюзом певної держави кандидатом на вступ до 

нього ця держава має виконати низку вимог Євросоюзу, що отримали 

назву Копенгагенських критеріїв членства, які ЄР ухвалила в 

Копенгагені в 1993 р. Уже через рік, у 1994 р., ЄС почав отримувати 

перші заявки на вступ держав ЦСЄ. 

Як зауважила О. Ковальова, «на Копенгагенському саміті ЄС (червень 

1993 р.) було вирішено, що держави, з якими укладено асоційовані 

угоди і які заявляють про намір вступити до ЄС, мають набути 

повноправного членства в Євросоюзі» [179, с. 9]. Умови членства в 

ЄС, ухвалені в Копенгагені, було визначено так: 1) стабільність 

функціонування національних інститутів, що забезпечують демократію, 

верховенство закону, права людини і захист інтересів національних 

меншин; 2) ринкова економіка, що склалась і функціонує, здатність 

конкурувати і витримати тиск ринкових сил на внутрішньому ринку 

ЄС; 3) готовність узяти цілковито на себе зобов’язання, пов’язані з 

членством в ЄС, включно з визнанням цілей політичного, економічного та 

валютного союзу [57, с. 16; 163, с. 6; 179, с. 9]. Водночас, як вказувала 

А. Задорожня, «на саміті зазначалося, що навіть у тому випадку, якщо 

претендент на членство відповідає всім критеріям, необхідним для 

входження до ЄС, Союз може відмовити йому у вступі, якщо буде 

встановлено, що в разі такого прийому порушується можливість ЄС 

«абсорбувати нових членів» [144, с. 54].  
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Д. Коченов відзначав ієрархічну організацію критеріїв вступу до 

ЄС, починаючи з заснування організації і дотепер, включно з 

Копенгагенськими критеріями членства. Відповідно до результатів 

його дослідження, у цій ієрархічній організації критеріїв вступу до ЄС 

пріоритет надано політичним умовам, а саме: гарантування демократії, 

захист прав людини, верховенство права, повага і захист меншин, які 

можна визначити основними компонентами політичних критеріїв 

членства. Стосовно критерію демократії та верховенства права, то до 

нього можна віднести п’ять напрямів: 1) вільні і чесні вибори; 

2) функціонування законодавчої гілки влади; 3) функціонування 

виконавчої гілки влади; 4) функціонування судової гілки влади; 

5) заходи з протидії корупції [570]. 

Зміст вільних та чесних виборів не потребує детального роз’яснення. 

А от під функціонуванням законодавчої гілки влади мається на увазі 

те, що законодавчий орган влади повинен: а) працювати задовільно; 

б) його повноваження мають поважатися; в) опозиція має брати повну 

участь у діяльності парламенту; г) меншини, якщо вони є в державі, 

повинні мати можливість бути представленими в законодавчому 

органі держави. Функціонування ж виконавчої гілки влади означає: по-

перше, створення об’єднаної системи державної служби; по-друге, 

децентралізацію та структурну реформу системи державного управління; 

по-третє, публічний доступ до інформації; по-четверте, ефективне 

консультування з зацікавленими сторонами; по-п’яте, підзвітність 

державного управління. Функціонування судової гілки влади включає: 

1) незалежність судової гілки влади; 2) підготовку та перепідготовку 

суддів; 3) заповнення вакансій у судовій гілці влади; 4) підвищення 

доступу людей до судочинства; 5) покращення вирішення судових справ; 

6) ефективне впровадження рішень суду [570]. Таким чином, можна 

узагальнити, що політичним критеріям членства приділяється 

найбільше уваги з боку Євросоюзу. 

Натомість вітчизняний учений В. Завадський у результаті 

дослідження Копенгагенських критеріїв членства зробив висновок, що 

правовий критерій (адаптація законодавчої бази до норм acquis 

communautaire) є найважливішим, бо він є базисом для політичної та 

економічної інтеграції країни до структур ЄС (тобто політичного й 

економічного критерію). Окрім того, його дослідження показало, що в 

ЄС немає чітко визначених методик оцінки виконання саме економічного 

і політичного критеріїв членства [570, с. 12]. Тобто В. Завадський 

визначив правовий критерій як основний, а економічний та політичний – 

як такі, що складно оцінювати через відсутність чіткої методології.  
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Українська дослідниця О. Лаба узагальнила, що гармонізацію 

внутрішнього права асоційованих держав із правом ЄС варто розглядати 

як етап у процесі поступової уніфікації правових норм ЄС та держав – 

не членів, що співпрацюють із ним [214, с. 16]. Вона виокремила 

способи зближення національного права асоційованих з ЄС держав із 

правом ЭС: «прийняття національних нормативно-правових актів, що 

враховують положення права ЄС; приєднання країн – не членів ЄС до 

міжнародних угод між ЄС та державами-членами; інкорпорація в 

національне право правових актів ЄС; взаємне визнання сторонами 

чинних стандартів та уніфікованих правил; ухвалення державами 

актів, ідентичних за змістом актам ЄС» [214, с. 8].  

Зрештою, держави-кандидати на членство в ЄС мають прийняти 

весь комплекс права ЄС, який охоплює економічну, політичну та 

соціальну сфери і складається з 31 розділу, а розділи містять законодавчі 

акти в тій чи іншій галузі. Усвідомлюючи це, В. Завадський наголошує: 

«Весь правовий доробок Європейського Союзу має майже 

п’ятдесятирічну історію розвитку, тому його імплементація в кожній із 

країн являє собою довготривалий процес, який продовжується навіть 

після набуття повноправного членства» [143, с. 12-13]. Отже, 

гармонізація національного права з правовим доробком ЄС (acquis 

communautaire) є складним процесом, але водночас таким, результати 

якого можна чітко оцінити. 

Ступінь відповідності політичних інститутів у державах ЦСЄ 

Копенгагенським критеріям членства було проаналізовано в 

докторському дослідженні з політичних наук О. Ковальової. Виміри 

демократичності було визначено з фундаментальних ознак демократії: 

поділ влади і дотримання прав людини, що включали громадянські й 

політичні, економічні, соціальні, культурні, а також права меншин. У 

результаті встановлено, що висновки ЄС спирались на чітко 

формалізовані оцінки щодо стану політичних інститутів у таких 

основних сферах у державах ЦСЄ: «загальна оцінка функціонування 

політичних інститутів («належним чином і в умовах стабільності»; 

«потребують консолідації»; «не відповідають Копенгагенським 

критеріям»); поділ «гілок» влади («поділені»; «формально поділені»; 

«не поділені»); межі компетенції «гілок» влади («установлені і 

зберігаються»; «установлені, але не зберігаються»; «не встановлені»); 

рівень співробітництва «гілок» влади («високий рівень»; «недостатнє 

співробітництво»; «напруження між «гілками» влади»); вибори («вільні і 

чесні»; «не є вільними»); становище опозиції («участь у діяльності 

політичних інститутів»; «права опозиції не зберігаються»); змінюваність 
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влади («у ході виборів»); судова система («потребує покращення 

підготовки суддів», «потребує покращення в цілому»; «судова влада не є 

незалежною»); фундаментальні права («в основному зберігаються»; 

«порушуються»); становище ЗМІ («вільні»; «існують певні обмеження»; 

«необхідне законодавче забезпечення свободи ЗМІ»); боротьба з 

корупцією («потребує підсилення»; «потребує значного підсилення»; 

«потребує радикальних засобів із забезпечення прозорості ухвалення 

рішень»); громадянський контроль за армією і службами безпеки 

(«установлений і є адекватним»; «не встановлений»)» [179, с. 10]. Таким 

чином, оцінка політичних критеріїв членства є, з одного боку, чітко 

формалізованою, а з іншого – допускає суб’єктивізм через складність 

характеризувати індикатори демократичної політичної системи та 

демократичного врядування.  

У результаті аналізу відповідності держав-кандидатів на вступ до 

ЄС із ЦСЄ в усіх сферах було позитивно оцінено зусилля лише семи з 

десяти держав регіону: Угорщини, Польщі, Чехії, Словенії, Естонії, 

Литви і Латвії. ЄК підсумувала, що політичні інститути цих держав 

функціонують належним чином і в умовах стабільності. Як 

прослідкувала О. Ковальова, негативні висновки ЄК дала Румунії і 

Болгарії, політичні інститути яких були визнані демократичними і 

здатними функціонувати в умовах стабільності, однак вони не 

забезпечували верховенства закону в діяльності органів влади всіх 

рівнів. Крім того, у Словаччині політичну систему було визнано 

такою, що не відповідає Копенгагенським критеріям, у зв’язку з чим 

ця держава виявилась єдиною серед держав ЦСЄ, яку було виключено 

зі списку держав на початок переговорів до суттєвого поліпшення 

становища у зазначених сферах. Відомо, що формально політична 

система Болгарії, Румунії і Словаччини відповідала європейським 

стандартам щодо організації державної влади, але фактично рівень 

демократизації політичних інститутів не перебував у консолідованій 

фазі [179, с. 10]. 

У наукових колах Євросоюзу відбувались дискусії щодо розширення 

на Схід. Наприклад, С. Мойсіо в західному науковому журналі 

«Геополітика» запропонував таку класифікацію позицій держав-членів 

ЄС щодо розширення: 1) «відповідальність»; 2) «потреба»; 3) «тягар» 

[592, с. 73]. Відповідно до неї, із держав Балтії Литва потрапила до 

першої категорії. М. Вахудова назвала політику ЄС у регіоні ЦСЄ 

асиметричною, наводячи приклад неуваги в першій половині 1990-х рр. 

державних управлінців в ЄС до таких неліберальних держав того 

періоду, як Словаччина, Румунія, Болгарія [659, с. 104]. На її думку, 
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така позиція ЄС до цих держав значно затягнула їхній трансформаційний 

період. До того ж М. Вахудова відзначила, що до держав-кандидатів на 

вступ до ЄС висувались такі вимоги, які не завжди виконувались 

усередині самого Євросоюзу [659, p. 121]. Отож вона звернула увагу 

на подвійні стандарти ЄС. 

Відповідно до «Порядку денного – 2000» як частини стратегії 

розширення, ЄС запропонував державам-кандидатам на додаток до 

Європейських угод підписання Партнерських угод зі вступу для 

мобілізації всіх форм сприяння державам ЦСЄ. Основу таких угод 

становили загальні принципи щодо виконання критеріїв членства в 

ЄС, а середньострокові і довгострокові завдання було визначено 

диференційовано щодо кожної держави регіону. О. Ковальова 

зауважила, що жодна з держав ЦСЄ в період підписання Партнерства 

зі вступу не досягла повної відповідності Копенгагенським критеріям 

членства в ЄС. Так, наприклад, якщо брати до уваги економічні 

показники і прогнозувати збереження темпів економічного зростання, 

то лише три держави-кандидати – Угорщину, Чехію і Польщу – можна 

було розглядати як наближені до стандартів ЄС [179, с. 11-12]. Тим не 

менш, процес європейської інтеграції держав ЦСЄ на той час уже 

перебував на завершальному етапі. 

Західний професор Б. Стеуненберг і вчена А. Дімітрова вважали, 

що незалежно від внутрішніх умов держави-кандидата на вступ до ЄС, 

умови Євросоюзу щодо вступу неоднаково ефективні протягом усього 

періоду підготовки держави-кандидата на приєднання. Так, ефективність 

цього процесу різко зменшується тоді, коли дату вступу до ЄС вже 

визначено, бо на цьому етапі, як показують факти, ЄС приймає стан 

реформ у державі-кандидаті як достатній. Це може призвести до 

потенційних проблем із застосуванням директив ЄС безпосередньо до 

і після приєднання до ЄС нового члена. Емпіричне дослідження 

Б. Стеуненберга та А. Дімітрової показує, що ЄС ставить за мету 

запобігти відмовам держав-кандидатів від продовження реформ, 

збільшуючи їхню невпевненість щодо остаточної дати приєднання до 

ЄС за допомогою розбивання процесу розширення на кілька етапів і 

встановлення умов для кожного етапу [653]. Отже, довготривалий і 

складний механізм інтеграції держави до ЄС має на меті забезпечити 

проведення нею реформ та успішне виконання критеріїв членства в 

об’єднанні через невпевненість у результатах переговорного процесу і 

термінах вступу до ЄС. 

Перед вступом держав ЦСЄ до Євросоюзу ЄК розробила 

Комунікативну стратегію розширення для реалізації в 2000-2006 рр. 



 

Ю. В. Палагнюк 
 

63 

Метою цієї стратегії було забезпечення населення держав-членів ЄС 

інформацією про цілі, завдання і наслідки розширення, а також на 

розширення знань про Євросоюз у цілому в державах ЦСЄ; сприяння 

усвідомленню політичними елітами та громадянами держав ЦСЄ 

прямого зв’язку між демократичними перетвореннями та перспективою 

вступу до ЄС. У державах-членах Євросоюзу ЄК пояснювала своє 

бачення того, як подолати можливі труднощі і зменшити політичні 

ризики від розширення на Схід. Аналітична служба ЄС «Євробарометр» у 

проведених соціологічних дослідженнях у 2001-2002 рр. засвідчила, 

що громадяни держав ЦСЄ пов’язували надії на покращення якості 

життя зі вступом до ЄС через участь в єдиному ринку, у тому числі 

вільному пересуванні в межах ЄС» [179, с. 12]. Виходячи з цього, ЄС 

запропонував імплементацію Комунікативної стратегії розширення, 

тобто інформаційно-просвітницький інструмент інтеграції, для вступу 

до нього держав ЦСЄ п’ятого розширення у 2004 р., а також держав 

шостого розширення у 2007 р.  

Закордонні дослідники К. Кнілл та Д. Лемкул аналізували механізми 

європеанізації держав-кандидатів на вступ до ЄС і держав-членів 

Євросоюзу. При розгляді впливу європейської політики на внутрішні 

справи держави вони виділити три механізми, за допомогою яких 

європейські вимоги можуть привести до внутрішніх інституційних 

змін у державі. По-перше, у найбільш «явній» формі політики ЄС 

можуть викликати внутрішні зміни, приписуючи конкретні інституційні 

вимоги, яких держави-члени повинні дотримуватися, тобто політика 

ЄС «позитивно» визначає інституційну модель, щодо якої внутрішні 

механізми повинні бути скориговані. Відповідно, держави-члени 

мають лише обмежені інституційні можливості для роздумів при 

ухваленні рішень щодо конкретних домовленостей для того, щоб 

відповідати європейським вимогам [569, c. 2]. 

По-друге, і дещо більш неявно, європейське законодавство може 

вплинути на внутрішню політику держави змінами внутрішніх правил 

гри. Європейський вплив обмежується змінами внутрішніх структур 

можливостей, і, отже, розподілу влади і ресурсів між вітчизняними 

акторами. Такі зміни у внутрішніх структурах можливостей, у свою чергу, 

можуть означати, що наявній інституційній рівновазі буде успішно 

кинуто виклик. Політики ЄС, у той час як вони роблять внесок у ці 

потенційні виклики, не пропонують будь-якої відмітної інституційної 

моделі того, як нова рівновага має насправді виглядати [569, c. 2]. 

По-третє, у своїй «слабкій» формі європейські політики не приписують 

ні конкретні інституційні вимоги, ні змінюють інституціональний контекст 
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для стратегічної взаємодії, але впливають на внутрішні політики 

держави навіть більш опосередковано, а саме: змінюючи переконання 

й очікування внутрішніх акторів. Зміни внутрішніх переконань, у свою 

чергу, можуть вплинути на стратегії та вподобання внутрішніх акторів, 

що потенційно призведе до відповідної інституційної адаптації в 

державі [569, c. 2]. Саме третій «слабкий» механізм впливу 

європейської політики на внутрішні справи держави можна віднести 

до стану співпраці між ЄС та Україною. 

Західний учений О. Рен звернув увагу на те, що цінності, а не 

кордони і географічні межі, визначають процес розширення ЄС [626]. 

Отже, західні дослідники погоджуються з тим, що різні шляхи і 

результати демократизації постсоціалістичних держав ЦСЄ наприкінці 

1980-х – протягом 1990-х рр. можна пояснити сильним впливом 

зовнішніх факторів. 

Формами зовнішніх тисків із Заходу на процес демократизації в 

ЦСЄ можна назвати такі: дифузія, військові та дипломатичні тиски, 

програми сприяння демократії, багатостороння політична зумовленість, 

діяльність транснаціональних правозахисних і демократичних організацій 

та мереж [576, c. 21]. Із приводу зв’язків із Заходом, західні дослідники 

С. Левітскі та В. Лукан визначили п’ять напрямів таких зв’язків: по-

перше, економічні зв’язки (прямі іноземні інвестиції, іноземна допомога і 

потоки капіталу); по-друге, геополітичні зв’язки (близькість до урядів 

західних держав та союзів); по-третє, соціальні зв’язки (туристи, 

мігранти, іноземні резиденти, а також відсоток національної еліти, яка 

отримала освіту на Заході); по-четверте, комунікаційні зв’язки (взаємо-

зв’язки через Інтернет та телекомунікації); по-п’яте, транснаціональні 

зв’язки громадянського суспільства (зв’язки з міжнародними 

неурядовими організаціями, церкви, політичні партії та організації 

громадянського суспільства) [576, c. 22-23]. Із-поміж усіх названих 

п’яти видів зв’язків геополітичний зв’язок є найбільш важливим, тому 

що ті держави, які знаходяться, скажімо, біля ЄС, «загалом 

характеризуються більш сильною економічною взаємодією, більшою 

кількістю міжурядових на міжорганізаційних зв’язків, а також 

транскордонних потоків людей та інформації» [576, c. 23], на 

переконання С. Левітскі та В. Лукана. 

Потрібно також звернути увагу на те, що регіональні міжнародні 

організації відіграють помітну роль у сприянні та підтримці 

демократизації в постсоціалістичних державах. Д. Певехауз відзначив, 

що одним із механізмів впливу міжнародної організації на процес 
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демократизації в певній державі є вигода членства в цій міжнародній 

організації [613, c. 524].  

Дослідження вищезазначеної проблематики підводить до висновку 

про те, що на Європейському континенті ЄС відіграє найбільш важливу 

роль як міжнародний актор для сприяння розвитку демократії. Західні 

дослідники Ф. Шіммельфеніг [642] і Х. Шульц у результаті спільного 

дослідження показали сильний ефект від політичної зумовленості ЄС 

для демократії в сусідніх державах, де Євросоюз надає потенційній 

державі-кандидату на вступ до ЄС можливість членства в Об’єднанні в 

обмін на політичні реформи [643, с. 187]. Важливо наголосити на тому, 

що навіть якщо обіцянка членства є невизначеною і не викликає 

довіри, усе ж вплив такої політичної зумовленості ЄС є надійним та 

статистично сильним [643, с. 207]. Окрім того, ці вчені підсумували в 

результаті спільного дослідження, що вплив політичної зумовленості 

ЄС варіюється залежно від рівня демократизації. Так, в авторитарних 

державах, а також у таких, що вже досягли високого рівня демократизації, 

цей вплив є найменшим. Однак обіцянка членства в ЄС має 

найбільший вплив на сприяння консолідації демократії в державах, що 

вже досягли певного рівня демократизації [643, с. 207-211].  

Отже, можна говорити про ЄС як про важливий зовнішній фактор 

демократизації і консолідації демократії в державах ЦСЄ через 

обіцянку членства в ньому державам цього регіону. У цьому проявляється 

так звана «нормативна сила» ЄС (normative power Europe) [580-581; 

605; 641; 646] або ж «м’яка сила» (soft power) [601] Євросоюзу. 

В. Копійка визначив, що процес розширення ЄС, у першу чергу, 

базується на принципі політичної вибірковості. Він висловив впевненість 

у тому, що протягом 1990-х рр. залучення кожної постсоціалістичної 

держави ЦСЄ до європейських інтеграційних процесів було не стільки 

наслідком успіху її внутрішньої трансформації, скільки її передумовою 

[193, с. 19]. У цьому висновки українського вченого є подібним до 

узагальнень західних дослідників, що були проаналізовані вище. 

На думку В. Копійки, підписання угод про асоціацію на початку 

1990-х рр. та визначення групи держав, що ввійшли до так званої 

першої хвилі розширення з регіону ЦСЄ, стало свідченням проведення 

політики вибіркового зближення ЄС. Він виділив два вирішальні 

фактори, що стимулювали в той період ухвалення в ЄС рішень за 

принципом вибіркового зближення: по-перше, розпад соціалістичного 

табору; по-друге, криза на Балканах, яка стала поштовхом до 

ухвалення рішення про підписання Угод про асоціацію і стабілізацію з 

державами того регіону, що фактично означали визнання політичної 
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відповідальності ЄС за безпеку і стабільність, а також подальшу 

інтеграцію держав Балкан до ЄС. Саме тому цей відомий український 

учений зробив висновок про те, що визнання відповідальності ЄС 

стосовно певної держави чи групи держав є першим кроком до 

формування інтеграційного механізму [193, с. 19] цієї держави до 

Євросоюзу.  

ЄС використовував різні інструменти, у тому числі фінансові, для 

реалізації стратегії розширення на Схід. Відомо, що впродовж усього 

періоду підготовки до вступу держави ЦСЄ отримували значну 

фінансову допомогу з його фондів, а саме: PHARE [616], SAPARD 

[623], ISPA [565].  

PHARE Programme (Програма Співтовариств допомоги державам 

ЦСЄ) – головний фінансовий інструмент передвступної стратегії для 

держав ЦСЄ, які подали заявки на членство в ЄС. Цю програму було 

засновано Постановою Ради ЄС № 3906/89 від 18 грудня 1989 р. «Про 

економічну допомогу Республіці Угорщина та Польській Народній 

Республіці» [514]. У статті 2 Постанови відзначалося, що сума ресурсів 

Співтовариства, необхідна для виконання мети Постанови, становила 

300 млн ЕКЮ на період до 31 грудня 1990 р. (отже, на 1 календарний 

рік – авт.). Допомога мала використовуватися головним чином для 

підтримки процесу реформ у Польщі та Угорщині, зокрема шляхом 

фінансування або участі у фінансових проектах, спрямованих на 

економічну реструктуризацію. Такі проекти або способи співпраці 

мали проводитися в галузях сільського господарства, промисловості, 

інвестицій, енергетики, підготовки, захисту навколишнього середовища, 

торгівлі та послуг. Їхня головна спрямованість – приватний сектор 

(стаття 3). А одна з заключних статей цієї Постанови (стаття 10) 

встановлювала, що з 1990 р. ЄК буде писати звіти про впровадження 

Програми, які надсилатимуться до ЄП, Ради ЄС та Економічної і 

Соціальної Комісії [514].  

Починаючи з 1994 р., вищезазначені завдання PHARE було 

адаптовано до пріоритетів та потреб кожної держави ЦСЄ. Оновлена 

Програма з бюджетом понад 10 млрд євро на період із 2000 до 2006 р. 

(близько 1,5 млрд євро щороку) [616] мала два головні завдання: по-

перше, розвиток інституційного потенціалу, а по-друге, фінансування 

інвестицій. Варто зазначити, що спочатку ця Програма була спрямована 

на держави регіону ЦСЄ, однак пізніше її було поширено й на 

держави-кандидати на вступ до ЄС із регіону Західних Балкан. 
Загалом такі держави, як Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, 

Естонія, Латвія, Естонія, Литва, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина 
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та Словенія отримували допомогу за програмою PHARE в період свого 
передвступного процесу до ЄС. Після 2000 р. – завершального етапу 
євроінтеграції держав ЦСЄ – PHARE було перенаправлено на 
підготовку держав-кандидатів для вступу. На допомогу реалізації її 
завдань було запроваджено два нові інструменти: SAPARD ISPRA, які 
розглянемо детальніше. 

SAPARD – це «базис Співтовариства для підтримки сталого 
розвитку сільського господарства та сільських районів у державах-
кандидатах на вступ до Євросоюзу з ЦСЄ в період передвступного 
процесу 2000-2006 рр. Її розроблено для вирішення проблем, що 
впливають на довгострокове пристосування аграрного сектору та 
сільських районів, і вона допомагала впроваджувати правовий доробок 
ЄС у справах спільної сільськогосподарської політики, а також пов’язаних 
із нею політик» [623]. Цей інструмент ЄС було засновано Постановою 
Ради ЄС № 1268/99 від 21 червня 1999 р. «Про підтримку 
Співтовариствами передвступних заходів для розвитку сільського 
господарства та сільських територій у державах-кандидатах ЦСЄ на 
вступ до Євросоюзу під час передвступного періоду» [516]. Отож 
через те, що питання регулювання сільського господарства після 
розширення ЄС стали дискусійними і проблемними як для старих 
держав-членів ЄС – виробників агропромислової продукції (наприклад, 
Франції), так і для нових держав-кандидатів на вступ до ЄС 
(наприклад, Польщі), Євросоюз окремо регулював це питання для 
проведення в майбутньому такої спільної аграрної політики, що 
відповідатиме інтересам усіх членів ЄС. 

ISPRA (Інструмент для структурних політик щодо передвступного 
процесу) було запроваджено Постановою Ради ЄС № 1267/99 від 
21 червня 1999 р. «Про встановлення інструмента для структурних 
політик щодо передвступного процесу» [515]: «Для підготовки для 
вступу держав ЦСЄ Євросоюз надає через структурний передвступний 
інструмент фінансову підтримку у сферах економічного та соціального 
об’єднання, зокрема для політики захисту навколишнього середовища 
та транспортної політики на період 2000-2006 рр.» [565], –
узагальнюється на офіційному порталі ЄС. 

Отже, дослідження викладеної в цьому підрозділі проблеми підводить 
до висновку про те, що державну політику у сфері європейської 
інтеграції можна розглядати з двох сторін: по-перше, державна 
політика самого ЄС на різних його рівнях – національному держав-
членів і на наднаціональному рівні щодо подальшої інтеграції, а також 
політику інших держав щодо інтеграції до ЄС. Таким чином, процес 
державної євроінтеграційної політики має два взаємопов’язані вектори.  
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Висновки до розділу 1 

 

1.  Дослідження еволюції теоретичних засад європейської 

інтеграції, починаючи із засновників і класиків теорії європейської 

інтеграції, наприклад Д. Мітрані, Ж. Моне, А. Спінеллі, Е. Хааса, і 

закінчуючи вже сучасними західними дослідниками – Дж. МакКорміком, 

Б. Росамондом, А. Стаабом, які надають характеристику теоріям і 

концепціям XX ст. з погляду результатів інтеграції в Європі у XXI ст., 

показало, що: по-перше, вивчення ще Європейських Співтовариств 

зводилося до пояснення і рекомендацій щодо ефективності управління 

в них залежно від сутності утворення і перспектив його розвитку на 

майбутнє (наприклад, «федералізм», «функціоналізм»); по-друге, зі 

створенням власне Європейського Союзу в 1990-х рр. аналіз його 

багаторівневої структури і врядування отримав значний поштовх у 

науці державного управління як закордоном, так поступово і в Україні; 

по-третє, дослідження управлінського аспекту теоретичних основ 

минулого і сучасного стану євроінтеграції набуває все більшої 

актуальності, адже теоретичні пояснення європейської інтеграції як 

нового феномену такого рівня об’єднання у світі засновуються вже на 

практиці та результатах інтеграції ЄС, система управління в якому стає 

все більш ускладненою й інноваційною для теорії і практики 

державного управління. 

Західні науковці звертали особливу увагу на питання демократичності 

і легітимності наднаціонального рівня управління в ЄС і на необхідність 

удосконалення ефективності управління в Євросоюзі після провалу 

ратифікації Конституції ЄС у 2005 р., що була спрямована на 

вирішення цих проблем через створення більш тісної політичної 

інтеграції. Тому укладення Лісабонського договору і його ратифікація 

2009 р. сприймалася теоретиками і практиками європейської інтеграції як 

компромісний варіант реформування ЄС для забезпечення його 

достатньо ефективного функціонування та розвитку в майбутньому.  

Проте після світової фінансово-економічної кризи 2008 р. та її 

негативних наслідків для економік держав-членів ЄС, а також для 

стабільності єдиної європейської валюти все більше західних 

науковців звертають увагу на проблеми і перспективи функціонування 

економічного і валютного союзу в Європі, а також ставлять під сумнів 

можливість існування такого ЄС, як зараз, у майбутньому. Отже, 

фокус досліджень проблем інституційної реформи в останні роки 

зміщується з просування більш тісної політичної інтеграції ЄС до 

вдосконалення економічної інтеграції через реформування наявних і 
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створення нових інститутів ЄС задля ефективного подолання 

негативних наслідків фінансово-економічної кризи для європейського 

економічного і валютного союзу.  

Із визначених проблем розвитку ЄС після світової фінансово-

економічної кризи можна сформулювати такі уроки для України. По-

перше, потрібно звернути увагу на те, що політичні чинники 

державного регулювання економіки в сучасному глобалізованому світі 

можуть призвести до непрогнозованих наслідків, як це показує 

приклад введення в обіг і функціонування євро під час фінансово-

економічної кризи. По-друге, в Україні потрібно підвищувати 

ефективність державного управління шляхом поліпшення реалізації 

принципів відкритості та прозорості в системі державного управління, 

у тому числі через формулювання цілей державної політики та її 

імплементації з більшим урахуванням громадської думки, а також 

нагальних потреб українського суспільства; подальшого реформування 

державного управління шляхом його децентралізації з метою зменшення 

демократичного дефіциту, що наявний не лише в багаторівневій 

системі управління ЄС, але й певною мірою в сучасній вітчизняній 

системі державного управління. 

2.  Відзначимо, що проблематика розвитку ЄС у напрямі більш 

тісної інтеграції і ті виклики, з якими стикається Євросоюз на цьому 

шляху, була і залишається предметом та об’єктом постійних наукових 

досліджень українських учених у зв’язку з євроінтеграційною стратегією 

нашої держави. Так, у галузі державного управління аналізувалися 

різні напрями державної політики України у сфері європейської 

інтеграції. Достатньо популярними і досліджуваними тематиками 

інтеграції до ЄС серед науковців із державного управління є 

врядування в Україні в контексті європейської інтеграції, у тому числі 

і його регіональні питання, а також економічні аспекти євроінтеграції. 

Крім того, науковці з державного управління аналізували соціальні та 

гуманітарні чинники європейської інтеграції нашої держави. Водночас 

значна увага євроінтеграційній стратегії України, а також процесу 

європейської інтеграції на європейському континенті приділяється в 

дослідженнях вітчизняних політологів, економістів, юристів, істориків 

та інших. Разом із тим існує необхідність продовження наукових 

розробок з означеної проблематики в Україні, адже за межами дослід-

ницького інтересу в галузі державного управління залишилися питання, 

пов’язані з комплексним дослідженням механізмів формування і 

реалізації державної євроінтеграційної політики нашої держави.  
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3.  У результаті проведеного автором дослідження можна 

виокремити різні механізми реалізації стратегії розширення ЄС на 

Схід. Це, по-перше, фінансові механізми (програми допомоги PHARE, 

SAPARD, ISPA); по-друге, політичний механізм (багатосторонній 

структурований діалог); по-третє, правовий механізм (укладання і 

реалізація Європейських угод, або ж Угод про асоціацію з державами 

ЦСЄ); по-четверте, економічний механізм (створення ЗВТ); по-п’яте, 

інституційний механізм, установлений в угодах про асоціацію з ЄС. 

Так, типовим є існування трьох основних інститутів у межах асоціації: 

Ради асоціації, Комітету асоціації та Міжпарламентського комітету 

асоціації.  
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2.1. Понятійно-категоріальний апарат дослідження державної 

політики у сфері європейської інтеграції 

 

У цьому підрозділі розглянемо сутність і взаємозв’язок низки 

категорій, які складають поняття державної євроінтеграційної 

політики.  

Державна євроінтеграційна політика складається з двох компонентів, а 

саме: понять «державна політика» та «європейська інтеграція». Серед 

як вітчизняних, так і зарубіжних науковців навколо визначення понять 

«державна політика» та «європейська інтеграція» виникає багато 

дискусій, що пов’язано з багатоаспектністю та багатогранністю цих 

явищ. У зв’язку з тим, що невизначення тих термінів, які вико-

ристовуватимуться в запропонованій роботі, може призвести до 

ускладнення вирішення як практичних, так і наукових завдань 

дослідження, існує необхідність зупинитися докладно на визначенні 

понятійно-категоріального апарату роботи, у першу чергу поняття 

«державна політика», пізніше – «європейська інтеграція», а також 

взаємопов’язаних із ними термінів.  

На відміну від англійської, в українській мові, як і в не лише 

слов’янських, а й інших європейських мовах (німецькій, наприклад) 

існує лише один термін «політика», який застосовується для 

позначення і боротьби за владу, тобто для визначення «сфери взаємодії 

різних соціальних груп та індивідів, коли вони реалізовують свої 

інтереси (політичне життя, політична діяльність, політичні питання» 

[487, с. VI] (англійський еквівалент «politics»), і її здійснення на різних 

суспільних та адміністративних рівнях, тобто «курс дій» (державна 

політика) [487, с. VI] («policy»). Тому в інших мовах, окрім англійської, 
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може виникати певна плутанина у змісті і значенні терміна «політика». 

Зауважимо, що таке чітке розрізнення значень сформувалось в 

англійській мові лише в останні кілька десятиріч унаслідок розвитку 

термінології в суспільних науках. Для нашого дослідження термін 

«політика» буде використовуватися у схожому значенні до визначення 

терміна «державна політика».  

Базовим елементом терміна «державна євроінтеграційна політика» 

є поняття самої державної політики. Для його більш детального 

аналізу звернімося спочатку до визначення поняття «державна 

політика», які формулюють вітчизняні науковці, а пізніше – і західні.  

В «Енциклопедичному словнику з державного управління» 

І. Розпутенко визначив державну політику як дії системи органів 

державної влади згідно з визначеними цілями, напрямами, принципами 

для розв’язання проблем у певній сфері суспільної діяльності [129]. В 

«Енциклопедії державного управління» від 2012 р. В. Бакуменко та 

С. Попов державну політику (англ. state policy) трактують як «напрям 

дій або утримання від них, обраний органами державної влади для 

розв’язування певної проблеми або сукупності взаємопов’язаних 

проблем» [132, с. 122]. Державна політика є «засобом, що дозволяє 

державі досягнути певної мети в конкретній сфері, використовуючи 

правові, економічні, адміністративні методи впливу, спираючись на 

ресурси, які є в її розпорядженні» [132, с. 122].  

Водночас у своєму дисертаційному дослідженні «Державна 

політика: теоретико-методологічні засади дослідження процесу 

формування та здійснення» О. Кучеренко визначає державну політику 

як пріоритети управління державою, що фіксують стратегічні напрями 

економічної, соціальної, оборонної, національної, гуманітарної, екологічної 

та іншої внутрішньої, а також зовнішньої політики [211]. У загальному 

вигляді державну політику визначають як основні принципи, норми та 

діяльність зі здійснення державної влади. Державна політика має 

більший масштаб, ніж рішення; політика є суттю послідовності 

рішень. Крім того, на думку І. Петренка, якщо рішення можуть 

виробляти самі організації, окремі агенти, то державна політика 

зазвичай передбачає взаємодію багатьох агентів і організацій та 

встановлення складних взаємозв’язків між ними [294]. 

Інші науковці, зокрема І. Кресіна, А. Матвієнко, Н. Оніщенко, 

Є. Перегуда, О. Скрипнюк, охарактеризували державну політику як 

«систему цілеспрямованих заходів, які ставлять за мету розв’язання 

тих чи інших суспільних проблем, задоволення суспільних інтересів, 

забезпечення стабільності конституційного, економічного, правового 
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ладу країни, …специфікою якої є те, що вона реалізовується через владні 

структури, які мають повноваження монопольного права держави на 

законний примус» [204, c. 35] у колективній монографії «Політика, 

право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні».  

Власне бачення державної політики висловив доктор наук з 

державного управління В. Тертичка, який охарактеризував її як відносно 

стабільну, організовану й цілеспрямовану діяльність/бездіяльність 

державних інституцій, здійснювану ними безпосередньо чи опосередковано 

щодо певної проблеми або сукупності проблем, яка впливає на життя 

суспільства. До того ж науковець зазначав, що таке визначення 

державної політики передбачає те, що вона засновується на законі й 

має бути легітимною. А отже, державна політика не постає виключно 

на власній волі та власному бажанні тих, хто в певний момент 

наділений державно-владними повноваженнями. Навпаки, для того, 

щоб цей напрям діяльності держави мав системний та цілісний 

характер, необхідно від самого початку мати певний набір принципів і 

правил, що вказують на тип політичного режиму; спосіб організації 

державної влади; основні політичні інститути, наявність яких забезпечує 

нормальний розвиток державного механізму; базові цінності та 

завдання, що повинні реалізовуватися під час державного й суспільного 

розвитку. Дослідник наголошує на тому, що ці правила мають бути 

зафіксовані на законодавчому рівні для того, щоб не виникало 

двозначних політичних інтерпретацій того, в який спосіб слід 

реалізовувати політику і на яких підставах [433, c. 82-83].  

У науковій доповіді «Модернізація державного управління та 

європейська інтеграція України» авторського колективу Національної 

академії державного управління при Президентові України 2013 р. 

державну політику визначено як «напрям дій або утримання від них, 

обраний органами державної влади для розв’язування певної проблеми 

або сукупності взаємопов’язаних проблем» [249, c. 5]. Вона є «засобом, 

що дає змогу державі досягнути певної мети в конкретній сфері, 

використовуючи правові, економічні, адміністративні методи впливу, 

спираючись на ресурси, які є в її розпорядженні» [249, c. 5]. Крім того, 

науковці НАДУ визначають державну політику як «сукупність дій 

уряду та його територіальних органів на місцях, спрямованих на 

забезпечення функціонування та ефективного розвитку всіх сфер 

життєдіяльності суспільства, розв’язання проблем, що виникають, і 

визначення шляхів удосконалення та розвитку» [249, c. 5].  

Цікаві спостереження з цього приводу висловлював доктор 

політичних наук О. Дем’янчук, який захистив докторську дисертацію з 
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політичних наук на тему «Політологічні аспекти державної політики і 

державного управління» [97]. Він зауважив, що термін «державна 

політика», як правило, означає наміри уряду вжити певних заходів 

загального характеру для вирішення якихось значних державних 

завдань, тобто для здійснення державної влади [96, с. 31]. Однак він 

вважав, що, незалежно від термінології, метою державної політики має 

бути задоволення інтересів суспільства в цілому, окремих суспільних 

груп та індивідуумів, розв’язання нагальних і перспективних проблем, 

забезпечення розвитку складових суспільної діяльності (економіки, 

політики, соціальної сфери тощо) та нації в цілому. Отже, відповідно 

до визначення О. Дем’янчука, державна політика – це «програма дій, 

спрямованих на розв’язання певної проблеми чи комплексу проблем, 

досягнення поставленої мети» [96, с. 32]. 

Інше тлумачення поняття «державна політика» формулює 

І. Петренко. На його думку, це «діяльність органів державної влади з 

управління та керівництва суспільством на основі єдиних цілей, 

принципів і методів, яка передбачає розробку, законодавче 

закріплення та впровадження державних цільових програм у різних 

сферах суспільного життя з метою розв’язання нагальних проблем чи 

задоволення потреб суспільства» [294]. Вагоме місце в державній 

політиці належить структуруванню інтересів різних груп населення та 

пошуку компромісу між ними. Отже, сутність державної політики 

полягає якраз у тому, що остання є діяльністю органів державної влади 

для досягнення певних цілей і розв’язання суспільних проблем. 

Державна політика не завжди поширюється на все суспільство, вона 

часто регулює лише певні сфери, тобто передбачає вплив на визначену 

суспільну групу [294]. Отже, на думку І. Петренка, державною 

називається політика насамперед через своє походження.  

Як стверджують А. Мерзляк і Т. Кравченко, державна політика – це 

сукупність повноважних дій та стратегічно орієнтованих цілей і 

принципів органів державної влади, які є реакцією на реальні життєві 

потреби чи проблеми, визначають шляхи реалізації поставлених цілей 

у процесі управління суспільним розвитком з урахуванням інтересів 

усіх категорій суспільства, що узгоджується з національними інтересами. 

Державна політика, на думку дослідників, у такому формулюванні 

виступає способом гармонізації і політичної інтегрованості соціуму, 

кінцевим результатом успішності якої є поліпшення якості життя 

громадян та гарантування соціальної стабільності [243]. В. Купрій же 

характеризує державну політику як неперервний циклічний процес, що 

складається із сукупності послідовних дій, взаємодії елементів 
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інститутів із певними функціями, засобів, які спрямовані на 

досягнення певного наслідку [209]. 

Очевидно, що більшість вітчизняних дослідників наголошували, у 

тому числі й В. Тертичка [433, c. 82], на тому, що державна політика – 

це не завжди дії, це також й утримання від дії. Зокрема, О. Кілієвич та 

В. Тертичка надають разом схоже визначення державної політики: це 

курс дій (або утримання від дій), обраний органами влади для розв’язання 

певної суспільної проблеми або сукупності взаємопов’язаних проблем 

[433, c. 62].  

Що стосується західних дослідників, то вони теж пропонують 

визначення поняття «державна політика». Наприклад, провідний 

західний дослідник державної політики Дж. Андерсон також коротко 

характеризує державну політику як те, «що уряди вибирають робити 

або не робити» [501, c. 6]. Більш детальне визначення державної 

політики, що надає цей науковець, таке: «державна політика – це 

достатньо стабільний, цілеспрямований курс дій або бездіяльність, 

якого дотримується діяч або група діячів коли вирішують проблему 

або комплекс проблем» [501, c. 6].  

Схоже визначення державної політики формулюють такі західні 

дослідники, як М. Крафт та С. Фарлонг. На їхню думку, державна 

політика – це «те, що державні посадові особи в уряді, та ширше – 

громадяни, яких вони представляють, обирають робити або не робити 

з приводу проблем громадян» [571, c. 5]. Надаючи більш узагальнене 

визначення державної політики, дослідники зазначають, що це «курс 

дій уряду або його бездіяльність у відповідь на проблеми громадян» 

[571, c. 6]. На переконання цих науковців, таке визначення державної 

політики асоціюється з формально схваленими цілями та засобами 

політики, так само як і з регулюванням та практиками агенцій, які 

реалізують програми. Якщо розглядати державну політику з цього 

боку, то тоді наголос робиться на власне поведінці тих агенцій та 

державних посадових осіб, які впроваджують політику, а не лише на 

задекларовані формальні заяви щодо цілей державної політики і на ті 

засоби її впровадження, що визначені в законах та інших засобах 

вираження державної політики [571, c. 6]. Отож державну політику 

можна розглядати як декларовані заяви державних управлінців та 

ухвалені законодавчі акти щодо її імплементації, а можна – як засоби 

реалізації державної політики тими органами державної влади, що 

відповідальні за це. 

Західні дослідники Е. Верслуіс, М. ван Кеулен та П. Стівенсон 

також розуміють державну політику як «навмисний курс дій (або 
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бездіяльності), що обраний із-поміж наявних альтернатив для 

досягнення певного результату» [660, c. 11]. Вони зауважили, що 

державна політика – це більше ніж просто верховенство права, і 

відзначили, що коли йдеться про бездіяльність (утримання від дії) у 

державній політиці, то мається на увазі рішення дотримуватися 

статусу-кво з певного питання [660, c. 11].  

Канадський дослідник Л. Пал також визначав державну політику як 

«напрям дії або утримання від неї, обрані державними органами для 

розв’язання певної сукупності взаємно пов’язаних проблем» [268, 

с. 22]. На його думку, державна політика є одним із «вихідних 

продуктів» процесу вироблення політики і, як правило, вона відрізняється 

від законодавства, програм, офіційних промов, рішень, однак вона 

також і пов’язана з ними [397, с. 251]. Водночас Л. Пал звертав увагу 

на те, що законодавча влада не є нині єдиним джерелом державної 

політики і хоча майже кожну політику можна пов’язати з певним 

законодавчим актом, але справжній зміст політики часто визначається 

агентством із делегованими повноваженнями [268, с. 23]. Тобто 

наголошуючи на важливості правових механізмів державної політики, 

дослідник пропонував більше уваги приділяти організаційно-

інституційному забезпеченню реалізації державної політики.  

Підсумовуючи вищенаведені думки західних учених, можна 

стверджувати, що, на їхнє переконання [65, с. 37; 268, с. 27-28; 501, 

c. 6; 660, c. 11; 571, c. 6], державна політика може складатися з 

переліку того, що не робиться, а не лише з того, що має бути зроблено.  

Як зазначали Б. Гогвуд і Л. Ган, державну політику необхідно 

відрізняти від щоденних рішень, які ухвалюють державні органи [65, 

с. 34-35, 39]. Натомість М. Говлет і М. Рамеш визначали державну 

політику як складні взаємозв’язки форм влади, типи проблем та 

організації держав в особливих підсистемах суспільства [64]. Загалом 

Е. Верслуіс, М. ван Кеулен та П. Стівенсон наголошували на тому, що 

сам термін «державна» у складі поняття «державна політика» 

використовується для опису політики, яку формують уряди [660, c. 11-

12]. У цьому визначенні є схожість із розумінням державної політики 

вітчизняним науковцем І. Петренком, яке вже було зазначено автором 

у цьому аналізі. 

Важливо відзначити, що в Україні поняття «державної політики» 

після проголошення незалежності та протягом 1990-х рр. отримало 

нове значення під впливом англомовних джерел, тому часто його 

можна зустріти у вигляді словосполучення «публічна політика» (або 

«суспільна політика») (англ. public policy). Окремі дослідники 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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вважають поняття «державна політика» і «публічна політика» різними, 

наголошуючи на більшій демократичності поняття «публічна 

політика». Розглянемо більш детально співвідношення між цими 

термінами. 

Відповідно до «Енциклопедії державного управління», публічна 

політика (англ. public policy) – це: «1) діяльність органів публічного 

врядування спрямована на вирішення суспільних проблем; 2) прикладна 

суспільна наука та навчальна дисципліна, що вивчає діяльність органів 

публічного врядування, спрямовану на вирішення суспільних проблем» 

[135, с. 484]. До того ж у ній зазначається, що «публічну політику 

здійснюють органи публічного врядування, які вповноважені 

громадою здійснювати владні функції на основі закону і мають 

легітимні засоби для забезпечення виконання своїх рішень» [135, 

с. 485]. До таких органів належать, по-перше, органи державної влади 

та, по-друге, органи місцевого самоврядування. Крім того, бізнес та 

громадські об’єднання можуть впливати на публічну політику, але 

вони громадою не вповноважені ухвалювати рішення від її імені, а 

також не несуть за них відповідальності [135, с. 485], на відміну від 

органів державної влади й органів місцевого самоврядування. 

Доктора наук з державного управління В. Тертичку можна назвати 

одним із перших українських науковців, які досліджували поняття і 

сутність публічної політики. Він вважав, що за контекстом і 

змістовими особливостями для поняття «public policy» (тобто 

«публічна політика») найбільш адекватним є визначення «державна 

політика». Разом із О. Кілієвичем В. Тертичка сформулював 

визначення державної політики як плану, курсу або напряму дій, який 

є прийнятним і якого дотримується влада, керівник, політична партія 

та інші актори. Однак при цьому вони зауважували, що саме в такому 

розумінні вживається термін «політика» тоді, коли ведуть мову про 

державну політику та про її напрями – зовнішню, внутрішню, 

економічну, соціальну. Тому це поняття – «державна політика» – і 

його визначення треба відрізняти від терміна «політика» («politics») 

[98, c. 75]. На різниці в термінологічному розумінні поняття «політика» у 

різних європейських мовах вже було звернуто увагу автором цього 

дослідження. Тим не менш, вважаємо, що потрібно наголошувати і на 

різниці між термінами «політика» та «державна політика».  

Відомий український науковець і фахівець з державного управління 

С. Телешун вважав, що публічна політика – це передусім легітимний 

спосіб формування стратегічних політико-економічних рішень та 

публічне схвалення політики як засобів проведення державної 



Державна євроінтеграційна політика України: 
теорія, методологія, механізми 

78 

політики. Особливістю публічної політики є те, що як держава, так і 

громадянське суспільство вимушені апелювати до громадян, вимагаючи 

схвалення та суспільної підтримки обраного варіанта рішень та дій. 

Адже політика реалізується як через суспільство, так і через державні 

інститути публічної влади. Тому, намагаючись досягти ефекту 

мобілізації суспільства, держава використовує сучасні методи формування 

громадської думки. Водночас публічна політика, регламентована 

демократичними процедурами, легітимізує громадську думку, створює 

контрагента в особі громадськості, готової до діалогу. Саме внаслідок 

такого діалогу відбувається легітимізація влади [430]. Отже, на 

переконання цього вітчизняного дослідника, публічна політика 

відрізняється від державної політики більшим включенням 

громадянського суспільства до процесу формування, реалізації й 

оцінки державної політики.  

На думку О. Дем’янчука, ці два поняття політики (публічна 

політика та державна політика) тісно пов’язані, оскільки політична 

боротьба між партіями або окремими політичними діячами – це є чи 

має бути змагання суспільних (у прямому перекладі з англійської 

мови), публічних політик, тобто схем подальшого розвитку 

суспільства і нації. Переможець у цих змаганнях дістає право 

реалізовувати свій варіант публічної політики. На відміну від 

державної (урядової політики), що виражає спрямованість політичного 

керівництва державою, публічна політика виражає інтереси нації або її 

окремих секторів чи регіонів, а отже, для її успіху особливо необхідна 

підтримка всіх дійових осіб цієї політики. Реалізація політики – процес 

багатовимірний, спрямований як по вертикалі (згори вниз і знизу 

вгору), так і по горизонталі (між різними дійовими особами, секторами 

суспільства й економіки). Тому в умовах демократії, коли рівень 

розвитку громадянського суспільства достатньо високий, державна 

влада поступається частиною своїх повноважень на користь органам 

самоуправління, і в цьому разі справді є сенс говорити про «публічну 

владу» як поєднання державної влади і громадянського 

самоврядування. У такому контексті, із точки зору О. Дем’янчука, 

публічна політика є ширшим поняттям, оскільки вона охоплює не 

лише державну політику, а й політику, яку здійснюють чи можуть 

здійснювати недержавні організації, об’єднання державних і 

громадських органів або навіть приватні структури й агенції [96, с. 31-

34]. Однак «у посткомуністичних країнах про розвинене громадянське 

суспільство поки що говорити не доводиться, і фактично публічна 

політика ототожнюється з політикою державною» [96; 32]. Отож 
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О. Дем’янчук поділяв думку С. Телешуна про більшу демократичність 

публічної політики через залучення до неї громадянського суспільства. 

До схожих із С. Телешуном і О. Дем’янчуком висновків доходить і 

науковець В. Нікітін, який публічну політику розглядав як усталену 

для західноєвропейських демократій технологію, що посилює 

легітимність процесу підготовки та ухвалення управлінських рішень. 

Він зробив висновок про те, що в Україні сформована лише одна ланка 

демократичного циклу – політичні інститути, які забезпечують 

передачу влади – Конституція, вибори, політичні партії. Натомість 

інших важливих складових демократичної системи, а саме: інститутів 

опосередкованої (повсякденної) демократії, які покликані гарантувати 

публічний контроль за владою та забезпечувати постійну взаємодію 

між державою та громадянами, ще не створено [259]. Отож для 

вітчизняних науковців термінологічно різниця між публічною 

політикою та державною політикою полягає в незалученні 

громадянського суспільства до визначення останньої.  

Таким чином, питанню державної або публічної політики та її 

аналізу присвячено дослідження багатьох як українських, так і 

зарубіжних учених. На основі проведеного дослідження автор 

резюмує, що у вітчизняній науковій літературі державна політика, як 

правило, розглядається як стабільна організована і цілеспрямована 

діяльність уряду по відношенню до тієї чи іншої проблеми; ця 

діяльність здійснюється безпосередньо урядом і впливає на життя 

суспільства. Деякі українські вчені диференціюють це розуміння 

поняття державної політики від поняття публічної політики, що 

використовується в західній літературі й означає включення 

громадянського суспільства у процес формування, реалізації та оцінки 

державної політики. Тим не менш, різні визначення публічної 

(державної) політики мають спільні ключові елементи незалежно від 

того, чи визначення цього терміна є занадто широким або більш 

вузьким. Державна політика (або публічна політика) є стратегічним 

курсом, що спрямований на розвиток держави, її окремих сфер, якого 

дотримуються органи державного управління та громадськість. 

Поряд із поняттям «державна політика» часто вживається поняття 

«державні програми» або «державні цільові програми». Це є тому, що 

успіх у досягненні визначених цілей є найголовнішим результатом 

державної політики, а в сучасних умовах державна політика 

«здійснюється відповідно до основних напрямів діяльності держави і 

знаходить своє відображення у програмах діяльності уряду, 

національних, державних, регіональних та галузевих програмах, 
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концепціях, основних напрямах і сценаріях розвиту, планах 

законотворчої діяльності, державному бюджеті» [132, с. 123]. 
Так, державна програма (англ. state program) – «документ, який 

визначає стратегію розв’язання найважливіших соціально-економічних, 
екологічних, науково-технічних та інших проблем загальнодержавного 
значення, включає комплекс взаємопов’язаних заходів і завдань, 
спрямованих на досягнення конкретних кінцевих цілей, узгоджених за 
термінами їх реалізації та складом виконавців» [132, с. 124]. Очевидно, 
що цей вид діяльності спрямований на досягнення встановленої 
урядом мети і реалізується згідно з законодавством [132, с. 124]. 

В Україні також активно використовують державні цільові 
програми. Відповідно до Закону України «Про державні цільові 
програми», вони визначаються як комплекс взаємопов’язаних завдань і 
заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку 
держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних 
одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету 
України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, 
ресурсним забезпеченням [341]. На думку дослідника І. Петренка, 
цільові програми – це пов’язаний ресурсами, виконавцями і строками 
здійснення комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, 
виробничих, соціально-економічних, організаційно-господарських та 
інших заходів, які забезпечують ефективне вирішення завдань у сфері 
державного, економічного, екологічного, соціального й культурного 
розвитку держави. Що стосується цільових державних програм, то це 
один з основних способів упровадження державних рішень у життя. 
Вони покликані забезпечити необхідну концентрацію економічних, 
фінансових і виробничих ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку 
держави. І. Петренко узагальнив, що державна цільова програма – це 
законодавчо закріплений план дій органів державної влади, який 
передбачає здійснення управлінської діяльності, спрямованої на 
досягнення поставлених цілей державної політики в тій чи іншій сфері 
суспільного життя. Статус, зміст і процес розробки цільових програм 
визначається відповідними нормативно-правовими актами. У цьому 
процесі беруть участь органи виконавчої та законодавчої влади, а 
також наукові установи та громадські організації [294]. Вочевидь 
можна говорити про те, що державні програми є важливим механізмом 
формування і реалізації державної політики. 

Відповідно, у результаті проведеного аналізу автор може узагальнити, 

що державна політика – це стабільна організована і цілеспрямована 

діяльність уряду стосовно певної проблеми, яка впливає на життя 

суспільства.  
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Перейдемо до аналізу іншого базового елемента терміна «державна 

євроінтеграційна політика» – «європейська інтеграція». 

Окрім терміна «державна політика», другим базовим елементом 

терміна державної євроінтеграційної політики є поняття європейської 

інтеграції. Тому існує необхідність зупинитися докладно на визначенні 

поняття «європейська інтеграція» на основі міждисциплінарного 

аналізу різних видів інтеграції і визначення цього терміна в соціальних 

науках. У дослідженні автор спирається перш за все на вітчизняні та 

зарубіжні енциклопедії, словники, довідники з державного управління, 

політичних наук, економіки та інших наук, а також на визначення 

відомих іноземних та українських дослідників. 

Інтеграцію вважають вищим етапом регіоналізації, яка базується на 

територіальній суміжності держав, між якими активно виникають та 

розвиваються різноманітні соціальні зв’язки. Словник з державного 

управління тлумачить термін «інтеграція» (від лат. іntegratio – 

поповнення, відновлення) як процес досягнення єдності зусиль усіх 

підсистем (підрозділів) організації для ефективного здійснення її 

функцій і цілей [237, c. 73]. «Енциклопедія державного управління», 

яка була підготовлена вченими Національної академії державного 

управління при Президентові України 2011 р., надає визначення 

терміна «інтеграція», а також різних видів інтеграції, які також розглянемо 

пізніше. Так, «інтеграція» (від лат. integrum – ціле, іntegratio – 

відновлення, поєднання, взаємопроникнення) – «об’єднання в ціле будь-

яких окремих частин; об’єднання та координація дій різних частин 

цілісної системи» [134, с. 326]. Відповідно до економічного словника, 

поняття «інтеграція» (від лат. integer – цілий) – об’єднання 

економічних суб’єктів, поглиблення їхньої взаємодії, розвиток зв’язків 

між ними [390, c. 138]. 

У політичній науці, наприклад, дослідниця Н. Буренко вважала, що 

«інтеграція виокремлюється в ролі вищої форми міжнародного 

співробітництва і є однією з ключових функцій сучасної міжнародної 

системи» [40, c. 7], а А. Костенко звертав увагу на те, що «інтеграція 

визначається не тільки конкретними політичними діями суб’єктів 

політичного процесу, вона залежить також і від культурних традицій 

та суспільно-економічних факторів» [197, с. 6]. Проте українська 

«Політична енциклопедія» [311] від 2012 р. не надала визначення 

окремо терміна «інтеграція».  

Натомість кандидат економічних наук І. Хаджинов детермінував 

термін «інтеграція» як «об’єднання в ціле частин або узгоджений 

розвиток та взаємне доповнення підприємств, галузей економіки, 
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регіонів і держав в інтересах більш ефективного використання 

ресурсів для більш повнішого задоволення потреб учасників цього 

процесу у відповідних товарах і послугах» [465, с. 17]. Інший учений-

економіст Л. Демиденко наголошував на тому, що «специфічна риса 

інтеграції – регіональний характер, вона має тенденцію розвиватися в 

тих регіонах, де є необхідні економічні і політичні передумови, і 

об’єднує переважно сусідні, територіально близькі країни, на відміну 

від міжнародного співробітництва в інших його проявах, яке може 

бути між різними країнами чи регіонами» [93, с. 6]. Крім того, 

інтеграція може виникати між схожими за рівнем соціально-

економічного розвитку державами, або ж такими державами, що 

мають визначені спільні соціально-політичні цілі й інтереси. 

Кандидат юридичних наук О. Лаба зауважувала, що термін «інтеграція» 

може бути трактований двояко: по-перше, зі внутрішньої позиції 

(у звичайному сенсі вживання цього поняття) він асоціюється з 

поглибленням наднаціонального елемента у складній структурі ЄС і 

протиставляється розширенню кількості членів організації; по-друге, у 

більш широкому сенсі інтеграція передбачає включення нових 

учасників до загального процесу і, відповідно, розширення сфери дії 

європейського права, вступаючи у протиріччя з вузьким тлумаченням 

терміна [214, с. 12]. 

В енциклопедії з державного управління звертається увага на те, 

що термін «інтеграція», що означає об’єднання незалежних частин в 

одне ціле, увійшов до загального вжитку вчених, у першу чергу 

політологів та юристів-міжнародників, у середині XX ст. для 

визначення процесу формування тіснішого об’єднання між державами 

Західної Європи в той час [134, с. 334].  

Таким чином, термін «інтеграція» в соціальних науках розуміється 

в його прямому перекладі з латинської мови – об’єднання, поповнення, 

цілість. Однак кожна галузь науки відзначає ті особливості терміна, що 

так чи інакше стосуються саме її. Тому досліджуючи таке поняття, як 

«європейська інтеграція», звернімося до аналізу різних видів 

інтеграції.  

Через те, що європейська інтеграція – це процес політичного та 

економічного об’єднання держав Європи, проаналізуємо різні види 

інтеграції, у першу чергу – політичну та економічну. 

Відповідно до «Енциклопедії державного управління», політична 

інтеграція – це «процес зближення двох або більше політичних 

структур, які спрямовані в бік їхньої взаємної співпраці; у більш 
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вузькому розумінні – це формування окремого цілого комплексу 

політичних систем на міжнародному рівні» [134, с. 326]. 

Словники з політології теж визначають такий вид інтеграції, як 

політична інтеграція (від лат. іntegratio – відновлення, об’єднання в 

ціле). Наприклад, відповідно до політичної енциклопедії від 2012 р., 

політична інтеграція – це «сукупність політичних кроків, спрямованих 

на зміцнення єдності суспільства, його політичних та етнонаціональних 

сфер» [311, с. 292-293]. У ній також робиться наголос на те, що 

неучасть у політичній інтеграції з іншими державами може призвести 

до серйозних втрат, у тому числі і державного суверенітету. Окрім 

того, політична інтеграція є ефективною тільки за умов вироблення 

державами спільної стратегії та тактики дій, однакового розуміння 

загроз, проблем і шляхів їх подолання, дотримання паритету у процесі 

ухвалення політичних рішень. Яскравими прикладами міжнародної 

інтеграції, на думку авторів політичної енциклопедії, є ООН, ЄС, 

НАТО [311, с. 292-293]. 

Інше визначення інтеграції політичної надає словник з політології: 

об’єднання, злиття політичних сил у рамках державних або 

міждержавних структур, політичних інститутів з метою досягнення 

певної політичної спільності, стабільності розвитку держав та 

суспільств. Політична інтеграція – це об’єктивний процес, що дозволяє 

досягти взаємовигідних результатів із меншими втратами для всіх 

суб’єктів, що беруть участь в ньому [306, с. 100]. Це також сукупність 

політичних процесів, спрямованих на зближення, злиття суспільних, 

політичних, військових, економічних структур або етносів у рамках 

єдиної держави чи кількох держав з метою протидії деструктивним 

внутрішнім і зовнішнім чинникам [307, c. 48-49; 313, c. 236-237]. 

Інтеграція політична є наслідком і формою прояву інтернаціонілізації 

всього суспільного життя – однієї з провідних тенденцій світового 

цивілізаційного розвитку, що прискорюється науково-технічним 

прогресом, поліпшенням інформаційного обміну, усвідомленням 

необхідності спільного вирішення глобальних проблем сучасності 

тощо [313, c. 237]. Політична інтеграція в ролі своєї передумови 

передбачає дезінтеграцію, у результаті якої суб’єкти звільняються від 

тягаря колишніх стереотипів, механізмів діяльності тощо [306, с. 100]. 

Вітчизняний політологічний енциклопедичний словник від 2004 р. 

визначив інтеграцію політичну як складне і суперечливе явище, яке 

торує собі шлях у протистоянні різних соціально-політичних сил, 

партій і держав. Держави, які беруть участь в інтеграційних процесах, 

частково передають окремі свої повноваження спеціально створюваним 
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інтернаціональним (міждержавним або наддержавним) політичним 

інститутам, іншим транснаціональним структурам. Політична інтеграція 

за сучасних умов передбачає: наявність достатньо високого рівня відносин 

між політичними одиницями; зростання усвідомлення спільності потреб, 

інтересів, цінностей; наявність тенденцій до зближення, об’єднання 

різних елементів політичних відносин і зв’язків [313, c. 237]. 

Як словники з державного управління, так і з політології виділяють 

два основні види (форми) політичної інтеграції: 1) внутрішньодержавна 

інтеграція; 2) міждержавна інтеграція. Усередині кожного з видів 

можуть відбуватися інтегративні процеси інших рівнів, способів та 

механізмів їх проведення [306, с. 100; 134, с. 326]. На думку автора 

цього дослідження, хоча європейської інтеграції стосується другий вид 

політичної інтеграції – міждержавна інтеграція, однак в іншому виді 

також відбуваються важливі інтеграційні процеси, які є основою 

міждержавної європейської інтеграції.  

Отже, інтеграція в Європі являє собою один із різновидів 

політичної інтеграції – міждержавну інтеграцію, яка ще не досягла 

рівня повної політичної міждержавної інтеграції. 

Розглянемо наступний вид інтеграції – економічну, яка 

проявляється як у розширенні та поглибленні виробничо-технологічних 

зв’язків, спільному використанні ресурсів, об’єднанні капіталів, так і у 

створенні одне для одного сприятливих умов здійснення економічної 

діяльності, знятті взаємних бар’єрів [390, c. 138]. Політична енциклопедія 

визначає економічну інтеграцію як «зближення і взаємопереплетення 

національних економік ряду держав, що відбувається, як правило, на 

основі їхньої регіональної близькості, зумовлене їхніми взаємними 

інтересами і спрямоване на створення єдиного господарського організму» 

[309, c. 445]. «Енциклопедія державного управління» тлумачить 

економічну інтеграцію як «об’єктивний процес розвитку глибоких, 

стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, 

створення міжнародних господарських комплексів у межах держави, … 

форму інтернаціоналізації господарської діяльності (виробництва), 

зближення та поглиблення взаємодії національних економік» [134, с. 326]. 

Відповідно до Міжнародної енциклопедії соціальних наук, «економічна 

інтеграція являє собою процес, спрямований на ліквідацію дискримінації 

щодо економічних одиниць, розташованих у межах різних політичних 

кордонів» [518].  

Тобто інтеграція економічна – це процес зближення і взаємного 

пристосування окремих національних господарств. Вона забезпечується 

концентрацією і переплетенням капіталів, проведенням узгодженої 

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3045300512.html
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міждержавної економічної політики [66, c. 362]. Вітчизняний економіст 

Н. Кавценюк зазначав, що «економічна інтеграція – це процес 

зближення і поступового об’єднання національних економічних 

систем» [151, с. 6]. На переконання кандидата економічних наук 

А. Яценко, найголовнішим є те, що економічна інтеграція, «незалежно 

від форми її впровадження, за визначенням, передбачає втрату певного 

ступеня політичної автономії або суверенітету» [495, с. 7].  

Економічна інтеграція проявляється у створенні різноманітних 

міждержавних об’єднань економічного характеру, регіональних та 

субрегіональних угруповань, що засновані на принципах спільних 

ринків, зон вільної торгівлі, митних та валютних союзів, забезпечуються 

проведенням узгодженої міждержавної економічної політики. В 

останні два десятиліття інтеграційні об’єднання стали невід’ємним 

елементом відносин у рамках світової економіки [309, c. 445]. До того 

ж «міжнародна економічна інтеграція як явище характеризується 

відсутністю будь-яких форм дискримінації іноземних партнерів у 

кожній із національних економік, а як процес виявляється у стиранні 

відмінностей між економічними суб’єктами різних країн» [407, с. 2], 

на думку українського кандидата економічних наук С. Селінкова.  

За характером і глибиною економічних інтеграційних процесів 

можна виділити такі основні види інтеграційних об’єднань: 1) ЗВТ, 

коли держави-учасниці обмежуються скасуванням митних бар’єрів у 

взаємній торгівлі; 2) митний союз, коли вільне переміщення товарів і 

послуг усередині угруповання доповнює єдиний митний тариф по 

відношенню до третіх країн; 3) спільний ринок, коли ліквідовуються 

бар’єри між державами у взаємній торгівлі, для переміщення робочої 

сили і капіталу; 4) економічний союз, який передбачає доповнення всіх 

перерахованих вище заходів проведенням державами-учасниками 

єдиної економічної політики [309, c. 445-446; 66, c. 363]. Міжнародна 

енциклопедія соціальних наук виділяє ще й п’ятий вид інтеграційного 

об’єднання – повна економічна інтеграція [518].  

Близькими до економічної інтеграції, що також стосується і 

європейської інтеграції, є поняття фінансової інтеграції – 

міждержавний процес гармонізації та уніфікації податкових систем, 

бюджетних процесів, державних витрат, бюджетних класифікацій, 

систем контролю з боку центральних банків за діяльністю банків 

комерційних, що здійснюється з метою більшої координації держав, 

які входять до складу регіональних угруповань [146, c. 202].  

Крім того, надамо визначення поняттю «соціальна інтеграція», що 

полягає в сукупності процесів, на основі яких відбувається злиття 

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3045300512.html
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різнорідних елементів, що взаємодіють, у соціальну спільноту, ціле, 

систему, а також форми підтримки соціальними групами певної 

стійкості і рівноваги суспільних відносин, здатність соціальної 

системи або її частин до супротиву руйнівним факторам, до 

самозбереження перед обличчям внутрішніх та зовнішніх напруг, 

складнощів, протиріч [309, c. 445]. Під соціальною інтеграцією в 

«Енциклопедії державного управління» розуміється «прийняття особи 

іншими членами організації; процес установлення оптимальних 

зв’язків між відносно самостійними, недостатньо пов’язаними між 

собою соціальними об’єктами (індивідуумами, групами, соціальними 

класами, державами) і подальше їх перетворення в єдину, цілісну 

систему, в якій її частини узгоджені та взаємозалежні на основі 

спільних цілей та інтересів [134, с. 326]. 

Звернімо увагу на те, що економісти загалом сходяться на думці, 

що основні переваги економічної інтеграції виникають через динамічні 

ефекти, пов’язані з посиленням економічної взаємодії між країнами-

членами. Ці міркування включають динамічні вигоди, пов’язані з 

виникненням більш конкурентоспроможного економічного середовища, 

що знижує ступінь монопольної влади, яка, можливо, існувала до 

початку інтеграції. Крім того, доступ до більших ринків у рамках 

інтегрованого об’єднання може призвести до розширення експорту. 

Зростаюче та більш прибуткове економічне середовище також може 

приваблювати великі інвестиції зі внутрішніх і зовнішніх джерел. 

Нарешті, можуть бути також динамічні вигоди, що випливають із 

розширення економічної взаємодії з іншими країнами в плані 

розширення доступу до технології, іноземних інститутів і культурних 

факторів [518].  

У результаті аналізу автором цього дослідження визначень такого 

виду інтеграції, як економічна інтеграція, можна зробити висновок про 

те, що об’єднання в Європі на сучасному етапі є перш за все 

економічною інтеграцією і являє собою найвищий її рівень. 

Слід відзначити, що як енциклопедії з державного управління, так і 

з політичних наук характеризують інтеграцію міжнародну. Так, 

міжнародна інтеграція – це «процес сприяння цивілізаційному 

прогресу, у рамках якого держави виходять на позадержавний 

розвиток своїх економічних, правових та соціальних систем. … Процес 

може бути циклічним і включати такі стадії: становлення, сталий 

розвиток, експансія та занепад, або нелінійним, тобто таким, у межах 

якого має місце порушення зазначеної вище послідовності стадій» 

[134, с. 334], згідно з «Енциклопедією державного управління». 

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3045300512.html
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Натомість «Політична енциклопедія» 2012 р. визначає інтеграцію 

міжнародну як «процес зближення держав в економічній, політичній, 

соціальній, військовій сферах, для якого характерне поступове зростання 

взаємозалежності учасників інтеграції та формальне закріплення їхньої 

взаємодії в міжнародних та наддержавних інститутах» [311, с. 292]. 

Рівноправний характер співробітництва, запровадження механізмів 

ухвалення рішень шляхом консенсусу є ознаками міжнародної 

інтеграції. Для такого виду інтеграційного процесу є характерним саме 

еволюційний поступ, адже міжнародна інтеграція відбувається як 

результат консенсусу всіх її учасників [311, с. 292-293].  

Шість етапів міжнародної інтеграції виділяє «Політична енциклопедія» 

Парламентського видавництва 2012 р.: 1) преференційні торговельні 

угоди; 2) ЗВТ; 3) митний союз; 4) спільний ринок; 5) повноцінна спільна 

валюта; 6) політичний союз, коли запроваджується координація широкого 

спектру сфер зовнішньої та внутрішньої політики, усуваються 

національні кордони в межах об’єднання, а в самому такому 

об’єднанні з’являються поступово елементи конфедерації або ж навіть 

федерації [311, с. 292-293]. Отже, порівняно з етапами економічної 

інтеграції, що вже були проаналізовані автором цього дослідження, до 

етапів міжнародної інтеграції включають ще й політичну інтеграцію 

після всіх етапів економічного об’єднання.  

Крім того, «Енциклопедія державного управління» виділяє ще такий 

вид інтеграції, як правова інтеграція – це «різновид інтеграційних 

процесів, що ґрунтується на засадах об’єднання певних частин в єдине 

ціле. Такими частинами в межах відповідного правового простору є 

національні правові системи, а єдиним цілим – регіональні чи 

універсальні міждержавні правові системи» [134, с. 326]. Зауважимо, 

що складовою правової інтеграції є адаптація (від лат. adaptatio) – 

«пристосування тих чи інших явищ до навколишнього середовища, 

умов існування; зміна їхньої форми чи змісту під впливом зовнішніх 

або внутрішніх чинників» [134, с. 326]. Окрім вищезазначеного, 

колектив «Енциклопедії державного управління» надає визначення 

інтеграції міжетнічній як «виду об’єднавчих процесів, що полягають у 

взаємодії двох чи більше етносів чи етнічних груп у рамках 

поліетнічної держави і ведуть до формування в них низки спільних 

духовно-культурних ознак, але не викликають зміни етнічної 

самосвідомості (у результаті такої взаємодії жодна з етнічних спільнот 

не втрачає своєї внутрішньогрупової ідентичності)» [134, с. 331]. На 

думку автора цього дослідження, характеристика міжетнічної 
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інтеграції є важливою у зв’язку зі значною увагою в науці і практиці 

державного управління до регулювання міжетнічних відносин у державі.  

Урешті-решт, після аналізу терміна «інтеграція» та різних видів 

інтеграцій звернімося до тлумачення самого терміна «європейська 

інтеграція». 

Знаний фахівець з європейської інтеграції, доктор наук з 

державного управління, професор І. Грицяк надав таке визначення 

європейської інтеграції в «Енциклопедії державного управління»: 

«процес усуспільнення державами-членами Європейського Союзу 

(ЄС) власних суверенітетів, створення ними спільних інституцій, яким 

вони делегували частину своїх національних повноважень для того, 

щоб рішення в певних сферах загальних інтересів могли ухвалюватись 

демократичним шляхом на загальноєвропейському рівні» [134, с. 329]. 

Таке саме визначення європейської інтеграції запропонував колектив 

Національної академії державного управління при Президентові 

України в науковій доповіді «Модернізація державного управління та 

європейська інтеграція України» у 2013 р. Відзначимо, що «Політична 

енциклопедія» [311] від 2012 р., на жаль, не пропонує визначення 

терміна «європейська інтеграція». 

Європейська інтеграція включає в себе два взаємопов’язані 

процеси: делегація компетенцій щодо політик на наднаціональний 

рівень для досягнення конкретних результатів політики, а також 

створення нових політичних інститутів із виконавчою, законодавчою і 

судовою владою [560]. На думку І. Грицяка, європейська інтеграція є 

закономірним соціальним процесом, який відбувається завдяки різним 

впливам, зокрема й управлінським, стосовно різних сфер суспільного 

життя в державах-членах ЄС, у державах-кандидатах, державах-

претендентах на вступ [80, с. 10].  

Відповідно до словника сучасної світової історії, європейська 

інтеграція є спробою сприяти економічному і політичному союзу в 

Європі, що виникла спочатку з бажання після Другої світової війни до 

інтеграції європейських держав настільки близько, щоб зробити ще 

одну війну між ними неможливою. Іншим центральним мотивом, що 

виник у 1980-х рр., є заклопотаність із приводу інтернаціоналізації і 

глобалізації торгівлі та політики, в яких відносно невеликі європейські 

держави можуть бути впливовим голосом у світовій політиці та 

економіці, якщо вони діятимуть у координації один з одним [611]. 

Отож відомо, що європейська інтеграція почалася після Другої 

світової війни. Можна також говорити про те, що на процес 

європейської інтеграції мали вплив як внутрішні, так і зовнішні 
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фактори. До зовнішніх факторів, окрім наслідків Другої світової війни, 

можна віднести й інші кардинальні геополітичні зміни, що сталися на 

зламі 1990-х рр. в Європі – розпад СРСР і трансформація колишніх 

соціалістичних держав у демократичні. Цей новий зовнішньополітичний 

фактор поставив країни ЄС перед необхідністю збереження 

стабільності та безпеки на континенті. Загалом доречно звернути увагу 

на те, що процес європейської інтеграції було детально проаналізовано 

автором у підрозділі 1.3 цієї роботи.  

Міждержавні організації наддержавного характеру, до яких можна 

віднести і ЄС, мають право ухвалювати рішення, що є обов’язковими 

як для самих держав, так і для їхніх фізичних та юридичних осіб. Такі 

рішення діють на території держав-учасниць поряд із національним 

законодавством [266]. А. Костенко визначив різні дослідницькі 

підходи до розуміння цього процесу європейської інтеграції. По-

перше, «метою європейських інтеграційних процесів визначається 

створення європейського ринку, що є єдиним шляхом для досягнення 

всезагального добробуту в рамках усієї Європи. По-друге, одержало 

поширення і зовсім інше тлумачення мети європейської інтеграції –

створення політичного об’єднання з надінституційним органом у 

різноманітних сферах на основі спільних історичних, духовних і 

культурних здобутків народів, а також збіг економічних і політичних 

інтересів держав» [197, с. 12]. 

Західні дослідники Р. Балме та Д. Чабане у спільній монографії 

«Європейське управління та демократія. Влада та протест в ЄС» 

відзначали, що європейська інтеграція впливає на соціальні та 

політичні взаємозв’язки на трьох різних рівнях: по-перше, на 

територіальному рівні – із розширенням їхніх меж і периметрів; по-

друге, на реляційному рівні – із трансформацією політичних акторів та 

мереж, що пов’язані з визначенням та розміщенням політичних 

ресурсів; по-третє, на когнітивному рівні – із появою нових цінностей, 

ідей або обґрунтуванням соціального порядку та його змін (таких, 

наприклад, як мир в Європі, ефективність ринку, права людини, 

європейська соціальна модель або субсидіарність та пропорційність в 

урядовому втручанні в різні процеси) [504, c. 14]. А український 

кандидат політичних наук Д. Дубов наголошував на тому, що 

«європейська інтеграція характеризується тісним взаємозв’язком і 

взаємодією процесів міждержавної співпраці учасників інтегративних 

процесів та внутрішньополітичних процесів у відповідних країнах» 

[117, с. 3]. 
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Слід зазначити, що не всі дослідники лише позитивно оцінюють 
результати європейської інтеграції. Так, на думку британського 
професора Дж. Кеннона, останні роки показують, що ЄС втратив свій 
шлях, імовірно, як наслідок надмірного ентузіазму його прихильників, 
таких як Ж. Делор і Р. Проді, а не роботи його критиків. Навіть в 
економічних питаннях досягнення ЄС виглядають менш вражаючими, 
так як економіки деяких держав, наприклад Німеччини, виглядають 
млявими і надто регульованими. Чітко антиамериканський тон 
проявився в економічних і військових питаннях із розмовами про 
«європейську суперсилу», що здатна збалансувати міць Америки. 
Схема розширення членства з 15 країн до майже 30, у тому числі з 
великою частиною держав колишнього соціалістичного блоку в Європі, 
на думку англійського науковця, випереджає можливості ЄС досягти та 
впровадити спільну політику. Дж. Кеннон вважав найгіршим те, що 
представники ЄС постійно виявляють найбільш вражаючу зневагу до 
демократичних процесів, наполягаючи на тому, щоб данці, які 
голосували «проти» на референдумі 1992 р., провели ще один 
референдум; а також щоб ірландці, які проголосували проти 
розширення ЄС у 2001 р., подумали і проголосували ще раз. Сумно, 
якщо «керована демократія» повернулася в новій формі і якщо 
благородна концепція співпраці, поваги і розуміння може бути 
зруйнована імперіалізмом, грандіозністю і бюрократією ЄС [512], за 
підсумками британського науковця. 

Важливим є те, що, на думку багатьох українських дослідників, у 
тому числі й А. Дмитренка, європейська інтеграція – це перш за все 
спосіб прискорення внутрішніх перетворень в Україні: «Концентруючись 
на ефективній економічній моделі соціально орієнтованої економіки, 
що ґрунтується на релігійних, культурних та етичних принципах, на 
демократичних засадах реальної свободи слова і захисту прав людини, 
стимулюватиметься ряд усеохопних змін в українському суспільстві і, 
зокрема, в економіці» [112, с. 15]. Тому можна говорити й про таке 
розуміння європейської інтеграції, як про спосіб прискорення 
демократичних та ринкових перетворень у постсоціалістичних 
державах Європи. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в результаті дослідження і 
співставлення понять «державна політика» та «європейська інтеграція», 
які складають термін «державна євроінтеграційна політика», останній 
можна визначити як стратегічний курс, спрямований на європейську 
інтеграцію в різних сферах у процесі об’єднання Європи, що 
формується, здійснюється й оцінюється органами державного 
управління і громадськістю. 
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2.2. Концептуально-методологічні засади та підходи до аналізу 

державної євроінтеграційної політики  

 

Після аналізу сутності та змісту поняття державної євроінтеграційної 

політики в цьому підрозділі звернімося до викладення концептуальних 

засад та підходів до аналізу державної політики у сфері європейської 

інтеграції.  

Закономірностями формування і здійснення публічної політики 

займається досить розвинена в західних державах наука – аналіз 

публічної політики (public policy analysis). Відповідно до «Енциклопедії 

державного управління» від 2012 р., аналіз державної політики є 

синонімічним терміном до аналізу публічної політики, адже він так 

перекладається зі спільного англомовного терміна «public policy 

analysis». У ній він визначений як «інтелектуальна діяльність, здійснювана 

на замовлення клієнта, основою якої є збирання та аналіз інформації 

щодо конкретної політичної проблеми, а продуктом є порада або 

рекомендація щодо ухвалення найкращого рішення з розв’язання 

проблеми» [132, с. 36]. На думку провідних українських учених у 

галузі державного управління О. Кілієвича і В. Тертички, аналіз 

державної політики – це комплекс процедур, що стосуються вироблення 

рекомендацій органам державної влади з приводу найкращого з-поміж 

можливих курсу дій, тобто державну політику загалом та її окремі 

елементи, а також оцінювання, моніторинг результатів і наслідків 

виконання державних рішень задля покращення суспільного розвитку 

[2, с. 4]. Вони звертали увагу на те, що рекомендації щодо вибору 

найкращих варіантів діяльності органів державної влади повинні 

ґрунтуватися на суспільних цінностях, на суспільному й соціальному 

виборі, який зроблено в демократичному суспільстві. Тому важливою 

характеристикою аналізу державної політики є його публічність 

(відкритість і прозорість), тобто залучення широких верств громадськості, 

експертів, науковців, недержавних організацій до дискусій перед 

ухваленням рішень [45, c. 12]. Зазначене свідчить про те, що аналіз 

державної політики, що має бути відкритим для громадянського 

суспільства та органів державної влади, можливий в умовах демократичної 

держави. 

Західні дослідники зауважують, що не в усіх, безперечно, випадках, 

періодах історичного поступу і сферах суспільного життя потрібне 

активне втручання держави. Інколи необхідною є продумана і часом 

небезболісна «робота над помилками». Вона має відбуватися, у тому 

числі, на основі ґрунтовних наукових досліджень, зокрема процедур 
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моніторингу та оцінювання в тій чи іншій сфері суспільного життя. 

Найголовнішим є те, що аналіз державної політики виробляє 

рекомендації щодо державної політики, а це має бути зроблено, 

базуючись на певних нормативних передумовах. Крім того, аналіз 

державної політики відрізняється від політичної науки орієнтацією на 

дію. Тож аналіз державної політики займається питаннями того, що ми 

як політична спільнота повинні робити, а не просто як це має бути 

[633, c. 6]. Вітчизняний учений І. Петренко наголошував на тому, що 

дослідження державної політики передбачає простеження множинних 

зв’язків між багатьма індивідами, групами й організаціями [294]. 

Аналіз державної політики, відповідно до тлумачення західних 

дослідників Е. Верслуіса, М. ван Кеулена та П. Стівенсона, – це 

«дослідження створення урядом правил, законів, цілей та стандартів, 

що визначають те, що уряд робить або не робить для створення 

ресурсів, переваг, витрат і тягарів» [660, c. 14]. Отже, аналіз державної 

політики в основному спрямований на вироблення рекомендацій 

органам державної влади щодо курсу дій держави в певній сфері, що 

ґрунтується на науково обґрунтованих висновках.  

Потрібно відзначити, що мета аналізу державної політики може 

бути різною. По-перше, дослідження державної політики може мати за 

кінцеву мету вироблення рекомендацій для відповідних дій державних 

управлінців у найближчому майбутньому. По-друге, краще розуміння 

або пояснення нещодавного минулого також може бути завданням 

аналізу державної політики. Крім того, певні дослідження можуть 

поєднувати дві зазначені вище мети. 

Водночас Е. Верслуіс, М. ван Кеулен та П. Стівенсон також 

виокремлюють дві головні мети аналізу державної політики, а саме: 

зрозуміти державну політику та покращити державну політику. На 

їхню думку, ці дві мети можна резюмувати як дві широкі категорії 

аналізу державної політики:  

1.  Перша категорія – «аналіз для політики» – практична, сфокусована 

на вдосконаленні державної політики категорія. Найчастіше результати 

державної політики не ті, які очікувалися, тому її вдосконалення є 

головним стимулом для аналізу державної політики. Потрібно зауважити, 

що цей вид аналізу найчастіше здійснюється тими, хто так чи інакше 

пов’язаний з урядом. За характером він є більш «приписувальним», адже 

визначає те, що пішло неправильно, і в якому напрямі потрібно 

рухатися далі. Тому такий аналіз політики є функціонально орієнтованим 

і має на меті зробити внесок в удосконалення державної політики в 

майбутньому. Адже визначаючи те, що пішло в реалізації державної 
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політики правильно, а що – ні, аналіз державної політики може 

привести до формулювання рекомендацій для використання акторами 

державної політики [660, c. 14].  
2.  Друга категорія – «аналіз самої політики» – академічна, 

спрямована на розуміння державної політики, на механізми її 
формування і функціонування категорія. У цій категорії головна мета 
полягає не стільки в розробленні кращої державної політики, а скоріше 
в покращенні розуміння того, як певна державна політика працює або 
не працює. Тому результати такого дослідження є менш «припису-
вальними», а натомість більш «описовими», «аналітичними» та 
«пояснювальними». Найчастіше цей вид аналізу державної політики 
ставить перед собою три дослідницькі мети: по-перше, вивчення 
змісту державної політики (спрямована на розуміння ґенези певної 
державної політики); по-друге, аналіз результатів державної політики 
(спрямована на розуміння варіацій у результатах державної політики 
найчастіше шляхом порівняльного аналізу); по-третє, вивчення 
процесу державної політики (спрямована на розуміння того, як 
виробляються рішення). І хоча це є переважно науковим видом аналізу 
державної політики, його результати часто доводять до відома тих, хто 
виробляє державну політику [660, c. 14].  

Отже, базуючись на двох основних вищезазначених цілях аналізу 
державної політики, автор вважає за потрібне відзначити, що це 
дослідження, спрямоване на аналіз державної євроінтеграційної 
політики України, проходитиме в рамках другої категорії – «аналіз 
самої політики». Тобто це аналітично-пояснювальне наукове дослідження, 
що ставить за мету вивчення процесу формування і реалізації державної 
євроінтеграційної політики України для кращого розуміння її змісту та 
результатів. Крім того, одним із завдань цього дослідження є формування 
пропозицій щодо вдосконалення державної політики на основі оцінки 
її результатів шляхом порівняння з особливостями реалізації 
державної політики у сфері європейської інтеграції держав ЦСЄ.  

У рамках аналізу державної євроінтеграційної політики України як 
«аналізу самої політики» для розуміння причин і наслідків прийняття 
та реалізації державної євроінтеграційної політики України автором 
буде застосовано причинно-наслідковий аналіз. Передусім відзначимо, 
що його основними поняттями є «причина» та «наслідок», які 
«описують причинний зв’язок між явищами. ... У процесі взаємодії 
двох явищ за наявності певних умов одне явище (причина) породжує, 
спричиняє до життя інше явище, подію, процес (наслідок)» [130, с. 44], – 
як в «Енциклопедії державного управління» його описує доктор наук з 
державного управління Ю. Сурмін. 
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Задля вивчення сучасного стану державної політики України у 

сфері євроінтеграції на основі розуміння варіацій у результатах 

державної політики буде використано компаративний метод 

дослідження – порівняння євроінтеграційної політики України та 

держав ЦСЄ, адже аналіз компаративний – це «аналіз порівняльний, 

метод наукового аналізу, що застосовується на теоретичному й 

емпіричному рівні дослідження з метою вивчення, типологізації, оцінки 

явищ, процесів, систем тощо» [130, с. 37].  

Аналіз державної політики часто передбачає реконструювання та 

характеристику одного або декілька її інструментів, механізмів або 

певних державних рішень. Відповідно, для вивчення політики як процесу 

найчастіше використовують кейс-метод (case study), або аналіз ситуацій, 

застосовуючи якісні методи аналізу. Як відомо, кейс-метод є «таким 

методом навчання, за якого тому, хто навчається, пропонують осмислити 

реальну життєву ситуацію. … По суті, він виступає методом аналітичної 

діяльності, спрямованим на поглиблене розуміння реальних практичних 

ситуацій, які виникають у політичному житті» [130, с. 54]. Отже, у цьому 

дослідженні державної політики України у сфері євроінтеграції автор 

використовуватиме кейс-метод – вивчення формування і реалізації 

державної євроінтеграційної політики на прикладі України. Крім того, в 

аналізі державної політики у сфері євроінтеграції інших держав ЦСЄ, у 

тому числі Польщі, також використовується кейс-метод,  як і під час 

характеристики таких документів, як УПС між Україною та ЄС і Угода 

про асоціацію між Україною та ЄС, для аналізу ситуації, що описується в 

них. 

При цьому для аналізу останнього документа і розробки 

альтернативних варіантів розвитку державної євроінтеграційної політики 

автор використовуватиме прогностичний аналіз: «діяльність із 

вироблення прогнозів. … Аналіз зводиться до прогностичної діагностики, 

з’ясування ступеня відповідності явища або процесу, що аналізується, 

майбутньому. … Його призначення полягає у формуванні прогнозів щодо 

майбутнього розвитку ситуації» [130, с. 46]. Зважаючи на те, що є два 

види прогностичного аналізу – нормативний і пошуковий, автор 

застосовуватиме саме нормативний прогностичний аналіз, коли задається 

майбутній стан системи і визначаються способи досягнення майбутнього, 

адже цей вид відповідає завданням прогностичного аналізу майбутньої 

державної євроінтеграційної політики після підписання та ратифікації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Для дослідження державної євроінтеграційної політики України 

доречно також використовувати проблемний аналіз, що базується на 
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понятті «проблема». А «під суспільною проблемою розуміється форма 
існування і вираження суперечностей між назрілою необхідністю 
певних суспільних дій і недостатніми ще умовами її реалізації» [130, с. 45]. 
Тож цей метод застосовуватиметься для аналізу Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС як об’єкта суперечностей між назрілою необхідністю 
суспільних дій у цьому напрямі і проблемними умовами її реалізації.  

Окрім цього, використовуватимуться методи статистичного 
аналізу. Ідеться про те, що під статистикою розуміють «практичну 
діяльність щодо збирання й узагальнення даних про різні соціально-
економічні явища і процеси; сукупність цифрових показників, які 
характеризують соціально-економічні явища і процеси; особливу 
галузь науки яка виникла з практичних потреб людей» [130, с. 583]. 
Відтак під час дослідження даних із різних аспектів державної 
політики на європейську інтеграцію, у тому числі статистичних даних 
«Євробарометра», міжнародних організацій тощо, автор застосовуватиме 
методи статистичного аналізу. 

В «Енциклопедії державного управління» доктори з державного 
управління В. Бакуменко і В. Тертичка узагальнили, що в процесі 
проведення аналізу державної політики досліджуються: законодавчі 
акти, розстановка політичних акторів у зв’язку з запланованими 
державними заходами; національні, державні, регіональні, галузеві 
програми, а також плани заходів уряду; державний бюджет; стан у 
різних сферах суспільної діяльності; потенційні конфлікти запропонованих 
та інших цілей і заходів; політичні наслідки рішень, їхні впливи на 
суспільство, економіку і довкілля; питання інформаційного забезпечення 
процесу, проблеми реалізації політики тощо [130, с. 43]. Саме тому, 
аналізуючи державну євроінтеграційну політику України, автор 
звертаме увагу переважно на вищеперераховані складові частини 
аналізу державної політики.  

Зокрема, автором застосовуватиметься формально-логічний аналіз 
нормативно-правових баз, який є різновидом «комплексного аналізу 
нормативно-правових баз, в основу якого покладено ідею про те, що 
кожна проблемно орієнтована нормативно-правова база регулює певну 
сферу або галузь діяльності» [130, с. 40] для аналізу нормативно-
правових актів щодо регулювання сфери євроінтеграційної стратегії 
України. 

У зв’язку з тим, що на переконання В. Бакуменка і В. Тертички, 
«аналіз державної політики завжди спирається на системний та 
ситуаційний аналіз» [130, с. 43], у цій роботі вони будуть 
використовуватися як основа дослідження.  

Характерно, що ситуаційний аналіз «ґрунтується на сукупності 
прийомів і методів осмислення ситуації, її структури, визначення 
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факторів впливу, тенденцій розвитку тощо» [130, с. 57]. Зрештою, як 
наголошує український науковець з державного управління Ю. Сурмін, 
ситуаційний аналіз є «інструментом ситуаційного підходу, який разом 
із системним підходом складає методологічну базу сучасного 
управління» [130, с. 59]. 

Системний аналіз – це «аналіз, в основу якого покладено системний 
підхід – виділення елементів системних об’єктів державного управління, 
визначення їхніх якісних і кількісних характеристик, взаємодії; опис 
структури досліджуваної системи, зв’язків, способів передавання 
внутрішньої та зовнішньої інформації» [130, с. 53]. Тому кінцевим 
продуктом системного аналізу є модель об’єкта для дослідження його 
функціонування і вплив різноманітних факторів на нього. Отже, це 
державна євроінтеграційна політика України, і вплив факторів на її 
формування та реалізацію.  

Для розуміння ґенези державної євроінтеграційної політики 
України автором буде застосовано історичний науковий підхід, що є 
«загальним методом дослідження, який виходить з історичної парадигми 
та чинників (політичних, економічних, соціальних, культурних тощо), що 
впливають на суспільний розвиток, та допомагає відстежувати такий 
вплив у часовому просторі, передбачити й аналізувати його еволюцію, 
адекватну викликам часу» [131, с. 334]. 

Узагальнюючи, можна говорити про те, що в ході дослідження 
державної євроінтеграційної політики України автором буде 
використано як якісні, так і кількісні методи аналізу. 

Перейдімо до аналізу підходів до розуміння державної політики, у 
результаті чого обґрунтуємо той підхід, що використовуватиметься 
для дослідження державної євроінтеграційної політики. 

Відзначимо, що існують різні підходи до процесу вироблення 
політики залежно від контексту та цілей. Наприклад, певні дослідники 
використовують підхід до аналізу правових основ вироблення 
державної політики і до можливостей вироблення державної політики 
різними державними інститутами.  

Загальноприйнятий же підхід, який наводять зарубіжні і вітчизняні 
науковці, називається циклом державної політики (або етапами 
державної політики) (див. рис. 2.1). Зауважимо, що перевагою 
циклічної моделі політики є її здатність бути орієнтиром, а недоліком 
можна вважати відносний брак гнучкості. Однак, розбиваючи 
складний процес державної політики на етапи (або міні-процеси), 
завдання аналізу державної політики стає більш можливим. 

Відповідно до висновків провідного західного дослідника у сфері 
державного управління Дж. Андерсона, підхід до аналізу державної 
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політики як до процесу, який також називають циклом політики (або 
етапами політики) (див. рис. 2.1), має декілька переваг. По-перше, і 
найголовніше, такий підхід з акцентом на процесі політики 
централізує увагу навколо інститутів та посадових осіб, які ухвалюють 
рішення щодо державної політики та тих факторів, що впливають на 
їхні рішення. По-друге, державна політика найчастіше включає в себе 
певні етапи. По-третє, такий підхід є гнучким і відкритим до змін. Так, 
додаткові етапи може бути включено, якщо досвід вказує на те, що 
вони можуть підсилити опис та дослідження. По-четверте, підхід з 
акцентом на процесі політики допомагає показувати динамічну 
політику в розвитку, а не статичну та міжсекторальну. Він займається 
еволюцією політики та вимагає того, щоб замислювалися над тим, що 
рухає політику від одного етапу до іншого. Окрім того, він допомагає 
робити наголос на зв’язках між учасниками вироблення та реалізації 
державної політики. Політичні партії, групи інтересів, законодавчі 
процедури, президентські зобов’язання, громадська думка та інші 
аспекти можуть бути розглянуті разом через те, що вони допомагають 
пояснити формування державної політики. По-п’яте, такий підхід не 
має національно-культурного забарвлення, а значить може бути 
використаний для дослідження державної політики в різних державах 
[501, c. 5-6]. Вважаємо, що такий підхід до аналізу державної політики 
відповідає завданням аналізу державної євроінтеграційної політики. 

 

 
 

Рис. 2.1. Циклічна модель формування і реалізації  
державної політики 

 

Джерело: [487, с. 13].  



Державна євроінтеграційна політика України: 
теорія, методологія, механізми 

98 

Власне бачення етапів державної політики запропонував вітчизняний 

дослідник І. Петренко. На його думку, у виробленні державної політики 

можна виділити п’ять, а не шість етапів: 1) ініціювання політики – 

визначення та аналіз суспільних проблем, формування цілей і 

пріоритетів державної політики; виокремлюють два види суспільних 

проблем: ті, що перебувають під контролем влади і розв’язуються нею, 

і ті, що виникають у суспільстві, але поки що – поза політичною увагою; 

2) формування політики – розробка державної політики, що передбачає 

узгодження інтересів, цілей і засобів їх досягнення; 3) ухвалення 

політики – легітимізація та фінансування державної політики, що 

передбачають закріплення розробленої політики в низці рішень і 

програм; 4) реалізація політики – здійснення та моніторинг державної 

політики, що передбачає комплекс заходів з упровадження ухвалених 

рішень і програм; 5) оцінка політики – оцінка державної політики, 

спрямована на перевірку її ефективності та якості, і регулювання 

державної політики; наслідком цього етапу може бути або коригування, 

або відмова від політики, що запроваджується [294] (див. рис. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Етапи вироблення державної політики 
 

Джерело: [294]. 
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Свій внесок у дослідження державної політики зробив український 

дослідник О. Дем’янчук, який виділив такі аспекти державної 

(публічної) політики: формулювання проблеми, ідеї державної 

політики; дослідження проблеми, публічне обговорення; координація 

інтересів різних груп чи секторів; розробка державної політики для 

розв’язання проблеми; реалізація державної політики; оцінка 

результатів реалізації політики [96, с. 33].  

Для дослідження етапів циклу державної політики можна 

сформулювати можливі питання відповідно до п’яти етапів циклу 

державної політики, які визначили Е. Верслуіс, М. ван Кеулен та 

П. Стівенсон (див. додаток Б). Отже, можна підсумувати, що 

розповсюдженим і корисним підходом до аналізу державної політики є 

етапний підхід, або цикл державної політики (див. рис. 2.3).  

 

 
 

Рис. 2.3. Етапи в циклі державної політики 
 

Джерело: [660, c. 20]. 

 

Аналіз державної політики починається з уявлення про державну 

політику, що характеризується своїм власним життєвим циклом, який 

має початок, середину і, можливо, кінець [660, c. 19]. При цьому 

зазначимо, що найчастіше політика еволюціонує з часом. 
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Чітко особливості аналізу державної політики відповідно до її 

етапів відзначили Е. Верслуіс, М. ван Кеулен та П. Стівенсон. По-

перше, у державній політиці існує еволюція від ідей як думок до ідей, 

викладених на папері у формі державної програми або закону; а також 

еволюція від діяльності з упровадження державної політики та, 

зрештою, оцінки того, що робити зараз і в майбутньому. По-друге, 

такий підхід робить наголос на взаємодії між різними політичними 

акторами й інститутами протягом тривалого періоду часу, під час 

якого залучення до цього процесу певного окремого політичного 

актора може змінитися, так само як і конфігурація груп політичних 

акторів може змінитися в результаті змін політичних інтересів. По-

третє, цей підхід до аналізу державної політики відповідно до її етапів 

пропонує простий шлях для спроби систематизувати наявні знання, 

базуючись на уявленні про чітко хронологічні серії функціональних, 

орієнтованих на результат етапів, в яких численні політичні актори 

виконують завдання для реалізації власних інтересів і відповідно до 

їхніх можливостей діяти [660, c. 22]. 

Аналіз державної політики відповідно до етапів має й свої 

недоліки. Наприклад, до певних недоліків аналізу державної політики 

відповідно до її етапів Е. Верслуіс, М. ван Кеулен та П. Стівенсон 

відносять такі: 

1) цей підхід припускає можливий порядок імовірних дій. Однак 

він не визначає, як довго кожен етап має тривати; 

2) етапи державної політики можуть помилково пропонувати те, 

що державна політика завжди триває відповідно до чіткого порядку 

успішних її етапів. Як немає чіткого початку або кінця певної 

державної політики або хоча б таких, які можна було б чітко 

відзначити, так немає і чіткого моменту, коли діяльність із вироблення 

й реалізації державної політики переходить з одного етапу на інший. 

Тому етапи державної політики можуть частково збігатися іншими її 

етапами, а також із діяльністю певних політичних акторів; 

3) використання підходу до аналізу державної політики відповідно 

до етапів може призвести до надмірної раціоналізації будь-якого 

пояснення попередніх подій відповідно до очікування того, що 

повинно йти далі або того, що мало б бути (засновуючись на 

історичних прикладах). Однак потрібно мати на увазі те, що значна 

частина діяльності уряду спрямована саме на адміністрування. Отже, 

момент вироблення державної політики або її впровадження просто 

підтримується урядом без значущих рішень; 
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4) аналіз державної політики відповідно до її етапів (або 

відповідно до циклів державної політики) не дає відповідь на питання 

«Чому?». Це означає, що використання цього підходу не пропонує 

жодних ознак причин того, чому державна політика переходить від 

одного етапу до іншого або чому цей процес прискорюється чи 

сповільнюється. Ближче до закінчення циклу державної політики вона 

може бути повторно скоригована для того, щоб зробити державну 

політику такою, що більш відповідає зовнішньому середовищу на той 

момент. До того ж на будь-якому етапі процесу державної політики 

зовнішні фактори можуть також призвести до коригування державної 

політики або термінів її реалізації [660, c. 22-23].  

Зважаючи на проаналізовані автором підходи до аналізу державної 

політики у вітчизняній та зарубіжній науці з державного управління, 

можна узагальнити, що всі вони спираються на уявлення про державну 

політику як про процес, що можна представити у вигляді певних 

етапів державної політики; при цьому різні за кількістю відповідно до 

визначень різних учених етапи або замикаються в коло, формуючи 

таким чином цикл державної політики (див. рис. 2.1. та 2.3), або ж етапи 

державної політики виходять логічно одне з одного (див. рис. 2.1). Усе 

ж таки можна говорити про те, що всі ці підходи до аналізу державної 

політики, незважаючи на те, чи вони звертають головну увагу на етапи 

державної політики, чи на замкнений цикл державної політики, що 

складається з тих же етапів, є схожими за своєю суттю. Тим не менш, 

автор цього дослідження використовуватиме підхід до аналізу 

державної політики відповідно до її етапів у циклі державної політики. 

Зауважимо, що цей підхід до аналізу політики відповідно до етапів 

(циклів) не є ідеальним підходом до аналізу державної політики. Крім 

того, застосування такого підходу не означає, що державна політика 

завжди структурована поетапно у хронологічній послідовності, коли 

один етап державної політики виходить з іншого. Однак цей підхід є 

широко розповсюдженим у сучасній науці державного управління, а 

тому він буде адаптований і застосований автором у цьому 

дослідженні. 

Отже, аналіз державної політики у сфері європейської інтеграції в 

цьому дослідженні буде проведено відповідно до трьох визначених 

автором етапів державної політики: по-перше, формування державної 

політики України на європейську інтеграцію; по-друге, реалізація 

державної євроінтеграційної політики України; по-третє, оцінка 

державної політики України на європейську інтеграцію (див. рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Три етапи в циклі державної політики 
 

Джерело: розроблено автором. 

 

У зв’язку з тим, що на будь-якому етапі процесу державної політики 

зовнішні фактори можуть призвести до коригування державної політики 

або термінів її реалізації, у цьому дослідженні буде розглянуто такий 

зовнішній фактор, як стратегія ЄС щодо України, адже він, на думку 

автора, може впливати на коригування Україною державної 

євроінтеграційної політики на етапі її оцінки. Актуальність цього 

дослідження, із точки зору автора, викликана також тим, що на сьогодні 

державну євроінтеграційну політику під час її оцінки може бути 

скориговано для того, щоб зробити державну політику такою, що більш 

відповідає зовнішньому середовищу на теперішній момент. 

Зауважимо, що кожен із трьох етапів державної політики у сфері 

європейської інтеграції (формування державної політики, реалізація 

державної політики та оцінка державної політики), які було визначено 

автором для запропонованого дослідження, теоретично ґрунтуються на 

основі різних підходів до аналізу державної політики, проаналізованих 

автором раніше в цьому підрозділі.  

Західні дослідники звертали увагу на те, що як і наука аналізу 

державної політики ще не розробила домінантної теоретичної традиції, 

так і немає єдиної загальноприйнятої теорії до аналізу політики ЄС. 

Тому теоретичні підходи до аналізу процесу політики ЄС є спробами 

проаналізувати певні його частини: по-перше, етапи ухвалення рішень; 

по-друге, поведінку акторів у межах циклу політики; та, по-третє, 

пояснити результати [660, c. 4]. Саме на аналіз цих аспектів і спрямоване 

запропоноване дослідження євроінтеграційної політики України. 

Беручи до уваги те, що важко визначити чіткий початок або кінець 

певної державної політики, а також через те, що немає й чіткого 
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моменту, коли діяльність із вироблення й реалізації державної 

політики переходить з одного етапу на інший, вітчизняні дослідники 

найчастіше не розмежовують різні етапи державної політики, а 

аналізують відразу процес формування та реалізації державної 

політики. 

Зауважимо, що за традицією на Заході державну політику 

виробляють обрані посадові особи – міністри. Призначені посадові 

особи відповідають за розробку державної політики (оцінка варіантів, 

наслідки обрання того чи іншого варіанта) і допомагають її визначати, 

а також за запровадження державної політики (надання програм) і 

проведення оцінювання політики [397, с. 251]. Характерно, що 

державну політику проголошують лише певні органи державної влади, 

як правило вищі, а здійснює її вся система державного управління 

[132, с. 123], як зазначено у вітчизняній «Енциклопедії державного 

управління».  

Так, в Україні визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики 

належить до повноважень ВРУ (стаття 85 Конституції України), а 

здійснення внутрішньої і зовнішньої політики віднесено до компетенції 

КМУ (стаття 116 Конституції України). В Указі Президента України 

«Про систему центральних органів виконавчої влади» на міністерства 

покладається «забезпечення реалізації державної політики у визначеній 

сфері діяльності» [373]. Варто враховувати, що в Україні ж «центральні 

органи виконавчої влади беруть участь у формуванні державної 

політики як у цілому, так і за відповідними напрямами» [132, с. 123]. 

Відомо, що державна політика у певній сфері суспільної діяльності, як 

правило, проголошується відповідним правовим актом. Міністерства 

та інші центральні органи виконавчої влади в Україні, згідно з 

положеннями про їхню діяльність, забезпечують проведення державної 

політики у відповідній галузі діяльності. Вони переважно забезпечують 

підготовку проектів відповідних правових актів, якими регламентується 

проведення певної державної політики [132, с. 123].  

Відзначимо дослідження Р. Зубека та Х. Стекера, в якому приділено 

увагу ролі національного законодавчого органу державної влади у 

формулюванні державної політики. По-перше, у демократичних 

державах прийняття важливих напрямів державної політики потребує 

схвалення законодавчого органу. По-друге, він за своєю природою має 

схильність до продукування непередбачуваних результатів. Це 

означає, що якщо лише певні форми інституційної стабілізації не є 

наявними, то ухвалення рішень у парламенті може саме по собі бути 

основним джерелом невизначеності державної політики [664, c. 63-65].  
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Не можна оминути увагою також, що крім ВРУ, КМУ і державної 

адміністрації у визначенні цілей і напрямів державної політики 

активну участь беруть політичні партії, наукові інститути й центри, 

засоби масової інформації, неурядові громадські організації, профспілки 

тощо. Відтак, як зауважується в «Енциклопедії державного управління», 

«усе це ускладнює проблему знаходження соціального консенсусу різних 

політичних і соціальних сил із цього питання в умовах політичного 

плюралізму. Велике значення має також позиція виборців, на яку 

орієнтуються політичні і державні лідери» [132, с. 123]. Тобто 

політика впливає на формування і реалізацію державної політики так 

само, як і громадянське суспільство. 

Процес формування і реалізації державної політики є справді 

багатогранним і складним (див. рис. 2.5). У зв’язку з тим, що вітчизняна 

наукова школа розглядає державне управління як особливий тип 

соціального управління, важливими є, насамперед, управлінські засади 

формування та реалізації державної політики. Із точки зору державного 

управління, для якого держава як соціальна організація є ієрархічним 

соціальним процесом, процес формування і реалізації державної 

політики має певні особливості, що характеризують його сутність 

[243], на думку А. Мерзляка. 

 

 
Рис. 2.5. Особливості формування і реалізації державної політики 

 

Джерело: [243]. 

 

Потрібно також наголосити на тому, що важливим фактором для 

успіху в реалізації державної політики є правильне формулювання її 
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цілей. Наприклад, урядові визначення «соціально орієнтована 

політика» або не є цілями як такими, або ж залишаються деклараціями, 

з яких небагато можна зрозуміти і про сутність, і про напрям 

здійснюваної політики [96, с. 33]. Особливістю ж цілей державної 

політики є те, що вони зазвичай ідентифікуються на початковій стадії 

процесу її вироблення, однак із часом можуть змінюватися і в деяких 

випадках визначатися лише ретроспективно [65, с. 38], на чому 

акцентують увагу Б. Гогвуд і Л. Ган. Цілі державної політики мають 

бути оприлюднені для того, щоб ті, хто братиме участь в її реалізації, і 

ті, на кого вона спрямована, розуміли та були згодні її підтримувати.  

До дійових осіб розробки і реалізації державної політики можна 

віднести: урядові органи; політичні організації (політичні партії); 

професійні організації; громадські (неурядові) організації; засоби 

масової інформації; законодавчу владу; судові органи; органи 

місцевого самоврядування тощо. Це так зване «моделювання процесу 

державної політики», відповідно до даних Л. Пала [397] (див. рис. 2.6). 
 

 
 

Рис. 2.6. Моделювання процесу формування і реалізації  

державної політики 
 

Джерело: складено на основі даних Л. Пала [397]. 
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Наголосимо на тлумаченні Конституції як джерела державної 

політики в сучасному демократичному суспільстві, адже на рівні 

Конституції закладаються ті цінності, які покликана забезпечувати 

держава [60]. Крім того, державна політика відображає не лише 

найбільш важливі цінності суспільства, а також і конфлікт між 

цінностями. Урешті-решт, «державна політика становить одну з 

багатьох різних цінностей, якій надається найвищий пріоритет у будь-

якому ухваленому рішенні» [571, c. 6], – зауважують закордонні 

дослідники М. Крафт та С. Фарлонг. Тому при аналізі державної 

політики на європейську інтеграцію потрібно звертати увагу на ті 

цінності, які закладені в Конституції Україні. 

На думку І. Петренка, найважливішу роль у реалізації державної 

політики відіграють законодавчі й виконавчі органи влади, а також 

громадські об’єднання та організації. Отже, створюється «залізний 

трикутник» (див. рис. 2.7), що об’єднує всіх учасників, в якому кожний 

відіграє відведену йому роль, виконуючи певні функції. Разом вони 

можуть істотно впливати на розробку та реалізацію державної 

політики в певній сфері, відстоюючи свої інтереси. Громадські 

об’єднання й організації покликані виконувати в цьому трикутнику 

функції артикулювання та агрегування інтересів об’єктів політики 

[294]. Отож важливим аспектом під час розробки та реалізації 

державної політики є врахування громадської думки щодо її положень. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 2.7. Трикутник реалізації державної політики 
 

Джерело: складено автором на основі [294]. 
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Так, на переконання О. Лазарєвої, державна політика реалізується 

як через державні інститути публічної влади, так і через суспільство. 

Влада, використовуючи сучасні методи формування громадської думки, 

намагається досягти ефективної мобілізації суспільства і, таким чином, 

змушена докладати зусилля для отримання зворотної реакції у формі 

суспільної підтримки у вирішенні проблеми [219]. Можна зазначити, 

що питання участі громадян у процесі вироблення й реалізації 

державно-управлінських рішень корелюється з принципами прозорості 

і відкритості державного управління. 

На переконання британських дослідників державної політики, для 

того, щоб виробити державну політику так, щоб вона працювала, 

виробники політики не можуть просто ухвалювати закони та видавати 

накази. Вони повинні переконати людей наслідувати ці накази, якщо 

вони мають стати частиною загальної практики [633, c. 5]. Тому 

необхідно більш активно залучати громадян до розробки, реалізації й 

оцінки державної політики.  

Через те, що етапи державної політики можуть частково збігатися з 

іншими її етапами, зважаючи на проаналізоване, автор цього 

дослідження вважає найбільш важливим аналізувати «аспекти» (тобто 

механізми державної євроінгтераційної політики) в межах етапів 

державної політики України у сфері європейської інтеграції.  

Звернімо увагу на більш вузьке та більш широке трактування 

механізмів формування і реалізації державної політики, на які розділяє 

механізми вітчизняна дослідниця з державного управління О. Труш. У 

широкому значенні державна політика реалізується через державний 

механізм управління, до складу якого входять механізми державного 

управління, місцевого самоврядування, механізми функціонування 

громадського і приватного секторів тощо. У більш вузькому сенсі 

реалізація державної політики здійснюється за допомогою комплексного 

механізму державного управління, який включає набір окремих 

механізмів (правовий, організаційний, економічний тощо), що дозволяє 

реалізувати конкретний напрям державної політики відповідно до сфер 

суспільної діяльності [443]. У зв’язку з зазначеним, у нашому дослідженні 

буде проаналізовано комплексний механізм державного управління, що 

включає набір окремих механізмів. Наприклад, правовий механізм 

державного управління – «один із важливих механізмів державного 

управління, що складається зі сукупності правових засобів, за допомогою 

яких поведінка суб’єктів суспільних відносин приводиться у відповідність 

до вимог і дозволів, що містяться в нормах права» [443]. Загалом, 

правовий механізм державного управління – це нормативно-правове 
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забезпечення державної політики: Конституція України, міжнародні 

договори, закони і постанови ВРУ, укази Президента України, постанови і 

розпорядження КМУ і т. п. Необхідною умовою функціонування 

правового механізму є діяльність державних органів, адже держава 

формує правовий простір, здійснює через свої органи правотворчу, 

правозахисну і правоохоронну діяльність. 

Організаційний механізм державного управління – сукупність 

різних за своєю природою конкретних процесів і дій, що ведуть до 

утворення та вдосконалення взаємозв’язків між складовими елементами в 

механізмі управління і мають організовувати регулювання, управління в 

інтересах державної влади ефективну діяльність державно-управлінської 

системи. Основне призначення організаційних елементів у складі 

комплексного механізму управління – формування та посилення 

організаційного потенціалу суб’єктів управління як складової частини 

системи управління [443]. О. Федорчак характеризує також 

організаційний механізм у складі комплексного механізму державного 

управління як «об’єкти, суб’єкти державного управління, їхні цілі, 

завдання, функції, методи управління та організаційні структури, а також 

результати їхнього функціонування» [454]. Крім того, організаційний 

механізм «Енциклопедія державного управління» визначає як 

«послідовність етапів проектування структур, детального аналізу й 

визначення системи цілей, продуманого виділення організаційних 

підрозділів і форм їх координації для забезпечення функціонування 

деякого комплексу (організаційної системи)» [133, с. 262].  

Економічний механізм – «механізми державного управління 

банківською, грошово-валютною, інвестиційною, інноваційною, 

кредитною, податковою, страховою діяльністю тощо» [454], тобто 

економічні чинники європейської інтеграції України, включно з фінансовим 

механізмом реалізації державної політики інтеграції нашої держави до ЄС.  

Політичний механізм «формування економічної, соціальної, фінансової, 

промислової політики тощо» [454] – механізм формування і реалізації 

державної євроінтеграційної політики шляхом політичного діалогу. 

Інституційний механізм державного управління – механізм 

формування і реалізації державної євроінтеграційної стратегії на 

основі інституційних засад співробітництва України з ЄС. 

Зауважимо, що вищеперераховані механізми комплексного 

механізму державного управління є основними для цього дослідження, 

однак не винятковими.  

Система державного управління у сфері державної євроінтеграційної 

політики в Україні є досить складною та включає такі елементи: 
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суб’єкт управління, яким є органи державної влади, що здійснюють 

розробку та реалізацію державної політики у сфері євроінтеграції 

України; об’єкт управління – сфера державної євроінтеграційної політики, 

діяльність якої спрямована на забезпечення інтеграції України до ЄС; 

управлінська діяльність – організація суспільних відносин, забезпечує 

прямі та зворотні зв’язки між суб’єктом і об’єктом управління.  

Узагальнюючи цей підрозділ, підіб’ємо підсумок, що в дослідженні 

державної політики України у сфері європейської інтеграції буде 

проаналізовано комплексний механізм державного управління та 

використовуватиметься підхід до аналізу державної політики відповідно 

до її етапів. Концептуальні засади цієї роботи зумовили вибір відповідних 

методів дослідження, обґрунтованих у цьому підрозділі.  

 

 

2.3. Механізми формування та реалізації державної стратегії 

євроінтеграції держав Центральної та Східної Європи 

 

1 травня 2004 р. відбулося п’яте розширення ЄС, так зване 

розширення на Схід. Уперше Євросоюз поповнили відразу десять 

держав, з яких вісім – постсоціалістичні країни ЦСЄ (Естонія, Латвія, 

Литва, Польська Республіка, Угорщина, Чеська Республіка, Словенія, 

Словацька Республіка). Ще дві країни регіону (Болгарія та Румунія) 

приєдналися до ЄС через три роки, у 2007 р., коли відбулося шосте, на 

сьогодні вже передостаннє розширення ЄС після вступу до ЄС 

Хорватії 1 липня 2013 р. Для більшості держав п’ятого розширення ЄС 

реалізація програми підготовки до вступу охопила близько 11 років, а 

для Болгарії та Румунії  – 14-15 років. Уперше членами ЄС стали 

країни (крім Кіпру й Мальти), які лише  наприкінці 1980-х рр. почали 

перехід від соціалістичної економіки до ринкового господарства, від 

авторитарної держави до демократії європейського зразка. У процесі 

євроінтеграції України велике значення має вивчення та узагальнення 

досвіду тих постсоціалістичних держав ЦСЄ, що вже стали членами 

ЄС, адже з теоретико-методологічної точки зору важливим у процесі 

європейської інтеграції нашої держави є максимальне використання 

аналогічного досвіду цих держав.  

Саме тому проаналізуємо механізми формування й реалізації 

державної політики на європейську інтеграцію держав ЦСЄ, 

визначивши поняття механізму в державному управлінні. 

Так, механізми державного управління – це «способи розв’язання 

суперечностей явища чи процесу в державному управлінні, послідовна 
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реалізація дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій 

орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних 

форм і методів управління» [130, с. 375], відповідно до «Енциклопедії 

державного управління», яка була підготовлена вченими Національної 

академії державного управління при Президентові України. Крім того, 

вітчизняні вчені надають визначення цього поняття. Наприклад, 

механізм державного управління будь-якою сферою діяльності – «це 

система взаємоузгоджених важелів, за допомогою яких здійснюються 

конкретні заходи і через які держава впливає на суспільну діяльність 

людей з метою досягнення визначених цілей» [8, c. 204].  

Особливості відповідних механізмів зумовлює специфіка державного 

управління. Масштабність і складність об’єкта державного управління, у 

ролі якого виступає все суспільство, зумовлює необхідність формування 

великого узагальнювального механізму, або державного механізму 

управління. Конкретні механізми державного управління, що описують 

регулювання сфер життєдіяльності населення, також є достатньо 

громіздкими [130, с. 375].  

Державний механізм – це «структура і підпорядкування всіх 

державних організацій, що здійснюють покладені на них законодавчі 

завдання і функції. Державний механізм – у першу чергу, управлінський 

механізм, що діє на підставі закону, використовує такі методи 

управління, як переконання, економічний вплив, примус, регулювання, 

керівництво державними справами» [68, c. 40]. Державний механізм – 

система всіх державних організацій (наприклад, державні органи, 

державні підприємства і державні установи), що реалізують завдання і 

функції держави. Державні органи – це певним чином організовані 

групи осіб (колективи) і посадові особи, які діють на правовій основі і 

здійснюють свої повноваження шляхом ухвалення та реалізації 

державно-владних (загальнообов’язкових) рішень. Система державних 

органів становить державний апарат. Державні підприємства і державні 

установи – це такі організації, які під керівництвом державних органів 

безпосередньо реалізують завдання і функції держави у сфері 

виробництва матеріальних (підприємства) чи нематеріальних (установи) 

благ. Державні підприємства і державні установи не є державними 

органами, оскільки не виступають суб’єктами державної вади [480, 

c. 118]. Існує й інше визначення державного механізму. Державний 

механізм – це «сукупність органів державної влади, організованих на 

засадах конституційного принципу поділу державної влади для 

реалізації цілей держави. Основним елементом державного механізму 

є апарат державного управління, який відіграє важливу роль у 
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виконанні основних функцій і завдань держави» [237, c. 48], 

відповідно до словника термінів і понять з державного управління за 

редакцією доктора наук з державного управління В. Малиновського. 

Згідно зі словником термінів з конституційного права, «за більш 

вузького трактування державного механізму він ототожнюється з 

державним апаратом, а за більш широкого – крім державних органів, 

охоплює решту інститутів держави, що становлять її організаційну 

основу, у тому числі інститути державної території, громадянства, 

державної власності, бюджетної, грошової і банківської систем, 

державних систем освіти, науки, культури, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення тощо. Тож виокремлюються організаційно-політична, 

організаційно-економічна, організаційно-соціальна й організаційно-

культурна складові державного механізму» [480, c. 118]. Так само 

релевантним для цього дослідження є те, що «залежно від засобів, які 

використовуються в конкретних механізмах державного управління, 

вони можуть бути політичними, економічними, соціальними, 

організаційними та правовими, а також комплексними відповідно до 

основних сфер суспільної діяльності» [130, с. 375], згідно з 

«Енциклопедією державного управління». 

Держави ЦСЄ після закінчення «холодної війни» і перших вільних 

виборів 1989-1990-х рр. почали формувати свої зовнішньополітичні 

пріоритети, проголосивши «повернення до Європи» [144, с. 53; 57, 

с. 15-16; 95, с. 8; 171, с. 10] основним напрямом зовнішньої політики. 

Як відзначила доктор політичних наук Л. Ярова, «перспектива прийняття 

в європейську спільноту була важливим чинником успішного розвитку 

країн Центральної Європи і Балтії в 1990-х рр. ХХ ст., для яких мета 

вступу в ЄС стала однією з рушійних сил швидкої трансформації цих 

посттоталітарних держав в економічно і політично ліберальні демократії» 

[494, с. 5]. Виходячи з цього, саме євроінтераційний напрям державної 

політики став визначальним для держав цього регіону та їхньої 

стратегії розвитку в різних сферах.  

У 1991 р. держави ЦСЄ, зокрема Республіка Польща, Угорщина, 

Чехословаччина, почали підписувати так звані Європейські угоди (або 

ж асоційовані угоди) з Європейським Співтовариством [539]. Доктор 

юридичних наук В. Муравйов зауважив, що «Європейські угоди про 

асоціацію країн Центральної та Східної Європи з ЄС виходять із того, 

що гармонізація є головною передумовою економічної інтеграції у 

Співтовариство» [255, с. 12]. На переконання кандидата політичних 

наук Л. Кіцили, ці угоди «піднесли їхні відносини з ЄЕС на якісно 

новий рівень, відкрили їм шлях для поступової лібералізації торгівлі, 
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прийняття європейського законодавства, заклали правові основи для 

надання допомоги в межах спеціальних програм Співтовариства» 

[171, с. 8]. 

Після укладання асоційованих угод з ЄС політика держав ЦСЄ 

була спрямована на адаптацію національного законодавства до норм і 

стандартів Євросоюзу, більш тісну економічну інтеграцію, співпрацю 

в пріоритетних напрямах зовнішньої політики. Головною метою 

імплементації цих угод було створення зони вільної торгівлі між ними 

та ЄС через скасування митних зборів та інших торговельних бар’єрів 

до кінця 1990-х рр.  

Більшість вітчизняних науковців вважають, що Європейські угоди 

стали основним механізмом реалізації стратегій держав ЦСЄ на 

європейську інтеграцію, а тому досягли своєї головної мети: «мета 

виконати Копенгагенські критерії членства в ЄС державами-кандидатами 

обумовила спрямованість внутрішньої та зовнішньої політики їхніх 

урядів – демократичні суспільні перетворення, зміцнення громадянського 

суспільства, глибокі ринкові трансформації за сприяння союзних 

інституцій та поглиблення політичного співробітництва з державами-

членами ЄС» [179, с. 9]. Кандидат юридичних наук І. Березовська 

наголосила на тому, що угоди про асоціацію стали правовою основою 

розширення Євросоюзу. Такі угоди, укладені ЄС з європейськими 

середземноморськими країнами, країнами ЦСЄ і Західних Балкан, 

мали на меті підготувати інтеграцію цих асоційованих держав до 

інтеграції в ЄС, що значною мірою визначило специфіку правового 

регулювання відносин сторін в умовах асоціації. Вступ до ЄС 

асоційованих держав ЦСЄ у 2004 та 2007 рр. підтвердив значення 

асоціації як організаційно-правового механізму, що забезпечує найвищий 

рівень співробітництва двох сторін, а також дає можливість асоційованим 

країнам підготуватися до виконання тих зобов’язань, що пов’язані із 

членством в ЄС [31, с. 9]. Слід також відзначити, що схожим шляхом 

укладання угод про стабілізацію й асоціацію пішли також і Балканські 

держави, перша з яких – Хорватія – стала членом ЄС 1 липня 2013 р., 

хоча зовнішні та внутрішні умови євроінтеграції, у першу чергу 

наслідки збройних конфліктів на Балканах 1990-х рр., відрізняють 

процес євроінтеграції Балканських держав від держав ЦСЄ.  

Беручи до уваги важливість укладання угод про асоціацію з ЄС для 

просування процесу євроінтеграції, певні вчені, зокрема доктор 

політичних наук О. Ковальова [179, с. 14], звертають увагу на те, що в 

Європейських угодах не було положень щодо визначеної перспективи 

членства, а також термінів вступу до ЄС. Лише в преамбулі угоди між 
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ЄС та Польщею було відзначено намір Польщі стати членом ЄС: 

«визначаючи той факт, що кінцевою метою Польщі є отримання 

членства в Співтовариствах і що ця асоціація, на думку Сторін, 

допоможе досягти цієї мети» [540]. При цьому на включенні такого 

формулювання в угоду наполягала Польща. 

Проте наголосимо, що Європейські угоди було прийнято до 

визначення ЄР у 1993 р. Копенгагенських критеріїв членства в ЄС. 

Саме після рішень Копенгагенського саміту 1993 р. в ЄС сформувався 

окремий напрям політики – «східна політика ЄС», а держави ЦСЄ 

почали подавати офіційні заявки на вступ до ЄС.  

На вищезазначене звертала увагу І. Березовська. У кандидатській 

дисертації з юридичних наук вона відзначила, що без визначення 

Копенгагенських критеріїв членства в ЄС Європейські угоди про 

асоціацію не стали б такими двосторонніми документами, що готували 

асоційовані держави до набуття членства в ЄС. Вона наголосила, що 

сам факт укладення угоди про асоціацію не має значного впливу на 

початок процедури вступу до ЄС, тому що для Євросоюзу важливим є 

формальне визнання статусу держави-кандидата на членство в цій 

організації та подання цією державою офіційної заявки на вступ. Тобто 

дослідження вищевикладеної проблеми підвело І. Березовську до 

висновку про те, що реалізація асоціації і процедура набуття членства 

в ЄС – пов’язані, але різні процеси: «Говорити про існування такого 

виду асоціації, як підготовка до членства в Євросоюзі, можна лише 

умовно, оскільки положення багатьох угод про асоціацію між ЄС і 

третіми країнами не визначають заздалегідь можливості набуття 

асоційованою країною членства в Об’єднанні» [31, с. 9]. Очевидно, 

головним видається те, що для створення асоціації з перспективою 

набуття членства в ЄС держава-кандидат має відповідати певним 

критеріям членства, які й було визначено на саміті в Копенгагені.  

У результаті рішень Копенгагенського саміту 1993 р. Угорщина і 

Польща подали офіційні заявки на вступ до ЄС у 1994 р., Словаччина – 

у 1995 р., а Чехія – у 1996 р. Із цього часу їхня державна політика була 

спрямована на набуття повноправного членства в ЄС шляхом виконання 

Копенгагенських критеріїв членства, ухвалення та імплементації 

урядових програм розвитку, політичного діалогу з ЄС і продовження 

реформ відповідно до європейських стандартів у різних галузях.  

У процесі реалізації стратегії інтеграції до ЄС держави ЦСЄ 

розв’язували схожі проблеми економічного і політичного характеру, 

пов’язані з постсоціалістичними трансформаціями. Наприклад, наявність 

великої кількості дрібних виробників, якість продукції, що не 
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відповідала європейським стандартам тощо. Тому держави регіону 

були вимушені йти на непопулярні серед населення методи реформ. 

При цьому краще переорієнтацію на європейські стандарти якості 

переживали приватні підприємства, а не державні [144, с. 54]. Окрім 

того, кандидат політичних наук М. Басараб зауважував, що загалом 

вигідні договори про асоціацію з державами ЦСЄ не завжди 

спрацьовували на користь держав цього регіону. До негативних 

аспектів процесу євроінтеграції з боку країн-членів ЄС, на думку 

М. Бесараба, можна віднести, наприклад, недостатнє фінансування 

цього процесу і прагнення держав-членів ЄС будь-яким чином 

захистити власні економічні інтереси: установлення дискримінаційних 

обмежень для нових держав-членів на початковому етапі (сільське 

господарство, переміщення робочої сили тощо), а також спроби 

зменшення своєї частки фінансування спільного бюджету [22, с. 9]. 

Вищезазначені проблеми процесу європейської інтеграції, у тому 

числі, вплинули на ставлення громадян держав щодо вступу до ЄС. 

Наприклад, настрої громадян Польщі щодо вступу до ЄС змінювалися 

протягом процесу євроінтеграції: якщо в 1996 р. частка прибічників 

інтеграції в ЄС доходила до 80 %, то перед самим вступом до ЄС їх 

кількість не досягала вже 60 % [22, с. 9]. Тому на такому важливому 

механізмі євроінтеграційної політики, як інформаційна політика 

держави щодо формування позитивної громадської думки з приводу 

євроінтеграції, наголошував і вітчизняний дослідник В. Дем’янець. 

Зрештою, відповідно до результатів його кандидатського дослідження, 

саме успішна державна інформаційна політика щодо вступу до ЄС 

стала вагомою складовою євроінтеграційної політики держав цього 

об’єднання (Республіки Польща, Чеської Республіки, Республіки 

Словаччина та Угорщини) [95, с. 10]. Тобто державна інформаційна 

політика щодо інтеграції до ЄС є одним із дієвих механізмів 

євроінтеграції держави. 

Системні реформи в постсоціалістичних державах ЦСЄ, незважаючи 

на певні труднощі, відбувалися під увагою та контролем з боку ЄС. 

Наприклад, упродовж усього періоду підготовки до вступу, держави 

ЦСЄ отримували значну фінансову допомогу з його фондів, таких як 

PHARE [514], SAPARD [516], ISPA [515], а також брали участь у 

багатосторонніх програмах ЄС [57, с. 19]. Практика використання 

таких фінансових інструментів ЄС, як ISPA і SAPARD, відповідала 

прийнятим в об’єднанні принципам розподілу ресурсів союзних фондів 

між державами-членами. SAPARD же була першою децентралізованою 

програмою допомоги державам-кандидатам. Вона характеризувалась 
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самостійним розподілом державами-кандидатами всіх коштів і 

контролем за їх використанням. Відтак управління в її рамках надало 

можливість створити в державах ЦСЄ такі фінансові механізми, що 

були практично ідентичними до фінансових механізмів у самому ЄС, а 

це, у свою чергу, полегшило впровадження правил та регулювання ЄС 

до національних правових систем держав-кандидатів на вступ із ЦСЄ. 

Зрештою, внесок SAPARD у підготовку до вступу держав ЦСЄ було 

визнано суттєвим [179, с. 12]. Наприклад, держави Балтії отримували 

значні кошти за програмами допомоги. Так, загальна сума дотацій у 

1991-2001 рр. із боку ЄС через інструменти підтримки країн-кандидатів 

(PHARE, SAPARD, ISPA тощо) склала: для Латвії – 319 млн євро, 

Литви – 527 млн євро, Естонії – 323 млн євро. У результаті кандидатського 

дослідження «Європейська інтеграція країн Балтії (1991-2004 рр.)» 

В. Завадським було зроблено висновок, що розміри допомоги країнам 

Балтії з боку ЄС у перерахунку на душу населення були найвищими, 

порівняно з іншими державами ЦСЄ, і така динаміка зберігалася після 

вступу країн Балтії в ЄС [143, с. 10]. Отже, отримання державами ЦСЄ 

значної фінансової допомоги з фондів ЄС для проведення системних 

реформ та адаптації до європейських стандартів у різних сферах можна 

назвати важливим фінансовим механізмом інтеграції до Євросоюзу. 

Крім того, залучення іноземних інвестицій із держав-членів ЄС до 

держав ЦСЄ стало одним з економічних механізмів економічної 

інтеграції держав. Відзначимо, наприклад, що позитивний ефект на 

економіку Латвії, Литви та Естонії справило збільшення інвестицій, які 

надходили з держав-членів ЄС. За результатами підрахунків 

В. Завадського, загальний обсяг прямих інвестицій в економіку цих 

держав Балтії за період 1992-2002 рр. склав 8 761 млн євро. На його 

думку, такі капіталовкладення зіграли значну роль в економічному 

зростанні та укріпленні зовнішньоекономічних зв’язків із країнами ЄС 

[143, с. 10] колишніх республік СРСР Балтії. 

Кандидат економічних наук О. Шнирков відзначив, що важливими 

факторами структурних перетворень у державах – нових членах ЄС 

із ЦСЄ є надходження іноземних інвестицій і структурна допомога 

ЄС. Він вважав, що за рахунок прямих іноземних інвестицій країни-

кандидати змогли досить швидко адаптуватися до умов єдиного 

внутрішнього ринку ЄС: «їхній нагромаджений обсяг досяг у 2004 р. 

191 млрд євро, або ж 40 % від відповідного сумарного показника 

ВВП держав – нових членів ЄС. Загалом сума обсягів прямих 

іноземних інвестицій і відповідної допомоги ЄС у 1989-2006 рр. 

становила в цілому 242 млрд євро» [482, с. 9] у держави ЦСЄ.  
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Одним із механізмів інтеграції до ЄС можна назвати гармонізацію 

внутрішнього законодавства асоційованих країн із правом Євросоюзу. 

Визначимо, що в процесі підготовки держав ЦСЄ до вступу в ЄС було 

переглянуто вимоги з гармонізації законодавства: від асоційованих 

держав уже вимагалося привести своє законодавство у відповідність 

до «спільного доробку ЄС» (acquis communautaire), визначеного в 

додатку до «Білої книги». У докторській дисертації з юридичних наук 

В. Муравйова показано, що способами гармонізації в рамках асоціації 

держав ЦСЄ з ЄС виступали: приєднання до міжнародних угод, 

сторонами яких є країни-члени Євросоюзу; приведення національного 

законодавства асоційованих держав у відповідність із правом ЄС; 

укладання сторонами угод щодо взаємного визнання чинних стандартів 

[255, с. 12]. Кандидат наук з державного управління Г. Дмитренко 

зауважив, що держави, які «наближаються до вступу в ЄС, мають повністю 

асимілювати законодавство Європейського Союзу та утримуватись від 

запровадження будь-яких заходів, що вступають у конфлікт із 

законодавством ЄС» [112, с. 11]. На думку кандидата юридичних наук 

О. Лаби, гармонізацію права асоційованих держав із правом ЄС потрібно 

розглядати як етап у процесі поступової уніфікації правових норм ЄС 

та держав – не членів ЄС, що співпрацюють із ним [214, с. 16]. 

Крім того, для більшості держав ЦСЄ дієвим механізмом інтеграції 

до ЄС стала євроатлантична інтеграція. Це можна пояснити тим, що 

хоча після створення ЄС у 1990-х рр. було створено окремий стовп 

політики ЄС у напрямі спільної зовнішньої політики та політики 

безпеки, реалізація його положень тільки починалася і знаходилася на 

етапі консультацій усередині самого ЄС. За таких умов значну роль в 

інтеграції держав ЦСЄ у спільний європейський простір безпеки 

відіграло членство в Північноатлантичному Альянсі. При цьому 

звернімо увагу на те, що формально європейська та євроатлантична 

інтеграції розглядалися окремо. Тим не менш, як підсумувала 

О. Ковальова, «фактично ж вступ до НАТО або намір набути членства 

в Альянсі виявились передумовою вступу до ЄС» [179, с. 9]. Отже, такі 

держави, як Польща, Угорщина і Чехія, стали першими державами 

ЦСЄ, що почали процес євроатлантичної інтеграції, який розглядався 

ними як один із механізмів інтеграції до ЄС. 

О. Ковальова виділила три етапи взаємовідносин ЄС із країнами 

ЦСЄ до початку переговорів про вступ. На її думку, кожен етап 

відобразив еволюцію спільної східної політики ЄС, а також процес 

розробки і реалізації стратегій євроінтеграції урядів держав ЦСЄ. На 

першому етапі (1989-1991 рр.) державами ЦСЄ було задекларовано 
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намір розпочати новий вектор зовнішньої політики «повернення до 

Європи», а ЄС відзначив свою готовність до пошуку форм інтеграції 

постсоціалістичних держав Європи. Потрібно враховувати те, що про 

перспективи членства держав ЦСЄ в ЄС у той період не йшлося. На 

другому етапі (1992-1993 рр.) політичний діалог ЄС і держав ЦСЄ 

відбувався в рамках Європейських (або ж асоційованих) угод, а його 

логічним завершенням стало затвердження критеріїв членства в ЄС 

(Копенгагенських критеріїв членства). Третій етап (1994-1997 рр.) 

почався поданням перших заяв держав ЦСЄ про членство в ЄС [179, с. 9].  

Готовність країн-кандидатів на вступ визначалася на основі звітів, 

що подані в ЄК міністерствами закордонних справ, комітетами з 

питань європейської інтеграції держав-кандидатів, а також на основі 

експертних оцінок спостерігачів від ЄС, резолюцій ЄП, статистичних 

даних міжнародних фінансових інститутів [57, с. 17], як узагальнив 

Т. Герасимчук у кандидатському дослідженні з історичних наук «Країни 

Центральної Європи в політиці Європейського Союзу (1989-2004 рр.)». 

У 1997 р. ЄС затвердив «Порядок денний – 2000» – програму 

розширення ЄС на основі стратегії «вступу хвилями». Унаслідок цього 

на Люксембурзькому саміті в грудні 1997 р. Польща, Угорщина, Чехія, 

Естонія, Словенія й Кіпр були включені до «першої хвилі» розширення, а 

вже в березні 1998 р. в ЄС було розпочато переговори про їхній вступ 

[57, с. 17]. Таке рішення ЄС викликало занепокоєння тих держав 

ЦСЄ, що не були включені до «першої хвилі» розширення ЄС на 

Схід разом із тими п’ятьма державами, що були включені. Відомо, 

що особливе ставлення до такої політики та її результатів виникло у 

Словаччини, адже вона до 1992 р. була разом із Чехією однією 

державою – Чехословаччиною, однак у результаті такого рішення 

ЄС через свою не таку підготовленість до вступу до ЄС, як Чехія, 

могла залишитися з іншої сторони кордону від Чехії – нового члена 

об’єднаної Європи.  

Тому різні можливі проблеми від вступу держав ЦСЄ «хвилями» 

й інші фактори призвели до того, що таку політику було переглянуто. 

Так, під час Гельсінського саміту в грудні 1999 р. та Копенгагенського 

саміту в грудні 2002 р. було змінено політику ЄС щодо вступу держав 

ЦСЄ: замість стратегії вступу «хвилями» було прийнято стратегію 

«рівних можливостей». Відтак переговори про вступ почалися з усіма 

десятьма державами-кандидатами з ЦСЄ, а також із Кіпром і Мальтою. 

Із ними вже було підписано Партнерські угоди зі вступу, в основу яких 

було покладено спільні пріоритети співробітництва з виконання 

критеріїв членства в ЄС. Отож рішення Копенгагенського саміту 
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формально завершили переговорний процес про вступ, що створило 

можливість для всіх держав ЦСЄ стати членами ЄС у 2004 р., а для 

двох – у 2007 р.  

У кандидатській роботі В. Панової відзначено, що держава, яка 

отримує перспективу набуття членства в Євросоюзі, стикається з 

необхідністю впровадження реформ у сфері публічної адміністрації 

для забезпечення успішної інтеграції в ЄС. Ці реформи, окрім усього 

іншого, стосуються надання самостійності розвитку специфічних 

територій, що займають позицію між місцевими і державними рівнями 

управління в державі шляхом використання їхнього економічного 

комплексу й особливостей регіональної ідентичності. Вона дійшла 

висновку, що процес формування регіональної політики та її результати в 

нових державах-членах ЄС із регіону ЦСЄ набули нових рис та темпів 

завдяки фондам ЄС [292, с. 18]. Відповідно, децентралізація та формування 

ефективної системи місцевого самоврядування є важливою передумовою 

набуття членства в ЄС, про що свідчить надання фінансової та іншої 

допомоги ЄС державам-кандидатам на вступ для проведення реформ 

у цій сфері управління в державі. 

Слід відзначити, що важливою політичною передумовою прийняття в 

ЄС держав ЦСЄ стали різні позиції провідних держав-членів Євросоюзу, у 

першу чергу Німеччини та Франції, щодо конкретних держав-кандидатів на 

вступ із регіону ЦСЄ.  

Наприклад, Німеччина підтримувала вступ держав Литви, Латвії та 

Естонії до ЄС. До того ж саме під час головування ФРН в ЄС у 1997 р. було 

ухвалено рішення про включення держав Балтії в стратегію підготовки до 

вступу. Таке лобіювання інтересів, на переконання В. Завадського, 

зумовлене не лише економічними чинниками, а й геополітично важливим 

стратегічним положенням держав Балтії, особливо для Німеччини, яке стає 

дедалі вагомішим. Не можна оминути увагою й те, що у випадку країн 

Балтії, як і більшості інших держав ЦСЄ, рішення ЄС щодо визначення 

успішності виконання різних критеріїв їхнього членства в ЄС визначалось 

переважно політичними мотивами. Але, незважаючи на низку 

нерозв’язаних питань у цих державах, аналітики з ЄК загалом позитивно 

оцінювали стан їхньої підготовки до членства в ЄС [143, с. 11-12]. Можна 

говорити про те, що не лише економічні, а більше політичні чинники, а 

також підтримка Німеччиною євроінтеграції держав Балтії стали 

визначальними в успішному набутті членства Латвією, Естонією та Литвою 

у 2004 р. 

Підсумуємо, що підтримка таких потужних держав об’єднаної 

Європи, з ініціативи яких і почалася європейська інтеграція після 
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Другої світової війни, як Німеччина і Франція, має виняткове значення 

в процесі набуття членства в ЄС. Зважаючи на те, що Туреччина, 

наприклад, яка отримала статус асоційованого члена ЄС ще в 1987 р., 

однак і досі не стала членом об’єднання, у тому числі й через 

негативну позицію Німеччини з цього питання, можна зробити 

висновок про важливість позитивної позиції Франції та Німеччини 

щодо вступу будь-якої держави до ЄС. 

Однак менш потужні держави ЄС також відігравали свою роль в 

євроінтеграційному процесі держав ЦСЄ, адже підтримка кожної держави-

члена ЄС на період переговорного процесу держав ЦСЄ 15 держав-членів 

Євросоюзу потрібна для набуття членства в об’єднанні через процедуру 

ратифікації угод кожним членом ЄС. Португалія, наприклад, постійно 

підтримувала розширення ЄС на Схід. На думку західних дослідників, таку 

позицію Португалії можна пояснити не лише стандартними причинами, 

заснованими на максимізації добробуту, геополітичних питаннях тощо. Як 

відомо, через те, що Португалія пройшла схожий до постсоціалістичних 

держав ЦСЄ шлях до демократії та зміни ідентичності, португальська 

підтримка розширення ЄС на Схід засновувалася на її власному досвіді 

переговорів про вступ до Євросоюзу. Крім того, повністю підтримуючи 

східне розширення ЄС, Португалія могла в цьому діяти разом із державами-

членами ЄС, що становлять її «ядро», при цьому вона ставала сама дедалі 

більше «серцевиною», тобто більш європейською [645], на переконання 

М. Шуккінка та А. Нієманна.  

Для аналізу євроінтеграції держав ЦСЄ можна представити такі 

закономірності передвступного переговорного процесу, які виявила 

О. Ковальова. У першу чергу, відзначимо, що одночасно з декількох 

розділів acquis communautaire переговори проводились, як правило, із 

представниками групи держав-кандидатів. О. Ковальова вважала, що 

це надало делегаціям держав ЦСЄ важливі переваги, а саме: 

можливість прогнозувати розвиток власного переговорного процесу, 

засновуючись на досвіді інших кандидатів на вступ, а також 

можливість консультацій між собою. Доречно також звернути увагу на 

те, що були передбачені три етапи обговорення порядку відкриття для 

переговорів розділів acquis communautaire. Так, на першому етапі 

узгоджувались найменш проблемні питання, що не потребували змін у 

національному законодавстві держав-кандидатів, на другому вже 

обговорювались ті положення, упровадження яких розпочалося, а на 

третьому – найбільш складні правові норми. Не можна оминути 

увагою також те, що перед усіма державами-кандидатами ЦСЄ на 

членство в ЄС постали схожі проблеми: участь у спільній сільсько-
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господарській політиці, квотування продукції та державні субсидії 

фермерам, законодавство про власність на землю, регулювання ринку 

праці, готовність взяти на себе зобов’язання членства щодо спільної 

політики у сфері юстиції і внутрішніх справ (прикордонний контроль, 

візовий режим, питання міграції, співробітництво між органами 

внутрішніх справ і суду) тощо. Виходячи з цього, О. Ковальова дійшла 

висновку, що переговорний процес показав дієвість політичних 

механізмів щодо зближення позицій сторін [179, с. 12]. Отож політичні 

й правові механізми стали одними з головних засобів інтеграції до ЄС 

держав ЦСЄ.  

Розглянемо досвід євроінтеграції окремих держав ЦСЄ, вико-

ристовуючи метод кейс-стаді. Розпочнімо з процесу інтеграції до ЄС 

держав Балтії, адже вони, як і Україна, були не просто пост-

соціалістичними, а й пострадянськими державами регіону, тобто 

колишніми членами РС. 

Спеціаліст з євроінтеграції держав Балтії В. Завадський умовно розділив 

процес вступу Латвії, Литви та Естонії до ЄС на три етапи. На його думку, 

кожний етап показує як зміну політики ЄС щодо держав-кандидатів на 

вступ, так і дії урядів держав Балтії з реалізації основних положень 

узгоджених інтеграційних стратегій. Перший етап, що характеризується 

початком політичного діалогу та включенням до економічної політики ЄС 

держав Балтії, починається з 1991 р. – моменту встановлення 

дипломатичних відносин Литви, Латвії та Естонії з Європейськими 

Співтовариствами, а закінчується підписанням угод про вільну торгівлю 

між ними та ЄС у 1994 р., що стали підґрунтям економічної співпраці 

сторін. Важливою подією цього етапу став саміт Європейської Ради в 

Ессені (9-10 грудня 1994 р.), де на найвищому офіційному рівні було 

проголошено, що країни Балтії мають перспективи набуття повноправного 

членства в Євросоюзі. Під час другого етапу, що почався з 1995 р. з 

підписання угод про асоційоване членство (Європейських угод) в ЄС трьох 

держав Балтії, розпочався перехід до нового рівня відносин, коли сторони 

чітко визначили цілі й завдання на шляху до більш глибокої інтеграції. Так, 

у цей період було закладено підвалини політичної співпраці сторін, а вже 

наприкінці 1995 р. Латвія, Литва та Естонія подали заявки на вступ до ЄС. 

Третій етап, що являв собою перехід до більш тісних відносин між ЄС та 

державами Балтії не лише в економічній, а й у політичній сфері, розпочався 

в 1998 р. із представлення Рішень Ради ЄС, де було визначено чіткі вимоги 

до держав-кандидатів на вступ. Відтак цей останній етап характеризувався 

висуненням чітких вимог із боку ЄС та початком їх виконання державами 

Балтії. Завершальною подією процесу євроінтеграції зазначених держав 
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можна вважати саміт ЄС в Афінах, під час якого 16 квітня 2003 р. були 

підписані угоди про вступ із десятьма країнами: Болгарією, Чехією, 

Естонією, Угорщиною, Латвією, Литвою, Польщею, Румунією, 

Словаччиною та Словенією. Разом із тим референдуми, проведені в країнах 

Балтії щодо вступу в ЄС, демонстрували високий рівень підтримки 

населенням євроінтеграції. Однак кінцевим терміном вступу країн Балтії до 

ЄС В. Завадський вважав 1 травня 2004 р., коли вони офіційно набули 

повноправного членства в ЄС [143, с. 13]. 

Проаналізуємо досвід Республіки Польща в реалізації стратегії на 

інтеграцію до Євросоюзу.  

Згідно з Постановою Ради ЄС № 3906/89 від 18 грудня 1989 р. «Про 

економічну допомогу Республіці Угорщина та Польській Народній 

Республіці» [514], Польща отримувала фінансову допомогу від ЄС для 

просування постсоціалістичних реформ. Починаючи з того ж 1989 р., 

Польща почала визначати державну стратегію на інтеграцію до ЄС 

(тоді ще Європейські Співтовариства). Так, ще 19 вересня 1989 р. вона 

підписала угоду про торгівлю і торговельну співпрацю з ЄС, що була 

не лише базисом для подальших двосторонніх відносин, але й початком 

майбутніх переговорів з приводу отримання асоціації з ЄС. Такий 

намір був виражений польським Прем’єр-міністром Т. Мазовєцким у 

його промові в ЄП у лютому 1990 р., а в червні 1991 р. Міністр 

закордонних справ Польщі К. Скубішевскі у своєму зверненні до 

Польського Парламенту задекларував намір Польщі стати членом 

Європейського Співтовариства [619].  

Польща офіційно подала заявку для початку переговорів із приводу 

укладання Угоди про асоціацію з ЄС 19 травня 1990 р., а в грудні того ж 

року переговори почалися. Уже 16 грудня 1991 р. уряд Польщі підписав 

Європейську угоду або ж Угоду про асоційоване членство, що стала 

рамковим документом, який регулював процес інтеграції Польщі до 

ЄС. Угода набрала чинності 1 лютого 1994 р., хоча її частина про 

спільні торговельні відносини діяла ще з 1 березня 1992 р. [619]. У ній 

зазначалася можливість повноправного членства Польщі в ЄС за умови 

виконання поставлених вимог: по-перше, проведення політичного 

діалогу, насамперед через інституційний механізм, у межах якого 

рішення є обов’язковими для виконання; по-друге, створення асиметричної 

ЗВТ із чіткими часовими рамками відкриття ринків та адаптації їх 

функціонування до умов ЄС; по-третє, необхідність адаптації 

польського законодавства до норм acquis communautaire [22, с. 8]. 

Згідно з пунктом 2 Угоди, її цілі були такими: «забезпечити відповідні 

рамки для політичного діалогу, що дозволяло б розвиток тісних 
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політичних зв’язків між Сторонами; просувати розширення 

торговельних та гармонічних економічних відносин між Сторонами та 

прискорити динамічний економічний розвиток та добробут у Польщі; 

забезпечити основу для фінансової і технічної допомоги Польщі з боку 

Співтовариств; забезпечити відповідні рамки для поступової інтеграції 

Польщі в ЄС» [540]. 

Процес переговорів про вступ Польщі до ЄС почався 31 березня 

1998 р., коли пройшло перше засідання Міжнародної конференції зі 

вступу, а завершився в грудні 2002 р. Угоду про вступ було підписано 

в Афінах 16 квітня 2003 р., після ратифікації якої Польща разом з іншими 

сімома державами ЦСЄ стала членом ЄС 1 травня 2004 р. [619].  

Якщо характеризувати внутрішній процес забезпечення євроінтеграції 

Польщі, то в цій державі було ухвалено низку документів, що становили 

правовий механізм її підготовки до вступу в ЄС: «Національна 

стратегія інтеграції» (Narodowa strategia integracji) [599] від 1997 р. і 

«Стратегія національної безпеки Республіки Польща» (Strategia 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej) [655] від 1997 р., а 

також «Стратегія розвитку польської співпраці» (Strategia Polskiej 

Współpracy na rzecz rozwoju) [654] від 2003 р. 

У «Національній стратегії інтеграції» від 1997 р. зазначалося, що 

стратегічною метою Республіки Польща є інтеграція до ЄС, а для 

отримання членства в ЄС Польщі потрібно виконати вимоги в 

галузях економіки і права [599, с. 1]. Тому Стратегію, в якій було 

визначено стратегічні напрями дій, було прийнято для реалізації мети 

Польщі стати членом Євросоюзу.  

У «Стратегії розвитку польської співпраці», що була ухвалена 

МЗС Республіки Польща в листопаді 2003 р., тобто за півроку до її 

вступу до ЄС у травні 2004 р., відзначалося, що «як член Євросоюзу, 

Польща буде користуватися фондами ЄС, щоб прискорити розвиток 

держави» [654, с. 3]. Крім того, у цьому документі зверталася увага 

на те, що Польща, так само як і інші держави ЄС, повинна мати таку 

інституційну систему на основі кращих у світі стандартів і 

процедур, щоб скористатися перевагами членства в ЄС у цій галузі, 

які б призвели до розширення можливостей для розвитку польських 

підприємств, неурядових організацій та інших установ недержавного 

сектору [654, с. 4]. 

Як узагальнив М. Басараб, визначальною рисою цих документів 

була чітка постановка завдань, відповідальних за їх виконання та 

визначення джерел фінансування. Отож добре організований 

інституційний механізм та конкретність документації, що приймалася, 
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стали визначальними чинниками послідовного просування Польщі до 

ЄС. Водночас інституційне забезпечення євроінтеграції здійснювали 

два головні інститути, що зосередили в собі всі інтеграційні питання. 

Інститут Уповноваженого уряду з питань європейської інтеграції та 

закордонної допомоги став першим таким інститутом, який було 

створено 26 січня 1991 р. Із 8 серпня 1996 р. його замінив Комітет 

європейської інтеграції з Бюро як потужним виконавчим органом. 

Результатом діяльності цих органів, на переконання М. Басараба, і 

стало вироблення найважливіших державних документів із забезпечення 

процесу євроінтеграції: «Програми дій з адаптації економіки та 

правової системи до вимог Європейської угоди» (1993), «Національної 

стратегії інтеграції» (1997), «Національної програми приготування 

Польщі до членства в ЄС» (1998). Він наголосив на тому, що досвід 

Польщі вказує на те, що важливим є спосіб організації інституційного 

забезпечення процесу євроінтеграції, а визначальним у цьому плані є 

відповідальне ставлення до роботи тих органів, що створені ЄС та 

державою-кандидатом на вступ, а також наявність єдиної національної 

структури, яка зосереджує на собі весь спектр питань інтеграції до ЄС. 

Окрім того, він звернув увагу на те, що важливе місце в успіху 

євроінтеграції посідає швидкість та якість проведення євроінтеграційної 

політики. Так, цей учений зазначив, що Польща не очікувала сигналів 

з ЄС, а перша проводила активні приготування до зближення з ЄС 

[22, с. 3-8]. Виходячи з цього, польські дослідники в період реалізації 

державної політики на європейську інтеграцію, зокрема З. Чубинський 

[519] і В. Якобік [567], аналізували впроваджувані економічні й інші 

реформи в Польщі відповідно до її стратегічної мети, що полягала в 

членстві в ЄС. Урешті-решт, результати загальнонаціонального 

польського референдуму з питання вступу до ЄС показали, що 

більшість населення підтримує євроінтеграцію [625].  

Цікавим для України є і досвід Чехії в процесі її вступу до ЄС, 

особливо порівняно з польським досвідом. 

Три етапи становлення державної євроінтеграційної політики Чехії 

виділила Л. Кіцила. Перший етап (1990-1992 рр.) вона характеризувала 

протиставленням європейського вибору соціалістичному минулому. 

Другий етап (1993-1997 рр.) розпочався після розпаду Чехословацької 

федерації і появи Чеської Республіки і був періодом єврооптимістів і 

єроінтеграторів при владі. Третій етап, що почався з 1998 р., знову 

відзначався співставленням політик наа Схід і на Захід, але в контексті 

того, що Чехія утвердилася у своєму виборі політики на Захід і у 

своєму обережному ставленні щодо Сходу. Ця держава успішно 
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виконувала вимоги щодо створення єдиного ринку з ЄС. Саміт у Ніцці 

став переломним моментом у прогресі Чеської Республіки щодо 

вступу в ЄС, укладену в межах Ради угоду про приєднання, так само 

як і у випадку з Польщею, було передано до ЄП і офіційно підписано 

16 квітня 2003 р. в Афінах. Після підписання угода була ратифікована, 

а чеський референдум із питання вступу, що відбувся 15-16 червня 

2003 р., підтвердив бажання чеських громадян інтегруватися до ЄС 

[171, с. 12-13]. Отож Чехія офіційно стала членом ЄС 1 травня 2004 р. 

Відзначимо, що створення двох незалежних держав у 1992 р. – Чеської 

та Словацької  не змінило прагнення як Чеської, так і Словацької 

Республік продовжити курс на інтеграцію до ЄС, який розпочала 

федеративна Чехословаччина.  

Із приводу приєднання Чехії до програм ЄС, що регламентувалися 

Додатковим протоколом до Європейської Угоди з відкриття програм 

ЄС асоційованим членам (підписана Чехією в 1997 р.), то це було 

частиною підготовки держави до євроінтеграції. Так, окрім програм 

PHARE, SAPARD, ISPA, починаючи з 1997 р. Чехія брала участь в 

інших європейських програмах. За даними Л. Кіцили, участь у 

програмах частково фінансувалася за програмою PHARE (близько 75 %), 

а також із державного бюджету Чехії (близько 25 %); водночас на 

загальне річне асигнування програм PHARE, ISPA та SAPARD для 

Чехії як основного інструментарію попереднього вступу призначалося 

близько 180 млн євро [171, с. 13-14].  

Для реалізації державної політики на євроінтеграцію чеський уряд 

розробив «Національну програму підготовки Чеської Республіки до 

членства в ЄС», що окреслювала заходи з реформування законодавства, 

економіки та інших галузей, а результати цієї підготовки реєструвалися 

Європейською Комісією в регулярному звіті [171, с. 13]. Крім того, 

було проголошено та впроваджено в життя «Національну стратегію  

регіонального розвитку» (National Strategy for Regional Development) 

[57, с. 8].  

Власне, якщо порівнювати досвід євроінтеграції Чехії з проаналізованим 

польським досвідом, то можна побачити такі аналогії. По-перше, 

Чехословаччина, так само як і Польща, із перших днів постсоціалістичного 

державотворення заявила про свої наміри інтегруватися до Європейських 

Співтовариств. По-друге, якщо Чехія уклала першу угоду про торговельну 

та економічну співпрацю з ЄЕС у травні 1990 р., то Польща – на рік 

раніше – у вересні 1989 р. По-третє, попередні угоди в обох державах 

було замінено асоціативною угодою (Європейська угода) в один день – 

16 грудня 1991 р. По-четверте, після затвердження 1993 р. 
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Копенгагенських критеріїв, необхідних для набуття повноправного 

членства в ЄС, Чеська Республіка, так само як і Польська Республіка, 

почала виконання цих умов для набуття членства в ЄС. По-п’яте, 

обидві держави отримували значну фінансову допомогу з фондів ЄС, 

таких як PHARE (хоча Польща раніше), SAPARD, ISPA, а також брали 

участь у багатосторонніх програмах ЄС. Тобто дві держави пройшли 

однаковий шлях євроінтеграції за подіями і в часі.  

Доктор історичних наук Є. Кіш звертала увагу на важливість такого 

регіонального об’єднання, як Вишеградське, для вироблення і 

просування спільної політики його держав-членів щодо інтеграції в ЄС 

[169, с. 20]. Отож держави Вишеградського об’єднання спільними 

зусиллями, а не лише окремо, налагоджували зв’язки з державами ЄС, 

особливо з державами Бенілюксу, для просування спільної для держав 

цього об’єднання політики на європейську інтеграцію.  

Схожим до інтеграції держав 2004 р. відбувалася й інтеграція 

2007 р. – Болгарії та Румунії. Було застосовано подібні механізми 

інтеграції, однак процес вступу був довшим за інші держави ЦСЄ 

через більш повільне виконання Болгарією та Румунією вимог до 

членства в ЄС. Варто враховувати, що й на момент вступу до 

Євросоюзу 2007 р. ці дві держави регіону ЦСЄ не були формально 

готовими до членства в Об’єднанні відповідно до результатів 

виконання критеріїв членства, однак усе ж таки були прийняті в ЄС за 

умови продовження проведення необхідних реформ для успішної 

адаптації до європейських стандартів у різних сферах. 

Не можна також оминути увагою те, що нові держави-члени ЄС 

із ЦСЄ загалом стали основними лобістами продовження євроінтеграції 

на Схід. Наприклад, Президент Литви А. Паулаускас запропонував 

ЄС «зробити практичні кроки до ширших зобов’язань щодо Сходу» 

[614]. Щодо України, то він відзначив, що «наша відповідальність 

полягає в тому, щоб розділити з ними наш досвід руху до Європи й 

надати їм будь-яку можливу допомогу, усе, що в наших силах» 

[614]. Відомо також, що Республіка Польща активно підтримує 

євроінтеграційні наміри України.  

Узагальнимо досвід євроінтеграції держав ЦСЄ, проаналізувавши 

погляди різних учених на результат цього процесу як для держав 

ЦСЄ, так і для самого ЄС. О. Ковальова підсумувала, що методи 

розширення ЄС не бездоганні і протягом історії під час кожного 

розширення ЄС були причиною критики як держав-членів, так і 

кандидатів на вступ. Проте чітке їх дотримання в процедурних 

питаннях переговорів протягом усіх розширень свідчить про те, що 
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бажання спрощення процедури навряд чи будуть здійснені [179, с. 9], 

на переконання вченої. На думку Т. Герасимчука, розширення ЄС на 

Схід «мало відмінні від попередніх розширень особливості, а саме: 

масштабність розширення; низький рівень економічного розвитку 

країн-кандидатів та добробуту населення; проблеми розширення 

накладалися на проблеми реформування інститутів ЄС; розширення 

проходило в умовах глобалізації, яка диктує свої закони у сфері 

економіки [57, с. 16]. Окрім того, він відмічав, що «здійснивши 

перехід до плюралістичної демократії та ринкової економіки, країни 

ЦЄ з 1 травня 2004 р. офіційно повернулись до тієї суспільно-

політичної й культурологічної ментальної системи, до якої вони 

завжди належали» [57, с. 3]. М. Вахудова підсумувала, що навіть після 

вступу нових членів до ЄС до них продовжують ставитись як до 

другосортних [659, с. 239] старі держави-члени ЄС. Так, наприклад, у 

результаті розширення Євросоюзу 2004 і 2007 рр. в Євросоюзі 

з’явились регіони, що значно відстають у своєму розвитку від інших 

регіонів ЄС, а керівництво яких не має потрібної компетенції в 

питаннях європейської інтеграції [292, с. 4-5]. 

Н. Кавценюк, характеризуючи особливості розширення Євросоюзу на 

Схід у своїй кандидатській дисертації з економічних наук «Інтеграційні 

процеси у країнах з перехідною економікою», визначила необхідність 

досягнення стану адекватності за параметрами економічного розвитку 

для тих держав, що претендують на членство в ЄС, стосовно тих 

держав, що вже є його членами [157, с. 11]. Вона наголосила, що під 

час п’ятого розширення ЄС у 2004 р. до ЄС вступили ті держави ЦСЄ, 

макроекономічні показники яких за 2002-2006 рр. (період підготовки 

до вступу в ЄС і перші роки членства) значно зросли і покращились  

[157, с. 8]. Водночас О. Шнирков у своїй дисертації з економічних 

наук «Інтеграційні фактори структурних зрушень в економіках країн – 

нових членів Європейського Союзу» відзначив, що «достатньо високі 

темпи економічного зростання країн-кандидатів на вступ до ЄС 

супроводжувалися протягом 1991-2006 рр. інтенсивними структурними 

зрушеннями в їхніх національних економіках» [482, с. 7]. Так, головні 

зміни в географічній структурі зовнішньої торгівлі тих десяти держав, що 

вступили до ЄС у 2004 р., відбулися ще на початку 1990-х рр., адже їхніми 

основними партнерами стали 15 на той час держав-членів Євросоюзу 

[482, с. 10]. 
Не можна оминути увагою, що внаслідок приєднання держав 

ЦСЄ до ЄС у 2004 та 2007 рр. де-факто і де-юре відбулася зміна 
колишніх зовнішніх кордонів Євросоюзу на внутрішні кордони, а 
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також визначилися нові зовнішні кордони ЄС, що тепер на Сході 
межують з Україною. Поетапна трансформація кордону ЄС вплинула на 
практичне вирішення питань прикордонного менеджменту, розбудовита 
впорядкування нових східних кордонів ЄС згідно з європейськими 
стандартами [169, с. 21], у тому числі з Україною. У зв’язку з 
зазначеним, доктор наук з державного управління О. Малиновська 
наголошувала на тому, що вироблені ЄС принципи і стандарти є 
обов’язковими для держав-кандидатів на вступ. Тому під час періоду 
підготовки до вступу до ЄС держави-кандидати на вступ докладали 
зусиль щодо розбудови кордону, створення імміграційного контролю, 
системи захисту біженців. Зважаючи на те, що досягнуті успіхи держав 
ЦСЄ у цих питаннях багато в чому завдячували постійній 
консультативній, фінансовій, технічній допомозі, яка надавалася з боку 
ЄС, усе ж таки вирішальне значення в досягнутих успіхах мала 
однозначна орієнтація влади та громадян на євроінтеграцію [236, с. 10]. 

Кандидат політичних наук В. Дем’янець зробив висновок, що 
«десятирічний розвиток постсоціалістичних країн ЦСЄ свідчить, що 
їхня успішна інтеграційна політика є не лише наслідком дипломатичних 
зусиль, які самі по собі дуже важливі, а й результатом динамічних 
економічних реформ та послідовної політичної модернізації» [95, с. 11]. 
Кандидат історичних наук В. Завадський звертав увагу на 
євроінтеграційний досвід Мальти, переговори щодо вступу в ЄС якої були 
зупинені на два роки в 1995-1996 рр. у результаті приходу до влади тих 
політичних сил, які виступали проти європейської інтеграції [143, 
с. 14]. Тому наголосимо і на такому важливому факторі успішної 
євроінтеграції, як політична стабільність у державі, що має намір 
стати членом ЄС. 

Певні західні та вітчизняні дослідники, наприклад Ч. Купчан [572], 
убачали в п’ятому та шостому розширеннях ЄС на Схід експеримент, 
якому не було аналогів раніше і результати важко було передбачити, 
хоча можна було прогнозувати, що включення 12 нових держав за 
кілька років, що значно відставали в економічному відношенні від 
15 членів ЄС на той час, значно загальмує розвиток ЄС у цілому 
щонайменш на близьку перспективу.  

Отже, п’яте та шосте розширення ЄС у 2004 та 2007 рр. на Схід 
було безпрецедентне за своїми масштабами, але ще більше – за 
складністю самого процесу інтеграції старих і нових членів ЄС, які 
перебували на різних рівнях економічного й соціального розвитку. 
Масштабність і складність такого процесу потребувала використання 
відповідних механізмів інтеграції держав ЦСЄ до Євросоюзу, чому й 
було приділено увагу в цьому підрозділі.  
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Висновки до розділу 2 

 

1. На основі цього дослідження автор резюмує, що для вітчизняних 

науковців термінологічно різниця між публічною політикою та 

державною політикою полягає в незалученні громадянського суспільства 

до останньої, що означає меншу легітимізацію державної політики. У 

західній же науковій думці з державного управління таке лінгвістично-

термінологічне розрізнення відсутнє. Отож у цьому дослідженні автор 

за сучасною західною традицією науки державного управління 

використовує один термін – «державна політика» як відповідник 

англомовному терміну «public policy» та розуміє державну політику та 

публічну політику як тотожні поняття. 

Термінологічному визначенню державної політики або публічної 

політики та її аналізу присвячено дослідження як українських, так і 

зарубіжних учених. На основі проведеного дослідження автор 

резюмує, що у вітчизняній науковій літературі державна політика, як 

правило, розглядається як стабільна організована і цілеспрямована 

діяльність уряду стосовно тієї чи іншої проблеми; ця діяльність 

здійснюється безпосередньо урядом і впливає на життя суспільства. 

Головну роль у здійсненні державної політики відіграють законодавчі 

й виконавчі органи влади, а також громадські об’єднання та 

організації, тобто громадськість. Тому для ефективного впровадження 

державної політики необхідно активно залучати громадян до процесу 

вироблення державної політики для того, щоб заручитися підтримкою 

з боку тих, на кого державна політика спрямована. Тим не менш, різні 

визначення публічної (державної) політики мають спільні ключові 

елементи незалежно від того, чи визначення цього терміна є занадто 

широким або більш вузьким. Державна політика є стратегічним 

курсом, що спрямований на розвиток держави, її окремих сфер, якого 

дотримуються органи державного управління та громадськість. У 

цілому на основі порівняння і докладного аналізу підходів до 

визначення змісту поняття «державна політика» (або «публічна 

політика») автор пропонує власне визначення цієї категорії: державна 

політика – це ухвалене на конституційних засадах із залученням 

громадськості стратегічне рішення з чітким визначенням результатів, 

яке є засобом забезпечення суспільних потреб у тій чи іншій сфері і 

реалізується органами державного управління. 

2. Аналіз визначення поняття «європейська інтеграція» свідчить 

про недостатнє тлумачення в державному управлінні цього терміна на 

основі проведення міждисциплінарного дослідження. Тому в 
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результаті порівняння і докладного міждисциплінарного аналізу 

підходів до визначення змісту поняття «європейська інтеграція» автор 

вважає за потрібне запропонувати своє визначення цієї категорії в 

державному управлінні: європейська інтеграція – це процес 

об’єднання держав Європи, що заснований перш за все на економічній 

інтеграції, включає в себе інші види інтеграції і потребує вироблення 

та реалізації спільної наднаціональної політики в різних сферах 

суспільного життя.  

3. У результаті дослідження і співставлення понять «державна 

політика» та «європейська інтеграція» автор вважає доцільним 

викласти поняття «державна євроінтеграційна політика» в такому 

розумінні, як «державна політика щодо європейської інтеграції» – це 

стратегічний курс, спрямований на європейську інтеграцію в різних 

сферах у процесі об’єднання Європи, що формується, здійснюється й 

оцінюється органами державного управління та громадськістю.  

4. Відповідно до цілей аналізу державної політики потрібно 

відзначити, що дослідження, яке спрямоване на аналіз державної 

політики у сфері європейської інтеграції, на думку автора, найкраще 

відповідає такій категорії аналізу державної політики, як «аналіз самої 

політики». Тобто це аналітично-пояснювальне наукове дослідження, яке 

ставить за мету вивчення процесу формування і реалізації державної 

євроінтеграційної політики для кращого розуміння її змісту та результатів. 

Крім того, у завданнях такого дослідження є формування пропозицій 

щодо вдосконалення державної політики в одній державі шляхом 

порівняння її результатів із результатами реалізації державної політики на 

європейську інтеграцію в інших державах Європи. У рамках аналізу 

державної євроінтеграційної політики України як «аналізу самої 

політики» будуть використовуватися такі методи дослідження: метод 

історичного аналізу, компаративний метод, процес-трейсинг метод, метод 

кейс-стаді, метод статистичного аналізу тощо. Отже, при дослідженні 

державної євроінтеграційної політики України будуть використані як 

якісні, так і кількісні методи аналізу. 

5. Зважаючи на проаналізовані підходи до аналізу державної 

політики у вітчизняній і зарубіжній науці з державного управління, 

можна узагальнити, що всі вони спираються на уявлення про державну 

політику як про процес, що можна представити у вигляді певних 

етапів державної політики; при цьому ці різні за кількістю, відповідно 

до теорій різних учених, етапи або замикаються в коло, формуючи 

таким чином цикл державної політики, або ж етапи державної 

політики виходять логічно одне з одного, формуючи ланцюг з етапів 
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державної політики. Можна говорити про те, що всі ці підходи до 

аналізу державної політики, незважаючи на те, чи вони звертають 

головну увагу на етапи державної політики, чи на замкнений цикл 

державної політики, що складається з тих самих етапів, є схожими за 

своєю суттю. При цьому зауважимо, що цей підхід не є ідеальним 

підходом до аналізу державної політики. Крім того, застосування 

такого підходу не означає, що державна політика завжди структурована 

поетапно у хронологічній послідовності, коли один етап державної 

політики виходить з іншого. Тим не менш, автор запропонованого 

дослідження використовуватиме підхід до аналізу державної політики 

відповідно до її етапів у циклі державної політики. 

6. Отож аналіз державної політики у сфері європейської інтеграції 

пропонується робити відповідно до трьох визначених автором етапів у 

циклі державної політики: по-перше, формування державної політики 

(формування та ухвалення державної політики на основі аналізу 

суспільних проблем та врахування громадської думки, а також 

стратегії розвитку держави); по-друге, реалізація державної політики 

(передбачає здійснення державної політики відповідно до комплексу 

заходів з упровадження ухвалених рішень і програм); по-третє, оцінка 

державної політики (задля перевірки ефективності державної політики, 

що, залежно від результатів оцінки, може призвести до продовження 

напряму і засобів реалізації державної політики, їх коригування або 

відмови від політики загалом). Зауважимо, що кожен із трьох етапів 

державної політики на європейську інтеграцію (формування державної 

політики, реалізація державної політики та оцінка державної політики), 

які було визначено автором, теоретично засновані на узагальненні різних 

підходів до аналізу державної політики, проаналізованих у цьому 

дослідженні. Через те, що на будь-якому етапі процесу державної 

політики зовнішні фактори можуть призвести до коригування 

державної політики або термінів її реалізації, в аналізі державної 

політики у сфері європейської інтеграції доцільно також розглянути 

такий зовнішній фактор, як політика ЄС щодо України, адже він, на 

думку автора, може впливати на коригування Україною її державної 

євроінтеграційної політики на етапі її оцінки.  

7. У зв’язку з тим, що етапи державної політики можуть частково 

збігатися іншими її етапами, автор цього дослідження вважає важливим 

аналізувати аспекти, тобто механізми державної євроінгтераційної 

політики. Тому в результаті аналізу поняття «механізм» у державному 

управлінні було виокремлено ті механізми, які охарактеризовані при 

дослідженні державної політики України у сфері європейської 
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інтеграції. У більш вузькому сенсі реалізація державної політики 

здійснюється за допомогою комплексного механізму державного 

управління, який включає набір окремих механізмів. У зв’язку з 

вищезазначеним у цьому дослідженні буде проаналізовано комплексний 

механізм державного управління, що включає набір окремих механізмів, а 

саме: договірно-правовий, політичний, інституційний, економічний та 

інші механізми формування і реалізації державної політики інтеграції 

України до Євросоюзу.  

8. Основними механізмами інтеграції держав ЦСЄ до ЄС можна 

назвати: укладання Європейських угод (угод про асоціацію між 

державами регіону та Євросоюзом) та їх імплементація; визначення 

ЄС критеріїв членства в Копенгагені і поступове виконання 

державами-кандидатами на членство цих вимог. Також важливими 

комплементарними до основних механізмів євроінтеграції визначимо: 

гармонізацію внутрішнього законодавства асоційованих країн із правом 

Євросоюзу; євроатлантичну інтеграцію у зв’язку з лише формуванням і 

початком реалізації політики ЄС у напрямі СПБО на початку 1990-х рр.; 

участь держав ЦСЄ в багатосторонніх програмах ЄС та отримання 

ними значної фінансової допомоги з фондів ЄС, таких як PHARE, 

SAPARD, ISPA для проведення системних реформ і адаптації до 

європейських стандартів як фінансовий механізм інтеграції до 

Євросоюзу. 
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3.1. Створення договірно-правових механізмів стратегії 

інтеграції України до ЄС 

 

У зв’язку з тим, що починаючи з 1990-х рр. відбувалося формування і 

реалізація державної євроінтеграційної політики України, актуальним є 

аналіз процесу формування договірно-правового механізму спів-

робітництва України з ЄС у 1990-х рр. для розуміння характеру 

співробітництва між Україною та ЄС до завершення періоду формування 

державної політики України у сфері європейської інтеграції. Тому 

метою цього підрозділу є аналіз формування договірно-правового 

механізму співробітництва України та ЄС як одного з головних 

елементів формування державної політики України на європейську 

інтеграцію.  

Доктор історичних наук І. Тодоров звертав увагу на те, що «з 

античних часів сучасні українські землі були невід’ємною складовою 

частиною європейської цивілізації» [439, с. 19]. А кандидат історичних 

наук О. Лященко зауважила, що «дослідження українсько-європейських 

зв’язків на початку ХХ ст. визначили основні геополітичні вектори 

України і фактично започаткували науково-теоретичне обґрунтування 

європейської інтеграції України, яка стала реальною наприкінці 

ХХ ст.» [228, с. 6]. І. Тодоров із цього приводу наголошував, що Україна 

на початку державотворення з отриманням незалежності тільки 

частково успадкувала європейську політику, яку проводив СРСР, а 

тому нагально виникла потреба розробки нової державної політики в 

цьому напрямі [439, с. 19]. Визначимо, що «теза про історичну належність 

України до європейського інтеграційного курсу стала головною 

зовнішньоекономічною стратегією відразу після проголошення 

незалежності» [196, с. 1], як зауважував у своїй кандидатській дисертації з 

політичних наук «Інтеграція України до Європейського Союзу: 

суперечності та шляхи їх розв’язання» А. Костенко. 
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Наприклад, торгово-економічні відносини Європейського Спів-

товариства та України після проголошення Україною незалежності 

будувалися на основі Угоди про торгівлю й співробітництво, яку було 

підписано між ЄС та СРСР і, відповідно, успадковано Україною та 

іншими колишніми республіками після розпаду РС. Ця Угода, термін 

дії якої складав десять років, була спрямована на розвиток 

співробітництва в певних галузях економіки, важливих для двох сторін: 

вугледобувній промисловості, сільському господарстві, захисті 

довкілля, електроенергетиці, секторі послуг тощо. В Угоді 

підкреслювалося, що економічне співробітництво засноване на 

принципах рівноправності, недискримінації і взаємності. Після розпаду 

РС Угоду про торгівлю і співробітництво між ЄС і СРСР було 

трансформовано у двосторонні угоди між ЄС і СНД на основі обміну 

відповідними листами, які пізніше було замінено Угодами про 

партнерство і співробітництво, у тому числі Угодою про партнерство і 

співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та 

їхніми державами-членами (далі – УПС). 

Подібні підписані Угоди про партнерство і співробітництво «мали 

проміжний характер між Угодою про торгівлю і співробітництво ЄС з 

СРСР від 1989 р. і договорами про асоціацію, підписаними з країнами 

ЦСЄ» [21, c. 27]. Тому кандидат політичних наук Р. Філоненко 

підкреслював, що «формування договірних відносин ЄС – Україна і 

визначення її місця в східній політиці Брюсселя були дещо іншими, 

ніж з державами ЦСЄ» [460, с. 13-14]. Так, держави цього регіону 

після закінчення «холодної війни» і перших вільних виборів 1989-

1990 рр. почали формувати свої зовнішньополітичні пріоритети, 

проголосивши «повернення до Європи» основним напрямом зовнішньої 

політики, а з 1991 р. ЄС почав підписувати з ними Європейські угоди 

(або ж асоційовані угоди). 

У Постанові Верховної Ради УРСР від 25 грудня 1990 р. «Про 

реалізацію Декларації про державний суверенітет України у сфері 

зовнішніх відносин» було зазначено, що «з метою забезпечення 

безпосередніх зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних зносин 

Української РСР з іноземними державами відповідно до Декларації про 

державний суверенітет України Верховна Рада Української Радянської 

Соціалістичної Республіки постановляє доручити Раді Міністрів 

Української РСР спрямувати зусилля на забезпечення безпосередньої 

участі Української РСР у загальноєвропейському процесі та європейських 

структурах» [372]. Таким чином, Українська Радянська Соціалістична 

Республіка ще в Постанові Верховної Ради УРСР «Про реалізацію 
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Декларації про державний суверенітет України у сфері зовнішніх зносин» 

від 25 грудня 1990 р. визначила зовнішньополітичною метою участь 

України в загальноєвропейському процесі та європейських структурах. 
Уже 2 грудня 1991 р. Європейські Співтовариства у своїй Декларації 

щодо України відзначили демократичний характер проведення 
1 грудня 1991 р. Всеукраїнського референдуму і закликали Україну до 
проведення відкритого і конструктивного діалогу [195]. Цю подію 
вітчизняний учений Р. Філоненко також виділив у своїх дослідженнях 
і відзначив важливість підтримки Європейських Співтовариств, яка 
стала дієвим чинником впливу на розвиток незалежної України 
[460, с. 13], на його думку. 

Національну самоідентифікацію України як європейської держави 
було задекларовано 5 грудня 1991 р. у Зверненні ВРУ «До парламентів 
і народів світу» у зв’язку з підтвердженням на референдумі Акта 
проголошення незалежності України [179, с. 1]. Мета вже незалежної 
Української держави, що полягала у співробітництві з ЄС й отриманні 
у перспективі членства в ЄС, отримала законодавче закріплення в 
Постанові Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої 
політики України» від 2 липня 1993 р. (втратила чинність на підставі 
Закону № 2411-VI (2411-17) від 01.07.2010). У ній зазначалося, що 
становлення України як незалежної демократичної держави відбувається 
в період кардинальних політичних і економічних змін в українському 
суспільстві та історичних трансформацій у системі міжнародних 
відносин, які характеризуються виникненням нових незалежних держав, 
появою нових регіональних центрів сили в міжнародних відносинах, 
зникненням ідеологічного та військово-політичного протистояння в Європі. 
До того ж у пункті 2 Постанови «Регіональне співробітництво в Європі» 
відзначено: «Перспективною метою української зовнішньої політики є 
членство України в Європейських Співтовариствах, а також інших 
західноєвропейських або загальноєвропейських структурах за умови, 
що це не шкодитиме її національним інтересам. З метою підтримання 
стабільних відносин з Європейськими Співтовариствами Україна 
укладе з ними Угоду про партнерство і співробітництво, здійснення 
якої стане першим етапом просування до асоційованого, а згодом – до 
повного її членства в цій організації [360]. 

Крім того, пізніше в Законі України «Про основи національної 
безпеки України» від 19 червня 2003 р. в абзаці п’ятому частини другої 
статті 8 (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2411-VI від «Про 
засади внутрішньої і зовнішньої політики» (2010 р.) ішлося про 
«набуття членства в ЄС за збереження добросусідських відносин і 
стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами 
СНД, а також з іншими державами світу» [361]. 
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Перша зустріч Україна – ЄС на найвищому політичному рівні за 

участю Президента України Л. Кравчуком і Голови Комісії Європейських 

Співтовариств Ж. Делором відбулася у вересні 1992 р. Результатами 

цієї зустрічі стало відкриття в Києві в жовтні 1993 р. Представництва 

Європейської Комісії в Україні, а також започаткування в березні 1994 р. 

зустрічей Україна – «Трійка» ЄС [195]. Відтак протягом перших років 

незалежності Україна активно розвивала свої відносини з ЄС. 

Як відзначив вітчизняний доктор політичних наук І. Коваль у своїй 

монографії «Остання битва «холодної війни», східноєвропейська 

політика наддержав у концепціях зарубіжної політології (1980-і – 

початок 1990-х рр.)», у діяльності Президента України Л. Кравчука та 

його адміністрації держави Західної Європи та США були обрані 

пріоритетними зовнішньополітичними орієнтирами [173]. Так, перший 

Президент України Л. Кравчук наголосив, що «остаточною метою нашої 

держави є повноцінна інтеграція України в політичні, економічні, 

культурні та інші загальноєвропейські сфери, які б пішли на користь і 

Україні, і європейському співтовариству в цілому. Відкриваючись 

Європі... Україна перш за все налаштована на підтримку якнайтісніших 

відносин із країнами ЦСЄ» [200, c. 3]. Таке переконання Л. Кравчук 

висловив під час свого виступу на Бертельсманівському форумі в 1993 р. 

У березні 1993 р. Україна розпочала переговори з ЄС щодо Угоди 

про партнерство і співробітництво. Готуючись до підписання та 

ратифікації УПС, українська сторона створювала правові засади 

співробітництва. Так, було видано такі Укази Президента України: 

«Про Міжвідомчий комітет України у справах Європейських 

Співтовариств» (28 серпня 1993 р.), «Про заходи щодо вдосконалення 

співробітництва України з Європейським Союзом» (7 лютого 1995 р.), 

«Про заходи щодо вдосконалення механізму взаємодії з Європейським 

Союзом та його виконавчими органами» (21 квітня 1997 р.). Урешті-

решт, «з метою здійснення стратегічного курсу України на інтеграцію 

з Європейським Союзом, забезпечення входження України у європейський 

політичний, економічний і правовий простір, удосконалення механізму 

співробітництва України з Європейськими Співтовариствами 

(Європейським Союзом) та на забезпечення виконання Угоди про 

партнерство та співробітництво, підписаної між Україною і Європейським 

Союзом 16 червня 1994 р.» [343] Президент України видав Указ «Про 

забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво 

між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським 

Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими 

Співтовариствами (Європейським Союзом)» 24 лютого 1998 р. 
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Слід відзначити, що «бажання України стати повноправним членом 

ЄС уперше було проголошено в січні 1996 р. на засіданні Ради Європи 

у Страсбурзі» [93, с. 8], на чому наголошувала Л. Демиденко. 

У тому ж 1996 р. на засіданні Асамблеї ЗЄС другий Президент 

України Л. Кучма назвав Україну частиною Європи: «Вважаючи себе 

невід’ємною складовою Центрально-Східної Європи, як і Європи в 

цілому, Україна чимало робить для реформування економіки, активно 

розвиває співробітництво з державами регіону, і має з ними спільні 

орієнтири» [260, c. 5]. На думку європейської дослідниці В. Фріц, 

зовнішні впливи на процес державотворення в Україні дещо збільшилися 

в другій половині 1990-х рр., але не стали домінантними, порівняно із 

внутрішніми факторами. Щодо відносин України з ЄС, то вона 

відзначає, що на той період досі було відсутнє серйозне зацікавлення 

як України в ЄС, так ЄС в Україні [551, с. 148]. Тим не менш, доречно 

наголосити, що українські державотворці послідовно проголошували 

бачення України як європейської держави та частини Європейського 

континенту, його історичної і культурної спадщини під час формування 

державної євроінтеграційної політики та розвитку відносин Україна – 

ЄС.  

Базовим документом, який визначав правовий механізм дво-

стороннього співробітництва між Україною і ЄС, була УПС. Хоча її 

було підписано між Україною і ЄС 16 червня 1994 р., вона набула 

чинності лише 1 березня 1998 р. після того, як була ратифікована 

парламентами всіх держав-членів ЄС. Відомо, що протягом 

ратифікації УПС між ЄС і Україною було підписано спеціальну 

тимчасову угоду в жовтні 1996 р. Крім того, варто враховувати, що 

Україна уклала УПС з ЄС першою серед країн СНД, адже такі угоди 

було укладено ЄС практично з усіма державами колишнього РС. 

УПС установила Партнерство між Співтовариством і його державами-

членами, з одного боку, та Україною – з іншого боку. Цілями такого 

Партнерства було визначено: «забезпечення у відповідних рамках 

політичного діалогу між Сторонами, який сприятиме розвитку тісних 

політичних відносин; сприяння розвитку торгівлі, інвестицій і 

гармонійних економічних відносин між Сторонами і, таким чином, 

прискоренню їхнього сталого розвитку; створення основ взаємовигідного 

економічного, соціального, фінансового, цивільного, науково-технічного 

та культурного співробітництва; підтримка зусиль України зі 

зміцнення демократії і розвитку її економіки та завершення переходу 

до ринкової економіки» [362] (стаття 1 Угоди).  
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Як відзначала кандидат юридичних наук Н. Сюр, певні положення 

УПС містили зобов’язання нашої держави, спрямовані на створення 

правової бази для регулювання співробітництва з ЄС. Ця вчена 

наголошувала, що «інтеграційні процеси не можуть здійснюватись 

механічно, вони потребують удосконалення, узгодження, приведення 

національного законодавства України до норм та стандартів 

Європейського Союзу і створення таким чином правової та 

інституційної бази співробітництва між нашою державою і ЄС» [428, 

с. 7] у своїй кандидатській дисертації «Правова інтеграція України до 

Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження». Водночас 

доктор юридичних наук М. Микієвич зауважував, що УПС, «як і інші 

угоди, в яких Співтовариство є стороною, складають інтегральну 

частину його права, так само як його загальну правову систему. … Із 

цього випливають вимоги сумісності та однаковості застосування в 

усьому Співтоваристві таких угод» [248, с. 31-32]. 

Аналізуючи характер цієї угоди, вітчизняні доктори юридичних 

наук М. Микієвич та В. Муравйов віднесли УПС до категорії 

«змішаних угод» [248, с. 31; 255, с. 13]. Тож «відповідно до права 

Союзу вона має характер двосторонньої угоди, оскільки такими 

вважаються угоди, що стосуються торгівлі та співробітництва, або 

угоди про асоціацію, які укладаються між Співтовариством та його 

членами, з одного боку, і даною третьою країною, з іншого. Оскільки 

право Співтовариства походить від міжнародної правової системи, то 

воно має бути інкорпороване в національну правову систему кожної 

держави-члена» [248, с. 31]. Власне, у зв’язку з тим, що УПС належить 

до категорії «змішаних угод», міжнародні договори щодо реалізації 

УПС можуть укладати також і держави-члени ЄС [255, с. 13]. 

Щодо ж перспектив членства України в ЄС, хоча УПС і визначала 

правові засади та форми співпраці України з ЄС, однак, як 

наголошував М. Микієвич, «особливістю її є те, що в ній немає 

посилань на європейську інтеграцію, що взагалі характерно для угод 

про партнерство» [248, с. 32]. Натомість Угода включала далекосяжні 

взаємовигідні зобов’язання сторін, виходячи з їхнього «бажання 

встановити тісні стосунки, побудовані на наявних історичних зв’язках 

між ними» [248, с. 32]. Схожу до М. Микієвича характеристику УПС 

надавав і доктор політичних наук В. Копійка. Він зауважував, що УПС 

являє собою «звичайну модернізовану форму стандартних торговельних 

угод, що лежать на досить низькому рівні договірних відносин ЄС із 

третіми країнами і не передбачають установлення будь-яких преференцій» 

[193, с. 15]. На його думку, «універсальний характер УПС, відсутність 
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диференційованого підходу до Нових Незалежних Держав (далі – 

ННД) та бажання ЄС змістити в УПС акценти більше на питання 

політичного співробітництва, залишивши економічне співробітництво 

на другому плані, свідчило про другорядне значення для ЄС відносин 

із ННД» [193, с. 15]. Окрім того, враховуючи непідготовленість і 

незначну успішність держав ННД у проведенні внутрішніх 

постсоціалістичних реформ, ЄС на той момент не розглядав подальшої 

перспективи відносин, у тому числі з Україною, ні в практичній, ні в 

теоретичній площині [193, с. 15], на переконання В. Копійки. 

Доктор політичних наук О. Ковальова, констатуючи відсутність 

диференційованого підходу до держав-партнерів із боку політичних 

інститутів ЄС, наголошувала на тому, що угоди про партнерство і 

співробітництво були укладені ЄС із такими державами, перспектива 

членства яких була невизначеною або не проголошувалась пріоритетом 

розвитку. Вона пропонувала оцінювати цю форму відносин ЄС із такими 

державами в контексті спільної зовнішньої політики ЄС щодо 

пострадянських країн, співробітництво з якими, за оцінкою ЄС, 

ускладнювалося високим ступенем політичних ризиків через нестабільну 

політичну й економічну ситуацію на пострадянському просторі. УПС 

були укладені з більшістю нових держав, що виникли на території 

колишнього СРСР, крім країн Прибалтики, проте лише Україна, Молдова 

і Грузія заявили про намір набути членства в Євросоюзі. Отже, 

«політичний зміст УПС обмежений насамперед тим, що договір не 

містить положень щодо перспективи асоційованих відносин з ЄС» 

[179, с. 13], на думку О. Ковальової. Тобто очевидно, що положення 

УПС, відповідно до характеру угод про партнерство, не містили 

перспектив членства України в ЄС, або ж навіть поступової глибокої 

інтеграції України до ЄС. 

Крім того, підтвердженням висновків, що на етапі формування 

державної євроінтеграціїної політики України та становлення відносин 

з ЄС перспективи в майбутньому отриманням Україною статусу 

держави-члена ЄС не розглядалися, є те, що УПС було започатковано 

проведення самітів Україна – ЄС. Проте, за слушним зауваженням 

І. Тодорова, такі саміти ЄС проводить із США, Японією, Китаєм та 

Росією [439, с. 19-20]. Зрозуміло, що ці держави не мають планів 

отримання членства в ЄС, хоча й розвивають співробітництво в різних 

сферах.  

Не можна оминути увагою також інші характеристики вітчизняних 

науковців щодо змісту УПС. Як відзначав В. Муравйов, УПС містить 

відносно невелику кількість чітко визначених зобов’язань для наступної 
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імплементації, а рамковий характер угоди передбачає імплементацію її 

положень за допомогою укладання сторонами інших міжнародних 

угод [255, с. 13]. Доречно звернути також увагу на те, що правові 

засади співпраці між Україною та ЄС не обмежувалися лише УПС, а 

також включали інші документи, що були ухвалені після набуття 

чинності УПС: укладені міжнародні угоди з ЄОВС та Євратомом, акти 

Євросоюзу з реалізації Спільної стратегії тощо.  

Відзначимо і Спільну стратегію Євросоюзу щодо України від 1999 р., 

що зафіксувала визнання європейських прагнень України: «ЄС визнає 

європейські прагнення України та вітає проєвропейський вибір 

України. ЄС залишається рішуче відданою співпраці з Україною на 

національному, регіональному та місцевому рівнях задля підтримки 

успішних політичних та економічних перетворень в Україні, які 

полегшать подальше зближення України з ЄС. ЄС та його держави-

члени пропонують поділитися з Україною своїм різноманітним 

досвідом будівництва сучасних політичних, економічних, соціальних 

та адміністративних структур, повною мірою визнаючи, що основний 

тягар відповідальності за майбутнє України лежить на ній самій» 

[418]. Цей документ можна вважати відповіддю ЄС на «Стратегію 

інтеграції України до Європейського Союзу», затверджену 11 червня 

1998 р. Указом Президента України.  

Охарактеризуємо сутність терміна «стратегія». Так, відповідно до 

словника з державного управління, стратегія (від грец. strategia, від 

stratos – військо і ago – веду) – «детальний всеохопний довгостроковий 

курс розвитку організації, спрямований на перспективу з метою 

реалізації місії (основного призначення) організації та цілей, що її 

конкретизують» [237, c. 193]. Водночас «Енциклопедія державного 

управління» характеризує стратегію (від грец. «мистецтво полководця») 

як «опорне поняття й основний результат стратегічного планування, 

засіб концептуалізації та програмування майбутньої діяльності, що на 

основі визначення пріоритетів дає корисну основу для розподілу 

обмежених ресурсів» [130, c. 591]. До того ж у ній зауважується, що 

стратегію не потрібно розглядати як обов’язково довгострокову 

категорію, адже часовий горизонт стратегії визначається як ситуативний, 

що пов’язаний зі специфікою цілей та ступенем мінливості 

зовнішнього середовища [130, c. 591].  

Натомість «державна стратегія» – це «система великомасштабних 

державних рішень, засіб досягнення поставлених цілей, форма 

управління соціально-економічною діяльністю й територіальною 

організацією суспільства» [133, c. 441], згідно з «Енциклопедією 
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державного управління». У ній же відзначається, що державна 

стратегія повинна забезпечувати, по-перше, вирішення політичних, 

економічних, соціальних завдань внутрішньої політики, засновуючись 

на національних інтересах; по-друге, активний вплив на світові 

процеси; та, по-третє, підвищення якості життя населення держави 

[133, c. 442]. За визначенням кандидата наук з державного управління 

О. Кучеренко, державна стратегія – це, з одного боку, визначення 

владою головних цілей державної політики, а з другого – це система 

конкретних політичних рішень та організаційних заходів для 

досягнення цих цілей. На його думку, у загальнотеоретичному аспекті 

державна стратегія є осмисленням ціннісного та онтологічного базису 

існування держави в історично-часовому просторі, тому прагматичний 

сенс цього в тому, що він дозволяє вивчати соціальне буття як 

управлінський процес, спрямований у майбутнє [211]. 

В економічній науці стратегію економічну визначають як 

«довготермінові, найбільш принципові, важливі установки, плани, 

наміри уряду, адміністрації регіонів, керівництва підприємств по 

відношенню до виробництва, доходів і видатків, бюджету, податків, 

капіталовкладень, цін, соціального захисту» [390, c. 331]. Отож у цій 

галузі науки стратегію розглядають як довгострокові наміри влади 

різних рівнів щодо певних галузей економіки.  

Політичні енциклопедичні словники 2000-х рр. загалом надають 

спільне визначення стратегії політичній. Наприклад, «політична 

стратегія становить систему великомасштабних політичних рішень та 

окреслених напрямів діяльності, послідовна реалізація яких забезпечує 

досягнення основної мети суб’єктами політики; генеральну лінію, що 

спрямована на розв’язання завдань цілого історичного періоду, на 

досягнення фундаментальних, довгострокових цілей» [313, c. 639; 310, 

с. 472]. Політична енциклопедія 2012 р. характеризує стратегію і 

тактику політичні як «співвідносні поняття, що виражають основну 

мету політичної партії, політичного руху, колективного актора 

політики взагалі (стратегія) і проміжні цілі, методи й засоби їх 

досягнення (тактика)» [311, c. 692]. Звертається увага на те, що обидва 

терміни пішли з військової науки в інші. При цьому стратегія в 

політиці є виробленням глобальних, довгострокових, наскільки 

можливо, практичних цілей, що виступають вираженням національних 

інтересів. Тому формування політичної стратегії має базуватися на 

геополітичному положенні держави, оцінці її внутрішніх (людських, 

матеріальних та інших) ресурсів, врахуванні наявних інтересів у 

суспільстві і розміщення політичних сил [311, c. 692]. Відзначимо, що 
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в ідеальному варіанті політична стратегія – це як наукова теорія, так і 

програма досягнення однієї з основних політичних цілей.  

Крім того, для політичної стратегії характерні: а) чітке визначення 

основного напряму розвитку, а також засобів і шляхів досягнення 

поставлених цілей; б) продумана концепція співвідношення в просторі 

й часі тих сил і засобів, які має держава; в) визначення основних етапів 

досягнення головних цілей; усвідомлення особливостей кожного 

етапу, його переваг і недоліків [313, c. 639].  

До тих суб’єктів, які реалізують стратегію, висуваються такі 

вимоги: по-перше, реалістично підходити до основних цілей шляхом 

врахування об’єктивних можливостей їх постановки й досягнення; по-

друге, враховувати можливість недосягнення певних проміжних цілей 

стратегії; по-третє, розробити альтернативні варіанти досягнення мети 

і вводити їх у дію за необхідності; по-четверте, визначати додаткові 

напрями діяльності і резерви під час виникнення непередбачуваних 

ситуацій та труднощів (зникнення з арени політичної діяльності 

лідерів, які розробляли стратегію та спрямовували її реалізацію на 

попередніх етапах; стихійне лихо, техногенна катастрофа тощо) [313, 

c. 639]. Крім того, до органів державної влади як до суб’єктів 

реалізації державної стратегії можна висунути й інші вимоги, 

наприклад професіоналізм, відкритість і підзвітність їхньої діяльності 

тощо.  

Важливо також проаналізувати поняття «тактика», що є взаємо-

пов’язаним терміном зі стратегією. Тактика в політиці передбачає 

визначення завдань і конкретних форм діяльності в певних умовах; 

прийоми, методи, форми політичної діяльності, спрямовані на досягнення 

окремого етапу стратегії. Головне – тактика має узгоджуватися зі 

стратегією, а не заперечувати її [307, c. 108-109]. Інший політологічний 

енциклопедичний словник наголошує, що тактика не лише має 

узгоджуватися зі стратегією, а й сприяти їй. Можливості тактики 

визначаються під час розробки стратегії в найзагальніших рисах, за 

винятком тактики досягнення цілей першого етапу стратегічного 

плану. А от тактика першого етапу стратегічного плану розробляється 

максимально деталізовано [313, c. 639].  

Отож стратегія і тактика політичні – це поняття та явища, що є 

взаємопов’язаними. Тому їх розробка, реалізація й аналіз можливі 

лише в нерозривній єдності. У науково обґрунтованих стратегіях і 

тактиках такі засоби, які передбачають можливість маніпулювання 

свідомістю населення, ігнорування інтересів людей, поспіх та 

непродуманість дій, боротьба з опозицією нецивілізованими методами, 
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не повинні використовуватися. Тільки в умовах гласності, відкритості 

та звітності перед народом політики можуть розраховувати на 

активність населення в ході реалізації стратегії і тактики політичної 

[310, с. 472], як наголошується у словнику з політичних наук. Як 

відомо, для демократичного врядування принципи відкритості та 

прозорості державного управління також є одними з основних. 

Загалом більшість політологічних словників надають спільне 

визначення стратегії і тактики політичної. Так, стратегія і тактика 

(грец. strategia – військо, taktika – мистецтво шикування війська) – 

«основна лінія політичної діяльності та методів її здійснення, що 

визначаються в програмах та інших документах політичних партій, 

виборчих блоків, рухів тощо» [313, c. 639; 307, c. 108-109; 310, с. 471-

472]. Однак у державному управлінні про державну стратегію і 

тактику можна говорити як про основну лінію діяльності держави та 

методів її здійснення щодо певної суспільної проблеми, що визначається в 

державних програмах та інших законодавчих актах. 

Не можна оминути увагою також вимоги формування національної 

інтеграційної стратегії держав, які виокремила вітчизняний кандидат 

економічних наук В. Гурова: 1) методологічні – дотримання принципів 

національної економічної безпеки, критеріїв взаємовигідної еквівалентності 

й оптимальності економічного співробітництва, підвищення 

конкурентоспроможності країни в міжнародному економічному 

середовищі; 2) політико-правові – політичне визначення стратегічного 

курсу держави, забезпечення територіальної цілісності, створення 

адекватної системи національної безпеки, активна участь у регіональних 

та глобальних політичних процесах, виконання міжнародних зобов’язань, 

формування відповідного законодавства і вироблення ефективних 

механізмів та інструментарію реалізації інтеграційного процесу; 

3) економічні – економічне та інституціональне забезпечення 

суверенітету, формування умов для сталого економічного зростання 

держави, вирішення проблеми зовнішньої заборгованості, формування 

та реалізація інноваційної моделі розвитку держави; 4) соціально-

культурні – створення умов соціально-культурної життєздатності, 

формування та реалізація моделі соціально орієнтованого розвитку 

держави [86, с. 12-13]. 

Виходячи з цього, формування інтеграційної стратегії держави 

вимагає дотримання низки вимог, що є взаємопов’язаними й однаково 

важливими. 

Кандидат економічних наук Н. Кавценюк розглянув методологічні 

засади інтеграційної стратегії України та відзначив, що під час 
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розгляду умов для розвитку інтеграційних відносин України з 

країнами Західної Європи традиційно значна увага приділяється 

економічним критеріям. Однак, на його думку, для найбільш повного 

уявлення про можливість інтеграційного співробітництва в цьому 

напрямі необхідно враховувати цілий ряд важливих факторів, крім 

економічних: історичні, геополітичні і глобальні фактори розвитку 

загальноєвропейських інтеграційних процесів. Цей вітчизняний економіст 

довів у своїй кандидатській дисертації, що наша держава значною мірою 

орієнтована на співробітництво з європейськими країнами. Так, якщо з 

державами Західної Європи Україна розвивалася в різних економіко-

правових напрямах, то з такими новими державами-членами ЄС із 

ЦСЄ Україна традиційно має партнерські відносини. Саме поглиблення 

співробітництва з цими державами вже як із членами ЄС повинне стати 

сприятливим чинником для інтеграції України до ЄС [157, с. 7], на 

думку цього дослідника.  

Відтак після аналізу змісту і значення стратегії в державному 

управлінні перейдемо до характеристики Стратегії інтеграції до ЄС.  

Стратегію інтеграції України до ЄС було затверджено 11 червня 

1998 р. Указом Президента України з «метою реалізації стратегічного 

курсу України на інтеграцію до ЄС, забезпечення всебічного входження 

України в європейський політичний, економічний і правовий простір та 

створення передумов для набуття Україною членства в ЄС» [348]. 

О. Ковальова відзначила, що ідеї вітчизняних політологів щодо місця й 

ролі України в сучасній Європі склали основу Стратегії інтеграції до ЄС 

[179, с. 1]. Варто враховувати, що наближення кордонів ЄС до кордонів 

України через європейську інтеграцію ЦСЄ протягом 1990-х рр. 

актуалізувало проблему відносин нашої держави з цим об’єднанням, що 

вимагало визначення ефективної стратегії і тактики інтеграції України 

до ЄС.  

Як зазначається у Стратегії, національні інтереси нашої держави 

потребують утвердження України як впливової європейської держави, 

а також повноправного члена ЄС. До того ж отримання Україною 

статусу асоційованого члена ЄС визначалося головним зовнішньо-

політичним пріоритетом України в середньостроковому вимірі і мало 

співвідноситися в часі з набуттям повноправного членства в ЄС 

державами-кандидатами, які мають спільний кордон з Україною [348]. 

Однак, як відомо, завдання отримання асоційованого членства в ЄС 

Україною в середньостроковій перспективі в період вступу до ЄС 

держав ЦСЄ у 2004 та 2007 рр. не було досягнуто. 
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Зважаючи на мету отримання Україною асоційованого членства в 

ЄС, Стратегія інтеграції України до ЄС визначала основні пріоритети 

діяльності органів виконавчої влади на період до 2007 р. Передбачалося, 

що протягом цього часу (від 1998 до 2007 р., тобто майже за 

десятиліття) мали б бути створені передумови, необхідні для набуття 

Україною повноправного членства в Євросоюзі. Внутрішнє забезпечення 

процесу інтеграції України до ЄС Стратегія покладала на вищий, 

центральні та місцеві органи виконавчої влади України у співпраці з 

органом законодавчої влади, відповідними органами місцевого 

самоврядування. Керівництво стратегією інтеграції України до ЄС 

здійснює Президент України, а КМУ забезпечує реалізацію Стратегії 

інтеграції України до ЄС [348] (останні положення включено на 

підставі Указу Президента № 929/2011 від 27.09.2011). 

Крім того, Стратегія визначала основні напрями євроінтеграційного 

процесу України: 1) адаптація законодавства України до законодавства 

ЄС, забезпечення прав людини; 2) економічна інтеграція та розвиток 

торговельних відносин між Україною і ЄС; 3) інтеграція України до 

ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки; 4) політична консолідація 

та зміцнення демократії; 5) адаптація соціальної політики України до 

стандартів ЄС; 6) культурно-освітня і науково-технічна інтеграція; 

7) регіональна інтеграція України; 8) галузева співпраця; 9) співробітництво 

в галузі охорони довкілля [348]. 

Варто враховувати, що Стратегія інтеграції України до Євросоюзу 

ґрунтується на: 1) Конституції України, що встановлює спрямування 

зовнішньополітичної діяльності України на забезпечення її національних 

інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного 

співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загально-

визнаними принципами й нормами міжнародного права; 2) схвалених 

ВРУ Основних напрямах зовнішньої політики України та Концепції 

(основах державної політики) національної безпеки України; 3) УПС 

та інших договорах, укладених між Україною та ЄС, в яких 

визначаються механізми взаємодії між ними [348]. Таким чином, 

Стратегія заснована на тій нормативно-правовій базі, що була схвалена 

в Україні до ухвалення стратегічного курсу України в напрямі 

європейської інтеграції, і логічно походить із неї.  

Окрім вищезазначеного, Стратегія інтеграції України до ЄС також 

врахувала положення Стратегії ЄС щодо України від 4 жовтня 1994 р., 

Спільної позиції ЄС щодо України від 28 листопада 1994 р., Спільної 

стратегії ЄС щодо України від 11 грудня 1999 р., а також відповідних 

рішень Ради ЄС, декларацій та інших документів Євросоюзу щодо України.  
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Необхідно відзначити, що О. Ковальова у своїй докторській 

дисертації на тему «Українська політика щодо євроінтеграційних 

процесів», захищеній у 2004 р., вважала затвердження Указом 

Президента України Стратегії інтеграції України до ЄС моментом 

«офіційного проголошення євроінтеграції пріоритетом державного 

розвитку» [179, с. 15], а також завершенням «тривалого, з огляду на 

динамізм суспільно-політичних змін у 1990-х рр., періоду багатовекторної 

зовнішньої політики» [179, с. 18]. Погоджуючись із думкою цієї 

дослідниці, вважаємо затвердження Стратегії завершенням періоду 

формування державної політики України на європейську інтеграцію.  

Важливо також відзначити, що правові передумови для застосування 

положень права ЄС у правопорядку України в цілому створила 

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., а також інші 

законодавчі акти. Звернімо також увагу на те, що міжнародні договори, 

які ратифікувала Україна, є частиною національного законодавства та 

обов’язковими для виконання. Відповідні положення закріплено у статті 9 

Конституції України [189, с. 4]. Однак проведений В. Муравйовим аналіз 

законодавства України свідчить про те, що воно не дає чіткої відповіді на 

питання щодо статусу положень міжнародних угод у внутрішньому 

правопорядку України. Відповідно, це стосується й УПС. Окрім того, 

він звертав увагу на те, що ні в Конституції України, ні в інших 

законодавчих актах нашої держави не згадуються акти міжнародних 

організацій, однак їхнє значення в правовому регулюванні міжнародного 

співробітництва у сфері економічних питань постійно зростає. Також в 

Україні недостатньо розвинута практика застосування норм міжнародного 

права національними судовими установами через відсутність відповідного 

механізму. Звідси, як підсумовував В. Муравйов, створення правових 

засад для інтеграції України у ЄС вимагає, окрім іншого, вирішення на 

національному рівні проблеми вибору засобів реалізації нашою 

державою міжнародних зобов’язань [255, с. 13]. 

Крім того, на етапі формування договірно-правового механізму 

співпраці України та ЄС почала створюватися й відповідна інституційна 

система, яка включала центральний орган виконавчої влади (Міністерство 

юстиції), так і посадових осіб державного управління, які визначали 

процеси, у тому числі і правової інтеграції України до ЄС. При цьому 

УПС посідала центральне місце в загальній інституційно-правовій системі 

співробітництва України та ЄС. Як зауважувала Н. Сюр, невиправдано 

другорядну роль у процесі правової інтеграції України до ЄС, на жаль, 

відігравала ВРУ, хоча саме законодавчій гілці влади належить право й 

обов’язок ухвалювати закони, у той час як іншим суб’єктам 
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державного управління надається тільки право законодавчої ініціативи 

[428, с. 7-8].  

Фактично ж основним центром вироблення зовнішньополітичного 

напряму розвитку країни, у тому числі щодо співпраці з державами-

членами ЄС, став Президент України після прийняття Конституції 

України в 1996 р. Причини полягали, у першу чергу, у тому, що 

Конституція України закріпила основні кадрові та повноваження у 

сфері виконавчої влади за главою держави, а не урядом. Тому 

керівники органів виконавчої влади, що були відповідальними за 

вироблення та впровадження зовнішньої політики, на думку експертів 

Лабораторії законодавчих ініціатив Г. Асланяна та Д. Ковриженка, не 

мали можливості самостійно ухвалювати рішення з питань в їхній 

компетенції. Так, наприклад, якщо їхня діяльність не відровідала 

баченню Президента України, то повноваження таких керівників органів 

виконавчої влади припинялися достроково. Дослідники наголошували на 

тому, що «саме зосередження в руках Президента України повноважень 

щодо призначення і звільнення керівників органів виконавчої влади із 

загальнодержавною компетенцією і стало однією з причин того, що 

роль центральних органів виконавчої влади, відповідальних за 

зовнішньополітичний курс, поступово була зведена до ролі звичайних 

технічних виконавців рішень Президента України» [7, с. 20].  

Другою ж причиною того, що глава держави перетворився на 

фактично єдиний центр вироблення стратегічних рішень зовнішньої 

політики України після прийняття Конституції України, можна 

назвати відсутність розмежування в Основному Законі повноважень 

Президента та КМУ у сфері зовнішньої політики. Наприклад, пункт 3 

частини 1 статті 106 Конституції України зазначає, що Президент України 

представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає 

міжнародні договори України [189]. А у статті 116 Конституції 

України визначено, що КМУ зобов’язаний забезпечувати державний 

суверенітет та економічну самостійність України, здійснювати 

зовнішню політику держави, а також заходи щодо забезпечення 

обороноздатності й національної безпеки України, забезпечення 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності України тощо [189]. 

Зважаючи на вищезазначене, роль виконавчої влади у здійсненні 

зовнішньої політики була зведена до забезпечення виконання актів 

Президента України в певній сфері, оскільки, відповідно до 

Конституції України, повноваження вищого органу в системі органів 
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виконавчої влади та глави держави на рівні закону розмежовано не 

було [7, с. 20], за підсумками Г. Асланян та Д. Ковриженко.  

Із приводу цього питання І. Тодоров відзначив, що згідно з 

Конституцією України вищий орган законодавчої влади в Україні – 

Верховна Рада України – визначає основні напрями зовнішньої та 

внутрішньої політики (Закони України й Постанови Верховної Ради 

України та її окремих комісій і комітетів, матеріали парламентських 

слухань щодо зовнішньої політики, європейської інтеграції тощо) [439, 

с. 13]. Утім, він узагальнив, що в 1990-і рр. не законодавча, а саме 

виконавча гілка влади і глава держава були ініціаторами й основними 

виконавцями абсолютної більшості європейських прагнень України. 

Наприклад, саме Президентом України було ініційовано і затверджено 

спеціальним указом Стратегію інтеграції України до ЄС. ВРУ суттєво 

активізувала свою діяльність у напрямі реалізації європейського 

вибору України після 2002 р., коли було утворено відповідний 

профільний комітет [439, с. 13-14]. Автор погоджується з такими 

висновками вітчизняного історика та спеціаліста з євроінтеграційних 

питань.  

Як узагальнила О. Лященко, «еволюція зовнішньополітичного курсу 

від проголошення в Декларації про державний суверенітет прагнення 

стати в майбутньому позаблоковою державою до формування так 

званої багатовекторної зовнішньої політики і до визначення її 

стратегічним напрямом курсу на вступ до ЄС» [228, с. 11] стало 

шляхом України в процесі формування державної євроінтеграційної 

політики. Очевидно, що «розробка та реалізація курсу на євроінтеграцію 

України викликані як логікою внутрішніх перетворень, її цивілізаційним 

вибором, так і детерміновані зовнішніми чинниками, зокрема помітними 

успіхами країн-сусідів із регіону ЦСЄ, що долали перешкоди і за 

підтримки Брюсселя досягали своїх цілей входження до ЄС» [460, с. 15].  

Отже, процес інтеграції України до ЄС, що розпочався з набуттям 

нашою країною незалежності, на думку Н. Сюр, зумовив необхідність 

створення у внутрішньому правопорядку України відповідних правових 

приписів для його здійснення, що й було започатковано УПС між 

Україною та ЄС [428, с. 7]. Тим не менш, В. Муравйов стверджував у 

результаті аналізу цих правових засад співпраці України та ЄС, що 

основою партнерства між двома Сторонами на той час залишалися 

торговельні відносини [255, с. 13]. 

Зрештою, доречно також звернути увагу на періодизацію 

формування міжнародно-правового співробітництва між Україною та 

ЄС, яку запропонувала в кандидатському дослідженні з юридичних 
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наук О. Лаба. Вона виділила три етапи міжнародно-правового 

співробітництва між Україною та ЄС у 1990-х рр. На її думку, перший 

етап – від отримання Україною незалежності в 1991 р. і до набрання 

чинності в 1996 р. Тимчасової угоди з питань торгівлі і питань, 

пов’язаних з торгівлею – характеризувався тим, що відносини між 

Україною та ЄС регулювали положення укладеного в 1989 р. РС 

договору про комерційне та економічне співробітництво з 

Європейським Економічним Співтовариством та Євратомом. Другий 

етап ґрунтувався саме на укладеній у 1994 р. УПС. Ця дослідниця 

відзначає, що Україна стала першою новою незалежною державою, 

яка уклала таку угоду, хоча її тривала ратифікація державами ЄС 

дозволила угоді набрати чинності лише 1998 р. Це стало причиною 

того, що на другому етапі співробітництво між Україною та ЄС було 

сконцентровано головним чином на розвитку економічних або 

торговельних відносин без практичного звернення на проблеми 

правової інтеграції права України до права ЄС. Третій етап розпочався 

після набуття чинності УПС, і він характеризується вже розширенням 

співробітництва сторін на достатньо широкий спектр відносин, 

включаючи і сферу зближення правових систем [214, с. 17].  

Отже, у результаті аналізу процесу формування договірно-

правового механізму інтеграції України до ЄС у цьому підрозділі, 

можна підсумувати, що, по-перше, він був довготривалим і тривав 

протягом 1990-х рр.; по-друге, перш за все він був спрямований на 

розвиток торговельних відносин, а також політичного діалогу; по-

третє, прагнення отримання членства в ЄС були проголошені Україною і 

визнані ЄС уже після ратифікації УПС, тобто наприкінці 1990-х рр., у 

той час як постсоціалістичні держави ЦСЄ вже перебували на останніх 

етапах інтеграції до ЄС. 

 

 

3.2. Інституційні механізми європейської інтеграції України на 

етапі її формування 

 

Створення інституційних механізмів європейської інтеграції 

України відбувалося від початку співпраці України та ЄС, однак 

остаточно сформувалося після ратифікації УПС у 1998 р. Для оцінки 

реалізації державної євроінтеграційної політики України необхідною є 

характеристика етапу її формування, на якому створення інституційних 

механізмів співпраці України та ЄС є одним із головних. Тому цей 

підрозділ присвячено аналізу формування інституційних механізмів 
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європейської інтеграції в Україні до ратифікації УПС, тобто до 

початку реалізації державної євроінтеграційної стратегії України.  

Автор визначає поняття інституційного механізму європейської 

інтеграції України на етапі її формування як систему органів, створених 

для партнерства, співпраці та розвитку відносин між Україною та ЄС. 

Указом Президента України від 28 серпня 1993 р. «Про Міжвідомчий 

комітет України у справах Європейських Співтовариств» було створено 

Міжвідомчий комітет України у справах Європейських Співтовариств. 

Він також призначив Віце-прем’єр-міністра України Головою Між-

відомчого комітету України у справах Європейських Співтовариств та 

затвердив Положення про Міжвідомчий комітет України у справах 

Європейських Співтовариств [355]. Створення Міжвідомчого комітету 

у справах Європейських Співтовариств із 1993 р. як державного органу 

узгодження і координації політики України щодо Європейських 

Співтовариств можна вважати важливим механізмом формування 

євроінтеграційної політики України. 

Міжвідомчий комітет був державним органом погодження і 

координації політики України стосовно Європейських Співтовариств, 

підзвітним КМУ. Основними завданнями Комітету були: міжвідомча 

координація робіт із питань підготовки рекомендацій щодо діяльності 

України стосовно Європейських Співтовариств; аналіз реалізації 

політики України стосовно Європейських Співтовариств, тенденцій 

розвитку процесів, які відбуваються в Україні за допомогою і за 

сприяння органів Європейських Співтовариств; розробка заходів щодо 

забезпечення диверсифікації економічних та науково-технічних зв’язків 

України з Європейськими Співтовариствами; контроль за реалізацію 

договорів між Україною та Європейськими Співтовариствами [355]. 

Міжвідомчий комітет України розробляв за участю відповідних 

центральних органів державної виконавчої влади України пропозиції 

щодо визначення, погодження та коригування напрямів діяльності 

України стосовно співробітництва з Європейськими Співтовариствами; 

аналізував вплив результатів виконання договорів між Україною та 

Європейськими Співтовариствами на економіку України; подавав 

Президентові України та КМУ пропозиції щодо координації роботи 

відповідних органів державної виконавчої влади України, спрямованої 

на реалізацію договорів між Україною та Європейськими 

Співтовариствами, аналізував хід їх здійснення; брав участь у розробці 

проектів нормативних актів із питань діяльності міністерств, інших 

центральних органів державної виконавчої влади України щодо 

реалізації політики України стосовно Європейських Співтовариств; 



Державна євроінтеграційна політика України: 
теорія, методологія, механізми 

150 

погоджував із відповідними державними органами України проекти 

директив делегаціям України на міжнародних переговорах з 

Європейськими Співтовариствами, вносив на розгляд Президентові 

України та КМУ пропозиції щодо персонального складу цих делегацій 

та їхніх голів, організовував і координував роботу делегацій; 

організовував проведення наукових досліджень із питань входження 

України до системи західноєвропейської інтеграції, розвитку взаємного 

економічного, науково-технічного і торговельного обміну, стимулювання 

підприємства та іноземних інвестицій; інформував державні органи 

України про питання співробітництва з ЄС; вносив Президентові 

України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо скасування 

актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої 

влади України, що суперечать договорам між Україною та Європейськими 

Співтовариствами [355]. 

Пункт 5 установлював склад Комітету. Так, Комітет очолював Голова, 

який призначався Президентом України. Голова Комітету мав 

заступників, яких за його поданням призначав Президент України. 

Заступниками Голови Комітету були за посадою перший заступник 

або заступник керівника Міністерства зовнішніх економічних зв’язків 

України, Міністерства закордонних справ України, Національного 

центру реалізації міжнародної технічної допомоги Україні. 

Членами Комітету за посадою були перший заступник або заступник 

керівника: Міністерства економіки України, Міністерства енергетики і 

електрифікації України, Міністерства зв’язку України, Міністерства 

промисловості України, Міністерства сільського господарства і 

продовольства України, Міністерства транспорту України, Державного 

комітету України з питань науки і технологій, Державного митного 

комітету України, Національного банку України, Державного експортно-

імпортного банку України, Торговельно-промислової палати України, 

а також керівники інших центральних органів державної виконавчої 

влади України, визначені Головою Комітету (див. рис. 3.1). Персональний 

склад Комітету затверджувався Президентом України за поданням 

Голови Комітету [355]. 

На засіданнях Комітету, які мали проводитися не рідше ніж два 

рази на рік, розглядалися питання діяльності Комітету та стан 

виконання договорів між Україною та Європейськими 

Співтовариствами (пункт 6). Для оперативного вирішення питань у 

Комітеті могли утворюватися галузеві комісії, персональний склад 

яких затверджувався Головою Комітету (пункт 7). Функції 

виконавчого органу Комітету здійснювало Головне управління 
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зовнішньої економічної політики та міжнародних економічних 

організацій Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України 

(пункт 8) [355]. 

 
 

Рис. 3.1. Структура Міжвідомчого комітету України  

у справах Європейських Співтовариств 
 

Джерело: розроблено автором на основі [355]. 

 

Розпорядженням Президента України «Про персональний склад 

Міжвідомчого комітету України у справах Європейських 

Співтовариств» [364] від 13 жовтня 1993 р., тобто через два місяці 

після видання Указу Президента України «Про Міжвідомчий комітет 

України у справах Європейських Співтовариств», було ухвалено склад 

Комітету (див. рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Склад Міжвідомчого комітету України у справах 

Європейських Співтовариств (станом на 1993 р.) 
 

Джерело: розроблено автором на основі [364]. 

 

Віце-прем’єр-міністр України був Головою Комітету. Він мав трьох 

заступників Голови Комітету: заступник Міністра закордонних справ 

України, перший заступник Міністра зовнішніх економічних зв’язків 

України, перший заступник Голови Агентства міжнародного 

співробітництва та інвестицій. Членами Комітету були: перший заступник 

Міністра транспорту України, заступник Міністра енергетики і 

електрифікації України, заступник Міністра економіки України, 

заступник Голови Державного митного комітету України, заступник 
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генерального директора Національного космічного агентства України, 

заступник Міністра сільського господарства і продовольства України, 

заступник Міністра промисловості України, Голова Державного 

комітету України з питань науки і технологій, Перший віце-президент 

Торговельно-промислової палати України, перший заступник Міністра 

зв’язку України, начальник головного управління валютних ресурсів і 

кореспондентських відносин банку «Україна», генеральний директор 

Національного агентства морських досліджень і технологій, Голова 

Правління Державного експортно-імпортного банку України [364].  

Таким чином, Міжвідомчий комітет України у справах Європейських 

Співтовариств складався з Голови, трьох заступників та 12 членів, що 

за посадами здебільшого були заступниками керівників певних 

органів. Крім того, хоча заступники Голови Комітету представляли 

органи, що безпосередньо стосувалися європейської інтеграції: 

Міністерство закордонних справ України, Міністерство зовнішніх 

економічних зв’язків України й Агентство міжнародного 

співробітництва та інвестицій, вони, так само як і інші члени Комітету, 

були заступниками голів відповідних міністерств.  

Тому можна говорити про те, що розвитку відносин з ЄС не 

приділялося достатньої уваги станом на 1993 р., зважаючи на склад 

Комітету як інституційного механізму співробітництва України та ЄС. 

Однак відмітимо, що як державний орган, підзвітний КМУ, він мав 

відповідну структуру і склад, а тому на етапі зародження відносин між 

Україною та ЄС відповідав стану відносин з ЄС державного органу 

погодження і координації політики України стосовно Європейських 

Співтовариств. 

Від березня 1995 р. почав діяти вже Спільний комітет, що був 

утворений Україною та ЄС і призначений для координації та 

моніторингу співробітництва між Україною та ЄС у галузі економіки, 

перш за все торгівлі. Щорічні засідання Спільного комітету Україна – 

ЄС відбувалися з 1995 до 1997 р. [466]. Надалі засідання в рамках 

цього Спільного Комітету втратили актуальність через набрання 

чинності УПС та створення цією угодою нового інституційного 

механізму співпраці між Україною та ЄС. 

Указом Президента України від 7 лютого 1995 р. «Про заходи щодо 

вдосконалення співробітництва України з Європейським Союзом» 

[350] змінено Указ Президента України від 28 серпня 1993 р. «Про 

Міжвідомчий комітет України у справах Європейських Співтовариств». А 

21 квітня 1997 р. було видано Указ Президента України «Про заходи 

щодо вдосконалення механізму взаємодії з Європейським Союзом та 
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його виконавчими органами» [349], який змінив два попередні 

зазначені документи, удосконалив та посилив інституційну основу 

європейської інтеграції України. Зазначений Указ було ухвалено з 

метою реалізації проголошеного стратегічного курсу на інтеграцію до 

Європейських Співтовариств та належного організаційного забезпечення 

імплементації УПС і положень Плану дій ЄС стосовно України. 

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо 

вдосконалення механізму взаємодії з Європейським Союзом та його 

виконавчими органами» від 1997 р., Міжвідомчий комітет України у 

справах Європейського Союзу, створений Указом Президента України 

від 28 серпня 1993 р., утворювався у складі Голови, першого заступника 

Голови, заступників Голови та членів Комітету (див. додаток В). 

Комітет очолював Голова, який призначався Президентом України. 

Голова Комітету мав першого заступника та заступників. Першим 

заступником Голови Комітету – Уповноваженим КМУ з питань 

Європейської і трансатлантичної інтеграції – був за посадою перший 

заступник Міністра закордонних справ України. Заступником Голови 

Комітету ставав за посадою перший заступник або заступник Міністра 

зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, заступником 

Голови Комітету – Національним координатором України з питань 

технічної допомоги ЄС – за посадою Голова Національного агентства 

України з реконструкції та розвитку [349]. 

Членами Комітету за посадою були перший заступник або 

заступник Міністра економіки України, Міністра енергетики і 

електрифікації України, Міністра зв’язку України, Міністра 

промисловості України, Міністра сільського господарства і 

продовольства України, Міністра транспорту України, Міністра 

України у справах науки і технологій, Міністра юстиції України, 

Голови Державної митної служби України, Голови Державного 

комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації, Голови 

правління Державного експортно-імпортного банку України, Голови 

Національного банку України (за згодою), Голови Торговельно-

промислової палати України (за згодою). У разі потреби до складу 

Комітету могли бути введені відповідальні працівники Адміністрації 

Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони 

України, Кабінету Міністрів України. Персональний склад Комітету 

затверджував Президент України за поданням Голови Комітету [349].  

Крім того, засідання Комітету мали поводитися не рідше ніж один 

раз на два місяці за Указом Президента України «Про заходи щодо 

вдосконалення механізму взаємодії з Європейським Союзом та його 
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виконавчими органами» [349], замість не рідше як два рази на рік, як 

було затверджено Указом Президента України від 28 серпня 1993 р. 

«Про Міжвідомчий комітет України у справах Європейських 

Співтовариств» [355].  

Відповідно до пункту 8 Указу Президента України «Про заходи 

щодо вдосконалення механізму взаємодії з Європейським Союзом та 

його виконавчими органами», функції виконавчого органу Комітету 

здійснював відповідний структурний підрозділ МЗС України [349], а 

не Головне управління зовнішньої економічної політики та міжнародних 

економічних організацій Міністерства зовнішніх економічних зв’язків 

України відповідно до Указу Президента України від 28 серпня 1993 р. 

«Про Міжвідомчий комітет України у справах Європейських 

Співтовариств» [355]. 

Отже, можна говорити про те, що вдосконалення структури та 

діяльності Міжвідомчого комітету України у справах Європейського 

Союзу в 1997 р., за рік до набрання чинності УПС, свідчить про визначення 

зовнішньополітичного курсу України на європейську інтеграцію, а не 

лише поглиблення економічної співпраці між двома сторонами, що 

було актуальним питанням у першій половині 1990-х рр. 

Однак визначені вище інституційні засади співробітництва України 

та Євросоюзу втратили свою чинність у 1998 р. у зв’язку з 

ратифікацією УПС та необхідністю створення нових інституційних 

механізмів двостороннього співробітництва на нових договірно-

правових засадах.  

Важливо відмітити, що з прийняттям Конституції України 28 червня 

1996 р. фактично основним центром вироблення зовнішньополітичного 

напряму розвитку країни, у тому числі щодо співпраці з державами-

членами ЄС, став Президент України.  

Ще до кінцевої ратифікації європейськими країнами УПС та 

набрання нею чинності 1 березня 1998 р. Президент України видав 

Указ «Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами 

(Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з 

Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)» [343] 

24 лютого 1998 р. У пункті 1 Указ постановив утворити Українську 

частину Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС і 

Українську частину Комітету з питань співробітництва між Україною 

та ЄС як допоміжний орган Української частини Ради. Створення 

української частини Ради з питань співробітництва між Україною та 

ЄС під головуванням Прем’єр-міністра України, а також Української 
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частини Комітету з питань співробітництва як допоміжного органу цієї 

Ради Указом Президента України від 24 лютого 1998 р. О. Корнієвський 

називає «важливим кроком на шляху практичного розгортання інститутів 

співробітництва» [195] ЄС та України.  

Крім того, цим указом на МЗС України покладалося здійснення 

заходів щодо забезпечення політичних відносин України з ЄС та 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішньої 

політики та політики безпеки (пункт 2), на Національне агентство 

України з реконструкції та розвитку – здійснення міжвідомчої 

координації з питань міжгалузевого економічного та соціального 

співробітництва України з ЄС, у зв’язку з чим воно перейменовувалося 

й отримало назву Національного агентства України з питань розвитку 

та європейської інтеграції. Голова Національного агентства України з 

питань розвитку та європейської інтеграції ставав за посадою Головою 

Української частини Комітету (пункт 3) [343]. 

У пункті 4 Указу встановлено, що Українська частина Ради з 

питань співробітництва між Україною та Євросоюзом утворювалася у 

складі Голови, першого заступника Голови, заступників Голови та 

членів Української частини Ради. Головою Української частини Ради 

ставав за посадою Прем’єр-міністр України, першим заступником 

Голови Української частини Ради – Віце-прем’єр-міністр України з 

питань економіки, заступниками Голови Української частини Ради – 

Міністр закордонних справ України, Уповноваженим КМУ з питань 

європейської та трансатлантичної інтеграції – за посадою перший 

заступник Міністра закордонних справ України [343]. 

Членами Української частини Ради ставали за посадами: Міністр 

агропромислового комплексу України, Міністр внутрішніх справ 

України, Міністр економіки України, Міністр енергетики України, 

Міністр зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, Міністр 

оборони України, Міністр освіти України, Міністр охорони навколишнього 

природного середовища та ядерної безпеки України, Міністр 

промислової політики України, Міністр транспорту України, Міністр 

України у справах науки і технологій, Міністр фінансів України, 

Міністр юстиції України, Голова Державної митної служби України, 

Голова Державної податкової адміністрації України, Голова 

Державного комітету зв’язку України, Голова Державного комітету 

України з питань розвитку підприємництва, Голова Державного 

комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації, Голова 

Державного комітету у справах охорони державного кордону України, 

Голова Служби безпеки України, Голова Антимонопольного комітету 
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України, Голова Державного агентства України з авторських і суміжних 

прав, Голова Державного патентного відомства України, Представник 

України при Європейському Союзі, Голова Національного банку 

України [343] (див. додаток Д). 

Кабінету Міністрів України було доручено визначити склад 

Української частини Комітету; забезпечити створення в міністерствах, 

інших центральних органах виконавчої влади, керівники яких входять 

до складу Української частини Ради, структурних підрозділів з питань 

співробітництва з Європейським Союзом у межах наявної штатної 

чисельності; затвердити структуру Національного агентства України з 

питань розвитку та європейської інтеграції в межах штатної 

чисельності, визначеної для Національного агентства України з 

реконструкції та розвитку [343]. 

Отож цей Указ віддав функції співробітництва ЄС та України разом 

з органами, що мали бути створеними відповідно до УПС між 

Україною та ЄС, на два органи. Перший орган – МЗС, що відповідало 

за забезпечення політичних відносин з ЄС, координацію діяльності 

органів виконавчої влади у сфері зовнішньої політики і політики 

безпеки. Другий орган – Міністерство економіки, на яке покладалося 

здійснення міжвідомчої координації з питань економічного і 

соціального співробітництва з ЄС [7, с. 19]. 

Важливим є те, що в результаті створення нового механізму 

співпраці Україна – ЄС цим Указом у пункті 7 було ліквідовано 

Міжвідомчий комітет України у справах Європейського Союзу, який 

діяв із 1993 р. [343]. Таким чином, Указ 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)» від 1998 р. створював 

новий інституційний механізм євроінтеграційної політики України, 

який ще й досі є чинним після багатьох змін, що стосувалися 

перейменувань органів, у тому числі й Указу від 27 вересня 2011 р. 

Можна також підсумувати про період формування інституційних 

механізмів євроінтеграційної стратегії України, що «тогочасна система 

органів у справах ЄС свідчить про відсутність у ній таких компонентів, як 

адаптація законодавства України до законодавства ЄС та інформування 

громадськості щодо питань європейської інтеграції, що в цілому 

свідчить про відсутність як такої інтеграційної складової у відносинах 

між Україною та ЄС» [7, с. 19]. Г. Асланян та Д. Ковриженко вважали, 

що українську політику щодо ЄС не було відповідним чином 
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сегментовано. До того ж невизначеними залишалися повноваження 

органів виконавчої влади щодо реалізації європейської політики в 

окремих галузях, а деколи повноваження одного органу дублювалися 

іншим, що не забезпечувало ефективності управління. Крім того, 

структура окремих органів виконавчої влади не передбачала спеціальних 

підрозділів, що були б відповідальними за вироблення й упровадження 

державної євроінтеграційної політики. Тому, – переконані Г. Асланян 

та Д. Ковриженко, – ухвалення рішень щодо відносин України з ЄС 

відбувалося переважно на рівні вищого політичного керівництва і мало 

несистемний характер. Окрім того, наголосимо й на відсутності в 

системі органів, що відповідали б за вироблення та реалізацію 

європейської політики, Верховної Ради України [7, с. 19-20]. 

Загалом, на думку Г. Асланяна та Д. Ковриженка, у період 

формування державної євроінтеграційної політики України головним 

пріоритетом двосторонніх відносин було укладання УПС, тому 

державні інституції створювалися переважно з метою забезпечення 

відносин України з ЄС на рівні двостороннього партнерства і 

співробітництва [7, с. 19]. Між Україною та ЄС почався більш 

інтенсивний процес інституціоналізації відносин саме після набуття 

чинності УПС. Це стосувалося і створення внутрішніх механізмів 

забезпечення інтеграційного процесу в нашій державі.  

Крім того, цей Указ у пункті 5 доручив КМУ визначити в місячний 

строк склад Української частини Комітету. У результаті цього 

доручення 14 квітня 1998 р. вийшла Постанова КМУ «Про склад 

української частини Комітету з питань співробітництва між Україною 

та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)» [374].  

Відповідно до Постанови, Голова Української частини Комітету 

ставав Головою Національного агентства з питань розвитку та 

європейської інтеграції. Голова Української частини Комітету отримав 

чотири заступники: перший заступник Міністра закордонних справ, 

перший заступник Міністра зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі, 

заступник Голови Національного агентства з питань розвитку та 

європейської інтеграції, перший заступник Міністра юстиції 

(див. додаток Ж). 

Членами Української частини Комітету були: начальник 

управління міжвідомчої координації з питань міжгалузевого 

економічного та соціального співробітництва з ЄС Національного 

агентства з питань розвитку та європейської інтеграції (секретар 

Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною 

та ЄС), заступник Голови Служби безпеки, перший заступник 
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Міністра оборони, перший заступник Міністра охорони 

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, голова 

Національної комісії з питань регулювання електроенергетики, перший 

заступник голови Держкомстату, заступник Міністра освіти, заступник 

Міністра у справах науки і технологій, заступник голови 

Держкомкордону, перший заступник Голови Держмитслужби, перший 

заступник голови Держкомзв’язку, перший заступник Міністра 

транспорту, заступник Міністра енергетики, заступник Міністра 

промислової політики, заступник голови ДААСП, заступник Міністра 

фінансів, заступник голови Держпатенту, заступник Представника 

України при ЄС, перший заступник голови Держстандарту, заступник 

Голови Антимонопольного комітету, заступник Голови Державної 

податкової адміністрації, голова Державного комітету з питань захисту 

прав споживачів, заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 

перший заступник голови Державного комітету з питань розвитку 

підприємництва, член Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, заступник Міністра економіки, заступник Міністра охорони 

здоров’я, заступник Міністра агропромислового комплексу, заступник 

Міністра праці та соціальної політики, заступник Міністра внутрішніх 

справ, перший помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони 

України (за згодою), керівник Управління зовнішньої політики 

Адміністрації Президента України (за згодою), перший заступник 

Голови Національного банку (за згодою) [374]. 

Зауважимо, що ця Постанова втратила чинність на підставі 

Постанови КМУ № 1289 (1289-2000-п) від 21 серпня 2000 р. під час 

реалізації стратегії України на європейську інтеграцію та необхідністю 

вдосконалення інституційних механізмів.  

Згідно з Указом Президента від 23 квітня 1998 р., Національне 

агентство України з реконструкції та розвитку, створене в 1996 р., було 

реорганізовано в Національне агентство України з питань розвитку та 

європейської інтеграції. Воно мало функції щодо здійснення міжвідомчої 

координації з питань міжгалузевого економічного та соціального 

співробітництва України з ЄС і, на думку Г. Асланяна та Д. Ковриженка, 

дублювало функції Міністерства економіки [7, с. 19]. Зауважимо, що 

пізніше Указом Президента № 1159/2000 «Про Міністерство економіки» 

від 23 жовтня 2000 р. Національне агентство було включено до 

структури Міністерства. 

Так, Національне агентство було центральним органом виконавчої 

влади, підпорядкованим КМУ. Указ Президента України «Про 
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утворення Національного агентства України з реконструкції та 

розвитку» від 2 липня 1996 р. постановив, що Національне агентство 

бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, відповідними 

міждержавними й регіональними організаціями, організаціями, у тому 

числі кредитно-фінансовими установами, іноземних держав, їх 

угруповань для залучення кредитів, ґрантів, міжнародної технічної та 

гуманітарної допомоги, іноземних інвестицій, здійснює контроль за 

ефективністю їх використання [383]. 

Натомість Національне агентство України з питань розвитку та 

європейської інтеграції, відповідно до Указу Президента України «Про 

Положення про Національне агентство України з питань розвитку та 

європейської інтеграції» від 23 квітня 1998 р., здійснює міжвідомчу 

координацію з питань міжгалузевого економічного та соціального 

співробітництва України з ЄС, бере участь у формуванні та реалізації 

державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими 

організаціями, відповідними міждержавними і регіональними 

організаціями, організаціями, у тому числі кредитно-фінансовими 

установами, іноземних держав, їх угруповань з метою залучення кредитів, 

ґрантів, міжнародної технічної допомоги, іноземних інвестицій, здійснює 

контроль за ефективністю використання залучених зовнішніх ресурсів, 

відповідно до наданих йому повноважень координує діяльність органів 

виконавчої влади і суб’єктів господарювання в цій сфері [368]. 

Одними з основних завдань Національного агентства були участь у 

забезпеченні проведення єдиної державної політики з питань інтеграції 

з ЄС, розробленні та впровадженні механізмів координації співробітництва 

центральних органів виконавчої влади з Євросоюзом; забезпечення 

міжвідомчої координації з питань міжгалузевого економічного та 

соціального співробітництва України з ЄС; організаційне забезпечення 

діяльності Української частини Комітету з питань співробітництва між 

Україною та ЄС, Української частини Комітету з питань економічного 

співробітництва Українсько-американської міждержавної комісії, 

Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні [368]. 

Система органів, що були відповідальними за євроінтеграційну 

політику в період її формування, включала також і Спеціального 

представника Уряду України при ЄС. Цю посаду було змінено на 

Представництво України при ЄС у 1997 р. [7, с. 19]. 

Указом Президента України від 11 червня 1998 р. «Про затвердження 

Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» внутрішнє 

забезпечення процесу інтеграції України до ЄС було покладено на вищий, 
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центральні та місцеві органи виконавчої влади України у співпраці з 

органом законодавчої влади, відповідними органами місцевого 

самоврядування. Керівництво стратегією інтеграції України до ЄС 

здійснює Президент України, а КМУ забезпечує реалізацію Стратегії 

інтеграції України до Євросоюзу [348].  

МЗС України здійснює заходи щодо забезпечення політичних 

відносин України з ЄС та координацію діяльності органів виконавчої 

влади у сфері зовнішньої політики та політики безпеки. Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України здійснює міжвідомчу 

координацію з питань міжгалузевого економічного та соціального 

співробітництва України з ЄС. Міністерство внутрішніх справ України 

і Міністерство юстиції України провадить міжвідомчу координацію з 

питань співробітництва України з ЄС у межах своєї компетенції. Інші 

міністерства та центральні органи виконавчої влади забезпечують 

реалізацію галузевого співробітництва України з ЄС, імплементацію 

Угоди про партнерство та співробітництво, здійснюють інші заходи в 

межах своєї компетенції та визначених Стратегією завдань з метою 

поглиблення інтеграції України до ЄС. Стратегія інтеграції передбачає 

такі сфери внутрішнього забезпечення інтеграції України до ЄС [348]. 

Отже, у результаті аналізу інституційних механізмів європейської 

інтеграції України на етапі її формування можна зробити висновки до 

цього підрозділу роботи. Формування інституційних механізмів співпраці 

з ЄС до ратифікації УПС між Україною та ЄС відбувалося у тісному 

зв’язку з еволюцією співробітництва між Євросоюзом та Україною в 

1990-х рр. і, головним чином, задля партнерства та співробітництва між 

двома сторонами, а не інтеграції до ЄС. Ратифікація УПС між Україною 

та ЄС і визначення стратегічного курсу України на європейську 

інтеграцію, відповідно, призвели до необхідності вдосконалення 

інституційного механізму державної політики України у сфері 

європейської інтеграції. Проаналізуємо цей процес в наступному 

підрозділі.  

 

 

3.3. Характеристика механізмів державної євроінтеграційної 

політики відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво 

між Україною та ЄС  

 

Формування механізмів державної євроінтеграційної політики 

України відбувалося від початку співпраці України та Євросоюзу, 

однак остаточно сформувалося після ратифікації УПС у 1998 р. 
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Проаналізуємо в цьому підрозділі механізми співробітництва між 

Україною та ЄС відповідно до УПС. 

Нагадаймо, що механізми державного управління – це «способи 

розв’язання суперечностей явища чи процесу в державному управлінні, 

послідовна реалізація дій, які базуються на основоположних принципах, 

цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням 

відповідних форм і методів управління» [130, с. 375]. Релевантним для 

цього дослідження є також те, що «залежно від засобів, які 

використовуються в конкретних механізмах державного управління, 

вони можуть бути політичними, економічними, соціальними, 

організаційними та правовими, а також комплексними відповідно до 

основних сфер суспільної діяльності» [130, с. 375].  

УПС стала основним документом, який визначав правовий 

механізм двостороннього співробітництва між Україною і ЄС. Варто 

враховувати те, що правові механізми, відповідно до «Енциклопедії 

державного управління», яка була підготовлена вченими Національної 

академії державного управління при Президентові України, – це 

«комплекси взаємопов’язаних юридичних засобів, які об’єктивовані на 

нормативному рівні, необхідні та достатні для досягнення певної 

мети» [130, с. 378]. Відзначимо, що хоча УПС було підписано між 

Україною та Євросоюзом 14 червня 1994 р., ратифіковано ВРУ 

10 листопада 1994 р., однак вона набрала чинності лише 1 березня 

1998 р. після того, як була ратифікована парламентами всіх держав-

членів ЄС.  

Цілями партнерства і співробітництва між Україною та ЄС, що 

були встановлені УПС, визначено такі: «забезпечення у відповідних 

рамках політичного діалогу між Сторонами, який сприятиме розвитку 

тісних політичних відносин; сприяння розвитку торгівлі, інвестицій і 

гармонійних економічних відносин між Сторонами і, таким чином, 

прискоренню їхнього сталого розвитку; створення основ взаємовигідного 

економічного, соціального, фінансового, цивільного, науково-технічного 

та культурного співробітництва; підтримка зусиль України щодо 

зміцнення демократії і розвитку її економіки та завершення переходу 

до ринкової економіки» [362] (стаття 1 Угоди).  

На думку кандидата юридичних наук І. Березовської, «попри 

значну подібність структури і сфер регулювання, УПС, порівняно з 

Європейськими угодами про асоціацію, запроваджує нижчий рівень 

співробітництва як за цілями, так і за конкретним економічним 

змістом» [31, с. 9]. Окрім того, основною відмінністю можна назвати 
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те, що в УПС прямо не йдеться про вступ України до ЄС, а також 

немає посилань на «процес європейської інтеграції» [31, с. 9]. 

До того ж різною є і юридична база цих УПС і угод про асоціацію. 

Так, наприклад, в основі Європейських угод про асоціацію лежить 

стаття 310, а юридичною базою УПС є статті 133 і 308 Договору про 

заснування ЄС. Крім того, щодо ЗВТ між державою та ЄС, яку 

І. Березовська характеризує як неодмінну економічну основу асоціації 

з ЄС, то УПС тільки визначала перспективу її створення в майбутньому 

[31, с. 10]. Поряд із цим, у статті 4 УПС відзначено, що «сторони 

зобов’язуються розглянути, зокрема після подальшого просування 

України шляхом економічних реформ, доповнення відповідних 

розділів цієї Угоди, а саме: розділу III і статті 49, з метою створення 

зони вільної торгівлі між ними» [362]. При цьому створену згідно з 

УПС Раду з питань співробітництва було наділено повноваженнями 

надавати рекомендації Сторонам щодо таких доповнень, які можуть 

набрати чинності лише через укладання угоди між Сторонами 

відповідно до процедур. Було передбачено, що в 1998 р. Сторони 

спільно розглянуть питання того, чи дозволять обставини і, зокрема, 

прогрес України у здійсненні ринкових економічних реформ та наявні 

на той час у країні економічні умови розпочати переговори щодо 

створення зони вільної торгівлі (стаття 4 УПС).  

Щодо прогресу України у здійсненні економічних реформ із 

моменту підписання УПС (1994 р.) та до зазначеної в УПС дати 1998 р., 

то авторка цього дослідження на основі проведеного аналізу дійшла 

висновку про те, що економічні реформи Л. Д. Кучми, Президента 

України з 1994 р., можна розглядати як продовження політики 

Л. М. Кравчука, Президента України з 1991 до 1994 р. Однак не слід 

забувати про те, що лібералізацію було закінчено за президентства 

Л. Д. Кучми, приватизаційну програму було змінено після Л. М. Кравчука 

майже повністю, повномасштабне створення ринкових економічних 

інститутів розпочалося, а макроекономічну стабілізацію було ініційовано 

вже за президентства Л. Д. Кучми. Крім того, важливо відзначити, що 

економічні реформи Л. Д. Кучми в Україні проводилися за допомогою 

західних радників відповідно до пунктів так званого «Вашингтонського 

консенсусу» (Washington consensus) та певним попередньо накопиченим 

досвідом [269, c. 58]. Таким чином, можна підсумувати, що станом на 

1998 р., незважаючи на очевидний прогрес економічних реформ в 

Україні, порівняно з 1994 р., усе ж таки наявні на той час економічні 

умови в Україні та поза нею не дозволили почати переговори щодо 

створення ЗВТ у 1998 р. 
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Справді, питання створення ЗВТ між Україною та ЄС, відзначене в 

УПС, було порушено відразу після ратифікації Угоди 8-9 червня 

1998 р. у м. Люксембург (Герцогство Люксембург) на першому засіданні 

Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. На ньому було 

визначено, що вступ України до Світової організації торгівлі (далі – СОТ) 

має передувати створенню ЗВТ між ЄС та Україною, можливість 

запровадження якої у будь-який час за готовності з різних аспектів обох 

Сторін визначила УПС: «Було досягнуто згоди, що до проведення 

спільних консультацій про те, чи дозволяють обставини розпочати 

переговори про створення зони вільної торгівлі, слід повністю розглянути 

питання просування України в напрямі приєднання до СОТ, беручи при 

цьому до уваги і дотримання Україною вимог УПС, і подальший 

прогрес у реструктуризації її економіки» [185, с. 19]. З огляду на те, 

що зміна обставин, у тому числі вступ України до СОТ, можуть 

викликати необхідність внесення змін до УПС, можливість ініціювання 

першої консультації щодо необхідності змін була залишена через три 

роки після набуття чинності УПС або після приєднання України до СОТ, 

залежно від того, яка з цих двох подій станеться раніше [185, с. 19]. 

Враховуючи викладене, можна говорити про те, що початок 

внесення змін до УПС відбувся через три роки після набуття нею 

чинності, тобто з 2001 р., адже Україна стала членом СОТ набагато 

пізніше – 2008 р. після проведення переговорів про вступ протягом 

14 років. Відповідно, лише з 2008 р. після закінчення початкового 

періоду реалізації УПС тривалістю десять років Україна нарешті 

наблизилася до реальної можливості почати переговори про створення 

зони вільної торгівлі між ЄС. 

УПС загалом приділяє найбільш значну увагу економічним 

питанням співробітництва України та ЄС. У складі комплексного 

механізму державного управління О. Федорчак визначає в тому числі 

економічні механізми як «механізми державного управління банківською, 

грошово-валютною, інвестиційною, інноваційною, кредитною, податковою, 

страховою діяльністю тощо» [454]. Отож визначимо економічний 

механізм співробітництва між Україною та ЄС згідно з УПС. 

Однак спершу нагадаймо, що до ратифікації УПС під час зустрічі 

Президента України Л. Кучми з Головою ЄК Ж. Сантером 1 червня 

1995 р. було підписано Тимчасову угоду між Україною та ЄС про 

торгівлю і питання, пов’язані з торгівлею. Вона набула чинності 

1 лютого 1996 р., адже регулювала питання, що належать до 

виключної компетенції ЄС, а тому не потребувала довготривалої 

процедури ратифікації з боку всіх 15 на той час держав-членів ЄС. При 
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цьому Тимчасова угода містила всі положення УПС щодо доступу на 

товарні ринки Сторін, правил конкуренції і розв’язання суперечностей. 

Безперечно, важливе значення Тимчасової угоди полягає в тому, що 

дата набуття нею чинності, тобто 1996 р., означала початок 

упровадження тих статей УПС, які передбачали запровадження 

перехідного періоду в окремих секторах торгівлі, наприклад статті 12 

[185, с. 16]. Тому можна підсумувати, що економічний механізм 

співробітництва відповідно до положень УПС було запроваджено між 

Україною і ЄС раніше за ратифікацію УПС згідно з таким документом, 

як Тимчасова угода.  

В УПС у розділі III «Торгівля товарами» зазначено, що сторони 

надають одна одній режим найбільшого сприяння в торгівлі, адже 

принцип свободи транзиту є суттєвою умовою для досягнення цілей 

Угоди. Стаття 15 визначає, що «вироби, що походять із території 

однієї Сторони й імпортуються на територію іншої Сторони, не 

підлягають, безпосередньо чи опосередковано, ніякому внутрішньому 

оподаткуванню чи іншим внутрішнім зборам, що перевищують ті, які 

застосовуються, безпосередньо чи опосередковано, до подібних 

вітчизняних виробів. ... Цим товарам надається не менш сприятливий 

режим, ніж той, який наданий подібним товарам національного 

походження щодо всіх законів, правил і вимог, які впливають на їхній 

внутрішній продаж, пропонування для продажу, купівлю, транспортування, 

розподіл або використання» [362]. Важливо також відзначити, що торгівля 

товарами між Сторонами здійснюється за ринковими цінами (стаття 17).  

Розділ IV Угоди присвячений положенням, що впливають на 

підприємницьку діяльність та інвестиції. Поняття «економічна діяльність» 

в УПС визначено як «діяльність виробничого, комерційного і 

професійного характеру» [362]. Окрім іншого, у цьому розділі 

обумовлено, що Рада з питань співробітництва вивчатиме питання 

стосовно того, які спільні зусилля можуть бути зроблені з метою 

стримування незаконної імміграції. 

Умови, що впливають на створення та діяльність компаній, визначено 

у главі II розділу IV Угоди. Найголовнішим потрібно відзначити, що: 

a) Співтовариство і його держави-члени згідно зі своїми законодавством і 

правилами надають щодо створення українських компаній на їхній 

території режим, що є не менш сприятливий, ніж той, який надано 

компаніям будь-якої третьої країни … b) Україна згідно зі своїми 

законодавством та правилами надає дочірнім компаніям і філіями 

компаній Співтовариства, заснованим на її території, режим стосовно 

їхньої діяльності, що є не менш сприятливий, ніж той, що надається, 
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відповідно, її власним компаніям чи філіям або компаніям чи філіям 

будь-якої третьої країни, залежно від того, яка з них є кращою» [362]. 

Із зазначеного можна узагальнити, що умови, що впливають на 

створення та діяльність компаній, визначені як паритетні для обох 

Сторін Угоди. 

Транскордонним послугам між Співтовариством та Україною 

присвячено главу III. Наприклад, відповідно до статті 38, «Сторони 

співпрацюють з метою розвитку ринково орієнтованого сектору 

послуг в Україні» [362]. Розділ V Угоди стосується поточних платежів 

та капіталу, а розділ VI – конкуренції, захисту інтелектуальної, 

промислової і комерційної власності та співробітництва в галузі 

законодавства. У ньому, зокрема, ідеться про те, що «Сторони 

погоджуються співпрацювати з метою виправлення або усунення, 

шляхом застосування своїх антимонопольних законів чи іншим чином, 

обмежень конкуренції, до яких вдаються підприємства, або 

викликаних державним втручанням, якщо вони можуть впливати на 

торгівлю між Співтовариством та Україною» [362].  

Важливим розділом Угоди є розділ VII «Економічне співробітництво», 

в якому проголошено, що ЄС та Україна вступають в економічне 

співробітництво, що зміцнюватиме і розвиватиме економічні зв’язки 

на благо обох Сторін для сприяння процесу економічних реформ та 

відродження сталого розвитку України. Уточнено, що з цією метою 

співробітництво зосереджується на «промисловій кооперації, заохоченні 

та захисті інвестицій, державних поставках, зближенні політики 

стандартизації в гірничовидобувній та сировинній галузях, науці та 

техніці, освіті та навчанні, АПК і сільському господарстві, енергетиці, 

цивільній ядерній галузі, галузі охорони навколишнього середовища, 

транспорті, космосі, телекомунікаціях, фінансових послугах, «відмиванні» 

грошей, валютній політиці, регіональному розвитку, соціальній 

кооперації, туризмі, малому та середньому підприємництві, засобах 

інформації та зв’язку, захисту прав споживачів, митній справі, 

співробітництві в галузі статистики, економіці та боротьбі з наркотичним 

бізнесом» [362]. Відзначимо, що саме Рада з питань співробітництва 

наділена повноваженнями надавати рекомендації стосовно розвитку 

співробітництва в зазначених сферах. 

Із пріоритетних сфер співробітництва виокремимо, наприклад, 

сферу освіти та професійної підготовки. У цій сфері співробітництво, 

зокрема, зосереджується в таких галузях: удосконалення системи 

вищої освіти та системи підготовки в Україні згідно зі сучасними 

вимогами, включно із системою сертифікації навчальних закладів і 
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дипломів про вищу освіту; професійна підготовка керівників 

підприємств державного та приватного секторів та цивільних службовців 

у пріоритетних галузях, що мають бути визначені; співробітництво 

між навчальними закладами, співробітництво між навчальними 

закладами і фірмами; мобільність для вчителів, випускників, адміністра-

торів, молодих учених і дослідників та молоді; сприяння навчанню в 

галузі європейських досліджень у відповідних закладах; навчання 

мовам країн Співтовариства; підготовка на курсах удосконалення 

майстерності перекладачів для роботи на конференціях; підготовка 

журналістів; підготовка викладачів (стаття 59) [362].  

Слід відзначити, що автор цього дослідження брала особисту 

участь у таких галузях сфери співробітництва освіти та професійної 

підготовки, як підготовка викладачів і сприяння навчанню в галузі 

європейських досліджень у відповідних закладах. Насамперед це 

стосується активної участі в написанні і реалізації ґранту від ЄК за 

програмою Жана Моне «Інформаційна і дослідницька діяльність з 

євроінтеграції» в Чорноморському державному університеті імені 

Петра Могили в 2012-2013 навчальному році на тему «Європейська 

інтеграція: імплементація європейських стандартів та принципів в 

Україні». 

В Угоді прописано також фінансовий механізм співробітництва. 

Фінансовий механізм вітчизняний доктор економічних наук В. Столяров і 

кандидат економічних наук І. Москалюк визначають як «складову 

частину господарського механізму, що являє собою сукупність 

фінансових стимулів, важелів, інструментів, форм і способів регулювання 

економічних процесів і відношень» [422]. Крім того, фінансовий механізм 

можна визначити як «сукупність форм і методів створення і використання 

фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб 

державних структур, господарських суб’єктів і населення» [490, с. 72]. 

Саме тому фінансовий механізм включає ціни, податки, пільги, дотації, 

субсидії, штрафи, санкції, кредити тощо, а його складовими є фінансове 

прогнозування і планування, ліміти, резерви, нормативи і система 

управління фінансами. 

Отож розглянемо фінансовий механізм співробітництва між Україною 

та ЄС, що визначений у розділі IX «Фінансове співробітництво». Так, для 

досягнення цілей Угоди Україна отримує тимчасову фінансову допомогу 

від ЄС, який надає технічну підтримку у вигляді субсидій для 

прискорення економічних перетворень в Україні. Доречно також 

звернути увагу на те, що ця фінансова допомога надається в рамках 

Програми ТАСІС, а мета і галузі фінансової допомоги ЄС 
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визначаються в орієнтовній програмі, яка відображає встановлені 

пріоритети, погоджені між Сторонами залежно від потреб України, 

поглинаючої спроможності секторів та прогресу реформ. До цього 

процесу безпосередньо задіяна Рада з питань співробітництва. Крім 

того, Сторони забезпечують тісну координацію надходжень у рамках 

технічної допомоги Співтовариства з надходженнями з інших джерел 

(держави-члени, інші країни та міжнародні організації), такі як 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк 

реконструкції та розвитку, ПРООН і МВФ [362]. Це було передбачено 

для оптимального використання наявних ресурсів і, на думку автора 

цього дослідження, свідчить про тісну координацію між різними 

суб’єктами, що задіяні у фінансовому співробітництві з Україною.  

Як характеризували УПС вітчизняні вчені, вона має «еволюційний» 

характер [185, с. 21, с. 31, с. 10] через наявність перспективних заходів, 

що можуть або повинні бути здійснені на її основі. І. Березовська 

зазначала, що на базі УПС започатковано створення організаційно-

правових засад і визначено напрями діяльності з гармонізації 

законодавства в Україні [31, с. 10]. Отож назвімо ті положення УПС, 

що стосуються співробітництва ЄС та України у сфері зближення 

законодавства. За визначенням колишнього заступника Міністра 

юстиції України В. Мармазова і в. о. директора Центру європейського 

та порівняльного права Г. Друзенка, після набуття чинності УПС 

Україна почала створювати інституційний механізм адаптації та 

формувати нормативно-правову базу для реалізації правової реформи, 

іншими словами, почався процес «створення в Україні адаптаційного 

механізму» [238]. Відзначимо, що адаптація (від лат. adaptare – 

пристосування) відповідно до «Енциклопедії державного управління» – 

це процес пристосування системи до навколишнього середовища без 

втрати своєї ідентичності» [130, с. 20]. Отже, адаптаційний механізм 

можна розуміти як механізм пристосування системи до довкілля зі 

збереженням власної ідентичності. У такому разі це стосується 

нормативно-правової бази України. 

Задля розкриття вищезазначеної проблематики варто розглянути 

статтю 51 Угоди. У ній зазначено, що зближення чинного і 

майбутнього законодавства України з законодавством Співтовариства 

є важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною 

та ЄС. Ідеться, зокрема, про те, що Україна вживатиме заходів для 

того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність 

до законодавства Співтовариства. Визначено галузі для відповідності 

законодавчої бази ЄС та України: митниця, компанії, банківська 



 

Ю. В. Палагнюк 
 

169 

справа, бухгалтерський облік компаній і податки, інтелектуальна 

власність, охорона праці, фінансові послуги, правила конкуренції, 

державні закупівлі, охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин, 

навколишнє середовище, захист прав споживачів, непряме 

оподаткування, технічні правила і стандарти, закони та інструкції 

стосовно ядерної енергії, транспорт. Виходячи з поставлених завдань, ЄС 

надаватиме Україні належну технічну допомогу для здійснення цих 

заходів, яка може включати: обмін експертами; завчасне надання 

інформації, особливо стосовно відповідного законодавства; організацію 

семінарів; професійну підготовку; допомогу у здійсненні перекладу 

законодавства Співтовариства у відповідних секторах [362]. Таким чином, 

можна говорити про те, що зближення чинного і майбутнього 

законодавства України з законодавством ЄС відповідно до УПС є 

одним із важливих інструментів реалізації економічного 

співробітництва між Сторонами Угоди.  

О. Лаба досліджувала теоретико-правові особливості гармонізаційного 

механізму зближення законодавства України з правовою системою ЄС 

і наголосила, що «міжнародні угоди ЄС про партнерство і 

співробітництво та асоціацію можуть включати положення про 

гармонізацію відповідного законодавства країн – не членів із правом 

Євросоюзу, а основними способами гармонізації є приєднання до угод, 

сторонами яких є країни-члени Євросоюзу, ухвалення нормативних 

актів, положення яких відповідають нормам права європейських 

інтеграційних організацій, взаємне визнання чинних у країнах-

учасницях угод та відповідних стандартів» [214, с. 8]. При цьому вона 

уточнювала, що йдеться про те, що норми національного права 

повинні бути приведенні у відповідність до вимог права ЄС. Разом із 

тим гармонізація законодавства не вимагає від держав-членів 

ухвалення однакових правових актів, а мова йде, у першу чергу, про 

застосування схожих законів чи інших правових актів» [214, с. 16], на 

її переконання.  

Узагальнюючи, «інтеграційні процеси не можуть здійснюватись 

механічно, вони потребують удосконалення, узгодження і приведення 

національного законодавства України до норм та стандартів 

Європейського Союзу і створення таким чином правової та 

інституційної бази співробітництва між нашою державою і ЄС» [428, 

с. 7], тому ряд положень УПС містить зобов’язання України щодо 

створення правової бази для регулювання співробітництва з ЄС у 

різних сферах. Крім того, «здійснення відповідних заходів правової 

інтеграції, визначення її меж і способів, створення ефективних 
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механізмів перебуває у віданні України як зацікавленої в цьому 

держави» [428, с. 7], за визначенням Н. Сюр. 

Доречно звернути увагу на те, що зазначені автором цього 

дослідження у попередньому підрозділі інституційні основи 

співробітництва України та ЄС втратили свою чинність у 1998 р. у зв’язку з 

ратифікацією УПС і необхідністю створення інституційних механізмів 

двостороннього співробітництва відповідно до нових договірно-

правових засад. Відповідно, проаналізуємо їх.  

Однак назвемо й інституціональний механізм, який, наприклад, 

кандидат економічних наук І. Бабець щодо державного управління 

міжнародним співробітництвом регіонів визначав як «складову 

механізму державного управління міжнародним співробітництвом 

регіонів, що є сукупністю норм і правил функціонування органів 

державного управління та правового забезпечення міжнародного 

співробітництва на загальнодержавному та регіональному рівнях» [8, 

с. 205]. Відзначимо, що В. Мармазов і Г. Друзенко використовували як 

термін «інституційний механізм», так і «інституціональний механізм» 

[238]. У цьому дослідженні ми вважатимемо їх тотожними і 

використовуватимемо термін «інституційний механізм», адже саме 

про інституційне забезпечення європейської інтеграції йдеться на 

офіційному сайті КМУ.  

Під інституційними механізмами варто розуміти «сукупність 

взаємозв’язків між формальними і неформальними інститутами, а 

також організаціями, які сприяють реалізації принципів демократичного 

(доброго, належного) врядування, забезпечують узгодження та 

коригування інтересів різних суспільних груп, координацію сумісної 

діяльності на шляху досягнення задекларованих цілей розвитку 

регіону/держави» [327]. Іншим визначенням інституційних механізмів є 

таке: «сукупність взаємозв’язків між формальними та неформальними 

інституціями держави, які сприяють поступовому еволюційному 

розвитку правил і процедур, санкцій і стимулів, стримувачів і противаг 

у процесах і результатах виробництва, розподілу, обміну, споживання 

благ, та забезпечують узгодження та коригування інтересів різних 

суспільних груп, координацію сумісної діяльності на шляху 

досягнення цілей розвитку всієї системи» [435], яке надає кандидат 

наук з державного управління О. Ткачова. 

Інституційний механізм виконання УПС базується на трьох 

спільних органах: Раді з питань співробітництва, Комітеті з питань 

співробітництва (складаються з представників Ради ЄС і членів ЄК та 

представників КМУ) та Комітеті з питань парламентського співробітництва 
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(форум парламентаріїв України і ЄС). Цим питанням присвячено главу X 

УПС «Інституційні, загальні та заключні положення».  

Охарактеризуємо Раду з питань співробітництва, яка створена УПС 

і має стежити за виконанням Угоди. У статті 85 прописано, що 

засідання Ради проводяться на рівні міністрів один раз на рік, а також 

у тих випадках, коли це необхідно за обставинами. Вона має 

повноваження розглядати будь-які значні питання, що виникають у 

рамках Угоди, та будь-які інші двосторонні або міжнародні питання 

взаємного інтересу для досягнення цілей УПС. За погодженням між 

двома Сторонами Рада з питань співробітництва може також виносити 

необхідні рекомендації. Щодо складу Ради, то це визначено у 

статті 86. Так, Рада складається з членів Ради ЄС і членів Комісії 

Європейських Співтовариств, з одного боку, та членів Уряду України, 

з іншого боку. Посаду Голови Ради з питань співробітництва 

обіймають по черзі представник ЄС і член Уряду України. Рада може 

встановлювати свої правила процедури [362]. На своєму першому 

засіданні в червні 1998 р. Рада ухвалила власний регламент (тобто 

правила процедури), а також регламент іншого органу УПС – Комітету 

з питань співробітництва [185, с. 21]. Українська частина Ради з питань 

співробітництва створена відповідно до Указу Президента України від 

24 лютого 1998 р., що було проаналізовано автором цього дослідження 

в підрозділі 3.2 цієї роботи.  

Наступним органом співробітництва є Комітет з питань спів-

робітництва. Він допомагає Раді з питань співробітництва з виконанням 

її обов’язків і складається з представників членів Ради ЄС і членів 

Комісії Європейських Співтовариств, з одного боку, та з представників 

Уряду України – з іншого. Зазвичай його склад є на рівні старших 

посадових осіб державної служби. Представник Співтовариства та 

представник України обіймають по черзі посаду Голови Комітету з 

питань співробітництва. Крім того, Рада з питань співробітництва 

може передавати будь-яке зі своїх повноважень Комітету з питань 

співробітництва [362] відповідно до статті 87 Угоди.  

Українську частину Комітету з питань співробітництва, як і Раду, 

також було створено відповідно до Указу Президента України від 

24 лютого 1998 р. Крім того, при Українській частині Комітету діє 

Громадська експертна рада, утворена в ролі консультативно-дорадчого 

органу.  

Згодом Комітет з питань співробітництва створив обмежену 

кількість підкомітетів для допомоги в його роботі, до сфери 

повноважень яких входили питання торгівлі й інвестицій, фінансів та 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=223337674&cat_id=223326451
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=223337674&cat_id=223326451
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=223337674&cat_id=223326451
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економіки, енергетики, у тому числі й атомної енергетики [185, с. 22]. 

Як відомо, було створено сім спільних підкомітетів: 1) підкомітет з 

питань торгівлі та інвестицій; 2) підкомітет з економічних та соціальних 

питань, з питань фінансів та статистики; 3) підкомітет з питань політики у 

сфері підприємництва, конкуренції, співробітництва в регуляторній 

сфері; 4) підкомітет з питань енергетики, транспорту, ядерної безпеки 

та екології; 5) підкомітет з питань митного та транскордонного 

співробітництва; 6) підкомітет з питань юстиції, свободи та безпеки; 

7) підкомітет з питань науки та технології, досліджень і розробки, 

освіти, культури, громадського здоров’я, інформаційного суспільства 

та медіа [265].  

Не можна оминути увагою також, що Рада з питань співробітництва 

може ухвалювати рішення про створення будь-якого іншого спеціального 

органу або комітету з метою надання їй допомоги у виконанні її 

обов’язків. При цьому саме Рада визначає склад та обов’язки таких 

комітетів чи органів і порядок їх діяльності [362] (стаття 88).  

Третій орган співробітництва – Комітет з парламентського 

співробітництва – створено статтею 90 Угоди. Він є форумом, на якому 

зустрічаються члени Українського та Європейського парламентів для 

обміну думками. Відзначимо, що Комітет скликається з тією 

періодичністю, яку визначає сам. Складається Комітет із парламентського 

співробітництва з членів Європейського Парламенту, з одного боку, та 

членів Верховної Ради України – з іншого. Головування в Комітеті 

здійснюється по черзі відповідно представниками законодавчих 

органів обох Сторін. Цікаво, що Комітет з парламентського співробітництва 

визначає свої правила процедури [362] (стаття 91). Перше засідання 

Комітету з парламентського співробітництва відбулось у м. Брюссель 

(Бельгія) 30 листопада 1998 р. 

Комітет з парламентського співробітництва може робити запит на 

відповідну інформацію про виконання УПС від Ради з питань 

співробітництва, яка надає Комітету запитувану інформацію в такому 

випадку. Крім того, Комітету надається інформація стосовно рекомендацій 

Ради з питань співробітництва, а також він може виносити рекомендації 

Раді з питань співробітництва [362] (стаття 92). Відповідно, Комітет з 

парламентського співробітництва має дорадчі, рекомендаційні і 

контрольні функції. 

Отож автор цього дослідження схематично зобразила основу 

інституційного механізму співробітництва між Україною та ЄС 

відповідно до УПС (див. додаток З).  
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Статтю 96 УПС присвячено врегулюванню спорів між Сторонами 

Угоди. Так, саме Раді з питань співробітництва кожна з двох Сторін 

може передавати будь-який спір щодо застосування або тлумачення 

Угоди, а Рада з може врегулювати спір шляхом винесення 

рекомендації. Якщо спір не може бути врегульований як зазначено 

вище, то кожна Сторона може повідомити іншу Сторону про 

призначення мирового посередника, а тоді вже інша Сторона має 

призначити другого мирового посередника протягом двох місяців. При 

цьому Співтовариство і держави-члени вважаються однією Стороною 

спору для застосування цієї процедури. Рекомендації мирових 

посередників приймаються більшістю голосів, однак такі рекомендації 

не вважаються обов’язковими для Сторін [362].  

Кандидат економічних наук І. Черкаський охарактеризував ці три 

спеціалізовані органи співробітництва між Україною та ЄС, створені 

згідно з УПС, як загальноекономічні за напрямами своєї діяльності, 

тобто такі, що здійснюють регулювання валютно-фінансових відносин 

відповідно до наданих ним універсальних повноважень [470, с. 12]. 

Водночас І. Березовська звертала увагу на те, що хоча інституційна 

структура, згідно з УПС, подібна до тієї, що створена відповідно до 

Європейських угод про асоціацію, проте є суттєві відмінності. 

Наприклад, на відміну від рад асоціацій, Раду з питань співробітництва 

не наділено повноваженнями ухвалювати обов’язкові для сторін 

рішення. Натомість її роль звужено до ухвалення «необхідних 

рекомендацій». На переконання І. Березовської, це ускладнює 

імплементацію УПС і показує її нижчий рівень, порівняно з так 

званими Європейськими угодами [31, с. 10] (або ж угодами про 

асоціацію). На різниці в цьому аспекті між угодами про асоціацію та 

угодами про партнерство наголошував кандидат юридичних наук 

Р. Петров. Так, УПС «не визначає спільних інститутів, які буде 

створено відповідно до Угоди і які виноситимуть обов’язкові рішення» 

[615] для обох Сторін. 

УПС також окреслила політичний механізм співробітництва. 

Зважаючи на те, що політичний механізм можна визначити як «механізми 

формування економічної, соціальної, фінансової, промислової політики 

тощо» [454] у складі комплексного механізму державного управління, 

розглянемо політичний механізм співробітництва України та ЄС 

відповідно до УПС у розділі II «Політичний діалог».  
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Згідно з УПС, Сторони встановлюють між собою регулярний 

політичний діалог, який вони мають намір розвивати та поглиблювати. 

Політичний діалог запроваджено з метою супроводу та зміцнення 

процесу зближення між ЄС та Україною, підтримки політичних та 

економічних змін у нашій державі, а також сприяння встановленню 

нових форм співробітництва. Передбачалося, що політичний діалог, 

по-перше, зміцнить зв’язки України зі ЄС і, власне, зі співтовариством 

демократичних держав в Європі. При цьому економічне зближення 

шляхом реалізації Угоди призведе до більш інтенсивних політичних 

відносин між Сторонами. По-друге, регулярний політичний діалог ще 

більше зблизить позиції Сторін із міжнародних питань обопільного 

інтересу, а тому очевидно, що зміцнить безпеку і стабільність на 

Європейському континенті. По-третє, політичний діалог передбачає, 

що Україна та ЄС будуть співпрацювати в питаннях зміцнення 

стабільності і безпеки в Європі, дотримання принципів демократії, 

поваги і сприяння правам людини, і, зокрема, правам національних 

меншин. До того ж у разі потреби проводитимуть консультації з 

зазначених питань [362] (стаття 6 УПС). 

Зазначається, що в разі потреби Сторони проводять між собою 

консультації на найвищому політичному рівні. Політичний діалог на 

міністерському рівні здійснюється в рамках Ради з питань 

співробітництва, і за взаємною згодою в інших випадках, включно із 

зустрічами з «Трійкою» Союзу (стаття 7). Політичний діалог на 

парламентському рівні здійснюється в рамках Комітету Парламентського 

Співробітництва (стаття 9). Наголосимо, що стаття 8 Угоди 

конкретизує інші процедури та механізми для політичного діалогу, що 

створюються Сторонами за допомогою встановлення відповідних 

контактів, обмінів і проведення консультацій, зокрема в таких формах: 

регулярні зустрічі на рівні старших посадових осіб між представниками 

України і представниками ЄС; максимальне використання всіх 

дипломатичних каналів між Сторонами, включно з відповідними 

контактами у двосторонній, так само як і багатосторонній, галузях, таких 

як ООН тощо; обмін регулярною інформацією з питань взаємного 

інтересу стосовно політичного співробітництва в Європі; будь-які інші 

заходи, що сприятимуть зміцненню і розвитку політичного діалогу [362]. 

Отже, як підсумовував І. Микієвич, для досягнення цілей Угоди і 

встановлено спеціальний механізм – проведення консультацій як на 

найвищому політичному рівні, так і на міністерському рівні в рамках 

Ради з питань співробітництва, яка стежить за виконанням Угоди і 
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може надавати їм рекомендації за погодженням обох сторін, а також 

передбачені й інші процедури та механізми для здійснення 

політичного діалогу [248, с. 31], що вже розглянуті автором цього 

дослідження (див. рис. 3.3).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.3. Політичний та інституційний механізми співробітництва між 

Україною та ЄС відповідно до УПС 
 

Джерело: складено автором на основі положень УПС. 

 

Структурою політичного діалогу на базі УПС створено було 

необхідну інституційну базу для здійснення контактів на регулярній 

основі через різні канали. Підкреслимо, що до набуття чинності УПС, 

у рамках Плану дій із розвитку взаємовідносин, затвердженого Радою 

ЄС 6 грудня 1996 р., проведення спеціальних зустрічей передбачалося 

на базі процедури «ad hoc». Такі зустрічі мали були проходити на рівні 

Голів Ради ЄС і ЄК та Президента або Прем’єр-міністра України у 

будь-який час за необхідністю. Відповідно до того ж плану, «Трійка» 

послів держав-членів ЄС в Україні і представники Європейської 

Комісії мали проводити регулярні зустрічі в Києві з Міністром 

закордонних справ України. Власне, «Трійка» ЄС включала: по-перше, 

посла держави, що головувала в Раді ЄС у попередній період; по-

друге, посла держави, що головує на той момент; по-третє, посла 

держави, що очолить Раду ЄС у наступному періоді. Однак після 

ратифікації УПС співробітництво відбувалося на різних рівнях, 

включно з проведенням за необхідності консультацій на найвищому 

політичному рівні відповідно до статті 7 УПС. Очевидно, що саміти 

Рада з питань співробітництва між Україною та ЄС 

Комітет 

парламентського 

співробітництва 

Комітет з питань 

співробітництва між 

Україною та ЄС 

Консультації «Трійка» ЄС – Україна 

Саміти Україна – ЄС 
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Україна – ЄС розглядаються саме в контексті УПС, а не як зустрічі «ad 

hoc» згідно з Планом дій ЄС від 1996 р. [185, с. 30-31].  
Наприклад, як узагальнює політичний механізм співробітництва 

між Україною та ЄС Представництво України при Європейському 
Союзі, на основі УПС розвивається політичний діалог Україна – ЄС «у 
формах щорічних зустрічей на найвищому рівні – саміт Україна – ЄС – 
за участю Президента України, Президента Європейської Ради та 
Президента ЄК; засідань Ради з питань співробітництва за участю 
Прем’єр-міністра України, Високого Представника ЄС із закордонних 
справ та безпекової політики, міністра закордонних справ головуючої 
в ЄС країни; Комітету та галузевих підкомітетів з питань співробітництва 
Україна – ЄС; Комітету парламентського співробітництва; зустрічей 
політичного діалогу на рівні міністрів закордонних справ; засідань у 
рамках секторальних діалогів; регулярних консультацій на рівні 
робочих груп» [44]. Крім того, здійснюється щорічний обмін візитами 
між Україною та ЄС на високому та найвищому рівнях. Нагадаймо, що 
перший саміт Україна – ЄС відбувся в 1997 р. ще до набуття УПС 
чинності, а вже після цього – проведення самітів та зустрічі 
української сторони з «Трійкою» Союзу проходили в контексті УПС. 

Як наголошують учені Інституту законодавства Верховної Ради 
України, «із ратифікацією в 1994 р. УПС між Україною і Європейськими 
Співтовариствами та їх державами-членами було створено правовий 
фундамент для поглиблення та зміцнення взаємодії нашої держави з 
Європейським Союзом як цілісним інтеграційним утворенням для 
продовження та вироблення нових напрямів співпраці з країнами-
членами ЄС як окремими суб’єктами міжнародних відносин [145, c. 3]. 

Таким чином, у цьому підрозділі автор спиралася в дослідженні 
головним чином на положення УПС як основного документа 
двосторонньої співпраці України та ЄС, а також на її аналіз, зроблений 
вітчизняними науковцями з різних галузей наук. Слід відзначити, що 
хоча українські дослідники характеризували різні положення УПС 
протягом її реалізації, разом із тим у науці державного управління 
залишалася потреба в аналізі механізмів співробітництва України та 
ЄС згідно з цією Угодою. Відповідно, у цьому підрозділі автором було 
виокремлено механізми співробітництва України та ЄС згідно з УПС.  

 

Висновки до розділу 3 

 

У результаті аналізу механізмів формування державної політики 

України в напрямі європейської інтеграції можна зробити такі 

висновки.  
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1. Правовий механізм двостороннього співробітництва між Україною 

і ЄС визначив базовий документ співпраці між двома сторонами – 

УПС. Цю угоду було підписано в 1994 р., ратифіковано ВРУ того ж 

року, однак набула вона чинності тільки 1998 р. після ратифікації 

парламентами всіх 15 держав-членів ЄС на той час. Положення УПС 

головним чином були спрямовані на розвиток торговельних відносин, 

а також політичного діалогу між Сторонами і не містили перспектив 

членства України в ЄС.  

2. Прагнення отримати членство в ЄС були проголошені Україною 

і визнані ЄС уже після ратифікації УПС, тобто наприкінці 1990-х рр. 

разом із затвердженням Указом Президента України Стратегії 

інтеграції України до Європейського Союзу 11 червня 1998 р. Таким 

чином, цю подію пропонуємо умовно вважати завершенням періоду 

формування державної політики України у сфері європейської 

інтеграції.  

3. Основним інституційним механізмом співробітництва України 

та ЄС від 1993 р. можна назвати Міжвідомчий комітет України у 

справах Європейського Союзу. Проаналізований автором цього 

дослідження склад Комітету свідчить про те, що в той період розвитку 

в нашій державі відносинам з ЄС не приділялося достатньо уваги. 

Однак варто враховувати, що на етапі зародження відносин між 

Україною та ЄС Комітет був державним органом погодження і 

координації політики України стосовно ЄС, що відповідав 

тогочасному стану відносин між двома сторонами.  

У 1997 р., за рік до ратифікації УПС, удосконалення структури та 

діяльності Комітету свідчить не лише про поглиблення економічної 

співпраці між двома сторонами, що було актуальним питанням у 

першій половині 1990-х рр., а, на нашу думку, і про послідовне 

формування державної євроінтеграційної політики України. 

4. У зв’язку з ратифікацією УПС інституційні механізми 

співробітництва України та ЄС, що діяли до цього, втратили чинність 

у 1998 р. Підготовка до створення нових інституційних механізмів 

двостороннього співробітництва почалася ще до ратифікації УПС, 

коли Указом 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)» було створено українську частину Ради з питань співробітництва 

між Україною та ЄС під головуванням Прем’єр-міністра України, а 

також Українську частину Комітету з питань співробітництва як 
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допоміжного органу цієї Ради. Отож було створено новий 

інституційний механізм євроінтеграційної політики України. 

5. Після отримання незалежності України ключову роль на 

початку формування державної євроінтеграційної політики відігравала 

ВРУ, яка ухвалила відповідні закони і ратифікувала міжнародні 

договори. Із прийняттям Конституції України в 1996 р. головним 

центром вироблення зовнішньополітичного напряму розвитку нашої 

держави став Президент України.  

6. Узагальнимо систему органів державної влади, що були 

відповідальними за євроінтеграційну політику в період її формування. 

Так, Президент України здійснював керівництво стратегією інтеграції 

України до Євросоюзу. КМУ як вищий орган виконавчої влади 

України забезпечував реалізацію євроінтеграційної стратегії України. 

Із-поміж міністерств функціями співробітництва ЄС та України разом 

з органами, що мали бути створеними відповідно до УПС, було 

наділено два міністерства: по-перше, МЗС, що відповідало за 

забезпечення політичних відносин з ЄС і координації діяльності органів 

виконавчої влади у сфері зовнішньої політики та політики безпеки; по-

друге, Міністерство економіки, на яке покладалося здійснення 

міжвідомчої координації з питань економічного та соціального 

співробітництва з ЄС.  

Внутрішнє забезпечення процесу інтеграції України до Євросоюзу 

покладалося, крім КМУ, на центральні, у тому числі спеціально 

створені, органи виконавчої влади в України, а також на місцеві 

органи виконавчої влади України у співпраці з ВРУ і відповідними 

органами місцевого самоврядування.  

Отож між Україною та ЄС почався більш інтенсивний процес 

інституціоналізації відносин саме після набуття чинності УПС. Крім 

того, це стосувалось і створення внутрішніх механізмів забезпечення 

інтеграційного процесу в нашій державі.  

7. Формування механізмів співпраці України з ЄС до ратифікації 

УПС відбувалося у взаємозв’язку з еволюцією співробітництва між ЄС 

та Україною в 1990-х рр. Відзначимо також, що переважно це 

відбувалося з метою поглиблення партнерства та співробітництва між 

двома Сторонами, а не інтеграції до ЄС.  

8. У результаті аналізу УПС автором цього дослідження було 

виокремлено й охарактеризовано такі механізми співробітництва між 

Україною та ЄС, як: економічний механізм, фінансовий механізм, 
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правовий механізм, так званий «адаптаційний механізм» або ж 

гармонізаційний механізм зближення законодавства України з правовою 

системою ЄС, політичний механізм, а також інституційний механізм. 

Усі вони у складі комплексного механізму державного управління 

сприяли розвиткові партнерства і співробітництва між двома 

Сторонами в пріоритетних галузях, визначених УПС.  

 



Державна євроінтеграційна політика України: 
теорія, методологія, механізми 

180 

 

 

 

 

4.1. Розвиток механізмів реалізації євроінтеграційної політики 

України 

 

Одним із механізмів реалізації державної євроінтеграційної 

політики є її нормативно-правове забезпечення. Угоди між Україною і 

ЄС можна умовно поділити на: 1) рамкові угоди; 2) угоди у сфері 

зовнішньої політики та безпеки; 3) угоди у сфері юстиції, свободи та 

безпеки; 4) угоди про торговельно-економічне співробітництво; 

5) угоди про секторальне співробітництво; 5) угоди про науково-

технологічне співробітництво та міжлюдські контакти; 6) угоди про 

фінансове співробітництво та технічну допомогу; 7) інші угоди. 

Підкреслимо, що всі угоди, окрім основних рамкових угод, в основному 

були підписані в період реалізації євроінтеграційної стратегії України. 

Крім того, у період імплементації УПС було ухвалено значну кількість 

комплексних стратегічних документів, наприклад Програму інтеграції 

України до Європейського Союзу, Послання Президента до Верховної 

Ради «Європейський вибір» та інші. Окрім цього, у той час 

розроблювалася і впроваджувалася велика кількість галузевих і 

міжгалузевих актів. 

Президент України приділяв увагу розвитку державної євроінтегра-

ційної стратегії під час її реалізації. Наприклад, у 2000 р. Президент 

України схвалив своїм Указом «Програму інтеграції України до 

Європейського Союзу», яка мала стати головним інструментом 

загальної стратегії на шляху наближення України до ЄС за всіма 

напрямами співробітництва. У ній, окрім іншого, ідеться про те, що 

станом на 2000 р. уже було створено політико-правові та організаційні 

передумови для реалізації Програми: укладено УПС, якою передбачено 

створення спільних органів; розроблено спільну робочу програму 
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імплементації УПС, яка щорічно переглядається на підставі моніторингу 

України та ЄС щодо прогресу в її виконанні; засновано політичні 

діалоги на найвищому рівні – щорічні саміти Україна – ЄС; на рівні 

міністрів та підрозділів міністерств закордонних справ Україна – ЄС, а 

також діалог Україна – «Трійка» ЄС на галузевому рівні структур та 

рівнях, що відповідають за реалізацію УПС; у рамках міжнародних, 

загальноєвропейських та регіональних інституцій; діють галузеві 

підкомітети Комітету з питань співробітництва між Україною та 

Євросоюзом; розроблено Програму технічної допомоги ЄС Україні; 

налагоджено співробітництво на двосторонній основі – держави-члени 

ЄС – Україна [337]. 

Програмою було охоплено практично всі сфери суспільного життя 

держави для досягнення Копенгагенських критеріїв членства в ЄС. 

Вона складалася зі 140 розділів, кожний з яких мав такі частини: 

поточна ситуація; короткострокові (2000-2001 рр.), середньострокові 

(2002-2003 рр.) та довгострокові (2004-2007 рр.) пріоритети; 

інституційні потреби, а також фінансові потреби. Механізм реалізації 

Програми визначено у Стратегії інтеграції України до Євросоюзу, де 

передбачено зі створенням Програми щорічну розробку Плану дій 

щодо реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до ЄС 

[337]. Цікаво, що доктор історичних наук І. Тодоров вбачав, що 

Програма, на відміну від Стратегії, містила детально розписані кроки, 

спрямовані на європейську інтеграцію нашої держави [439, с. 20].  

Вітчизняний дослідник І. Жиляєв аналізував Послання Президента 

України як інструмент державної політики і дійшов висновку про те, 

що воно є «одним із важливіших елементів національної політики, які 

організують поточні і перспективні дії органів державної влади для 

досягнення ефективніших результатів встановлених довго- та 

середньострокових пріоритетних завдань розвитку країни» [137, c. 32]. 

Отож звернімося до аналізу Послань Президента України з точки зору 

розкриття в них завдань з євроінтеграції.  

У Посланні Президента України до ВРУ «Україна: поступ у 

XXI століття. Стратегія економічної і соціальної політики на 2000-

2004 рр.» курс на розвиток євроінтеграції визначено як пріоритетний 

для України [449]. Послання Президента України до ВРУ «Про 

внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 р.» містило тематичну 

доповідь «Україна та Європейський Союз», в якій ішлося про 

інтенсифікацію реалізації державної євроінтеграційної політики і 

визначалися національні механізми забезпечення європейського 

інтеграційного вектору розвитку України: 1) організаційне 
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забезпечення процесу інтеграції в європейські економічні та політичні 

структури; 2) законодавче забезпечення курсу на євроінтеграцію, у 

рамках чого створено Центр перекладів актів європейського права; 

3) фінансове забезпечення адаптації України до європейських 

економічних, соціальних і правових стандартів; 4) інформаційне 

забезпечення процесу інтеграції в європейські структури та 

формування загальнонаціональної підтримки цього процесу [331]. 

Однак уже в аналогічному Посланні Президента України до Верховної 

Ради України за 2001 р. [332] немає розділу про євроінтеграцію 

України.  

Натомість у 2002 р. більш конкретний план дій зі створення 

передумов для вступу в ЄС було запропоновано Посланням Президента 

України до ВРУ «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії 

економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр.» [121]. 

Згідно з ним, орієнтація України на інтеграцію в ЄС, а також в інші 

євроатлантичні структури є основою стратегії економічного й 

соціального розвитку нашої держави на визначене десятиліття [112, с. 2].  

Так, у Посланні, зокрема, відзначається, що в той період 

необхідних передумов набуття Україною повноправного членства в 

ЄС, згідно з Копенгагенськими критеріями, передбачає послідовну 

реалізацію таких завдань: 1) 2002-2003 рр. – набуття Україною 

членства в СОТ; 2003-2004 рр. – проведення переговорного процесу та 

підписання Угоди про асоціацію України та ЄС; 2003-2004 рр. – 

проведення переговорного процесу щодо створення зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС; 2002-2007 рр. – приведення 

законодавства України у відповідність до вимог законодавства ЄС у 

пріоритетних сферах; 2004-2007 рр. – виконання процедур, необхідних 

для набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 2005-

2007 рр. – проведення переговорного процесу та створення Митного 

союзу між Україною та ЄС; 2007-2011 рр. – повне виконання Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС і Копенгагенських критеріїв 

членства в Євросоюзі; 2011 р. – створення реальних передумов для 

вступу України до ЄС» [121; 394, с. 11-12]. Оцінюючи виконання 

завдань Програми, можна зробити висновок, що Україна відстала на 

десятиліття у виконанні в часі євроінтеграційних завдань, адже 

Програмою підписання Угоди про асоціацію України та ЄС і 

створення ЗВТ між Україною та ЄС передбачалося протягом 2003-

2004 рр. Натомість, прогнозованого її підписання на Вільнюському 

саміті Східного партнерства наприкінці 2013 р. також не відбулося.  
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У Посланні Президента України до ВРУ «Про внутрішнє і зовнішнє 

становище України у 2002 р.» окремий підрозділ присвячено адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу [332], а 

в Посланні Президента України до ВРУ «Про внутрішнє і зовнішнє 

становище України в 2003 р.» оприлюднено тематичну доповідь 

«Розширення Європейського Союзу – нові можливості та перспективи 

для України» [333].  

Послання Президента України В. Ющенка до ВРУ про внутрішнє і 

зовнішнє становище України у 2008 р. звертало увагу на якісну зміну у 

відносинах з ЄС, адже Україна вступила до СОТ і почала переговори 

про створення ЗВТ з Євросоюзом. Крім того, проголошувалася 

середньострокова мета – прогрес курсу європейської інтеграції як 

показник і результат реальних змін в Україні [323]. Наступного 2009 р. 

щорічне Послання Президента України В. Ющенка було під назвою 

«Рух уперед». У ньому відзначалося, що «ми продовжили масштабний, 

історичний процес об’єднання Європи. І за останні кілька років 

досягли більше, ніж за попереднє десятиліття» [402], перелічивши 

здобутки того часу.  

У Посланні Президента України В. Януковича до Українського 

народу 2010 р. було зазначено, що національна мета, яка здатна 

об’єднати всіх українців – це реалізація європейського вибору: 

«Найвищим пріоритетом нашої зовнішньої політики була і 

залишається євроінтеграція. Ідеться не лише про зовнішньополітичний 

курс. Цей напрям визначає загальний вектор перетворень, насамперед 

внутрішніх» [324]. У 2011 р. Щорічне Послання Президента України 

до ВРУ називалося «Модернізація України – наш стратегічний вибір» і 

мало підрозділ «Європейська інтеграція України та її взаємини з 

основними європейськими партнерами», в якому зазначалося, що «всі 

завдання внутрішньої та зовнішньої політики залишаються 

підпорядкованими досягненню умов і критеріїв членства в ЄС, у тому 

числі забезпеченню стабільності установ, що гарантують демократію, 

верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин і 

створення дієвої ринкової економіки» [250, c. 131]. Узагальнено, що 

задля підготовки до членства України в ЄС пріоритетне значення 

мають: 1) поступове зближення на основі спільних цінностей і тісних 

привілейованих зв’язків та поглибленої участі України в політиках, 

програмах та агенціях ЄС; 2) забезпечення так званих «чотирьох 

свобод ЄС»: вільного переміщення товарів, послуг, капіталів та 

робочої сили шляхом створення поглибленої та всеохопної зони 

вільної торгівлі; 3) забезпечення свободи пересування громадян 
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України та громадян держав-членів ЄС через поступове запровадження 

безвізового режиму. Загалом Україні необхідно спрямувати зусилля на 

розроблення комплексних стратегій подальшої співпраці з такими 

державами-членами ЄС, як Німеччина, Франція, Великобританія 

[250, c. 131-134]. 

У Посланні Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє і зовнішнє становище України в 2012 р.» є великі розділи, 

що називаються «Політико-правовий розвиток України в загально-

європейському просторі», «Гуманітарний поступ України: національні 

пріоритети та європейські очікування». У розділі «Глобальні виклики: 

складний пошук національних відповідей» є підрозділ «Євроінтеграційний 

поступ України – від партнерства до асоціації», що складається з таких 

компонентів: а) Угода про асоціацію та її імплементація; 

б) упровадження безвізового режиму; в) досвід Східного партнерства; 

г) партнерство України та ЄС в умовах європейської кризи [335]. Із 

наведеного можна зробити висновок, що вперше в Посланні 

Президента України до ВРУ за 2012 р. внутрішні реформи в нашій 

державі розглядаються крізь призму євроінтеграційної стратегії. 

У 2013 р. у Посланні Президента України до ВРУ «Про внутрішнє і 

зовнішнє становище України у 2013 р.» в розділі 4 «Україна в нових 

умовах глобалізованого світу» виділено підрозділ 4.4. «Нагальні завдання 

європейської інтеграції України», обсяг якого складає дві сторінки з 

576 сторінок Послання. У ньому відзначено, що «європейський вибір 

України визначає державну політику як таку, що спрямована на 

наближення рівня життя громадян України до європейських 

стандартів, укорінення європейських цінностей в усіх сферах 

функціонування Української держави та суспільства» [336, c. 242], а 

головним на цьому етапі євроінтеграції є укладання угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС [336, c. 242-243].  

Для забезпечення загальнодержавного механізму адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС Президентом України на 

розгляд ВРУ було внесено законопроект «Про Концепцію Загально-

державної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» [353], що був ухвалений КМУ 2003 р. для 

розробки Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС. 

Відповідно, у березні 2004 р. було ухвалено Закон України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», який установив порядок взаємодії 

ВРУ й органів виконавчої влади у сфері адаптації законодавства до 



 

Ю. В. Палагнюк 
 

185 

стандартів ЄС. Ідеться про те, що кожен законопроект, внесений до ВРУ, 

протягом тижня повинен подаватися до Комітету з питань європейської 

інтеграції для визначення відповідності законопроекту євроекспертизі 

[334]. Підкреслимо, що УПС не визначила, якого ступеня відповідності 

належить досягти в процесі адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС та часових рамок цього процесу. З огляду на це, 

Загальнодержавною програмою передбачено підготовку планів-

графіків адаптації законодавства України разом з ЄС [115, с. 9]. Закон, 

зі змінами й доповненнями, є досі чинним.  

Перший етап Програми був розрахований на період до завершення 

дії УПС. Тому ВРУ ухвалила Закон України від 14 січня 2009 р. 

№ 852-VI «Про внесення зміни до Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу», який передбачив пролонгацію першого етапу Програми на 

період до завершення дії УПС, тобто до початку дії Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС [330] через неготовність на той час 

Угоди про асоціацію і подовження терміну дії УПС. 

Нагадаймо, що ще в 1999 р. КМУ видав Постанову «Про концепцію 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» [352]. Крім того, КМУ щороку розробляє і затверджує план 

роботи з адаптації законодавства, передбачаючи в проекті Державного 

бюджету України на відповідний рік видатки для фінансування заходів 

щодо його виконання [344]. Плани перекладу джерел acquis 

communautaire щороку формуються Міністерством юстиції України на 

підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади відповідно 

до постанови КМУ від 15 жовтня 2004 р. № 1365 «Деякі питання 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» [103], що є чинною зі змінами, внесеними КМУ пізніше. 

Однак з ухваленням Закону України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» «було визначено механізм адаптації вітчизняного законодавства 

до законодавства ЄС, сформовано нормативно-правову базу її 

проведення, запроваджено механізм ухвалення Верховною Радою 

України тих законодавчих актів, в яких існує доцільність та які 

відповідають асquis communautaire, тобто спільному надбанню об’єднаної 

Європи» [460, с. 16], на думку кандидата політичних наук Р. Філоненка. 

Як підкреслює кандидат юридичних наук О. Лаба, проголошення 

вступу до ЄС як стратегічного курсу України означає насамперед 

обов’язок приведення національного законодавства у відповідність до 

загальноєвропейського. У результаті аналізу правової системи України 
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та права ЄС вона дійшла висновку, що система права Євросоюзу 

найбільш відповідає правовій культурі українського суспільства, 

ознакам та рисам її правової системи. Зважаючи на це, дослідниця 

аргументує позитивність і необхідність розвитку правової системи 

України в напрямі зближення з правовою системою ЄС [214, с. 3, с.15].  

І. Тодоров унаслідок проведення історичного аналізу адаптації 

українського законодавства до права ЄС підсумував про невиконання 

планів з адаптації, основними причинами чого, на думку цього 

дослідника, були «недостатня інституційна спроможність центральних 

органів виконавчої влади в цій сфері, відсутність у більшості випадків 

наукового обґрунтування необхідності та доцільності внесення в плани 

адаптації тих чи інших заходів, а також брак стратегічного бачення 

цілей, перспектив та пріоритетів адаптації» [439, с. 20]. На переконання 

О. Лаби, «досвід минулих років довів, що доки Україна не матиме 

стійкого курсу та концепції інтеграції, доти гармонізація законодавства не 

матиме сенсу, оскільки гармонізація не може відбуватися у вакуумі» 

[214, с. 3-4].  

На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» Головою Координаційної ради з адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС, Прем’єр-міністром України було подано 

до ВРУ доповідь про виконання Загальнодержавної програми в 2009 р. 

Відзвітовано, що відповідно до завдань першого етапу Програми 

здійснено заходи щодо: перекладу актів acquis communautaire 

українською мовою; проведення порівняльно-правових досліджень 

відповідності законодавства України acquis communautaire; створення 

механізму перевірки проектів нормативно-правових актів на предмет 

їх відповідності acquis communautaire; створення загальнодержавної 

інформаційної мережі з питань європейського права; навчання та 

підвищення кваліфікації державних службовців з питань права ЄС; 

розроблення та затвердження спільного з ЄС механізму підготовки 

планів-графіків адаптації та моніторингу їх виконання [115, с. 2]. Як 

підкреслено в доповіді, «на відміну від порівняльно-правових досліджень, 

які проводилися під час аналізу загальної ситуації відповідності 

законодавства України законодавству ЄС у пріоритетних сферах 

адаптації законодавства, головною метою … є дослідження впливу 

імплементації актів ЄС, згаданих у проекті Угоди про асоціацію, на 

українське суспільство, державні органи, бюджет, економіку та інші 

сектори суспільного життя» [115, с. 4]. 
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Віддаючи належне досягненням з адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС, звертається увага й на упущення. Наприклад, 

відсутність чіткого механізму перевірки законопроектів, внесених на 

розгляд ВРУ, на предмет відповідності законодавству ЄС на всіх 

етапах розгляду, особливо під час підготовки законопроектів до 

другого читання, створює передумови для прийняття законів, що 

можуть не відповідати нормам acquis communautaire. Крім того, 

вимоги щодо процедури розгляду законопроектів, що за предметом 

правового регулювання належать до сфер регулювання права ЄС, 

станом на 2009 р., наприклад, не були закріплені в Регламенті ВРУ 

[115, с. 6]. Урешті-решт, робиться висновок про те, що основним 

пріоритетом роботи у сфері адаптації законодавства, як і загалом 

європейської інтеграції, є підготовка до імплементації Угоди про 

асоціацію, тому що «цей юридично обов’язковий міжнародний договір 

визначатиме всі аспекти співпраці з ЄС, насамперед у торговельно-

економічній сфері, та передбачатиме економічну інтеграцію до 

внутрішнього ринку ЄС шляхом постійної адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» [115, с. 33]. 

Перейдімо до аналізу державних програм щодо реалізації 

євроінтеграційної стратегії України.  

Так, Указом Президента України від 2003 р. «Про державні 

програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 

на 2004-2007 рр.» [339] затверджено Державну програму підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської 

та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 рр., а також 

Державну програму інформування громадськості з питань європейської 

інтеграції України на 2004-2007 рр. Центральним органам виконавчої 

влади було дано розпорядження передбачати при розробленні 

бюджетних запитів кошти, необхідні для реалізації заходів цих 

програм, забезпечувати їх здійснення і фінансування.  

Як відомо, для створення ефективної системи підготовки високо-

кваліфікованих управлінців, покращення їхньої професійної підготовки і 

формування кадрового потенціалу з метою забезпечення реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції необхідною є 

реалізація державою підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

державних службовців у цій сфері. На думку колишнього в. о. Голови 

Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції О. Зарубінського, «у 

контексті обговорення питання інституційних механізмів європейської 

інтеграції не можна оминути увагою також проблеми, пов’язані з 
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підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів у 

цій сфері» [147, c. 30]. Розглянемо детальніше Державну програму 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 рр.  

Необхідність створення цілісної ефективної системи підготовки 

висококваліфікованих державних службовців, удосконалення професійної 

підготовки фахівців задля формування кадрового потенціалу з метою 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції, створення підґрунтя для набуття Україною членства в ЄС 

зумовила прийняття цієї Програми. Мета Програми полягала в 

забезпеченні потреб органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування у спеціалістах із високим рівнем професіоналізму і 

здатністю відповідально на різних рівнях виконувати завдання щодо 

реалізації стратегії інтеграції України до ЄС. На КМУ покладалися 

функції координації і контролю за виконанням Програми, а її фінансування 

здійснювалося за рахунок бюджетних коштів і з інших джерел, у тому 

числі із залученням міжнародної технічної допомоги [339].  

Після завершення строку дії зазначеної Програми в 2007 р. роботу 

зі створення системи навчання та підвищення кваліфікації державних 

службовців з питань європейського права було продовжено в рамках 

реалізації Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції України на 2008-2011 рр. Вона була затверджена Постановою 

КМУ від 5 листопада 2008 р. № 974 [346] і зазнала змін після відмови 

нашої держави від курсу на євроатлантичну інтеграцію в 2010 р. 

Відповідно, після змін і доповнень Програма отримала назву «Державна 

цільова програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного 

співробітництва України на 2008-2015 рр.» і новий зміст.  

Досягнення її мети, що стало продовженням завдань попередньої 

Програми, пропонувалося двома варіантами. При цьому саме другий 

варіант у Постанові обґрунтовувався як ефективний підхід для реалізації 

поставленої мети, а саме: установлення нових підходів до розв’язання 

проблеми, у тому числі забезпечення Нацдержслужбою координації 

роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

спеціалістів, а також здійснення контролю в цій сфері; удосконалення 

системи, форм і видів підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців; формування і розподіл державного замовлення 

на їхню підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

відповідно до потреб органів державної влади й органів місцевого 
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самоврядування; визначення Нацдержслужби державним замовником і 

головним розпорядником бюджетних коштів [346].  

Реалізацію другого варіанта Програми передбачалося здійснити, 

з-поміж іншого, такими способами: удосконалення системи 

підвищення кваліфікації спеціалістів з питань європейської інтеграції для 

забезпечення системності і безперервності цього процесу; 

упровадження в органах державної влади й органах місцевого 

самоврядування системи мотивації підвищення кваліфікації фахівців для 

їх просування по державній службі; розроблення й удосконалення 

навчальними закладами, відібраними на конкурсній основі, навчальних 

програм згідно з пріоритетними для України галузевими політиками 

ЄС; розширення співробітництва між вищими навчальними закладами 

України і державами – членами ЄС, що проводять підготовку фахівців, 

з метою вивчення досвіду, організації регулярних обмінів студентами, 

слухачами та викладачами за рахунок міжнародної технічної допомоги 

та інших передбачених законодавством джерел. Виконання заходів 

Програми реалізовувалося в рамках використання в Україні 

інструментів інституціональної розбудови Twinning і таTAIEX, роботу 

з упровадження яких координувала Нацдержслужба. Координація 

діяльності з виконання Програми покладалася на Нацдержслужбу 

[346]. 

В аспекті наведеного вище слід відзначити досвід Інституту 

державного управління (далі – ІДУ) Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) у розробленні й 

удосконалення навчальних програм згідно з пріоритетними для України 

галузевими політиками ЄС, а також у розширенні співробітництва з 

навчальними закладами державами – членами ЄС.  

Так, у рамках підготовки магістрів з державного управління ІДУ 

створив і з 2007 р. розвиває спеціалізацію «Світова та європейська 

інтеграція», у рамках якої здійснюється підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації державних службовців. Було розроблено й 

викладаються такі спеціалізовані курси, як «Політика європейської 

інтеграції», «Галузеві політики ЄС», «Правова й інституційна система 

ЄС», «Історія ЄС», «Зовнішня політика України та інтеграція», 

«Міжнародні організації та Україна» тощо. Крім того, щорічно 

магістерські роботи виконуються за різними аспектами галузевих політик 

ЄС і впровадження цього досвіду в державне управління в Україні.  

Професорсько-викладацький склад ІДУ проходив підготовку і 

підвищення кваліфікації в науково-дослідних і навчальних установах 

держав Європи, як-от: Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, 
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Португалії, Великобританії тощо, для використання новітніх інформаційних 

матеріалів і методичних підходів до підготовки магістрів державного 

управління на високому професійному рівні. Крім того, частина 

професорсько-викладацького складу ІДУ, задіяна до викладання 

дисциплін спеціалізації «Світова та європейська інтеграція», взяла 

участь протягом вересня-грудня 2010 р. у циклі навчальних тренінгів 

Школи вищого корпусу державної служби Головного корпусу 

державної служби України та Українсько-Європейського дорадчого 

центру з питань законодавства за програмою «Підготовка викладачів у 

сфері європейської інтеграції в рамках Державної цільової програми 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 

2009-2011 рр.», отримано сертифікати. 

Із 2008 р. ІДУ щорічно розвивав співпрацю з провідними 

університетами Західної Європи та Північної Америки, виграючи на 

конкурсній основі Програму підтримки вищої освіти. Продуктивна 

співпраця в ІДУ встановилася з Університетом Адама Міцкевича 

(м. Познань, Польща), у рамках якої вивчається польський досвід 

підготовки фахівців, організовуються регулярні обміни студентами, 

слухачами та викладачами, а також здійснюються спільні наукові 

дослідження.  

Доктор наук з державного управління М. Лахижа, вивчаючи 

організаційно-правові аспекти підготовки і підвищення кваліфікації 

фахівців у сфері євроінтеграції в посткомуністичних країнах, підкреслив, 

що «слід ураховувати специфіку державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування, яка охоплює як керівників, так і 

виконавців зі внутрішньою диференціацією працівників за рівнем та 

напрямами діяльності конкретних органів влади. … Їх підготовка, а 

особливо перепідготовка та підвищення кваліфікації неминуче мають 

бути диференційованими, ураховуючи не лише галузеву специфіку, а й 

особливості регіону» [221]. 

Разом із тим виконання Програми сприятиме: забезпеченню розвитку 

кадрового потенціалу для реалізації стратегічного курсу України на 

європейську інтеграцію та євроатлантичне співробітництво; досягненню 

належного забезпечення органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування фахівцями, кількість яких до 2015 р. повинна 

збільшитися не менш як на 19 % від загальної кількості державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Власне, 

фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів державного 

і місцевих бюджетів, інших передбачених законодавством джерел. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B6%D0%B0%20%D0%9C.%20%D0%86.$
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Наприклад, обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, був 

прорахований у сумі 47,86 млн гривень, у тому числі за рахунок 

державного бюджету – 23,62 млн, місцевих бюджетів – 12,18 млн, 

інших передбачених законодавством джерел – 12,06 млн. Окрім того, 

фінансування заходів Програми здійснювалося згідно з Рамковим 

документом програми Всеохопної інституційної розбудови від 2010 р. 

[346].  

У зв’язку з планованим підписанням про асоціацію між Україною 

та ЄС ще більше актуалізується необхідність підготовки фахівців у цій 

сфері. Насамперед це стосується «подальшого вдосконалення відповідно 

до стандартів ЄС системи підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців, оновлення механізму вивчення потреби органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування у фахівцях з європейської 

інтеграції; забезпечення секторального підходу до їх навчання та 

впровадження системи мотивації до підвищення кваліфікації тощо» 

[101]. На думку колишнього радника Прем’єр-міністра України з 

питань європейської інтеграції Г. Немирі, «безпосереднє відношення 

до розвитку інституційних механізмів європейської інтеграції має 

питання кадрового забезпечення, оскільки будь-яка ідеальна інституційна 

структура виявиться неефективною, якщо не буде достатньої кількості 

людей, які можуть і будуть працювати в галузі європейської інтеграції 

України» [257, с. 35].  

Дослідження вищевикладеної проблеми підводить до рекомендацій 

про те, що, по-перше, варто продовжити підготовку і перепідготовку 

державних службовців у сфері європейської інтеграції як в ІДУ, зі 

створенням кафедри європейської інтеграції, так і в інших навчальних 

закладах; по-друге, залучати фахівців у сфері європейської інтеграції з 

навчальних закладів до оцінки реалізації державної євроінтеграційної 

стратегії; по-третє, брати на роботу на державну службу тих 

спеціалістів, які отримали відповідну освіту в державах ЄС, як це було 

зроблено в Грузії, наприклад задля покращення реалізації державної 

політики у сфері євроінтеграції.  

Іншою важливою державною програмою щодо реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції стала державна програма 

інформування громадськості з питань європейської інтеграції.  

Так, Указом Президента України від 2003 р. «Про державні програми з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-

2007 рр.» затверджено Державну програму інформування громадськості з 

питань європейської інтеграції України на 2004-2007 рр. [339]. 

Зауважимо, що окремою програмою було затверджено Державну 
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програму інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2004-2007 рр. 

Метою Програми є: поліпшення обізнаності населення України 

щодо ЄС; роз’яснення переваг для українського суспільства реалізації 

цілей державної політики у сфері європейської інтеграції і забезпечення 

широкої суспільної підтримки європейського вибору України тощо. 

Координація і контроль за виконанням Програми покладалися на 

КМУ, а КМУ мав утворювати міжвідомчу групу для забезпечення 

організації виконання Програми. Фінансування виконання Програми 

здійснювалося в межах відповідних бюджетних призначень та з інших 

джерел, у тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги 

[100].  

Після завершення строку дії попередньої Програми 2007 р. КМУ 

схвалив Концепцію Державної цільової програми інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 рр., 

в якій прогнозувалося, що тенденція зростання позитивного ставлення 

щодо вступу України до ЄС збережеться й надалі в разі подальшого 

проведення інтенсивної інформаційно-просвітницької роботи. Однак 

визнавалося, що в українському суспільстві не існувало стабільної 

проєвропейської більшості станом на 2007 р., і це пов’язувалося з 

недостатнім рівнем інформування громадськості стосовно напрямів та 

перспектив європейської інтеграції України. Важливо, що фінансування 

Програми, яке передбачалося на рівні близько 30 млн гривень, 

здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету та інших 

джерел [377]. 

У цій Програмі визнавалися недоопрацювання попередньої 

Програми протягом 2004-2007 рр. Наприклад, у 2004-2005 рр. у 

державному бюджеті не виділялися кошти на її реалізацію, у 

результаті чого поставлені в ній завдання виконувались не в повному 

обсязі. Також деколи була відсутня належна координація роботи 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, що, на думку 

розробників Програми, у поєднанні з невідповідним фінансуванням 

створило недостатньо ефективні передумови для проведення 

інформаційної роботи в регіонах [377]. 

Однак КМУ ухвалив Постанову від 5 квітня 2006 р. № 425 «Про 

порядок використання у 2006 р. коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виконання заходів з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції в інформаційній сфері» [369]. Виконання Програми здійсню-

валося за рахунок державного бюджету в розмірі 5,2 млн гривень 

2006 р., а 2007 р. – 5 млн гривень. У Програмі було зазначено, що 
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продовження інформування громадськості шляхом затвердження цієї 

нової Програми вимагало додаткових фінансових витрат із державного 

бюджету, однак такий шлях мав забезпечити підтримку вступу України 

до ЄС більшості населення. Тому він був визнаний оптимальним, на 

відміну від обмеження виконанням Державної програми інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції України на 

2004-2007 рр. і рівнем інформування громадськості щодо європейської 

інтеграції України, громадськими організаціями [377].  

Розпорядженням КМУ від 27 березня 2013 р. [378] було схвалено 

Концепцію реалізації державної політики у сфері інформування та 

налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань 

європейської інтеграції України на період до 2017 р. Її розробка була 

передбачена пунктом 115.1 Національного плану дій на 2013 р. щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 

2013 р. № 128 [357]. 

У Програмі зазначалося, що рівень підтримки громадськістю 

членства України в ЄС коливався в межах 42-50 % із тенденцією до 

зниження. Тому визначалися фактори, що заважали ефективному 

виконанню попередніх двох Програм: 1) відсутність процедури 

проведення системного загальнодержавного соціологічного дослідження 

щодо європейської інтеграції; 2) відсутність належного фінансового 

забезпечення через те, по-перше, що в попередні роки в державному 

бюджеті передбачалося недостатньо коштів на відповідні цілі і, по-

друге, що не використовувалася практика реалізації проектів у форматі 

державно-приватного партнерства та із залученням спонсорських 

коштів; 3) відсутність ефективної взаємодії та зв’язку між владою на 

всіх рівнях і суспільством; 4) використання застарілих методів 

інформування, а також неефективне застосування інформаційного 

ресурсу ЄС; 5) інформаційній роботі на регіональному та місцевому 

рівні приділялася недостатня увага [378]. 

Концепція розрахована на середньострокову перспективу – п’ять 

років (2013-2017 рр.). Протягом цього часу очікується підписання та 

набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, а також 

початок активного виконання євроінтеграційних реформ. Отож метою 

Концепції є забезпечення стабільно високого рівня усвідомленої підтримки 

громадськістю державної євроінтеграційної політики України і реформ 

задля майбутнього членства в ЄС. Також Концепція спрямована на 

забезпечення належного рівня обізнаності громадян України з 



Державна євроінтеграційна політика України: 
теорія, методологія, механізми 

194 

особливостями процесу європейської інтеграції, змісту та завдань 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [378], що є новацією, 

порівняно з попередніми Програмами.  

Пропонується також й інноваційний підхід як у проведенні 

інформаційної кампанії за концепцією «відкритий уряд», що 

передбачає налагодження активної комунікації між владою та 

суспільством, так і в питанні фінансування Концепції. Так, ідея 

запровадження в роботі з інформування громадськості з питань 

європейської інтеграції комунікаційного елемента дасть можливість 

розділити відповідальність, у тому числі фінансову, за виконання цієї 

роботи із зацікавленими неурядовими організаціями, міжнародними 

донорами і бізнес-структурами, серед іншого й у формі аутсорсингу. 

Отже, на думку розробників програми, такий підхід відповідає сучасним 

тенденціям в ЄС та сприятиме економії державних коштів, адже 

Концепція не вимагає витрат із державного бюджету. Передбачалося 

також, що її реалізація дасть можливість створити сприятливе 

інформаційне середовище, необхідне для послідовного дотримання 

реалізації державної євроінтеграційної політики України; підвищити 

рівень підтримки з боку громадськості та зменшити суспільний 

негатив у разі непопулярності їх, а також посилити внутрішньополітичну 

підтримку євроінтеграційної стратегії нашої держави [378].  

Для подальшої реалізації євроінтеграційної стратегії України став 

важливим 2010 р. Так, у травні 2010 р. КМУ було затверджено «План 

першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського 

Союзу на 2010 р.», що стало важливим кроком у реалізації Порядку 

денного асоціації. Варто враховувати, що низькі показники виконання 

Плану заходів неприпустимі і потребують відповідного реагування 

КМУ і ВРУ [250, c. 132]. 

Стратегія України на вступ до ЄС є головним та незмінним 

зовнішньо- та внутрішньополітичним пріоритетом України, що закріплений 

у Законі України «Про основи національної безпеки України» від 

2003 р. [361], Постанові ВРУ «Про основні напрями зовнішньої 

політики України» [360]. Однак Постанова втратила чинність на основі 

Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». 

Відтак знаковою подією у сфері євроінтеграції стало ухвалення 

1 липня 2010 р. Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики». Так, у статті 11 «Засади зовнішньої політики» однією з 

засад визначено «забезпечення інтеграції України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в 

Європейському Союзі» [345]. Таким чином, у 2010 р. ВРУ Законом 
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України ще раз підтвердила і закріпила стратегію України на 

отримання членства в ЄС.  

Отже, у цьому підрозділі було проаналізовано такі механізми 

реалізації державної євроінтеграційної політики України як нормативно-

правове забезпечення процесу євроінтеграції; Послання Президента 

України з 2000 до 2013 р. щодо завдань і результатів інтеграції до ЄС; 

адаптацію законодавства України до законодавства Євросоюзу; 

державні програми у сфері євроінтеграції з 2003 до 2014 р. (Державну 

програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців у сфері європейської та інтеграції України, Державну програму 

інформування громадськості з питань європейської інтеграції України).  

 

 

4.2. Еволюція інституційного забезпечення європейської 

інтеграції України  

 

Фактично початком активного процесу інституційного забезпечення 

реалізації державної євроінтеграційної політики України можна 

назвати період імплементації УПС. Так, УПС було створено спільні 

органи між Україною та ЄС – Раду та Комітет з питань 

співробітництва, Комітет з парламентського співробітництва, які було 

проаналізовано автором цього дослідження в попередньому (третьому) 

розділі. Крім того, пізніше було утворено Спільний комітет Україна – 

ЄС зі співробітництва в галузі науки та технологій для координації 

впровадження Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне 

співробітництво від 4 липня 2002 р. 

Підкреслимо, що інституційне забезпечення співробітництва України 

та ЄС визначено Стратегією інтеграції України до ЄС, а також іншими 

рішеннями Президента України, ВРУ та КМУ. Так, у значній кількості 

комплексних стратегічних документів України щодо європейської 

інтеграції і галузевих і міжгалузевих актів, які були охарактеризовані 

автором дослідження в попередньому підрозділі, установлювалися 

принципи розбудови інституційних механізмів європейської інтеграції.  

Як було проаналізовано автором у третьому розділі цього 

дослідження, на етапі формування євроінтеграційної стратегії ВРУ не 

посідала головне місце в цьому процесі, на відміну від Президента 

України. Однак її роль була важливою у виконанні конституційних 

повноважень ВРУ як вищого законодавчого органу в Україні: 

ратифікація міжнародних та євроінтеграційних договорів, у тому числі 

УПС, визначення основних напрямів зовнішньої і внутрішньої політики, 
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ухвалення відповідних законів у певній сфері, а також здійснення 

парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої влади у 

сфері європейської інтеграції України. Після набуття чинності УПС 

роль ВРУ як органу в системі інституційного забезпечення 

євроінтеграційної стратегії в період її реалізації також зводилася 

переважно до законодавчого забезпечення євроінтеграційних процесів 

та проведення парламентських слухань із цих питань.  

Парламентські слухання з відповідних питань є важливим 

інструментом впливу ВРУ на процеси європейської інтеграції України. 

Утім, переважну більшість рекомендацій учасників цих слухань 

виконано не було, як зауважив І. Тодоров. До основних причин цього 

він відніс «так звану «багатовекторність» української зовнішньої 

політики, відсутність у Державному бюджеті України достатніх коштів 

для фінансування заходів, пов’язаних із реалізацією УПС та інших 

документів, особливості структури промисловості, відсутність належного 

контролю за виконанням рекомендацій» [439, с. 22]. Підкреслимо, що 

доктор наук з державного управління С. Сорока узагальнила, що 

парламентські слухання є «формою інформаційно-корекційного контролю, 

важливість яких для процесу взаємодії уряду та парламенту беззаперечна і 

полягає насамперед у тому, що уможливлює безпосередню комунікацію 

між представниками уряду та парламенту» [415, с. 227]. Безперечно 

також, що кінцевою метою парламентських та комітетських слухань є 

вироблення колективно схвалених рекомендацій у формі постанови 

ВРУ, використання яких має дозволити органам державної влади в 

Україні ухвалювати виважені рішення [415, с. 232] задля 

вдосконалення реалізації євроінтеграційної політики. 

Посилення ролі ВРУ як органу інституційного забезпечення 

євроінтеграції України відбулося, на переконання експертів Лабораторії 

законодавчих ініціатив, після створення Комітету з питань 

європейської інтеграції 2002 р. [7, с. 23]. Також існує Комітет ВРУ в 

закордонних справах. Отже, під час реалізації євроінтеграційної 

стратегії ВРУ займала одне з ключових положень, у тому числі в 

системі інституційного забезпечення європейської інтеграції України. 

Саме тому розглянемо діяльність ВРУ в напрямі євроінтеграції через 

роботу парламентського комітету з питань європейської інтеграції.  

ВРУ четвертого скликання в червні 2002 р. ухвалила рішення про 

створення Комітету з питань європейської інтеграції. Протягом 2002-

2004 рр. відбулося понад 50 засідань Комітету, на яких було 

розглянуто близько 130 законопроектів, а також основні завдання 

діяльності Комітету за участю представників виконавчої влади та 
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громадськості. На засіданнях Комітету ґрунтовно доводилося, що 

успіхи на шляху європейської інтеграції мають визначатися конкретними 

досягненнями в економіці, політиці, соціальній сфері, забезпеченні 

прав людини тощо [438, с. 22]. На думку О. Зарубінського, 

«інституціоналізація процесу євроінтеграції – це створення і 

функціонування мережі спеціальних інституцій, функціями яких є 

розробка, реалізація, моніторинг та оцінка політики держави щодо 

інтеграції до ЄС» [147, c. 29]. Окрім того, від вирішення питання 

вдосконалення інституційних механізмів європейської інтеграції також 

залежить результат євроінтеграції України [147, c. 29].  

У ВРУ сьомого скликання з 2012 р. також функціонує Комітет 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, який очолював 

Г. Немиря. Загалом до складу Комітету з питань європейської інтеграції, 

який було створено 25 грудня 2012 р. Постановою ВРУ № 11-VII [351], 

входять 17 депутатів (станом на березень 2014 р.), а саме: голова 

Комітету; перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з 

питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів; перший 

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань адаптації 

українського законодавства до законодавства ЄС, забезпечення його 

відповідності зобов’язанням України в рамках Ради Європи (РЄ) та 

оцінки відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням 

України у сфері європейської інтеграції; заступник голови Комітету, 

голова підкомітету з питань трудових мігрантів та національно-

культурної співпраці; заступник голови Комітету, голова підкомітету з 

питань координації співробітництва між Україною та ЄС у сфері 

сільського господарства; Секретар Комітету; Голови підкомітетів з 

галузевих політик співробітництва [186].  

До Української частини Комітету з парламентського співробітництва 

між Україною та ЄС у ВРУ сьомого скликання з 2012 р. входили 

15 народних депутатів України, а також секретар Української частини 

Комітету та два його заступники. Співголовами Української частини 

Комітету стали народні депутати України П. Порошенко і С. Тігіпко.  

Після затвердження правових механізмів євроінтеграції, а також 

Розпорядження Президента України «Про перелік центральних органів 

виконавчої влади, відповідальних за здійснення завдань, визначених 

Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу» від 27 червня 

1999 р. система органів державної влади щодо реалізації євроінтеграційної 

стратегії була такою: 1) Президент України здійснював керівництво 

стратегії інтеграції України до ЄС, адже «визначивши європейську 
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інтеграцію головним стратегічним напрямом розвитку України, глава 

держави взяв на себе відповідальність за успішне втілення цього 

курсу» [444, c. 36]. 2) На КМУ покладалася функція реалізації 

державної євроінтеграційної стратегії. 3) Центральні органи 

виконавчої влади в межах своєї компетенції виконували завдання у 

сфері європейської інтеграції [7, с. 21].  

Нагадаймо, що згідно з Указом Президента України «Про систему 

центральних органів виконавчої влади» до системи центральних 

органів виконавчої влади України входять міністерства, державні 

комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі 

спеціальним статусом. Окрім того, Міністерство є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні 

впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності [373]. 

Підкреслимо, що досвід європейської інтеграції держав ЦСЄ, що вже 

стали членами ЄС, свідчить про те, що уряд та органи виконавчої 

влади відігравали основну роль у сфері координації державної 

євроінтеграційної стратегії. Дійсно, реалізація євроінтеграційного 

курсу переважно належить до компетенції органів виконавчої влади. 

Якщо звернутися до європейського досвіду в цьому питанні, то 

інституційний механізм європейської інтеграції в державах ЦСЄ 

складався з урядової структури, яка керувала процесом і окреслювала 

основні напрями подальшого зближення з ЄС. Важливо, що така 

структура працювала колегіально і включала голову уряду, а також 

керівників більшості органів виконавчої влади. Водночас координацію 

щоденної поточної роботи здійснював або спеціальний орган 

виконавчої влади, уповноважений з питань європейської інтеграції 

(наприклад, у Румунії), або МЗС держави-кандидата на вступ до ЄС 

(наприклад, в Угорщині, Чехії). Тим не менш, у більшості держав-

кандидатів на вступ до ЄС із ЦСЄ забезпечення координації процесу 

європейської інтеграції було розподілено у функціях між спеціалізованим 

органом із цього питання і міністерством закордонних справ (наприклад, у 

Польщі, Словаччині, Словенії, Естонії, Латвії, Литві). Наприклад, 

розподіл функцій у сфері європейської інтеграції між міністерством 

закордонних справ і спеціалізованим органом відбувався так, що МЗС 

відповідало за підтримку і розвиток політичних відносин з Євросоюзом та 

проведення переговорів про вступ до організації, а спеціалізований 

орган координував роботу з адаптації різних сфер життя держави 

[7, с. 25-26]. 

К. Гнидюк у кандидатській дисертації з державного управління 

виокремила три моделі координації політики європейської інтеграції з 
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урахуванням повноважень центральних органів влади у сфері політики 

європейської інтеграції та ступеня їх централізації на основі 

узагальнення досвіду координації політики європейської інтеграції в 

країнах-членах та країнах-сусідах ЄС (див. табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Три моделі координації політики європейської інтеграції 
 

Держави Польща, 

Болгарія 

Естонія Хорватія 

Підпорядкування 

центрального 
координаційного 

органу 

Прем’єр-міністр  Прем’єр-міністр Міністерство 

закордонних і 
європейських справ 

Рівень 
функціональної 

централізації/ 

горизонтальної 
координації  

Високий/високий Низький/високий Високий/високий 

 

Джерело: складено автором на основі: [63, с. 9]. 

 

Отож до першої моделі віднесено держави з високим рівнем 

функціональної централізації і горизонтальної координації, наприклад 

Польща, Болгарія, Литва, Латвія та КЮРМ. До другої моделі – 

держави з низьким рівнем функціональної централізації та високим 

рівнем горизонтальної координації (Естонія). Остання ж модель, до 

якої належить Хорватія, на думку К. Гнидюк, становить абсолютно 

відмінну інституційну модель координації євроінтеграції, порівняно з 

іншими державами [63, с. 15]. На думку О. Зарубінського, важливим є 

створення координаційного органу з питань євроінтеграції в системі 

виконавчої влади в Україні. Це не обов’язково це має бути окреме 

міністерство, а, наприклад, комітет євроінтеграції, як показав приклад 

Польщі і держав Балтії. Головне, щоб він мав усі необхідні 

повноваження і належне фінансування для виконання своїх завдань. 

Його підпорядкування, упевнений О. Зарубінський, має бути Прем’єр-

міністру або Віце-прем’єру [147, c. 29]. 

Як вважали експерти Лабораторії законодавчих ініціатив 

Г. Асланян і Д. Ковриженко, інституції з питань реалізації європейської 

інтеграції України «створювалися без оцінки ефективності роботи 

попередніх структур та часто шляхом механічного копіювання систем, 

які діяли в нових країнах-кандидатах на вступ до ЄС, без урахування 

особливостей чинної в Україні адміністративної моделі або 

елементарної доцільності» [7, с. 21]. Крім того, ці дослідники 
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акцентували увагу на тому, що в цей період постійно збільшувалася 

кількість консультативно-дорадчих або ж координаційних органів при 

Президентові України, функції яких часто дублювали функції тих 

органів державної влади, що мали право брати участь у формуванні і 

реалізації євроінтеграційної стратегії України, наприклад Міністерство 

закордонних справ [7, с. 21].  

Згідно з Конституцією України, Президент України здійснює 

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави. Крім того, він 

здійснює керівництво Стратегією інтеграції України до ЄС, а також 

щорічно бере участь у саміті Україна – ЄС, який є механізмом 

регулярного політичного діалогу на найвищому рівні. 

Особливе місце серед державних органів традиційно займає Рада 

національної безпеки і оборони України. Відповідно до Конституції 

України (стаття 107), вона є координаційним органом з питань 

національної безпеки і оборони при Президентові України. Головою 

Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. 

Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює 

діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади у сферах 

національної безпеки і оборони, вносить пропозиції Президентові 

України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у 

сфері національної безпеки і оборони; розробляє, розглядає на своїх 

засіданнях і подає пропозиції Президентові України щодо проектів 

міжнародних договорів, державних програм, інших нормативних актів 

та документів з питань національної безпеки і оборони [370]. 

Відзначимо й Адміністрацію Президента України, яка є постійно 

діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України. В 

останньому Указі Президента України «Про Положення про Адміністрацію 

Президента України» від 2010 р., який чинний після змін і доповнень, 

основними завданнями Адміністрації визначено організаційне, 

правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне й інше 

забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією 

України повноважень [365]. 

Інститут Уповноваженого України з питань європейської інтеграції 

(після 2003 р. на певний час перейменований в Інститут Уповноваженого 

України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції) був 

створений Указом Президента України від 21 серпня 2001 р. (остання 

редакція від 2006 р.), в якому деталізувалися завдання і функції 

Уповноваженого: він мав забезпечувати організацію і координацію 

заходів, спрямованих на інтеграцію України до ЄС та послідовне їх 

проведення до 2003 р. 
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Відповідно до Указу Президента України від 30 серпня 2002 р. 

№ 791/2002 [340], було створено Державну раду з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції України, яку очолював Президент 

України. У 2005 р. Указом Президента України Державну раду було 

ліквідовано для впорядкування системи органів державної влади з 

координації заходів щодо набуття Україною членства в ЄС та 

усунення дублювання в цій сфері [354]. На думку Г. Немирі, ця рада 

була швидше гальмом європейської інтеграції, а не її локомотивом, 

адже цей орган фактично перебрав функції МЗС, а головні напрями 

зовнішньої політики були зосереджені в Адміністрації Президента 

України і впроваджувалися непрозоро [257, с. 34]. На противагу 

Г. Немирі, колишній заступник керівника Департаменту європейської 

та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Президента України 

В. Трюхан позитивно оцінював Державну раду. Визнавши певні 

недоліки її роботи, він назвав її унікальною структурою через склад і 

можливість обміну експертними думками щодо напрямів діяльності у 

сфері євроінтеграції. До того ж неуспішність Державної ради він 

пов’язував із тим, що в період її діяльності курс на євроінтеграцію був 

швидше декларацією, ніж реальним прагненням керівництва держави 

на той час [444, c. 36-37]. 

До недоліків проаналізованих вище координаційних органів при 

Президентові України можна також додати й те, що не було ухвалено 

акта Президента України, відповідно до якого було б розмежована їхня 

компетенція та були б визначені засади їхньої взаємодії між собою. 

Саме тому, як у результаті дослідження стверджували експерти 

Лабораторії законодавчих ініціатив, «дублювання функцій одних 

консультативних органів іншими відбувалося за цілою низкою напрямів, 

зокрема щодо координації та забезпечення взаємодії міністерств та 

центральних органів виконавчої влади; формування єдиного підходу, 

стратегії та пріоритетних напрямів державної політики у сфері 

європейської інтеграції (адаптації законодавства); моніторингу 

законодавства та роботи в галузі адаптації; розробки пропозицій щодо 

пріоритетних сфер спрямування технічної допомоги» [7, с. 21].  

29 листопада 2003 р. було ухвалено Указ Президента України 

№ 1387/2003 «Про заходи щодо підвищення ефективності зовнішньо-

політичної діяльності держави», згідно з яким Головному управлінню 

з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента були надані 

повноваження управління зовнішньополітичною сферою та посиленням 

контролю Міністерства закордонних справ, у тому числі й щодо 

напряму європейської інтеграції України. На переконання Г. Асланяна 
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та Д. Ковриженка, конституційність такого акта можна назвати сумнівною 

[7, с. 21], адже відбулася подальша концентрація у глави держави 

функцій і повноважень у сфері реалізації європейської інтеграції 

України і дублювання функцій виконавчої гілки влади, особливо МЗС. 

Під час президентсько-парламентської республіки в Україні 1996-

2004 рр., а також 2010 – початку 2014 р., у сфері європейської 

інтеграції керівна роль належала Президенту України. При цьому 

органи виконавчої влади, у тому числі КМУ, відігравали невелику 

роль у визначенні стратегічних завдань європейської інтеграції.  

Однак на органи виконавчої влади в Україні покладалися завдання 

забезпечувати реалізацію державної стратегії України у сфері 

європейської інтеграції. Для виконання цієї мети були створені органи 

й координаційні центри. Так, у другому розділі цієї роботи автором 

вже було проаналізовано Українську частину Ради з питань 

співробітництва, що є органом ухвалення важливих політичних рішень 

на двосторонньому рівні між Україною та ЄС, склад і повноваження 

якої були визначені Указом Президента України від 24 лютого 1998 р. 

Варто відзначити й інший важливий орган з питань європейської 

інтеграції при КМУ, а саме Українська частина Комітету з питань 

співробітництва між Україною та ЄС. Її склад і порядок роботи було 

затверджено Постановою КМУ від 13 липня 1998 р. № 1074. 

Українська частина Комітету відповідає головним чином за координацію 

галузевого та міжгалузевого співробітництва між ЄС та Україною. Так, 

у його межах діє сім підкомітетів із галузевих питань. До того ж у 

структурі Секретаріату КМУ було створено Управління з питань 

європейської інтеграції як окремий підрозділ Департаменту економічної 

політики Постановою Кабінету Міністрів від 5 вересня 2001 р. № 1141. 

Згідно з Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. № 1033 

[358], як консультативно-дорадчий орган при Президентові України з 

питань адаптації законодавства до європейських стандартів було 

створено Національну раду з питань адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС. У 2006 р. Національну раду було ліквідовано на 

підставі Указу Президента № 340/2006 [342]. Але Постановою КМУ 

від 15 жовтня 2004 р. № 1365 «Деякі питання адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» створено Координаційну 

раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу для забезпечення взаємодії органів державної влади та 

недержавних інституцій під час виконання Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС [103]. 

Вона замінила створену Постановою КМУ від 1998 р. Міжвідомчу 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
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координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС при Міністерстві юстиції. Доцільність Міжвідомчої координаційної 

ради була сумнівною «з огляду на недостатній рівень політичної ваги 

ухвалених нею рішень, а відтак – і відсутність способів забезпечення 

їх виконання (фактично участь у роботі цього органу брали особи з 

незначним рівнем владних повноважень – начальники відділів та 

управлінь центральних органів виконавчої влади)» [7, с. 21].  

Зі змінами й доповненнями, останніми від 2013 р., Координаційна 

рада діє у складі: Прем’єр-міністра України, голови Координаційної 

ради; Першого віце-прем’єр-міністра України, заступника голови Коорди-

наційної ради; Міністра юстиції, заступника голови Координаційної 

ради; Директора Департаменту з питань асоціації та інтеграції в ЄС 

Секретаріату КМУ, секретаря Координаційної ради; міністрів усіх 

Міністерств; Голови Антимонопольного комітету; Голови Держ-

комтелерадіо; Голови Ради підприємців при Кабінеті Міністрів 

України; Голови НКРЗІ, Голови Нацкомфінпослуг, Голови НКЦПФР, 

Голови НКРЕ, Голови Національного банку, Голови Комітету ВРУ з 

питань європейської інтеграції, Представника Спільного 

представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, 

Представника Спільного представницького органу репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за 

згодами) [104]. Тож до складу Координаційної ради з адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС входять міністри і голови 

інших відомств, а очолює її Прем’єр-міністр. Окрім того, рішення 

Координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, обов’язкові для 

органів державної влади в Україні. 

Щодо ж ролі центральних органів державної влади в європейській 

інтеграції України, то Розпорядженням Президента України від 27 червня 

1999 р. [363] було надано перелік центральних органів державної 

влади, що відповідальні за імплементацію завдань відповідно до 

Стратегії інтеграції України до ЄС метою забезпечення скоординованої 

реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до ЄС, а також 

створення передумов, необхідних для набуття Україною повноправного 

членства в Євросоюзі. Такими центральними органами державної 

влади в останній редакції від 2000 р. було визначено: Міністерство 

економіки України, Міністерство аграрної політики України, Міністерство 

внутрішніх справ України, Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство 

освіти і науки України, Міністерство палива та енергетики України, 

Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство 
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транспорту України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції 

України, Державний комітет зв’язку та інформатизації України, 

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 

України, Державний комітет промислової політики України, 

Антимонопольний комітет України [263]. У свою чергу, у структурі 

центральних органів державної влади було створено підрозділи, що 

відповідали за реалізацію заходів у сфері європейської інтеграції.  

На переконання М. Басараба, досвід Польщі вказує на необхідність 

для України перестати чекати на перший крок із боку ЄС щодо 

євроінтеграції. Наприклад, Польща заснувала свій перший вагомий 

інститут з питань європейської інтеграції – Уповноважений уряду – 

26 січня 1991 р., тобто майже за рік до підписання Угоди про 

асоціацію. Натомість Україна заснувала свій перший орган – 

Міжвідомчу координаційну раду з питань адаптації законодавства – 

лише в 1998 р., коли вже набрала чинності УПС. Для порівняння також 

М. Басараб нагадує: «Програму дій з адаптації економіки та правової 

системи до вимог Європейської угоди – перший важливий документ у 

цій сфері – поляки ухвалили в 1993 р., тобто за рік до вступу в силу 

Угоди, у той час як Україна перший план з адаптації свого 

законодавства до вимог ЄС ухвалила лише 2001 р., через три роки 

після набрання чинності УПС» [22, с. 10]. 

Отже, як підсумував І. Тодоров, в Україні протягом кінця 1990-х – 

початку 2000-х рр. були створені інституційно-організаційні та 

політичні засади інтеграції України до ЄС. Окрім того, державними 

органами центральної виконавчої влади були налагоджені конкретні 

механізми поступової інтеграції України до європейських структур. 

Однак, на жаль, для більшості структур виконання відповідних 

нормативних актів Президента України, КМУ, ВРУ носило 

формальний характер [439, с. 20, 23]. При цьому доречним є також 

підсумок Г. Асланяна та Д. Ковриженка про те, що загалом процес 

європейської інтеграції протягом 1998-2004 рр. характеризувався 

стагнацією, хоча було створено розгалужений механізм європейської 

інтеграції, до якого було залучено всі міністерства і відомства, крім 

силових, однак була низька ефективність координації процесу 

європейської інтеграції України [7, с. 23]. Цікавим є також висновок 

К. Кейданського. На його думку, швидкість і масштаби зближення між 

Україною і ЄС під час реалізації УПС перш за все залежали від 

політичної волі виконавчої влади, послідовності вжитих заходів, а 

також спроможності органів державної влади в Україні забезпечити 

практичне втілення задекларованих пріоритетів. Безумовно, це 
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потребувало успішної реалізації Стратегії інтеграції України до ЄС, де 

визначені основні пріоритети діяльності органів виконавчої влади на 

період до 2007 р., а також організаційне, фінансове, правове, 

інформаційне забезпечення її виконання [163, с. 6]. 
У зв’язку з проведенням конституційної реформи в Україні і 

запровадження парламентсько-президентської республіки з 2005 до 
2010 р. відбулося зменшення впливу глави держави на реалізацію 
євроінтеграційної стратегії України з одночасним збільшенням 
повноважень у цій сфері ВРУ і КМУ.  

У зв’язку з конституційною реформою і переосмисленням нової 
більш значної ролі КМУ у сфері європейської інтеграції в уряді було 
створено нову посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської 
інтеграції.  

Так, 3 березня 2005 р. було ухвалено Постанову КМУ № 174 «Про 
деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері 
європейської інтеграції»; остання редакція від 2010 р., чинний після 
змін досі. У цій постанові було визначено певні нововведення. 
Наприклад, Віце-прем’єр з питань європейської інтеграції, а не 
Міністр економіки, як раніше, став за призначенням Головою 
Української частини Комітету з питань співробітництва та 
заступником Голови Координаційної ради з адаптації законодавства 
разом із Міністром юстиції. Відповідно, як Голова Української 
частини Комітету з питань співробітництва, Віце-прем’єр з питань 
європейської інтеграції: 1) затверджував склад Української частини 
Комітету за поданням керівників центральних органів виконавчої 
влади та інших державних органів; 2) спрямовував діяльність і 
здійснював загальне керівництво роботою Української частини 
Комітету; 3) визначав завдання Української частини Комітету та 
контролював їх виконання [104].  

Як відзначав Г. Немиря, у рамках інституцій співпраці України та 
ЄС (Українська частина Ради з питань співробітництва, Українська 
частина Комітету з питань співробітництва Україна – ЄС, що включає 
сім галузевих робочих груп), Українська частина Комітету з питань 
співробітництва Україна – ЄС є структурою, що може впоратися 
ефективно з координацією євроінтеграційної стратегії, якщо вико-
ристовувати всі можливості, які тогочасний Регламент Комітету 
надавав Голові Української частини Комітету – Віце-прем’єру з питань 
європейської інтеграції [257, с. 34]. 

У складі КМУ створювалася Міжвідомча група з поінформування 
громадськості та підготовки фахівців з питань європейської інтеграції, 
співголовами якої були Віце-прем’єр з питань європейської інтеграції 
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та Віце-прем’єр з гуманітарних питань. Її завданням був моніторинг 
виконання Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції та Державної програми інформування громадськості з 
питань європейської інтеграції.  

Характерно, що збільшилася з 14 до 50 осіб кількість співробітників 

Управління з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету 

Міністрів. При цьому це Управління було створено Постановою КМУ 

2001 р. [384]. Цікаво, що Управління також отримало повноваження 

здійснювати забезпечення діяльності Української частини Комітету й 

Української частини Ради з питань співробітництва. Однак це 

Управління було ліквідовано 2010 р. [105; 106], натомість було 

створено Департамент з питань асоціації та інтеграції в ЄС Секретаріату 

КМУ. На нашу думку, створення Департаменту з такою назвою 

показувало, що на той час у питаннях євроінтеграції головним 

завданням було завершення переговорів щодо тексту Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС і її підписання.  

Отож до позитивів інституційних нововведень у сфері європейської 

інтеграції можна віднести те, що Віце-прем’єр з питань європейської 

інтеграції мав повноваження у сфері вироблення позицій при 

визначенні певних питань галузевого співробітництва між ЄС та 

Україною, а також мав можливість впливати на визначення завдань 

центральних органів виконавчої влади в галузі адаптації законодавства. 

Крім того, було підсилено інформаційний та кадровий компоненти 

реалізації євроінтеграційної стратегії України завдяки, по-перше, 

збільшенню кількості співробітників Управління з питань європейської 

інтеграції Секретаріату КМУ, а по-друге, створенню Міжвідомчої 

групи з поінформування громадськості та підготовки фахівців з питань 

європейської інтеграції у складі КМУ. Тим не менш, на переконання 

експертів Лабораторії законодавчих ініціатив, введення посади Віце-

прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції та відповідного 

управління не вирішувало питання належного рівня координації 

євроінтеграційної стратегії України. Це пояснюється тим, що, по-

перше, Віце-прем’єр-міністр не мав реальної можливості здійснювати 

вплив на процес виконання завдань у сфері євроінтеграції секторальними 

міністерствами та центральними органами виконавчої влади в Україні. 

По-друге, виконання функцій забезпечення координації такого 

масштабного процесу, як європейська інтеграція, було покладено на 

Управління з питань європейської інтеграції у складі всього 50 осіб 

[7, с. 24].  
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Доречно відзначити, що в галузевих міністерствах були створені і 

працювали з залученням достатнього кадрового потенціалу відповідні 

департаменти, управління з євроінтеграційних питань [181, c. 31]. 

Натомість, колишній керівник Управління європейської інтеграції 

МЗС І. Дір у 2005 р. відзначав, що МЗС формально здатне виконувати 

не тільки обов’язки координації зовнішньополітичної і безпекової 

роботи, але всього обсягу двосторонніх відносин між Україною та ЄС 

через те, що політична складова є в кожній сфері. Із 2005 р. структуру 

МЗС було вдосконалено. Так, у МЗС було створено Департамент ЄС 

на базі Управління європейської інтеграції; створено чотири відділи: 

відділ політики безпеки й оборони; відділ юстиції і внутрішніх справ; 

відділ секторального, економічного, торговельного співробітництва; 

відділ аналізу та прогнозування. Однак, на думку І. Діра, створення 

схожих структурних підрозділів в інших центральних органах 

виконавчої влади не відбувалося належним чином на той час [110, c. 36]. 

Постановою КМУ від 2008 р. було утворено Координаційне бюро 

європейської та євроатлантичної інтеграції [381] у структурі Секретаріату 

КМУ на базі Управління з питань європейської інтеграції, що було 

ліквідоване. Ця Постанова втратила чинність на підставі Постанови 

КМУ від 2010 р. «Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів 

України», згідно з якою Координаційне бюро європейської та 

євроатлантичної інтеграції було ліквідовано, а на його місці створено 

Бюро європейської інтеграції. Н. Гнидюк вважала, що створення спочатку 

Координаційного бюро з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, а потім його перетворення на Бюро європейської інтеграції 

стало суттєвою складовою загального процесу координації питань 

євроінтеграції, бо в його рамках відбувалися зустрічі державних 

службовців найвищого рівня для обговорення актуальних питань 

євроінтеграції. Поряд із цим, вона зауважувала, що українською 

владою почала поступово застосовуватися ідея використання робочих 

груп для вирішення спеціальних питань на рівні спеціалістів і 

вирішення більш важливих питань старшими державними 

службовцями або урядовим комітетом. Однак, на її переконання, 

органи державної виконавчої влади на той час не досить ефективно 

здійснювали загальну оцінку процесу євроінтеграції, а також 

реагували на практичні питання координації або контролювали 

виконання заходів з питань євроінтеграції [63, с. 10]. 

У період після 2004 р. серед державних службовців та дослідників 

точилася активна дискусія з приводу вдосконалення інституційної 
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структури європейської інтеграції в центральних органах виконавчої 

влади України. 

Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив І. Когут вважав, 

що для визначення шляхів удосконалення розвитку інституційних 

механізмів європейської інтеграції потрібно «визначити сегменти 

європейської політики України, структури, відповідальні за імплементацію 

кожного сегмента, порядок координації європейської політики, що 

реалізуватиметься різними органами, вироблення єдиної позиції 

держави з ключових питань європейської інтеграції, а також порядок 

здійснення контролю за імплементацією європейської політики» 

[181, c. 31]. Суттєве значення, на його думку, має визначення того, чи 

потрібно покласти функцію координації реалізації євроінтеграційної 

політики України на спеціально створений орган у системі виконавчої 

влади, чи загалом на КМУ [181, c. 31].  

З огляду на вищезазначене, І. Дір у 2005 р. вказував, що чинні 

інституційні механізми в цілому підтвердили свою дієздатність, однак 

вимагали подальшого нарощування інтенсивності роботи. Одним з 

основних напрямів є переорієнтація меж компетенції відповідних 

органів державного управління на виконання передусім «домашніх 

завдань» європейської інтеграції, адже європейська інтеграція є 

процесом майже виключно внутрішньодержавним. Окрім того, він 

підсумував, що в процесі вдосконалення інституційних механізмів у 

сфері євроінтеграції основний акцент потрібно робити не на створенні 

нових, додаткових органів управління чи координації, а навпаки, на 

посилення низових виконавчих ланок [110, с. 35]. Схожої думки 

дотримувався й керівник Центру європейського права Г. Друзенко. 

Так, на його переконання, задля здійснення ефективної координації 

європейської політики України на етапі її реалізації, але до подачі 

заявки на вступ до ЄС, достатньо такої структури, як уряд, адже 

«сьогодні ми повинні зробити систему інституційного забезпечення 

європейської інтеграції простою, логічною і такою, що відповідає 

завданням, які стоять перед Україною» [116, c. 40].  

Наприклад, на переконання Директора Центру політико-правових 

реформ І. Коліушко, створення окремого міністерства з питань 

європейської інтеграції призведе до конфліктів між міністерствами 

через дублювання або перерозподіл повноважень між ними. Саме 

тому, на його думку, цікавим для України в розбудові інституційних 

механізмів європейської інтеграції є досвід Польщі, в якій було 

створено Комітет з питань європейської інтеграції. До його складу 

входили всі члени КМУ, а також інші особи, які мали безпосереднє 
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відношення до реалізації євроінтеграційної стратегії. Комітет збирався 

на регулярні засідання, а роль Віце-прем’єр-міністра з європейської 

інтеграції полягала в організації роботи цього урядового Комітету, а 

також контролі й оцінці імплементації планів щодо європейської 

інтеграції в кожному міністерстві. До того ж, як вважав І. Коліушко, 

при кожному міністерстві можна було б створити окрему посаду 

заступника міністра з євроінтеграційних питань, а в самому Комітеті 

зробити більший, ніж в інших комітетах, апарат [184, c. 32]. У свою 

чергу, М. Басараб переконував, що в Україні доцільно створити єдиний 

орган, який зосередив би в собі вирішення всіх євроінтеграційних питань. 

Він також звертався до досвіду Польщі в цьому аспекті і вважав, що 

створення там спочатку інституту Уповноваженого, а потім КЄІ 

показало доцільність таких структур. Натомість в Україні значна 

кількість органів у цьому напрямі не забезпечувала якісної роботи, 

тому що їхня компетенція надто вузька і дозволяє охопити лише 

поверхово цей процес. Крім того, недостатньо визначено сфери 

відповідальності цих інституцій [22, с. 10].  

Нагадаймо, що «для забезпечення реалізації державної політики в 

особливо важливих сферах діяльності та державного управління ними 

в складі окремих центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом у межах коштів, передбачених на їх утримання, можуть бути 

утворені відповідні департаменти (служби)» [373] згідно з Указом 

Президента України від 1999 р. «Про систему центральних органів 

виконавчої влади». Отож у системі центральних органів виконавчої 

влади України можна створювати спеціальні органи для реалізації 

державної євроінтеграційної політики.  

Характерно, що на створенні спеціального органу в системі 

центральних органів виконавчої влади в Україні, що відповідав би за 

європейську інтеграцію України, наголошували також і європейські 

партнери України. Наприклад, Р. Ваксмут, голова Представництва 

Фонду Конрада Аденауера в Україні, зауважив ще 2005 р., що 

державні управлінці з ЄС потребують знати один телефонний номер та 

одну інституцію, яка справді б відповідала за сферу європейської 

інтеграції України, у тому числі про стратегію, планування й моніторинг 

реалізації державної євроінтеграційної політики України. Крім того, він 

відзначив, оскільки основна відповідальність покладається на КМУ за 

впровадження євроінтеграційної стратегії, то на етапі її реалізації саме 

від уряду України та Прем’єр-міністра разом зі спеціально створеним 

координаційним комітетом очікується більше участі [42, с. 30]. 

Водночас Г. Немиря ще у 2005 р. відстоював думку про те, що в 
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Україні не існує потреби створювати якийсь новий орган управління і 

координації у сфері європейської інтеграції чи то у вигляді міністерства, 

чи то у вигляді міжвідомчого координаційного комітету з питань 

європейської інтеграції. Ідеться про те, що інституційна система 

координації цього процесу має відповідати змістові й завданням 

відповідного етапу інтеграції України до ЄС, а також не бути надто 

переобтяженою інституціями, щоб не уповільнити процес євроінтеграції 

[257, с. 33-34].  

Як відомо, від 2010 р. в Україні знову відбувся перехід до 

Конституції України 1996 р. – президентсько-парламентської республіки, 

що призвело відповідно до нових розмежувань функцій і повноважень 

органів державної влади, у тому числі й у сфері європейської інтеграції. 

Як і на початку реалізації державної євроінтеграційної стратегії після 

підписання УПС, керівництво стратегії інтеграції України до ЄС 

покладалося на Президента України, а на КМУ – реалізація державної 

стратегії у сфері євроінтеграції. Водночас центральні органи 

виконавчої влади продовжували виконувати завдання у сфері 

європейської інтеграції в межах своєї компетенції.  

На КМУ покладалися функції координації і контролю за виконанням 

Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 

України, а з 2011 р. – координація діяльності з виконання Програми 

покладалася на Нацдержслужбу [346]. Для забезпечення виконання 

Програми та проведення моніторингу Нацдержслужба мала утворити в 

установленому порядку координаційну раду з числа представників 

Нацдержслужби, зацікавлених органів виконавчої влади, Національної 

академії державного управління при Президентові України, інших 

вищих навчальних закладів, підприємств, установ, громадських 

організацій, народних депутатів України. Головою координаційної 

ради є керівник Програми. Координаційна рада мала діяти на підставі 

положення, що затверджувалося Нацдержслужбою [346].  

Дійсно, координація виконання і моніторинг Програми здійснювався 

на постійній основі згідно з наказом Головдержслужби України від 

26 березня 2009 р. № 87 «Про утворення Координаційної ради з питань 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України» (далі – 

Координаційна рада). Цей наказ було замінено наказом Нацдержслужби 

від 29 вересня 2011 р. № 18, яким було створено Координаційну раду з 

питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, 

http://www.kmu.gov.ua/document/244856665/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2018_%D0%B2%D1%96%D0%B4_29.09.11.doc
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затверджено Положення про Координаційну раду та її Регламент. 

Головою Координаційної ради став Голова Нацдержслужби, керівник 

Програми. Основними її завданнями було визначено координацію 

діяльності органів виконавчої влади, навчальних закладів, залучених 

до реалізації Програми, а також вироблення рекомендацій щодо 

забезпечення ефективного виконання Програми, забезпечення врахування 

громадської думки під час її реалізації [382]. Новий Указ у 2011 р. було 

видано, на нашу думку, у зв’язку з реформуванням Головдержслужби 

України в Національне агентство України з питань державної служби, 

а також із відмовою від євроатлантичної інтеграції в Законі України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 2010 р. 

Н. Гнидюк у 2011 р. зробила висновок, що за роки незалежності 

України сформувалась налагоджена система координації політики 

інтеграції з ЄС. Однак вона ефективно діяла тоді, коли рівень інтеграції 

був низьким. Так, кожне міністерство набуло певних повноважень із 

формування політики у сфері європейської інтеграції та створило 

відповідну базу ресурсів для координації в межах міністерства. До 

того ж переважно всі необхідні координаційні функції виконувалися, 

проте вони були розподілені між багатьма координаційними центрами, 

наприклад Секретаріатом Кабінету Міністрів та основними міністерствами. 

На переконання дослідниці, бракувало центрального механізму, який 

об’єднував би всіх українських учасників процесу європейської 

інтеграції для спільної роботи [63, с. 9-10]. Саме тому вона пропонувала 

створити Національне агентство європейської інтеграції, на яке буде 

покладено загальні функції формування та координації політики та 

діяльності інших міністерств у сфері європейської інтеграції, із 

підпорядкуванням Віце-прем’єр-міністру України у справах європейської 

та міжнародної інтеграції (на той час) і наданням йому статусу 

центрального виконавчого органу [63, с. 11].  

Підкреслимо, що КМУ, відповідно до Конституції України, 

забезпечує реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики держави, а 

також реалізацію Стратегії інтеграції України до ЄС. Серед 

визначених Розпорядженням Президента України від 1999 р. «Про 

перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за 

здійснення завдань, визначених Стратегією інтеграції України до ЄС» 

[363] окремих міністерств, які відповідно до своєї компетенції 

здійснюють міжвідомчу координацію процесу інтеграції України до 

ЄС, потрібно проаналізувати ті міністерства, які відіграють провідну 

роль у сфері європейської інтеграції. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/151/99-%D1%80%D0%BF
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Міністерство юстиції України є спеціально вповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС. Відповідно до Указу Президента України 

«Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України», на 

Міністерство юстиції України покладаються такі завдання: організація 

роботи з підготовки щорічного плану заходів щодо виконання 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, проведення моніторингу її виконання; здійснення 

науково-експертного, аналітичного, інформаційного й методологічного 

забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, переклад актів acquis 

communautaire українською мовою, оновлення глосарію термінів 

acquis communautaire [347]. Відзначимо, що з 85 завдань, які 

поставлені перед Міністерством юстиції України, два завдання прямо 

стосуються реалізації євроінтеграційних прагнень України.  

Міністр юстиції України разом із Міністром внутрішніх справ 

України очолює українську делегацію на щорічній Міністерській 

зустрічі Україна – ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки. Звернімо 

увагу на те, що в складі структурних підрозділів Міністерства юстиції 

України існує Департамент міжнародного права та співробітництва. 

Одними з основних завдань Департаменту є: адаптація законодавства 

України до законодавства ЄС; здійснення експертизи проектів законів 

України та інших нормативно-правових актів на предмет відповідності 

acquis communautaire; формування та забезпечення реалізації державної 

правової політики у сфері адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС; організація роботи з підготовки щорічного плану 

заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, проведення моніторингу 

її виконання; забезпечення координації та моніторингу в межах своїх 

повноважень роботи центральних органів виконавчої влади з 

виконання зобов’язань, узятих Україною перед ЄС, зокрема у сфері 

юстиції, свободи та безпеки. Отож у складі Міністерства юстиції 

України вже немає спеціалізованого департаменту з питань адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС. На нашу думку, це 

пов’язано з тим, що діє Координаційна рада з адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС, до складу якої входять Міністри КМУ, у 

тому числі й Міністр юстиції як заступник голови Координаційної 

ради.  

Нагадаймо, що в складі Міністерства юстиції України було створено 

Державний департамент з питань адаптації законодавства 24 грудня 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1629-15


 

Ю. В. Палагнюк 
 

213 

2004 р. Постановою КМУ з метою організації роботи з реалізації 

державної політики у сфері адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС [380]. Однак у 2011 р. його було ліквідовано 

одночасно з набранням чинності Указу Президента України «Про 

затвердження Положення про Міністерство юстиції України» [347].  

Міністерство закордонних справ України бере участь у формуванні 

та реалізації державної політики, спрямованої на євроінтеграцію 

України з метою набуття членства в ЄС. Указом Президента України 

від 3 квітня 1998 р. було затверджено Положення про Міністерство 

закордонних справ України. Згідно з доповненням до нього від 2000 р., 

МЗС забезпечувало реалізацію державної політики з питань інтеграції 

України до ЄС у сфері зовнішньої політики та безпеки. Крім того, 

відповідно до доповнень до Указу від 2005 р. на МЗС покладалася 

координація заходів, здійснюваних органами виконавчої влади щодо 

забезпечення проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України, у 

тому числі щодо виконання стратегічних цілей і пріоритетних напрямів 

державної політики у сфері інтеграції України до ЄС; внесення в 

установленому порядку пропозицій щодо основних напрямів діяльності у 

сфері європейської інтеграції, а також забезпечення прозорості 

процесу реалізації стратегії європейської інтеграції України [366]. 

Однак Указ втратив чинність у 2006 р. 

Останній чинний на сьогодні Указ Президента України «Про 

Положення про Міністерство закордонних справ України» було видано 

6 квітня 2011 р., в якому зазначено, що до основних завдань МЗС 

віднесено участь у формуванні та реалізації державної політики, 

спрямованої на інтеграцію України в європейський політичний, 

економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС [367]. У 

складі МЗС на початку 2014 р. є Департамент Європейського Союзу, а 

також Департамент міжнародних організацій.  

Представники Міністерства закордонних справ України в рамках 

політичного діалогу з проблематики Спільної політики безпеки і 

оборони (СПБО) на постійній основі беруть участь у зустрічах на рівні 

Україна – «Трійка» Політико-безпекового комітету ЄС (PSC); у діяльності 

«Трійки» Робочої групи з питань експортного контролю (COARM), 

«Трійки» Робочої групи з питань глобального нерозповсюдження та 

роззброєння (CONOP/CODUN), «Трійки» Робочої групи ЄС з питань 

ОБСЄ (OSCE). 

Відповідно до Указу Президента України від 2011 р. «Про 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі» з останніми змінами та 

доповненнями від 2013 р., Міністерство економічного розвитку і 

http://www.me.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
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торгівлі України входить до системи органів виконавчої влади і є 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

міжвідомчої координації з питань економічного і соціального 

співробітництва України з ЄС. Це Міністерство формує та забезпечує 

реалізацію державної політики з питань економічного і соціального 

співробітництва України з ЄС; забезпечує і координує виконання 

українською стороною зобов’язань за міжнародними договорами 

України з ЄС у межах своїх повноважень, а також бере участь у 

переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС; у 

встановленому порядку бере участь у функціонуванні двосторонніх 

органів формату Україна – ЄС, утворених у рамках чинних 

міжнародних договорів, забезпечує роботу відповідних підкомітетів 

Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС; забезпечує 

взаємодію центральних органів виконавчої влади, пов’язану зі 

створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, укладанням 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в економічній, секторальній 

сферах, а також з питань розвитку людського потенціалу, розробляє 

пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних 

органів виконавчої влади з інституціями ЄС; сприяє місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в налагодженні 

зв’язків з європейськими регіональними організаціями та участі їх в 

європейських регіональних програмах, залученню українських 

підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах 

ЄС; забезпечує в межах своїх повноважень адаптацію законодавства 

України до законодавства ЄС [356]. Водночас Міністр економічного 

розвитку і торгівлі за посадою є Національним координатором з 

питань технічної допомоги ЄС. 

В інших Міністерствах КМУ також діють певні органи, пов’язані зі 

співпрацею з ЄС та реалізацією євроінтеграційної стратегії. Наприклад, 

практично в кожному Міністерстві створено департаменти міжнародних 

зв’язків, згідно з положеннями більшість Міністерств бере участь у 

встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату 

Україна – ЄС, утворених у рамках міжнародних договорів; також 

кожне Міністерство забезпечує в межах своїх повноважень адаптацію 

законодавства України до законодавства ЄС.  

Окрім вищезазначеного, у Міністерстві екології та природних 

ресурсів України діє Відділ з питань європейської інтеграції; в 

Міністерстві охорони здоров’я України – Відділ зовнішніх зв’язків та 

європейської інтеграції; у Міністерстві внутрішніх справ України – 

Робочий апарат Укрбюро Інтерполу, Державна міграційна служба 

http://www.me.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/document/244833358/Ukaz_Pr_01.11.03_1238.doc
http://www.kmu.gov.ua/document/244833358/Ukaz_Pr_01.11.03_1238.doc
http://www.kmu.gov.ua/document/244833358/Ukaz_Pr_01.11.03_1238.doc
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України; в Управлінні міжнародних зв’язків Міністерства соціальної 

політики України функціонує Відділ міжнародного співробітництва та 

євроінтеграції.  

У центральних органах виконавчої влади створено або визначено 

структурні підрозділи, до компетенції яких віднесені питання 

європейської інтеграції, а також завдання адаптації національного 

законодавства до законодавства ЄС та підготовки і реалізації проектів 

технічної допомоги.  
Серед інших центральних органів виконавчої влади виокремимо 

Національне агентство України з питань державної служби, до 
стратегічних напрямів діяльності якого входить здійснення заходів 
щодо адаптації державної служби до стандартів ЄС, упровадження 
європейських інструментів інституційної розбудови.  

У місцевих органах виконавчої влади визначено структурні 
підрозділи, до компетенції яких належать питання європейської 
інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Під час реалізації євроінтеграційної стратегії необхідним є 
створення спеціальної комісії з цих питань у кожній області Україні, 
яка б відповідала, по-перше, за координацію діяльності органів влади в 
регіонах, а по-друге, за інформування населення про ЄС та європейську 
інтеграцію України. Ще в 2005 р. дослідники припускали, що 
регіональний вимір європейської інтеграції нерозвинений, адже, 
незважаючи на ідеї про введення посад заступників голів обласних 
державних адміністрацій з європейської інтеграції, створення 
департаментів або управлінь з питань євроінтеграції в межах обласних 
адміністрацій на практиці в тих областях, в яких є розуміння 
важливості реалізації євроінтеграційної стратегії, тільки працюють над 
цим питанням [42, с. 36]. І. Тодоров наголошував, що європейська 
інтеграція України неможлива без усебічної участі всіх регіонів 
держави [439, с. 25].  

У Миколаївській ОДА, наприклад, станом на початок 2014 р. немає 
спеціального структурного підрозділу з питань європейської 
інтеграції. Однак до завдань Департаменту економічного розвитку, 
торгівлі та туризму Миколаївської обласної державної адміністрації, 
який підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку 
і торгівлі України, належить забезпечення на території області реалізації 
єдиної державної зовнішньоекономічної політики; розробка в 
установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних 
об’єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з 
іншими суб’єктами транскордонного співробітництва проектів (програм); 
здійснення моніторингу розвитку економічних і торговельних 
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відносин з ЄС та аналіз впливу функціонування зони вільної торгівлі з 
ЄС на економічний розвиток регіону, подання Мінекономрозвитку 
пропозиції стосовно розбудови торговельно-економічних відносин з 
ЄС; участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації 
державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України 
у світову економіку, розширення економічного і соціального 
співробітництва з ЄС та Митним союзом, подання Мінекономрозвитку 
відповідних пропозицій [315]. У Чернігівській ОДА, так само як і в 
Миколаївській, до компетенції Департаменту економічного розвитку 
належить завдання єдиної державної зовнішньоекономічної політики 
та відповідних заходів у сфері зовнішніх відносин.  

У Чернівецькій ОДА також існує Департамент економічного 
розвитку і торгівлі, одним із завдань якого є участь у реалізації 
зовнішньоекономічних аспектів стратегії інтеграції України до ЄС на 
регіональному рівні; сприянні реалізації спільних транскордонних 
проектів за Програмами прикордонного співробітництва, що фінансується 
коштами ЄС, залученні міжнародної технічної допомоги; координації 
в межах компетенції діяльності української частини Ради Єврорегіону 
«Верхній Прут» як ефективного адаптаційного механізму наближення 
прикордонних територій до нового формату ЄС [317]. 

У Луганській ОДА основним завданням Департаменту зовнішніх 
зносин визначено забезпечення реалізації на території області 
державної політики у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної, 
інвестиційної діяльності, європейської інтеграції та транскордонного 
співробітництва. У Дніпропетровській ОДА створено Управління 
зовнішньоекономічної діяльності, серед завдань якого немає прямо 
пов’язаних з євроінтеграцією питань, а є широкі питання зовнішньо-
економічних відносин і діяльності. Однак у цьому Управлінні створено 
Відділ міжнародної інтеграції. У Вінницькій ОДА також функціонує 
Управління міжнародного співробітництва, в якому створено два 
відділи: Відділ зовнішньоекономічної діяльності і Відділ 
міжнародного співробітництва та євроінтеграції.  

У Львівській ОДА функціонує Департамент міжнародного 
співробітництва та туризму, який було утворено в 2013 р. шляхом 
перейменування Головного управління з питань туризму, євроінтеграції, 
зовнішніх зв’язків та інвестицій. До основних завдань Департаменту 
належить реалізація державної політики у сфері міжнародних відносин 
і співробітництва, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків і зовнішньоекономічної 
діяльності; здійснення виконавчих та організаційно-розпорядчих 
функцій щодо організації і розвитку міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, курортно-рекреаційної сфери та туризму. Департамент 
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також сприяє діяльності єврорегіонів за участі Львівської області та 
надає підтримку діяльності Національного представництва України в 
Карпатському Єврорегіоні [314].  

Департамент зовнішньоекономічної діяльності та європейської 
інтеграції працює у складі Одеської ОДА. У Департаменті створено 
Управління зовнішніх зносин та європейської інтеграції, в якому є 
Відділ європейської інтеграції і Відділ зовнішніх зносин та 
міжрегіонального співробітництва. Основними завданнями Департаменту 
є забезпечення реалізації на території області державної політики і 
виконання законодавства України в таких сферах: інвестиційна 
політика; європейська інтеграція; зовнішньоекономічна діяльність; 
транскордонне та міжрегіональне співробітництво; співробітництво з 
міжнародними організаціями; міжнародна технічна допомога. Департамент 
виконує такі завдання у сфері європейської інтеграції, транскордонного та 
міжрегіонального співробітництва: 1) забезпечення міжвідомчої 
координації роботи органів виконавчої влади області з питань 
регіонального контексту європейської інтеграції; 2) інформування 
громадськості з питань європейської інтеграції; 3) виконання заходів 
щодо розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва, 
сприяння реалізації міжнародних угод та законодавчих актів з питань 
транскордонного співробітництва, у тому числі в рамках єврорегіонів; 
4) розроблення та погодження з МЗС програм перебування делегацій, 
груп та окремих представників іноземних держав на території області; 
5) підготовка та погодження з МЗС технічних завдань, складу 
офіційних делегацій облдержадміністрації, а також переліку офіційних 
осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в 
переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших 
заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного спів-
робітництва; 6) підготовка проектів угод, договорів, протоколів 
зустрічей і комюніке з питань зовнішніх відносин облдержадміністрації, 
погодження їх в установленому порядку з Мінекономрозвитку та МЗС; 
організація підготовки пропозицій щодо укладення угод про 
транскордонне співробітництво і забезпечення їх виконання [316] 
(щодо інституційної системи див. додаток К). 

Таким чином, у цьому підрозділі було проаналізовано еволюцію 

інституційного забезпечення європейської інтеграції, по-перше, згідно 

зі створенням інституційних умов реалізації євроінтеграційної 

стратегії України, а по-друге, відповідно до конституційних реформ в 

Україні та зміною форм правління, що призводило до перегляду 

повноважень між органами державної влади і коригувань внутрішніх 

інституційних засад європейської інтеграції України.  
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4.3. Трансформація інструментів співробітництва України та ЄС 
 

У цьому підрозділі охарактеризуємо ті інструменти 

співробітництва з Україною, які започаткував ЄС після розширення 

своїх кордонів до України в 2004 р., а саме: Європейську політику 

сусідства (ЄПС) та Східне Партнерство (СхП). Характеристика цих 

інструментів співробітництва України та ЄС після десяти років їх 

реалізації є актуальною, адже сприятиме кращому розумінню сучасних 

відносин двох Сторін для розробки і реалізації напрямів 

удосконалення державної євроінтеграційної політики України.  

Майже за рік до розширення на Схід, або так званого п’ятого 

розширення, 11 березня 2003 р. ЄК ухвалила нову концепцію своїх 

відносин з Україною. У посланні під заголовком «Ширша Європа – 

Сусідство: новий вимір відносин з нашими східними та південними 

сусідами» [662] ЄК визначила, що метою нової концепції є створення 

зони процвітання та добросусідства – «кола друзів», з яким вона 

матиме тісні мирні стосунки і співробітництво. Головною метою є 

співпраця з країнами-партнерами заради сприяння процесу політичних 

та економічних реформ, підтримки тіснішої економічної інтеграції, 

сталого розвитку та забезпечення політичної підтримки і допомоги. 

Крім того, у відповідь на реальний прогрес, що демонструватиме 

відданість спільним цінностям і супроводжуватиметься ефективним 

проведенням політичних та інституційних реформ, усім сусіднім 

країнам, у тому числі й Україні, буде запропоновано частку 

внутрішнього ринку ЄС. Водночас можлива подальша інтеграція для 

сприяння вільному руху людей, товарів, послуг і капіталів (чотири 

свободи ЄС).  

У травні 2004 р. ЄК ухвалила Стратегічний документ щодо ЄПС 

[543]. Таким чином, ЄПС було розроблено в 2004 р. з метою 

уникнення появи нових роздільних ліній між розширеною Європою та 

її сусідами, посилюючи стабільність та безпеку в регіоні. 

Співробітництво в межах цього інструмента ЄС запропонував 

16 найближчим своїм сусідам – Азербайджану, Алжиру, Білорусі, 

Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Йорданії, Лівану, Лівії, Марокко, 

Молдові, Окупованим Палестинським Територіям, Сирії, Тунісу та 

Україні. Отже, Україна співпрацює з ЄС у рамках ЄПС десятиліття, що 

дає підстави оцінити її здобутки за цей період та перспективи в 

майбутньому, беручи до уваги державну стратегію України на 

європейську інтеграцію.  
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Започатковуючи ЄПС, ЄС убачав у ній переваги для обох сторін: 

для нових держав-сусідів ЄС після зміни кордонів Євросоюзу 2004 та 

2007 рр. – можливість більш тісної співпраці в різних галузевих 

політиках ЄС, а для самого ЄС, у першу чергу, – створення зони 

стабільності і безпеки на своєму зовнішньому кордоні на Сході та 

Півдні завдяки більш тісній кооперації з державами-сусідами. 

Із приводу вищезазначеного О. Семенюк стверджував, що «серед 

третіх країн, що взаємодіють з ЄС у форматі СЄПБО, Україна посідає 

особливе місце: вона сприймається ЄС одночасно як потенційне 

джерело новітніх викликів, а також як надзвичайно важливий гравець у 

сучасній архітектурі європейської безпеки» [408, с. 12]. Доктор 

політичних наук В. Копійка наголошував із приводу ЄПС, що його суть 

для ЄС полягала «у спробі знайти формулу, яка б дозволила 

мінімізувати для розширеного ЄС негативні наслідки сусідства з цими 

державами, насамперед у контексті загроз нелегальної міграції, 

контрабанди, злочинності» [193, с. 16]; доктор історичних наук Є. Кіш 

назвала цю ініціативу навіть не політикою, а директивою захисного 

характеру [169, с. 19]. Отож Україна розглядається і як потенційне 

джерело загрози та нестабільності на спільному тепер кордоні з ЄС, і як 

партнер у запобіганні небезпек різного роду на східному кордоні 

Євросоюзу. ЄПС практично надала інструменти для вирішення цих 

питань. 

ЄС вимагає від держав-кандидатів на вступ поділяти цінності 

Євросоюзу, що є умовою членства в ЄС, а процес інтеграції до нього 

неминуче спонукає до політичних, економічних та соціальних реформ 

у тих державах, що цього бажають. ЄС як спільність цінностей є також 

базисом для партнерства зі сусідніми державами через такі ініціативи 

ЄС, як ЄПС [626, c. 5], – як вважав О. Рен, Європейський Комісар з 

питань інтеграції. 

Тим не менш, на думку Р. Проді, Президента ЄК, та К. Патена, члена 

ЄК з питань зовнішніх відносин, ЄС має звернутися до країн 

колишнього РС із новими пропозиціями, запропонувати їм доступ до 

внутрішнього ринку ЄС – усе, крім участі в інституціях ЄС. На практиці 

це означатиме поширення на ці держави чотирьох свобод – вільного 

пересування людей, товарів, послуг і капіталу, а також використання 

потенціалу спільної політики ЄС повною мірою: у галузі транспорту, 

енергетики, охорони довкілля, дослідницької діяльності, культури та 

освіти [128, с. 9]. Як зауважив Н. Жустен, Посол та Голова 

Представництва ЄК в Україні, «ЄС має чітке бачення поступального 

підходу, який базується на принципі диференціації, тобто прогрес має 
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оцінюватись відповідно до заслуг кожної окремої країни, та 

пропорційності, який означає, що нові переваги пропонуватимуться 

лише як відповідь на досягнення країни-партнера у здійсненні 

політичних та економічних реформ» [477, с. 7]. Процес реформ може 

тривати достатньо довго, але, на думку представників ЄС, визначена 

мета допоможе державам здійснювати реформи. Ті з них, які будуть 

готовими відповісти на пропозицію, отримають для виконання спільно 

визначених завдань значну підтримку з боку ЄС: фінансову допомогу і 

краще пристосовані до потреб держав програми [128, с. 9]. Щодо 

інститутів і контрактних зобов’язань, повне виконання чинних угод 

залишається необхідною передумовою будь-якого подальшого розвитку. 

ЄПС передбачає тривалу співпрацю ЄС і держав-партнерів для 

виконання обов’язків, установлених спільними зусиллями в рамках «Плану 

дій щодо Європейської політики сусідства (ЄПС)». Основним 

інструментом реалізації ЄПС є двосторонні Плани дій між ЄС і кожною 

державою-партнером у рамках ЄПС. Такі Плани дій установлюють шлях 

політичних та економічних реформ у державах-партнерах із 

короткостроковими та середньостроковими пріоритетами трьох та п’яти 

років. Спільні стратегії (які ЄС має з Росією, Україною та 

середземноморськими країнами) стали корисним засобом координації 

політики ЄС щодо третіх країн і представлення широких стратегічних 

перспектив ЄС. Натомість Плани дій якісно відрізняються від спільних 

стратегій: на відміну від чотирирічних спільних стратегій, вони можуть 

бути ухвалені на будь-який період, відповідно до інтересів ЄС та країни-

партнера; їхній зміст відбиває зближення між партнерами; вони 

визначають чіткі цілі – конкретний прогрес у галузі інтеграції та 

лібералізації, і містять як графік їх виконання, так і критерії оцінки, за 

якими обидві сторони можуть оцінювати цей прогрес [477, с. 8]. 

Зауважимо, що моніторингом щодо виконання Плану дій повинні 

займатися інститути, створені відповідно до певних Угод про партнерство 

та співробітництво [543, с. 28], отож у випадку України це УПС від 1998 р. 

План дій Україна – ЄС був частиною спільних домовленостей між 

Євросоюзом та Україною на стадії реалізації євроінтеграційної 

стратегії та імплементації УПС в Україні та ЄПС в ЄС. Так, його 

впровадження допомагало реалізації положень УПС і підтримувало 

мету України щодо подальшої інтеграції до європейських економічних 

та соціальних структур. Також імплементація Плану дій повинна була 

більше наблизити українське законодавство, норми та стандарти до 

законодавства ЄС, закласти міцну основу для подальшої економічної 

інтеграції, включно зі створенням Зони вільної торгівлі ЄС – Україна 
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після вступу України до СОТ. План дій було формально схвалено в 

рамках Ради з питань співробітництва Україна – ЄС 21 лютого 2005 р., 

а спільні органи, створені згідно з УПС, сприяли виконанню цього 

Плану дій і контролювали його виконання [301]. План дій ЄС у сфері 

юстиції та внутрішніх справ в Україні від 12 грудня 2001 р. заклав 

фундамент такого співробітництва, передбачаючи спектр дій за 

напрямами управління кордонами і віз, міграції та притулку, боротьби 

зі злочинністю і тероризмом, зміцнення судової влади, верховенства 

права та належного управління. Урешті-решт, цей документ 

сформував розділ «Юстиція, свобода і безпека» Плану дій Україна – 

ЄС 2005 р. [302].  

Зрештою, підсумуємо, що в межах ЄПС Україні пропонувалися 

переважно дві головні ідеї рамок відносин. По-перше, Україні 

представили новий курс, що включав, у тому числі, перспективу 

тіснішої інтеграції в єдиний ринок ЄС, преференційних торговельних 

відносин, подальшого співробітництва у сфері культури та взаємо-

розуміння, інтеграції в транспортну, енергетичну і телекомунікаційну 

європейські мережі та європейський дослідницький простір. По-друге, 

новий вимір забезпечували нові інструменти, зокрема участь в 

європейських програмах і діях, нові джерела фінансування, Програма 

дій для України і щорічні огляди [477, с. 6]. 

Україна прагнула повною мірою використовувати зобов’язання ЄС, 

задекларовані в УПС та Спільній стратегії ЄС щодо України, щодо 

надання фінансової підтримки та технічної допомоги нашій державі. 

Так, Програма технічної допомоги ЄС Україні протягом 2001-2003 рр. 

зі щорічним бюджетом понад 50 млн євро зосереджувалася на 

вирішенні таких питань, як імплементація УПС, розбудова 

громадянського суспільства, розвиток малого та середнього бізнесу, 

навчання та освіта, охорона здоров’я, продовження реформи 

енергетичного сектору тощо. У рамках Міждержавної програми і 

Програми прикордонного співробітництва співпраця була спрямована на 

розбудову інфраструктури комплексних заходів у сфері охорони 

навколишнього середовища [331]. На думку державних управлінців 

України, розраховуючи видатки державного бюджету на 

євроінтеграційні заходи, варто використовувати досвід держав-

асоційованих членів ЄС, де виконання інтеграційних заходів 

забезпечується цільовим фінансуванням за рахунок коштів міністерств 

та інших центральних органів виконавчої влади, передбачених у 

державних бюджетах. Тільки на заходи інституційного плану в цих 

країнах виділяють по 3-4 % державного бюджету. Однак за обмежених 
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фінансових можливостей державного бюджету України слід 

використовувати всі можливі джерела фінансування, у тому числі кошти 

місцевих бюджетів та позабюджетних фондів, залучати також кошти 

вітчизняних інвесторів і бізнесових структур [331]. Характерно, що 

«основними формами економічного співробітництва між Україною та 

ЄС є торгівля, інвестиційна діяльність та технічна допомога» [495, с. 10]. 

Щодо нових джерел фінансування після ЄПС, то 21 грудня 2001 р. 

ЄК ухвалила «Стратегію для України», що визначила стратегічні 

рамки надання Україні допомоги ЄС на період 2002-2006 рр. 

Пріоритетними напрямами допомоги визначено: 1) підтримку 

інституційної, правової й адміністративної реформи; 2) підтримку 

приватного сектору та допомогу для економічного розвитку; 3) підтримку 

вирішення соціальних наслідків транзиту [517]. ЄС відзначав, що під час 

перших чотирьох років такої підтримки (2002-2005 рр.) 43 % 

доступних ресурсів було спрямовано на перший пріоритетний напрям, 

28 % – на другий і 13 % – на третій; останні 16 % було надано 

«Програмам невеликих проектів», включно з підтримкою громадянського 

суспільства, статистики та програми Темпус [543, c. 10].  

Стратегічним документом від 2004 р. ЄК запровадила новий 

«Європейський інструмент сусідства й партнерства» (ЄІСП) [543] як 

один із шести фінансових інструментів, як, наприклад, програма 

ТАСІС, що мали діяти в регіоні ЄПС із 2007 до 2013 р. Із приводу 

фінансової допомоги України за програмою ТАСІС, лише за період із 

2000 до 2003 р. Україна отримала від 435 млн євро; для порівняння: за 

той самий період часу Росія отримала за цією програмою 599,6 млн 

євро, Молдова – 46 млн євро, а Білорусь – 10 млн євро [543, с. 30]. Із 

наведеного можна зробити висновок про те, що ЄС не надавав переваг 

у контексті фінансування за програмою ТАСІС тим державам Східної 

Європи, які заявили про свій намір стати членом організації в 

майбутньому, і тим, які такого наміру не проголошували. Дійсно, хоча 

Білорусь і отримувала меншу фінансову допомогу за всіх інших 

держав регіону, однак саме Росія, яка не інтегруватиметься до ЄС, 

отримала за цей період часу найбільшу фінансову допомогу від 

Євросоюзу за програмою ТАСІС.  

ЄІПС змінив механізм Програм технічної допомоги ТАСІС. У його 

рамках було виділено 12,4 млрд євро на період 2007-2010 рр., з яких 

3,7 млрд євро на регіон Східної Європи, Південного Кавказу та Росії, 

для досягнення цілей ЄПС [73]. На основі таких даних можемо 

констатувати, що переважна більшість фінансової допомоги ЄС у 
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рамках ЄІПС на 2007-2010 рр. (70,16 % за підрахунками автора цього 

дослідження) пішла на Середземноморський регіон. 

Відзначимо, що ЄС планував дати Україні 494 млн євро на 

підтримку подальшого процесу реформ та впровадження Плану дій, 

тобто 123,5 млн євро щорічно з 2007 до 2010 р., що є значним 

збільшенням допомоги, порівняно з періодом 2004-2006 рр., коли 

Україна отримувала близько 70,7 млн євро на рік із запланованих 

212 млн євро [73], на думку дослідників відділу інтеграції та 

стратегічного партнерства Національного інституту стратегічних 

досліджень України Т. Григорець і С. Гуцал. 

ЄС офіційно наводить такі дані, що він є найбільшим донором 

України (див. додаток Л). Так, Євросоюз надав Україні допомоги на 

загальну суму близько 2,4 млрд євро з 1991 до 2006 р., що включає 

допомогу за програмою ТАСІС (у тому числі її національний, 

регіональний, транскордонний та ядерної безпеки компоненти), 

макрофінансову допомогу, підтримку в рамках тематичних бюджетних 

видатків, наприклад «Гуманітарної допомоги та цивільного захисту» і 

«Європейського інструмента в галузі демократії та прав людини» [544, 

c. 9]. Аналізуючи цю допомогу, можна зробити висновок, що, по-

перше, у рамках програми ТАСІС вона щорічно збільшувалася; по-

друге, у сфері міграції почалася надаватися напередодні (2003 р.) та 

після розширення ЄС на Схід (2005 р.); по-третє, незначне збільшення 

допомоги в галузі прав людини відбулося 2001 р. – перед виборами до 

ВРУ у 2002 р., а також у 2005 р. – після виборів Президента України 

2004 р. Тому автор цього дослідження пов’язує збільшення допомоги в 

галузі прав людини в межах «Європейського інструмента в галузі 

демократії та прав людини» з вищезазначеними подіями в Україні. 

У супровідному рекомендаційному документі Євросоюзу 

«Стратегічна програма для України на 2007-2013 рр.» (Ukraine Country 

Strategy Paper), що є додатком до ІЄСП, затвердженим у 2007 р. і 

розрахованим на 2007-2013 рр., було зазначено, що «головною метою 

співпраці між Україною та ЄС на цьому етапі є розвиток усе більш 

тісних відносин, що виходять поза рівні колишнього співробітництва 

до поступової економічної інтеграції і більш тісної політичної 

співпраці, включно зі сферою зовнішньої політики та політики 

безпеки» [544, c. 2]. Крім того, ЄС зауважував, що така допомога 

допоможе Україні реалізовувати її програму реформ, засновуючись на 

УПС від 1998 р. та на Плані дій Україна – ЄС від лютого 2005 р. 

Разом зі Стратегією 2007 р. ЄС затвердив «Національну 

індикативну програму» на 2007-2010 рр. у межах ЄІСП, що більш 
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детально визначає фокус співпраці в рамках національної Стратегії 

ЄІСП і спрямована на визначення проектів і їх планування в 

обмеженій кількості пріоритетних напрямів. Зважаючи на це, 

«Національна індикативна програма» на 2007-2010 рр. ЄС, розроблена 

разом з Україною відповідно до її інтересів, спрямовує допомогу на 

три пріоритетні напрями: по-перше, демократичний розвиток та добре 

врядування; по-друге, регулятивна реформа і побудова адміністративних 

можливостей; по-третє, розбудова інфраструктури, зокрема у сфері 

транспорту, енергетики та довкілля [545, c. 3-4].  

Згідно з «Національною індикативною програмою» на 2007-2010 рр., 

у межах ЄІСП фінансова допомога могла бути збільшена за рахунок 

фонду «Можливості урядування» як заохочення тим державам ЄПС, 

що показують найкращі результати в цій пріоритетній галузі допомоги. 

Початкова погоджена сума допомоги Україні складала 494 млн євро і 

була розподілена між трьома пріоритетними напрямами допомоги: 

1) 148,2 млн євро (30 %) – демократичний розвиток та добре 

врядування; 2) 148,2 млн євро (30 %) – регулятивна реформа і 

побудова адміністративних можливостей; 3) 197,6 млн євро (40 %) – 

розбудова інфраструктури [545, c. 4] (див. рис. 4.1).  

Можна підсумувати, що допомогу Україні в 2007-2010 рр. між 

трьома пріоритетними напрямами було розподілено практично 

однаково з незначним збільшенням напряму «розбудова інфраструктури», 

що можна пояснити тим, що цей напрям може становити більший 

інтерес з боку ЄС через цілі ЄПС щодо встановлення сфери безпеки на 

кордонах ЄС.  
 

30%

30%

40%

демократичний

розвиток та

добре

врядування

регулятивна

реформа і

побудова

адміністративни

х можливостей

розбудова

інфраструктури
 

Рис. 4.1. Допомога ЄС Україні на 2007-2010 рр.  

згідно з «Національною індикативною програмою», у % 
 

Джерело: розроблено автором на основі даних [545, c. 4]. 
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Натомість «Національна індикативна програма» на 2011-2013 рр. 

ЄС щодо України виділила дещо інші пріоритетні напрями допомоги 

(див. табл. 4.2), порівняно з «Національною індикативною програмою» 

на 2007-2010 рр. Так, можна зробити висновок, що фактично головною 

відмінністю є виділення в окремий пріоритетний напрям сприяння 

вступу в силу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно зі 

створенням ЗВТ. 

Таблиця 4.2 

Пріоритетні напрями допомоги ЄС на 2011-2013 рр.  
 

Пріоритетний напрям 

№ 1 

Добре врядування та верховенство права: 

 правосуддя, свобода і безпека; 
 інтегроване управління кордонами; 

 реформа державного управління й управління 

державними фінансами; 
 роззброєння 

Пріоритетний напрям 

№ 2 

Сприяння вступу в силу Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, включно зі створенням Зони вільної 

торгівлі: 

 сприяння вступу в силу Угоди про асоціацію; 

 сприяння створення Зони вільної торгівлі 

Пріоритетний напрям 
№ 3 

Сталий розвиток: 

 енергетика, довкілля та зміна клімату, транспорт; 

 регіональний та сільський розвиток 
 

Джерело: розроблено автором і перекладено з англійської мови на основі [545, c. 8]. 

 

Щодо розмірів фінансової допомоги Україні, то відповідно до 

«Національної індикативної програми» на 2011-2013 рр. ЄС запропонував 

470 млн євро, що включають 43,37 млн євро для «Комплексної програми 

інституційного будівництва» і 30,79 млн євро для «Політики 

згуртованості» [546, c. 8]. Відповідно, передбачено розподіл ресурсів 

між трьома пріоритетними напрямами (див. табл. 4.3). Як видно, із 

трьох пріоритетних напрямів майже половину фінансування в 2011-

2013 рр. мав отримати «Сталий розвиток», який, на думку автора цього 

дослідження, як і в 2007-2010 рр., показує важливість енергетики, 

довкілля, зміни клімату, транспорту, а також транскордонної співпраці 

передусім для самого ЄС після розширення на Схід і створення нових 

кордонів, на яких потрібно забезпечувати зону стабільності й безпеки.  
Серед останніх Угод, що були підписані між Україною та ЄС щодо 

фінансового співробітництва та технічної допомоги, є такі: «Про 
фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2011 р. – 
частина ІІ» (підписання від 17.12.2012, 10.12.2012, набрання чинності 
для України 20.12.2012), відповідно до якої ЄС зробив внесок у 
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фінансування проекту «Удосконалення інфраструктури для поводження з 
радіоактивними відходами та зняття з експлуатації ядерних об’єктів в 
Україні» інструмента співробітництва з ядерної безпеки в сумі 
максимум 9 млн 210 тис. євро, а Україна – у сумі 1 млн 610 тис. євро 
[387]; «Про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між 
Україною та Європейським Союзом (підписання від 30.11.2012, 
19.12.2012, набрання чинності для України 19.12.2012), загальна 
вартість програми і фінансовий внесок ЄС становив 30 млн євро [386]; 
«Про фінансування програми «Підтримка політики регіонального 
розвитку в Україні» (підписання від 13.12.2012, 19.12.2012, набрання 
чинності для України 19.12.2012), загальна вартість програми і 
фінансовий внесок ЄС становив 20 млн євро [385].  

Таблиця 4.3 

Допомога ЄС Україні на 2011-2013 рр. згідно з  

«Національною індикативною програмою»  
 

Пріоритетні напрями млн євро відсотки 

Пріоритетний напрям № 1  
«Добре врядування та верховенство права» 

94,000-141,000 євро 20-30 % 

Пріоритетний напрям № 2 
«Сприяння вступу в силу Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, включно зі 
створенням Зони вільної торгівлі» 

117,500-164,500 євро 25-35 % 

Пріоритетний напрям № 3  
«Сталий розвиток» 

211,500-258,527 євро 45-55 % 

Разом 470,050 євро 100 % 
 

Джерело: перекладено автором із [546, c. 9]. 

 
Таким чином, із 2007 до 2013 р. допомога ЄС Україні надається 

через новий набір інструментів. Так, окрім «Європейського інструмента 
сусідства й партнерства» (ЄІСП), певні заходи, зокрема щодо запобігання 
конфліктів та антикризового менеджменту, можуть бути підтримані 
через «Стабілізаційний інструмент»; а підтримка ядерної безпеки буде 
здійснюватися «Інструментом ядерної безпеки». Натомість технічна 
допомога Україні більше не буде основним каналом допомоги. При 
цьому, як зазначалося в Плані дій Україна – ЄС, нові засоби співпраці 
такі, як «Twinning» і «TAIEX» відіграють важливу роль для досягнення 
цілей Плану [544, c. 16]. Так, Щорічні Плани Дій Україна – ЄС 
затверджувалися щороку, починаючи з 2007 р. 

Відзначимо, що стаття 49 Угоди про Європейський Союз передбачає, 
що будь-яка європейська держава може подати заяву щодо вступу до 
ЄС. Кожне рішення щодо подальшого розширення ЄС повинно стати 
предметом обговорення стосовно остаточних кордонів Євросоюзу 
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членами об’єднання [477, с. 7]. Щодо певних держав-сусідів питання 
членства в ЄС є вирішеним. Наприклад, приєднання виключається для 
середземноморських партнерів – не кандидатів. Однак інші випадки 
залишаються відкритими, такі як Україна, Молдова і Грузія, які чітко 
висловили своє бажання приєднатися до ЄС. Із приводу питання 
членства в ЄС, то ЄПС констатує прагнення, наприклад, України та 
Молдови вступити до Євросоюзу, але пов’язує це питання з результатами 
дебатів щодо географічних меж ЄС. Отож ні позитивної, ні негативної 
відповіді щодо перспектив членства в ЄС України ЄПС не надала.  

Відповідно, «надання статусу «сусіда» не передбачає жодних 

інтеграційних перспектив, а лише певне сприяння в наближенні до 

політико-правових стандартів Євросоюзу» [193, с. 16], за підсумками 

В. Копійки. Західний дослідник розширень ЄС У. Седельмайєр 

відзначив, що одним очевидним недоліком ЄПС є те, що Євросоюз не 

запропонував свою найкращу нагороду – членство, а лише достатньо 

розпливчате заохочення «більш близьких відносин» [640, c. 414]. 

Є. Кіш підкреслила, що «методологічно політика сусідства ЄС не є 

транзитною, вона не визначає перехідного характеру до іншого, 

вищого рівня співробітництва, вона не є стратегічною, не визначає 

перспективи конкретних взаємовідносин у майбутньому і в найближчій 

перспективі теж» [169, с. 19]. Тому, на жаль, статус сусіда відповідно 

до ЄПС практично замінив перспективу асоціації з ЄС та створення 

ЗВТ для України.  

Аналізуючи ініціативу «сусідства» ЄС та наслідки його розширення 

для України, В. Копійка в дисертації від 2004 р., зазначив, що 

«незважаючи на значно широкі перспективи політики сусідства для 

України, вона не передбачає диференційного підходу до країн, які 

прагнуть до членства в ЄС, і країн, що не ставлять перед собою такої 

мети» [193, с. 15]. Так, щодо можливостей подальшого розширення ЄС 

на схід та ставлення до ролі Росії в регіоні В. Копійка виділяв 

консервативний та ліберальний підходи. Перший підхід, представлений 

переважно Францією та Великою Британією, передбачав формування 

політики ЄС на Схід, ураховуючи відносини з Росією та іншими 

державами СНД. Другий підхід – у першу чергу Польща, а також 

Німеччина – відстоював ідею про те, що політика ЄС на схід має 

диференціювати держави, які прагнуть стати його членами в 

майбутньому, і ті, що не мають такої мети. На думку цього політолога, 

прийняття ЄПС є свідченнями того, що станом на 2004 р. консервативний 

підхід був домінантним в ЄС, адже «вона не виділяє серед географічного 

оточення ЄС країни, що прагнуть стати членами ЄС (Україна, 
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Молдова), прирівнюючи їхній статус до країн, що не хочуть (Росія, 

Білорусь) чи не можуть (країни середземноморського регіону) 

претендувати на членство» [193, с. 16].  
Цікаво, що в кандидатській дисертації з політичних наук 

«Інтеграція України до Європейського Союзу: суперечності та шляхи 
їх розв’язання» А. Костенко в 2009 р. оптимістично стверджував, що 
позитивом для держав-учасниць ЄПС, зокрема для України, є те, що ця 
ініціатива ЄС пропонує настільки близьку співпрацю з Євросоюзом, 
наскільки це можливо без набуття членства в ньому. Відповідно, 
Україні на етапі реалізації ЄПС треба зосереджувати увагу на процесі 
європейської інтеграції, а не суто на кінцевій меті – отримання статусу 
члена ЄС. Поряд із цим, дослідник слушно відзначав, що ЄПС як 
ініціатива ЄС не є статичним явищем або альтернативою членству в 
організації, адже ЄПС трансформується залежно від зовнішніх та 
внутрішніх чинників в Євросоюзі, тому її напрями та питання визначення 
перспектив членства в ЄС також піддаватимуться кореляції з часом [196, 
с. 9-10]. Отож думки українських науковців щодо ЄПС були практично 
однаковими: при визнанні багатьох її позитивів наголошувалося на 
основному недоліку щодо стратегічної мети України – відсутності 
перспективи членства в ЄС для східних його сусідів відповідно до ЄПС. 

На думку М. Сівеца, депутата ЄП, доповідача резолюції ЄП на тему 
політики східного партнерства, та А. Бальцера, керівника програми 
«Розширення і сусідство ЄС» Центра європейської стратегії 
«demosEUROPA», питання перспективи членства східних сусідів в ЄС 
стало в Європі темою сорому, адже ЄС не здатен дати відповідь, чи 
повинні ці держави коли-небудь стати його членами. Однак М. Сівец 
та А. Бальцер впевнені, що «немає ніяких сумнівів, що без 
перспективи членства готовність цих країн проводити реформи буде 
набагато нижча, ніж за наявності такої перспективи. Якщо ЄС буде 
користуватися лише затертими загальними формулюваннями на 
кшталт того, що «двері в Євросоюз не закриті, тому що Римський 
договір дає можливість кожній європейській державі подати заявку на 
членство», ЄС не зможе повною мірою запустити в дію «м’яку силу» і 
величезний потенціал оптимізму і самовідданості в тих державах, які 
зацікавлені в членстві. Якщо ми не здатні говорити з ними про це, то 
будемо хоча б відвертими і не будемо очікувати надприродних 
результатів від реформ, що проводяться в цих державах» [503]. Щодо 
«м’якої сили» ЄС, про яку зауважили М. Сівец та А. Бальцер, 
Європейський Комісар з питань інтеграції О. Рен наголосив: «Ідея в 
самому серці європейського проекту є простою: створити інститути та 
правила, у межах яких держави можуть робити свої справи – як 
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політичні, так і економічні, – а інші держави будуть прагнути робити 
те саме. Найбільш ефективні засоби ЄС імплементації «м’якої сили» 
полягають у переконуванні держав інтегруватися до правового 
середовища та економічних зв’язків з Європейським Союзом» [626, c. 5]. 
Отож деякі європейські політики наголошували на необхідності 
пропозиції членства в ЄС як результату успішних внутрішніх реформ, 
пов’язуючи перспективу вступу в ЄС як головний мотиваційний 
чинник упровадження європейських стандартів у різних сферах життя 
в державах-сусідах ЄС. 

Оцінюючи співробітництво України та ЄС в рамках ЄПС, МЗС 

України наголошувало на незмінності позиції України: ключові засади 

ЄПС не відповідають стратегічній меті України щодо набуття членства 

в Євросоюзі. Глава місії України при ЄС К. Єлісєєв, виступаючи в ЄП 

у 2011 р., наголосив на тому, що ЄПС «не здатна просувати 

європейську інтеграцію. Україна – приклад цього. Ми пройшли фазу, 

коли європейська інтеграція стала ключовим принципом розвитку 

країни. Це сталося не завдяки, але всупереч Європейській політиці 

сусідства. Зараз ми знаходимося в ситуації, де ЄПС не знатна надати 

необхідні політичні сигнали. Тому Європейська політика сусідства має 

включити в себе механізм розширення» [122]. 

Отож зазначимо, що ЄПС не могла стати ефективним інструментом 

співробітництва ЄС з усіма своїми державами-сусідами через різні цілі 

самих держав-сусідів у взаємовідносинах з Євросоюзом (див. рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.2. Групи держав-сусідів ЄС у рамках ЄПС 
 

Джерело: складено автором. 

Група держав-сусідів ЄС – 1 

«Партнери на східному кордоні ЄС»: 
 

 Азербайджан; 

 Білорусь; 

 Вірменія; 

 Грузія; 

 Молдова; 

 Україна 

Група держав-сусідів ЄС – 2 

«Партнери на південному кордоні ЄС»: 
 

 Алжир; 

 Єгипет; 

 Ізраїль; 

 Йорданія; 

 Ліван; 

 Лівія; 

 Марокко; 

 Палестина (ОПТ); 

 Сирія; 

 Туніс 

Європейська політика сусідства 
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Певним чином ЄС почав осмислювати такі розбіжності у своїх 

державах-сусідах, що об’єднані рамками однієї ініціативи ЄС, 

запровадивши ініціативу СхП, що стосується співробітництва, у тому 

числі і з Україною. Тому з метою подальших розвідок у цьому напрямі 

перейдімо до характеристики результатів та перспектив СхП як 

ініціативи ЄС для співробітництва, у тому числі і з Україною. 

Відзначимо, що Польща активно виступила щодо розробки єдиної 

політики ЄС щодо держав СНД, а запровадити СхП Польщі вдалося за 

допомогою підтримки такої держави ЄС, як Швеція.  

Для виділення окремої ініціативи ЄС щодо держав Східної Європи, 

яку можна назвати східним виміром ЄПС або ж окремою складовою 

ЄПС, посприяли декілька факторів. Розглянемо деякі з них. 

По-перше, політика ЄС стосовно країн Чорноморського регіону 

складається з певних ініціатив, що стосуються й України як частини 

цього регіону. Так, у 2007 р. ЄС ініціював Чорноморську синергію 

(Black Sea Synergy) – регіональну ініціативу, спрямовану на 

поглиблення співпраці ЄС із державами Чорноморського регіону. 

Після вступу до ЄС Румунії та Болгарії «здебільшого європейське» 

Чорне море стало «частково внутрішнім» морем ЄС. Таким чином, 

перед країнами регіону постали нові виклики, але й відкрилися спільні 

інтереси й нові можливості для забезпечення миру, стабільності, 

демократії, зростання добробуту й розвитку регіонального співробітництва 

[261, c. 6]. Основними сферами співпраці було виділено: 1) демократію, 

повагу до прав людини та добре врядування; 2) управління міграційними 

потоками та посилення безпеки; 3) «заморожені» конфлікти; 4) енергетику; 

5) транспорт; 6) довкілля; 7) морську політику; 8) рибальство; 

9) торгівлю; 10) дослідницькі та навчальні мережі; 11) науку та 

технології; 12) зайнятість та соціальну політику; 13) регіональний 

розвиток [507, c. 3-8]. Наголосимо, що Чорноморську синергію ЄС 

запровадив у 2007 р. – у рік вступу Румунії та Болгарії до Євросоюзу. 

Таким чином, завдяки інтеграції цих держав до ЄС він уперше з 2007 р. 

отримав доступ до Чорного моря завдяки новим кордонам. Відповідно, 

на думку автора запропонованого дослідження, цим можна пояснити 

підвищену увагу ЄС із 2007 р. і надалі до Чорноморського регіону. 

Крім того, у грудні 2010 р. ЄК представила Стратегію ЄС для 

Дунайського регіону для розвитку економічного потенціалу та 

поліпшення екологічної ситуації. Ця Стратегія мала об’єднати зусилля 

14 країн, територіями яких протікає р. Дунай: Німеччину, Австрію, 

Угорщину, Чехію, Словаччину, Словенію, Болгарію, Румунію, Хорватію, 

Сербію, Боснію та Герцеговину, Чорногорію, Молдову та Україну 
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[125, c. 7]. Згідно з планами Євросоюзу, реалізація Стратегії для 

Дунайського регіону повинна забезпечити для мешканців такі 

переваги, як швидший та екологічно чистіший транспорт, дешевші й 

безпечніші енергоносії, краще довкілля, добробут, нові привабливі 

туристичні та культурні напрями та вищий рівень безпеки [549].  

Крім того, у 2011 р. ЄП затвердив «Стратегію в регіоні Чорного 

моря» [499], що охоплює десять держав: три держави ЄС – Болгарію, 

Румунію, Грецію, державу-кандидата – Туреччину, п’ять 

східноєвропейських держав-сусідів ЄС – Азербайджан, Вірменію, 

Грузію, Молдову, Україну, а також Росію – як стратегічного партнера 

ЄС. На відміну від Чорноморської синергії, яка мала швидше обмежені 

результати, оновлена програма покликана стати інтегрувальною 

частиною більш широкої зовнішньої політики й політики безпеки ЄС 

та її окремих складових, з еволюцією ЄПС включно [261, c. 6-7]. 

По-друге, у серпні 2008 р. відбувся збройний конфлікт між 

Російською Федерацією та Грузією, що стало додатковим фактором 

привертання уваги ЄС до свого східного кордону, про що зазначено в 

документі ЄК «Східне Партнерство» [533, c. 2]. Адже для Євросоюзу 

Східна Європа – це «постійна загроза спалаху від іскри етнічного 

конфлікту, політичного шахрайства, економічних ударів і підривної 

діяльності Росії. … Якщо місцеві економіки зваляться, ЄС повинен 

буде надати їм фінансову допомогу; загроза міжетнічних воєн являє 

собою прямий виклик мирному проекту ЄС, також очевидно, що ніхто 

із членів ЄС не хоче повернутися в епоху, коли безпека Європи 

забезпечувалася шляхом балансу сил і поділу на сфери впливу» [622]. 

Хоча в першому варіанті документа про СхП зазначалося, що СхП 

вторинна щодо взаємодії з Росією і лише доповнює його, то в кінцевій 

версії вказується, що вона буде розвиватися паралельно зі 

співробітництвом з Росією [251; 533, с. 2]. 

Отож запровадження СхП відбулося у 2008 р. У цьому вимірі – 

окремої складової ЄПС – ЄС відзначив бажання держав у Східній 

Європі та на Південному Кавказі поглибити свої відносини з ЄС, а 

також визнав, що політика Євросоюзу щодо цих держав повинна бути 

активною та єдиною: ЄС надаватиме суттєву підтримку цим державам-

партнерам у їхньому прагненні наблизитися до ЄС, а також усю 

необхідну допомогу в проведенні реформ, що необхідні для такого 

наближення. СхП називають більш амбіційним партнерством із 

державами Східної Європи. Воно має стати довготривалим політичним 

сигналом солідарності ЄС, підтриманим додатковою більш значною 

допомогою у проведенні державами Східної Європи, у тому числі 
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Україною, реформ щодо розвитку демократії та ринкової економіки, 

укріплення державності і територіальної цілісності. Відтак СхП 

відповідає інтересам стабільності та процвітання як держав-партнерів, 

так і ЄС та Європейського континенту [533, с. 2]. Поглиблення відносин 

передбачалося шляхом більш високого рівня політичної організації і 

прогресивного підсилення зв’язків в основних сферах (див. додаток М). 

У СхП Євросоюз визнає, що одним із найбільш чітких сигналів, які 

він може надати своїм партнерам стосовно конкретних зобов’язань, є 

приведення рівня фінансування у відповідність із рівнем політичних 

амбіцій Партнерства шляхом збільшення фінансових ресурсів. 

Наприклад, до СхП рівень фінансування держав-партнерів відповідно 

до ЄІСП у 2008 р. складає 450 млн євро, а після прийняття СхП ЄК 

пропонувала прогресивне збільшення цієї суми до 785 млн євро у 2013 р. 

Тому на період 2010-2013 рр. передбачалося виділення додаткових 

коштів у сумі 350 млн євро в рамках ЄІСП [533, с. 13]. Щодо ж 

організаційної структури СхП, то ЄК запропонувала багаторівневу 

структуру на чотирьох рівнях (див. рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Організаційна структура СхП 
 

Джерело: розроблено автором і перекладено з англійської мови на основі [533, с. 9-11]. 

Перший рівень: 

зустрічі на рівні глав держав та урядів держав-участниць СхП;  

проводяться один раз на два роки (Самміти СхП) 

Другий рівень: 

щорічні весняні зустрічі міністрів іноземних справ  

держав ЄС і держав СхП 

Третій рівень: 

створення чотирьох тематичних платформ згідно з основними сферами 

співпраці: 1) демократія, добре управління і стабільність; 2) економічна 
інтеграція і зближення з політичними курсами ЄС; 3) енергетича безпека;  

4) контакти між громадянами; зустрічі щонайменше два рази на рік на рівні 

керівників найвищої ланки в цих сферах  

Четвертий рівень: 

створення та діяльність комітетів із підтримки роботи  

тематичних платформ 
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У зв’язку з наведеним вище, згадаймо, що ще у 2004 р. В. Копійка 

наголошував на тому, що визнання ЄС відповідальності щодо певної 

держави є першим кроком до впровадження інституційного механізму 

зближення сторін, а рішення про членство певної держави в ЄС 

залежить, у першу чергу, від політичних факторів, а вже потім від 

інших» [193, с. 16].  

Доречно зауважити, що на переконання західного дослідника 

Д. Дайнена, ЄС подобається відзначати, що успішні раунди його 

розширення привели держави СхП ближче до нього, хоча фактично 

розширення привело сам ЄС ближче до цих держав [524, с. 484]. 

Справді, двосторонні відносини між Україною та ЄС поглибилися, у 

тому числі через започаткування нових ініціатив ЄС щодо своїх нових 

держав-сусідів після його розширень у 2004 р. та 2007 р. і створення 

спільного кордону між Україною та ЄС.  

Отож якщо підсумувати, то СхП виокремила такі наріжні камені 

відносин: по-перше, угоди про асоціацію, що мали замінити на той час 

чинні в державах СхП УПС; по-друге, створення ЗВТ; по-третє, 

поступова лібералізація візового режиму. Тим не менш, на думку 

знаного західного науковця з питань розширень ЄС У. Седельмайєра, 

СхП виключає те, що держави-сусіди на східному кордоні ЄС цінують 

найбільше – військову безпеку та потенційний вступ до Євросоюзу. 

Саме тому ще невідомо, чи стане СхП більш ефективним інструментом, 

ніж ЄПС, у політиці ЄС щодо своїх сусідів у Східній Європі [640, c. 426]. 

Зрештою, відзначимо, що якщо порівнювати ЄПС і СхП, то ЄПС 

побудована на принципах диференціації та умовності щодо переходу 

до наступної фази інтеграції після виконання попередньої. Натомість 

СхП створена на новому принципі у зовнішньополітичній практиці 

Євросоюзу політичної асоціації та економічної інтеграції. Отож 

правовим інструментом ЄПС є диференційовані плани дій, а 

інструментами СхП – угоди про асоціацію зі створенням створення 

ЗВТ [198, с. 6], як узагальнив вітчизняний кандидат юридичних наук 

Я. Костюченко у 2010 р. 

Таким чином, можна зробити певні висновки з проведеного 

автором дослідження в цьому підрозділі. Двосторонні відносини між 

Україною та ЄС поглибилися, у тому числі через заснування нових 

ініціатив ЄС щодо своїх нових держав-сусідів після його розширень у 

2004 і 2007 рр., а також виникнення спільного кордону між Україною 

та ЄС. Такими ініціативами стали: ЄПС, СхП, ініціативи ЄС щодо 

Чорноморського і Дунайського регіону. При цьому недоліком для 

успішної реалізації стратегії України на отримання членства в ЄС як 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AF.%20%D0%9C.$
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ЄПС, так і СхП є те, що вони не представляли перспективи членства 

для тих держав Європи, як Україна, які цього прагнуть. Тим не менш, 

потрібно зважати на те, що СхП є більш прогресивною ініціативою ЄС 

для держав Східної Європи, порівняно з ЄПС, у зв’язку з тим, що вона 

передбачала підписання та реалізацію з цими державами угод про 

асоціацію і створення ЗВТ з Євросоюзом. 

 

Висновки до розділу 4  
 

1. Створення нормативно-правового забезпечення державної 

євроінтеграційної політики є одним із механізмів її реалізації. Так, 

більшість угод, окрім основних рамкових, було підписано в період 

реалізації стратегії України у сфері європейської інтеграції. Крім того, 

у період імплементації УПС було ухвалено значну кількість комплексних 

стратегічних документів. Зрештою, ухвалення 2010 р. Закону України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», у статті 11 якого 

однією з засад зовнішньої політики України визначено забезпечення 

інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий 

простір з метою набуття членства в ЄС, стало ще одним 

підтвердженням і закріпленням стратегії України на отримання в 

майбутньому членства в Євросоюзі.  

2. Розвитку державної євроінтеграційної стратегії під час її 

реалізації приділяв увагу Президент України. У 2000 р. Президентом 

України було схвалено «Програму інтеграції України до Європейського 

Союзу», механізм реалізації якої було визначено у Стратегії інтеграції 

України до Європейського Союзу, де передбачена разом зі створенням 

Програми щорічна розробка Плану дій щодо реалізації стратегічного 

курсу України на інтеграцію до ЄС.  

У результаті аналізу автором цього дослідження Послань Президента 

України з 2000 і до 2013 р. з точки зору розкриття в них завдань та 

результатів євроінтеграції можна відзначити, що серед усіх Послань 

Президентів за роки аналізу саме Послання Президента України 2002 р. 

«Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та 

соціального розвитку України на 2002-2011 рр.» містило конкретний 

план реалізації євроінтеграційної мети нашої держави. У ньому 

визначалося, що орієнтація України на інтеграцію в ЄС є основою 

стратегії економічного й соціального розвитку нашої держави на 

десятиліття, тобто до 2011 р. Оцінюючи виконання євроінтеграційних 

завдань Програми, можна зробити висновок про те, що Україна 

фактично в часі відстала на десятиліття в їх виконанні, адже 
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Програмою передбачалося у 2003-2004 рр. підписання Угоди про 

асоціацію і створення ЗВТ між Україною та ЄС. Натомість, Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС не була прогнозовано підписана навіть 

на Вільнюському саміті Східного партнерства в листопаді 2013 р.  

Наступні змістовні Послання Президента щодо реалізації стратегічної 

мети у сфері європейської інтеграції України можна назвати: по-

перше, Послання Президента України до ВРУ у 2011 р., яке називалося 

«Модернізація України – наш стратегічний вибір» і мало підрозділ 

«Європейська інтеграція України та її взаємини з основними 

європейськими партнерами»; по-друге, у Посланні Президента України 

до ВРУ «Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2012 р.», в 

якому вперше в Посланнях Президента України, на нашу думку, 

внутрішні реформи в нашій державі розглядалися крізь призму 

євроінтеграційної стратегії. 

Натомість у 2013 р. в Посланні Президента України до ВРУ «Про 

внутрішнє і зовнішнє становище України у 2013 р.», на жаль, більше 

не приділено значної уваги європейській інтеграції України, адже, як 

показав проведений аналіз документа, не лише за змістом, але й за 

обсягом підрозділ «Нагальні завдання європейської інтеграції 

України» розділу 4 «Україна в нових умовах глобалізованого світу» 

складає лише дві сторінки з 576 сторінок Послання. В умовах 

підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 

той час такій незначній увазі Президента України подальшій реалізації 

євроінтеграційної мети України не можна дати позитивної оцінки.  

3. Під час реалізації державної євроінтеграційної політики 

України створювалася система забезпечення загальнодержавного 

механізму адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Так, у 

1999 р. КМУ видав Постанову «Про концепцію адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу»; у 2003 р. було ухвалено 

Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Євросоюзу», а в березні 2004 р. – Закон 

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу», який установив 

порядок взаємодії ВРУ та органів виконавчої влади у сфері адаптації 

законодавства до стандартів ЄС. Перший етап Програми був 

розрахований на період до завершення дії УПС, тому у 2009 р. ВРУ 

ухвалила Закон України «Про внесення зміни до Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу», який передбачив пролонгацію першого етапу 

Програми на період до завершення дії УПС, тобто до початку набуття 
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чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, переговори щодо 

якої на той час ще продовжувалися. 

Що стосується органів виконавчої влади в цьому аспекті, то КМУ 

щороку розробляє і затверджує план роботи з адаптації законодавства, 

передбачаючи в проекті Державного бюджету України на відповідний 

рік видатки для фінансування заходів щодо його виконання. Плани 

перекладу джерел acquis communautaire щороку формуються 

Міністерством юстиції України на підставі пропозицій центральних 

органів виконавчої влади відповідно до постанови КМУ у 2004 р. 

Віддаючи належне багатьом досягненням з адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС, вважаємо, що наразі основним 

пріоритетом роботи у сфері адаптації законодавства, як і загалом 

європейської інтеграції, є підготовка до остаточного підписання та 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

4. Успіх у досягненні визначених цілей є головним результатом 

державної політики, яка знаходить своє відображення у програмах 

діяльності уряду, національних, державних, регіональних і галузевих 

програмах, концепціях, державному бюджеті тощо. Державні 

програми – це важливий механізм реалізації державної політики, адже 

вони є документами, які визначають стратегію розв’язання важливих 

проблем загальнодержавного значення і включають комплекс 

взаємопов’язаних заходів для досягнення цілей, узгоджених за 

термінами їх реалізації та складом виконавців. Очевидно, що цей вид 

діяльності спрямований на досягнення встановленої урядом мети і 

реалізується відповідно до законодавства. Відтак аналіз державних 

програм щодо реалізації державної політики України у сфері 

європейської інтеграції набув особливої актуальності після підписання 

політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Під час реалізації євроінтеграційної стратегії України була 

ухвалена і впроваджувалася низка державних програм у цій сфері. Так, 

Указом Президента України від 2003 р. «Про державні програми з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-

2007 рр.» затверджено Державну програму підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 рр., а також Державну 

програму інформування громадськості з питань європейської 

інтеграції України на 2004-2007 рр. 

Після закінчення строку дії вони були продовжені і діяли відповідно 

до нових умов. Наприклад, державна цільова програма підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 
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європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 рр. 

зазнала змін після відмови нашої держави від курсу на євроатлантичну 

інтеграцію у 2010 р. і отримала назву «Державна цільова програма 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України 

на 2008-2015 рр.». Тому необхідно постійно проводити дослідження з 

розвитку аналітичної складової в напрямі виявлення можливих 

порушень митних правил, здійснювати пошук нестандартних форм і 

методів обробки інформації, що надасть можливість посилити 

ефективність виявлення спроб підриву економічної безпеки держави.  

Проаналізоване також дозволяє зробити певні висновки про 

державні програми щодо інформування громадськості про європейську 

інтеграцію. Так, хоча програми інформування громадськості щодо 

європейської та євроатлантичної інтеграції були розмежовані як 

окремі програми до 2011 р., однак їх фінансування забезпечувалося 

спільно з джерел державного бюджету. На нашу думку, це свідчить 

про те, що до 2011 р. ці два інтеграційні процеси підводилися до 

одного знаменника на державному рівні, адже Україна інтегрувалася 

до 2010 р. в обидва об’єднання. Однак таку позицію не можна оцінити 

позитивно, адже це призводило до того, що процеси європейської та 

євроатлантичної інтеграції, що можуть проходити паралельно, 

ототожнювалися певним чином і в суспільній думці та призводили до 

меншої результативності реалізацію державної стратегії України у 

сфері саме європейської інтеграції. 

Водночас Концепцію реалізації державної політики у сфері 

інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних 

питань європейської інтеграції України на період до 2017 р., що була 

схвалена Розпорядженням КМУ у 2013 р., можна оцінити як більш 

інноваційну, порівняно з попередніми програмами в цій сфері. 

5. Період імплементації УПС можна назвати початком активного 

процесу інституційного забезпечення реалізації державної євроінтегра-

ційної політики України. Так, УПС було створено спільні органи між 

Україною та ЄС – Раду з питань співробітництва, Комітет з питань 

співробітництва, Парламентський комітет з питань співробітництва. 

Також було утворено Спільний комітет Україна – ЄС зі співробітництва в 

галузі науки та технологій для координації впровадження Угоди між 

Україною та Євросоюзом про наукове і технологічне співробітництво 

від 4 липня 2002 р. 

Інституційне забезпечення співробітництва України та ЄС визначено 

Стратегією інтеграції України до ЄС, а також іншими рішеннями 



Державна євроінтеграційна політика України: 
теорія, методологія, механізми 

238 

Президента України, ВРУ та КМУ. Так, у значній кількості 

комплексних стратегічних документів України щодо європейської 

інтеграції, галузевих і міжгалузевих актів установлювалися принципи 

розбудови інституційних механізмів європейської інтеграції нашої 

держави. 

6. Роль ВРУ як органу в системі інституційного забезпечення 

євроінтеграційної стратегії в період її реалізації зводилася переважно 

до законодавчого забезпечення євроінтеграційних процесів та 

проведення парламентських слухань із цих питань. Посилення ролі 

ВРУ як органу інституційного забезпечення євроінтеграції України 

відбулося після створення Комітету з питань європейської інтеграції у 

2002 р. Разом із тим працює Комітет ВРУ у закордонних справах.  

7. Після затвердження правових механізмів євроінтеграції, а 

також Розпорядження Президента України «Про перелік центральних 

органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення завдань, 

визначених Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу» у 

1999 р., система органів державної влади щодо реалізації євроінтеграційної 

стратегії була такою: 

1) Президент України здійснював керівництво стратегії інтеграції 

України до ЄС, адже згідно з Конституцією України Президент 

України здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю 

держави. Крім того, він щорічно бере участь у саміті Україна – ЄС, 

який є механізмом регулярного політичного діалогу на найвищому 

рівні.  

Варто враховувати у процесі реалізації євроінтеграційної стратегії 

України й Адміністрацію Президента України, яка є постійно діючим 

допоміжним органом, утвореним Президентом України. Особливе 

місце серед державних органів традиційно посідає Рада національної 

безпеки і оборони України, яку очолює Президент України і яка надає 

рекомендації щодо засад внутрішньої та зовнішньої політики нашої 

держави.  

2) На КМУ покладалася функція реалізації державної євроінтеграційної 

стратегії. 

Для забезпечення взаємодії органів державної влади та недержавних 

інституцій під час виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС було створено Коорди-

наційну раду з адаптації законодавства України до законодавства 

Євросоюзу. З останніми змінами і доповненнями, у тому числі й від 

2013 р., головою Координаційної ради є Прем’єр-міністр України, а до 

її складу входять міністри та голови інших відомств. Наголосимо на 
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тому, що рішення Координаційної ради, ухвалені в межах її 

компетенції, обов’язкові для органів державної влади в Україні. Треба 

також відзначити й Управління з питань європейської інтеграції 

Секретаріату КМУ, яке було створено Постановою КМУ у 2001 р. 

3) Центральні та місцеві органи виконавчої влади, які виконують 

завдання у сфері європейської інтеграції в межах своєї компетенції.  

Отож на органи виконавчої влади в Україні покладалися завдання 

забезпечувати реалізацію державної стратегії України у сфері 

європейської інтеграції. Для виконання цієї мети було створено органи 

та координаційні центри, трансформацію яких під час реалізації 

євроінтеграційної стратегії України було проаналізовано автором 

цього дослідження. 

8. Як видно з наведених матеріалів, під час президентсько-

парламентської республіки в Україні 1996-2004 рр., а також із 2010 р. 

керівна роль у сфері європейської інтеграції належала Президенту 

України. При цьому органи виконавчої влади, у тому числі КМУ, 

відігравали незначну роль у визначенні стратегічних завдань 

європейської інтеграції.  

Загалом до 2004 р. було створено розгалужений механізм європейської 

інтеграції, до якого було залучено всі міністерства і відомства, крім 

силових. Проте процес європейської інтеграції протягом того часу 

характеризувався незначними успіхами в реалізації євроінтеграційної 

стратегії з точки зору отримання в майбутньому членства в ЄС.  

9. У результаті проведення конституційної реформи в Україні і 

запровадження парламентсько-президентської республіки, яка функціону-

вала в Україні з 2005 до 2010 р., відбулося зменшення впливу глави 

держави на реалізацію євроінтеграційної стратегії України з 

одночасним збільшенням повноважень у цій сфері ВРУ і КМУ.  

У зв’язку з вищезазначеним і переосмисленням нової, більш значної 

ролі КМУ у сфері європейської інтеграції, у ньому було запроваджено 

нову посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції. Крім 

того, у складі КМУ було створено Міжвідомчу групу з поінформування 

громадськості та підготовки фахівців із питань європейської інтеграції, 

а кількість співробітників Управління з питань європейської інтеграції 

Секретаріату КМУ збільшилася з 14 до 50 осіб. У галузевих 

міністерствах було створено відповідні департаменти, управління з 

євроінтеграційних питань, які працювали із залученням загалом 

достатнього кадрового потенціалу.  

10. У 2010 р. в Україні знову відбувся перехід до Конституції 

України 1996 р., до так званої президентсько-парламентської республіки, 
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що, відповідно, призвело до нових розмежувань функцій і повноважень 

органів державної влади, у тому числі й у сфері європейської 

інтеграції. Як і на початку реалізації державної євроінтеграційної 

стратегії після підписання УПС, керівництво процесу інтеграції 

України до ЄС покладалося на Президента України, а на КМУ – 

реалізація державної стратегії у сфері євроінтеграції. Водночас 

центральні органи виконавчої влади продовжували виконувати 

завдання у сфері європейської інтеграції в межах своєї компетенції.  

Відзначимо, що в той час було ліквідовано Управління з питань 

європейської інтеграції Секретаріату КМУ. Натомість створено 

Департамент з питань асоціації та інтеграції в ЄС Секретаріату КМУ. 

На нашу думку, створення Департаменту з такою назвою показувало 

те, що на той час у питаннях європейської інтеграції головним 

завданням було завершення переговорів щодо тексту Угоди про 

асоціацію між Україною і ЄС та її підписання.  

Характерно, що з 2011 р. координація діяльності з виконання 

Програми Державної програму підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 

України покладалася на Нацдержслужбу. Пізніше того ж року було 

створено Координаційну раду з питань підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та 

євроатлантичного співробітництва, головою якої став Голова 

Нацдержслужби; затверджено її Положення та Регламент. На нашу 

думку, певні зміни протягом 2011 р. відбулися у зв’язку з 

реформуванням Головдержслужби України в Національне агентство 

України з питань державної служби, а також із відмовою нашої 

держави від євроатлантичної інтеграції відповідно до Закону України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 2010 р. 

12. ЄПС забезпечує рамки для розвитку нових відносин ЄС із 

сусідніми державами з 2004 р. Вона пропонує таким державам 

привілейовані відносини на взаємному визнанні спільних цінностей, 

головним чином у сфері верховенства права; доброго врядування; 

дотримання прав людини, принципів ринкової економіки і сталого 

розвитку. Глибина цих відносин залежить від того, наскільки 

ефективно втілюються спільні цінності.  

Після розширення ЄС у 2007 р. та вступу Болгарії та Румунії до ЄС, 

Євросоюз став більше уваги приділяти Чорноморському регіону, 

розробляючи нові ініціативи для цього регіону, адже він є ключовим 

для енергобезпеки ЄС і диверсифікації постачання енергоресурсів на 

європейський ринок, а також загалом для сфери безпеки. Через те, що 

http://www.kmu.gov.ua/document/244856665/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2018_%D0%B2%D1%96%D0%B4_29.09.11.doc
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Україна є частиною Чорноморського регіону, вона тепер має більше 

можливостей для розширення співпраці та інтеграції з ЄС, у тому 

числі й у межах тих ініціатив, що стосуються цього регіону. 

Оцінюючи результати такої зовнішньополітичний ініціативи ЄС, як 

ЄПС, можна говорити про те, що вона з самого початку не могла стати 

ефективним інструментом співпраці ЄС з усіма своїми державами-

сусідами через різні цілі самих держав-сусідів у відносинах з 

Євросоюзом. Адже умовно держави-сусіди ЄС у рамках цієї ініціативи 

можна розділити на дві групи: партнери на східному кордоні ЄС, які 

мають наміри і певні перспективи членства в Євросоюзі в 

майбутньому (наприклад, Україна, Молдова, Грузія), і південні сусіди, 

які не мають таких намірів і перспектив (наприклад, Єгипет, Алжир, 

Туніс, Марокко). 

13. Проводячи аналіз ЄПС, ЄК замислювалася над її цілями, 

результатами та перспективами, що призвело до створення в її рамках 

додаткової ініціативи – СхП у 2008 р. для регіону Східної Європи. 

Відзначимо, що додатковим фактором, який пізніше знову змусив ЄС 

переглянути свої підходи до ЄПС, проте вже з приводу 

Середземноморського регіону, була зміна політичної ситуації в 

Північній Африці на початку 2011 р., що призвело до посилення 

Середземноморської політики в рамках ЄПС. 

Однак непідписання спершу нової посиленої Угоди про асоціацію, 

яка включала створення ЗВТ між ЄС та Україною, на Вільнюському 

саміті Східного партнерства в листопаді 2013 р., ті події, які в 

результаті цього відбулися в Україні в наприкінці 2013 – на початку 

2014 р., поставили під сумнів ефективність механізмів реалізації цілей 

СхП. Відповідно, ці нові фактори необхідно буде взяти до уваги як 

Україні, так і ЄС під час оцінки СхП як частини ЄПС і продовження 

реалізації стратегії інтеграції України до ЄС. 
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5.1. Оцінка реалізації євроінтеграційної стратегії України  

 

Як було показано автором цього дослідження в четвертому розділі 

роботи, механізми співробітництва між Україною та ЄС остаточно 

сформувалися після ратифікації базового договору між Україною і ЄС – 

УПС у 1998 р. Термін дії Угоди становив десять років і закінчився 

1 березня 2008 р. Ще у 2007 р. Україна і ЄС почали переговори про 

укладення нової посиленої Угоди між Сторонами, що включатиме 

створення ЗВТ, адже після десятирічного співробітництва між Україною 

та ЄС у форматі УПС взаємні договірно-правові зобов’язання потребували 

суттєвого розширення через досягнення і виклики останніх років. 

Проте хоча переговори щодо нової Угоди між ЄС та Україною було 

офіційно завершено, а її зміст парафовано 2012 р., однак очікуваного 

підписання Угоди на Вільнюському саміті Східного партнерства 

28-29 листопада 2013 р. не відбулося. З огляду на ті події, які в 

результаті цього відбулися в Україні в наприкінці 2013 р. – на початку 

2014 р. і які назвали «Євромайданом», важко спрогнозувати строки 

підписання всієї Угоди, включно з її економічною частиною.  

Варто враховувати, що укладання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, а також її реалізація відповідає державній політиці 

нашої держави на європейську інтеграцію, адже курс на вступ до 

Євросоюзу є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом 

України, закріпленим у Законі України «Про основи національної безпеки 

України» (2003 р.) [361], Законі України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» (2010 р.) [345]. 

Окрім того, підписання Угоди про асоціацію в українських 

державно-управлінських колах вважається бажаним варіантом для 
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нашої держави, головним чином у зв’язку з переконанням, що 

укладення саме такої угоди може відкрити для України шлях для 

отримання статусу держави-кандидата на членство в ЄС. Тобто 

упровадження та реалізація механізму політичної асоціації сприятиме 

в майбутньому повній інтеграції України до ЄС з отриманням членства 

в Євросоюзі, зважаючи на аналогічний досвід європейської інтеграції 

постсоціалістичних держав ЦСЄ. Звідси, актуальність дослідження 

особливостей підготовки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка 

покликана визначити та юридично закріпити формат відносин для 

наступного етапу співробітництва між нашою державою та Євросоюзом, 

зумовлена суспільним запитом на вивчення ключових сучасних 

аспектів і проблем взаємовідносин Україна – ЄС в умовах необхідності 

формування прагматичної і виваженої євроінтеграційної стратегії 

нашої держави. 

У результаті аналізу автором цього дослідження останніх наукових 

робіт у галузі державного управління можна відзначити, що, порівняно 

з характеристикою співробітництва України та ЄС у різних галузях, у 

них не приділялося достатньо уваги стану переговорного процесу і 

перспектив укладання Угоди про асоціацію між Україною та 

Євросоюзом, зважаючи на стратегію інтеграції нашої держави до ЄС. 

Тому одним із завдань цього підрозділу є висвітлення механізмів 

підготовки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і перспектив її 

укладання, що відповідає державній політиці нашої держави на 

європейську інтеграцію.  

Асоціація з третіми країнами широко використовується в практиці 

відносин Євросоюзу з іншими державами. Як показав історичний 

досвід, укладання Угоди про асоціацію з європейською державою є 

початком підготовки цієї держави до членства в ЄС. Так, уперше такі 

угоди було укладено з Грецією та Туреччиною на початку 1960-х рр. 

При цьому таку організаційно-правову основу співробітництва 

Євросоюз запропонував Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччині, Болгарії, 

Румунії, Словенії, Латвії, Литві та Естонії на початку 1990-х рр. З 

ініціативи ЄК система угод із країнами ЦСЄ отримала назву 

Європейських угод, що мало відрізняти їх за назвою та змістом від 

асоційованих угод ЄС з іншими країнами світу. Механізм асоційованого 

членства передбачений статтею 217 розділу V «Міжнародні угоди» 

консолідованого тексту договору про функціонування Євросоюзу.  

Відомо, що від початку свого створення ЄС має правила для вступу 

до нього нових держав-членів. Процедури вступу визначені в статті 49 

Угоди про ЄС. У ній зазначено, що будь-яка європейська держава, що 
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поважає принципи, установлені в статті 6 (1) Угоди про ЄС, може 

подавати заявку на членство в Євросоюзі. Ця держава повинна 

адресувати свою заявку ЄР, яка, у свою чергу, повинна проголосувати 

одноголосно після консультацій з ЄК, а також після отримання згоди 

ЄП, що має підтримати таку заявку абсолютною більшістю своїх 

членів. При цьому умови вступу і зміни до Угод ЄС, відповідно до 

яких функціонує Євросоюз і які необхідні під час вступу нової 

держави, є об’єктом угоди між державою-кандидатом на вступ і 

державами-членами ЄС. Ця угода має бути надана для ратифікації 

всіма державами-членами відповідно до їхніх конституційних вимог. 

Зауважимо, що в статті 6 (1) Угоди про ЄС ідеться про те, що ЄС 

заснований на принципах свободи, демократії, поваги до прав людини 

та основоположних свобод, а також верховенства права – принципи, 

які є спільними для держав-членів ЄС. При цьому посилання на 

статтю 6 (1) Угоди про ЄС, що було зроблене в 1997 р. Амстердамською 

угодою, зробили очевидними політичні вимоги членства в ЄС. До того 

часу процедура вступу до Євросоюзу була практично незмінною з 

Римських угод 1957 р., хоча ЄЄА додав вимогу про необхідність 

отримання згоди на вступ від ЄП [640, c. 403, 406], як відзначили 

західні дослідники Х. Воллес, М. Поллак та У. Седельмайєр.  

На думку вищезазначених науковців зі сферою зацікавлень в 

європейській інтеграції, практика розширення ЄС показує, що 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС є першим кроком до встановлення 

більш тісних відносин з Євросоюзом. Угоди про асоціацію є 

стратегічними інструментами зовнішньої політики ЄС, що засновані на 

статті 310 Угоди про Європейський Союз, і не є обмеженими лише до 

держав, що прагнуть стати членами цього об’єднання [640, c. 410]. 

Відповідно, під час реалізації стратегічної мети України, що полягає в 

отриманні членства в ЄС, потрібно усвідомлювати, що факт 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС не означає автоматичного 

набуття в майбутньому членства в Євросоюзі Україною.  

Вочевидь, на сучасному етапі в ЄС заявка держави на вступ більше 

не є першим етапом у процесі вступу до Євросоюзу, як це було в 

попередні періоди історії цієї організації. Нагадаймо, що хоча більшість 

колишніх соціалістичних держав ЦСЄ задекларували свою мету, що 

полягала у членстві в ЄС, на початку постсоціалістичних перетворень 

наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр., навіть найбільш успішні в 

реформах держави ЦСЄ чекали щонайменше п’ять років після 

декларації намірів вступу та просуваннях для цього у внутрішніх 

реформах до того часу, коли вони подали формальну заявку на вступ до 



 

Ю. В. Палагнюк 
 

245 

ЄС. Унаслідок цієї практики першим кроком у процедурі вступу до 

Євросоюзу є наразі декларація державою свого наміру стати членом 

ЄС, а не формальна заявка на вступ до ЄС. Однак, на переконання 

Х. Воллес, М. Поллака, У. Седельмайєра і А. Янга, в останнє 

десятиліття ЄС точно зробив угоди про асоціацію і, що не менш 

важливо, їх успішну реалізацію необхідним кроком на шляху до 

членства в Євросоюзі. Отож наголосимо, що не лише сам факт 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС наближає державу до подачі 

заявки на вступ до ЄС, але й успішна реалізація її положень. 

Наприклад, коли Чорногорія планувала подати заявку на вступ до ЄС у 

2008 р., ЄК прокоментувала, що недавнє підписання Угоди про 

асоціацію між сторонами робить передчасним оцінювання її правильної 

імплементації. Так само у 2008 р. ЄК зробила наголос на тому, що 

Сербія може очікувати на позитивну оцінку її майбутньої заявки на 

вступ до ЄС лише після того, як із часом продемонструє правильне 

впровадження положень угоди про асоціацію [640, c. 410]. 

Незважаючи на «Документ щодо стратегії розширення» [534], який 

був ухвалений ЄК у 2006 р. і пропонував «можливість поглинання» ЄС 

від його бюджету, здатності впроваджувати спільні політики й 

ефективного та підзвітного процесу ухвалення рішень, на думку 

західного вченого Ф. Шиммельфенніга, на сьогодні все ще немає 

доказів того, що ЄС установлює більш складні умови для вступу нових 

держав-кандидатів, ніж він це робив раніше [643]. Уже після вступу 

держав ЦСЄ до ЄС західний науковець К. Шнайдер висловив 

впевненість у тому, що процес розширення може бути поясненим через 

власні інтереси і стратегічну поведінку обох сторін – як держав-членів 

ЄС, так і потенційних держав-членів [562, c. 321].  

Українські науковці ще до початку переговорного процесу про нову 

Угоду між Україною та ЄС обґрунтовували необхідність розробки і 

підписання саме Угоди про асоціацію, яка включала б створення ЗВТ. 

Так, О. Ковальова в докторській дисертації з політичних наук на тему 

«Українська політика щодо євроінтеграційних процесів» ще 2004 р. 

дійшла висновку, що українській стороні в ході дискусії з ЄС щодо 

форм інтеграції «слід аргументовано наполягати на необхідності 

закріплення досягнутого рівня двосторонніх відносин асоційованою 

угодою з визначеною датою вступу України до Європейського Союзу» 

[179, с. 4]. Кандидат історичних наук О. Лященко визначав такі 

пріоритетні напрями подальшої співпраці України з ЄС: 1) створення 

ЗВТ з ЄС; 2) надання Україні асоційованого членства в ЄС, адже 

функціонування ЗВТ нерозривно пов’язане асоційованим членством 
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[228, с. 15-16]. Кандидат юридичних наук І. Березовська узагальнювала, 

що «з огляду на те, що в практиці Євросоюзу асоціація є тією 

організаційно-правовою формою, яка дає змогу забезпечити найвищий 

рівень співробітництва між об’єднанням і третьою країною, у 

майбутньому саме асоціація може стати основою зближення України з 

Євросоюзом. Укладення угоди про асоціацію … матиме надзвичайно 

важливі політичні, юридичні та економічні наслідки й запровадить 

якісно новий рівень співробітництва сторін, що забезпечить можливість 

подальшого вступу України до Євросоюзу» [31, с. 11]. Власне, у 

рамках асоціації досягається найвищий рівень співробітництва між 

сторонами, що зумовило зацікавленість України у створенні асоціації з 

Євросоюзом, зважаючи та її євроінтеграційну стратегію. 

Підкреслимо, що базовим елементом підготовки Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС є, безумовно, сам переговорний процес, увагу в 

якому головним чином було зосереджено на торговельній частині Угоди.  

Україна та ЄС розпочали неформальні консультації щодо нового 

базового договору в травні 2006 р. Виконання політичних пріоритетів 

Плану дій Україна – ЄС дозволило розпочати у 2007 р. переговори 

щодо укладення нової посиленої угоди на заміну УПС. Офіційно вони 

були започатковані під час візиту «Трійки» ЄС до Києва 6 лютого 

2007 р. під час головування Німеччини в ЄС. Окрім оголошення про 

початок переговорного процесу, під час зустрічі сторони визначили 

конкретні дати першого раунду консультацій і орієнтовний графік 

проведення наступних раундів. Було заплановано проводити зустрічі 

офіційних делегацій України та ЄС раз на один – два місяці в містах 

Київ та Брюссель почергово. Крім того, було вирішено утворити 

декілька робочих груп і підгруп за окремими напрямами 

співробітництва, які мають працювати відповідно до власного 

консультаційного режиму. У ході цієї зустрічі Сторони також дійшли 

згоди про необхідність зосередитися на змістовному наповненні угоди на 

початку переговорного процесу, а її назву визначити на фінальній стадії 

переговорів залежно від змісту [47, с. 12].  

Щодо механізмів укладання нової угоди між ЄС та Україною, то з 

боку Євросоюзу Рада Міністрів ЄС 22 січня 2007 р. затвердила мандат 

ЄК на ведення переговорів з Україною. Делегація Євросоюзу на 

переговорах була представлена ЄК (глава делегації – заступник 

генерального директора із зовнішніх відносин), головуючою в ЄС 

країною (представляє позиції країн-членів ЄС у тих питаннях, в яких 

немає виключної компетенції ЄС) та Радою Міністрів ЄС (політичні та 

безпекові питання). З української сторони Указом Президента України 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=228235195&cat_id=223344678&ctime=1247480372053
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від 5 лютого 2007 р. для ведення переговорного процесу, сформовано 

делегацію України, до складу якої увійшли заступники міністрів, 

посадовці Секретаріату Президента, КМУ і ВРУ [338]. Для ведення 

переговорного процесу було створено чотири спільні робочі групи для 

змістовного наповнення угоди в таких сферах: 1) політичний діалог, 

зовнішня політика та політика безпеки; 2) юстиція, свобода та безпека; 

3) економічне та секторальне співробітництво, питання щодо розвитку 

людського потенціалу; 4) ЗВТ, яка запрацювала пізніше, порівняно з 

першими трьома групами, після завершення формальних процедур 

вступу України до СОТ. Відтак зауважимо, що переговори про створення 

ЗВТ, які є цілісною частиною Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, 

розпочалися в лютому 2008 р. лише після вступу України до СОТ.  

Підкреслимо, що важливою складовою частиною нової Угоди є 

створення ЗВТ між Україною та ЄС, яка передбачає максимально 

глибоку економічну інтеграцію на основі домовленостей, досягнутих 

під час двосторонніх переговорів з ЄС щодо вступу України до СОТ.  

Варто наголосити, що механізмом регулярного політичного діалогу 

на найвищому рівні є щорічні саміти Україна – ЄС за участю Президента 

України, Президента Європейської Ради та Президента ЄК. Проведення 

самітів Україна – ЄС відбувається на підставі статті 7 УПС. 

Традиційно саміти відбуваються наприкінці кожного року почергово в 

містах Київ і Брюссель. Від часу започаткування практики проведення 

самітів Україна – ЄС відбулося п’ятнадцять таких зустрічей на 

найвищому рівні. Зустрічі в рамках самітів надають можливість 

Україні та ЄС на найвищому рівні підсумувати співробітництво між 

Сторонами за рік, а також визначити пріоритети розвитку відносин на 

найближче майбутнє [404]. Зазначимо, що в певні роки, наприклад у 

2012 р., щорічного саміту Україна – ЄС не відбулося. 

Черговий саміт ЄС – Україна відбувся 9 вересня 2008 р. у м. Париж. 

Сторони обговорили хід переговорів із підготовки Угоди про 

асоціацію. Було визначено, що документ охоплюватиме чотири основні 

напрями: 1) політичний діалог, зовнішня політика і політика безпеки; 

2) економічне та секторальне співробітництво; 3) питання юстиції, 

свободи і безпеки; 4) створення глибокої та повномасштабної ЗВТ. 

Нагадаймо, що після розпаду РС ЄС запропонував колишнім його 

республікам, за винятком Литви, Латвії та Естонії, менш преференційні 

угоди про партнерство та співробітництво, ніж угоди про асоціацію 

для постсоціалістичних держав ЦСЄ. В останні роки політика 

Євросоюзу дещо змінилася у зв’язку з рішенням вести переговори про 

підготовку Угоди про асоціацію з Україною і згодом – зробити Угоди 
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про асоціацію основою СхП [640, c. 414]. Як було відзначено автором 

цього дослідження в розділі 4, таке рішення стало результатом, у тому 

числі наслідком складної дискусії щодо ЄПС між державами-членами 

ЄС у зв’язку зі збройним конфліктом Росії з Грузією в серпні 2008 р.  

Україна наполягала на включенні в преамбулу Угоди про асоціацію 

підтвердження її перспектив членства в ЄС. У цьому її підтримували 

такі держави-члени ЄС, як Велика Британія, Республіка Польща, 

Чеська Республіка, Швеція. Однак інші держави ЄС, зокрема Бельгія, 

Люксембург, Австрія, Португалія й Іспанія, сперечалися, що занадто 

серйозним кроком для Євросоюзу є навіть визнання України 

«європейською» державою з правом подати заявку на вступ до ЄС 

відповідно до Угоди про ЄС. Урешті-решт, 22 липня 2008 р. Рада ЄС із 

загальних питань та зовнішніх відносин на своєму засіданні в 

м. Брюссель ухвалила рішення про свою готовність назвати нову угоду 

з Україною «Угодою про асоціацію», дійшовши одночасно спільної 

позиції щодо необхідності визнання України «європейською країною» 

в преамбулі до угоди на саміті Україна – ЄС 9 вересня 2008 р. Отож у 

результаті переговорів спільною декларацією саміту Україна – ЄС у 

2008 р. на основі пропозиції Франції визнано, що Україна як 

європейська держава поділяє спільну історію та єдині цінності з 

державами Євросоюзу, а також те, що майбутня Угода про асоціацію 

між двома сторонами залишить відкритим шлях для подальшого 

прогресивного розвитку відносин між Україною та ЄС. Отож хоча ЄС 

не запропонував перспективи членства Україні, він визнав європейські 

прагнення України та вітав її європейський вибір [640, c. 414], що теж 

можна оцінити позитивно.  

Як передбачалося, майбутня Угода про асоціацію мала базуватися 

на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. Щодо 

стану підготовки Угоди про асоціацію на той час, то Б. Ферреро-

Вальднер наголосила, що «попередньо завершили роботу за розділами, 

що стосуються політичного діалогу, зовнішньої політики і політики 

безпеки, юстиції, свободи і безпеки, а також із широкого кола питань, 

що стосуються економічного співробітництва. Початок візового 

діалогу з довготерміновою перспективою започаткування взаємного 

безвізового режиму у відносинах ЄС та України – ще одна ознака 

справжньої та практичної відданості ідеї поглиблення наших відносин 

з Україною» [123, c. 4]. 

У спільній заяві щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
Президента України В. Ющенка, Президента Французької Республіки 
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Н. Саркозі та Президента ЄК Ж. Мануель Баррозу було відзначено, що 
«нова угода між ЄС та Україною буде угодою про асоціацію, яка 
залишає відкритим шлях для подальшого поступального розвитку 
відносин між Україною та ЄС. Європейський Союз визнає європейські 
прагнення України та вітає європейський вибір України. Поступове 
зближення України з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах 
сприятиме подальшому прогресу у відносинах між Україною та ЄС» 
[123, c. 6]. Також відзначено, що Угода про асоціацію поновить спільну 
інституційну базу України та ЄС, сприятиме поглибленню відносин 
між двома сторонами в усіх сферах, посилить політичну та економічну 
інтеграцію між Україною та Євросоюзом за допомогою взаємних прав і 
обов’язків. Це створить тверду основу для подальшого зближення між 
Україною та ЄС у питаннях зовнішньої політики та безпеки, сприятиме 
дотриманню принципів незалежності, суверенітету, територіальної 
цілісності й непорушності кордонів. ЄС і Україна мають вчасно 
реагувати на виклики цим принципам на всіх відповідних рівнях 
політичного діалогу, включно з міністрами. Створення глибокої і 
комплексної ЗВТ із широкомасштабним регуляторним наближенням 
України до стандартів ЄС сприятиме поступовій інтеграції України до 
внутрішнього ринку Євросоюзу. Угода про асоціацію також посилить 
співпрацю в багатьох аспектах юстиції, свободи і безпеки, включно з 
питаннями міграції [123, c. 6]. Зауважимо, що в цій заяві, однак, не 
були зазначені перспективи України щодо набуття членства в ЄС.  

Угода про асоціацію також накладала зобов’язання для того, щоб 
посилювати діалог на засадах солідарності, взаємної довіри, спільної 
відповідальності й партнерства; покращувати співробітництво з питань 
міграції, надання притулку й управління кордонами; ефективно 
виконувати положення Угоди про реадмісію. Угоди між Україною та ЄС 
«Про реадмісію осіб» [371], а також «Про спрощення оформлення віз» 
[375] були укладені 18 червня 2007 р. Пізніше, уже у 2009 р., було 
підписано Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом 
«Про стратегічне співробітництво» [376]. Усі ці угоди спрямовані на 
поступове створення режиму свободи пересування людей між 
Україною та ЄС.  

Зрештою, в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС відзначено, що 
Сторони забезпечуватимуть повне виконання Угоди про реадмісію осіб 
через Спільний комітет з питань реадмісії; Угоди про спрощення 
оформлення віз через Спільний комітет для реалізації цієї Угоди. 
Україна та ЄС також прагнутимуть досягти посилення мобільності 
громадян і подальшого прогресу у візовому діалозі. Тому Сторони 
зобов’язуються вжити послідовних кроків до встановлення безвізового 
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режиму у відповідний час після створення необхідних умов для 
безпечного пересування людей, визначених у двофазовому Плані дій 
щодо лібералізації візового режиму, представленого на саміті Україна – 
ЄС 22 листопада 2010 р. [445, c. 20-21] (стаття 19 Угоди про асоціацію). 

Дійсно, на саміті Україна – ЄС 22 листопада 2010 р. українській 
Стороні було передано План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму 
для України, який передбачено реалізувати у два етапи: 1) ухвалення 
необхідного законодавства, концептуальних і програмних документів у 
визначених сферах; 2) імплементація законодавчих і програмних 
документів, забезпечення адаптації національної практики до 
європейських стандартів. 22 квітня 2011 р. Президентом України було 
схвалено Національний план із виконання Плану дій щодо лібералізації 
ЄС візового режиму для України. Зазначається, що виконання Плану 
стало дієвим інструментом для проведення реформ не лише в міграційно-
візовій, але й у багатьох інших сферах. Наприклад, створено Державну 
міграційну службу, Державну службу з питань захисту персональних 
даних, Національний антикорупційний комітет тощо [222].  

У Посланні Президента України від 2013 р. наголошувалося, що 
свобода пересування людей є одним із найбільш важливих досягнень в 
історії становлення ЄС і необхідною умовою для поширення на 
Європейському континенті спільних цінностей. Тому встановлення в 
майбутньому безвізового режиму з Євросоюзом є для українських 
громадян одним із найбільш важливих питань у відносинах між 
Україною та ЄС. Враховуючи викладене, забезпечення реалізації 
положень Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму 
для України належить до головних пріоритетів діяльності української 
влади [336, c. 243-244] на майбутнє. Відтак важливим кроком у цьому 
напрямі стало підписання Угоди про внесення змін до Угоди спрощення 
оформлення віз між Україною та ЄС 23 липня 2012 р., яка набула 
чинності 1 липня 2013 р. 

Процесу лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, який 
почався у 2010 р., на жаль, не можна надати позитивної оцінки. Станом 
на кінець 2013 р., наприклад, Україна не виконала навіть першої фази плану 
дій візової лібералізації – законодавчої фази, на відміну від Молдови.  

Крім того, потрібно відзначити те, що 16 червня 2009 р. під час 
засідання Ради з питань співробітництва Україна – ЄС політично 
схвалено Порядок денний асоціації Україна – ЄС, що є остаточною 
назвою нового практичного інструмента на заміну Плану дій Україна – 
ЄС. Порядок денний є інструментом підготовки сторін до реалізації 
Угоди про асоціацію до моменту набуття нею чинності. Передбачено 
щорічний перегляд та запровадження механізму моніторингу його 
реалізації. 
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Через рік, 22 листопада 2010 р. відбувся чотирнадцятий саміт «ЄС –

Україна» у м. Брюссель. На початку 2011 р. європейська та українські 

сторони наголошували на можливості завершити переговорний процес, 

підготувати та підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС до 

кінця того року. Загалом протягом, наприклад, 2007-2010 рр. було 

проведено 15 раундів переговорів щодо підготовки Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС у рамках трьох робочих груп. Уже у 

2011 р. ЄС відзначив заохочувальний прогрес України в переговорах 

про Угоду про асоціацію в Повідомленні «Нова відповідь на змінне 

сусідство» [500, с. 1]. 

Згодом, 19 грудня 2011 р. на саміті Україна – ЄС оголошено про 

завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, а 30 березня 2012 р. на рівні глав переговорних делегацій 

відбулося парафування Угоди про асоціацію. Після того здійснювався 

переклад проекту на українську й офіційні мови держав-членів ЄС. 

Підписання Угоди очікувалося на Вільнюському саміті Східного 

партнерства 28-29 листопада 2013 р. 

У Посланні Президента України до ВРУ «Про внутрішнє і зовнішнє 

становище України в 2012 р.» був окремий підрозділ «Євроінтеграційний 

поступ України – від партнерства до асоціації», що складався з: 

а) Угоди про асоціацію та її імплементації; б) упровадження безвізового 

режиму; в) досвіду СхП; г) партнерства України та ЄС в умовах 

європейської кризи [335]. Наступного 2013 р. в Посланні Президента 

України до ВРУ «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2013 р.» 

в підрозділі 4.4. «Нагальні завдання європейської інтеграції України» 

наголошено, що головним на цьому етапі євроінтеграції є укладання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, адже «ця міжнародна угода 

за своїм змістом не має аналогів із-поміж подібних договорів, укладених 

Європейським Союзом з іншими державами. Основна цінність цієї 

Угоди полягає в тому, що вона є орієнтиром у впровадженні 

всеохопних внутрішніх перетворень в Україні» [336, c. 243]. 

Звернімо увагу на те, що 2013 р. КМУ було запропоновано проект 

Програми з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і 

його державами-членами. Метою Програми визначалося виконання 

зобов’язань, узятих Україною відповідно до майбутньої Угоди про 

асоціацію. Вважаємо, що такий проект Програми важливо затвердити 

як інструмент реалізації державної політики у сфері євроінтеграції 

після підписання Угоди про асоціацію, адже успішна імплементація 

Угоди має потенціал для відкриття шляху України до набуття 

повноправного членства в ЄС у майбутньому.  
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Західний науковець з питань європейської інтеграції Дж. Маккормік 
визначив перспективи європейської інтеграції України як «змішані 
перспективи» у 2011 р. [587, с. 69]. На думку відомого західного 
дослідника Д. Дайнена, ЄС виявляє сильний інтерес до України через 
стратегічні міркування, адже вона є великою країною, яка за 
територією та населенням є більшою за Францію, і тепер має спільний 
кордон з Євросоюзом. Тим не менш, ЄС обережно розвиває свої 
відносини з Україною через такі фактори, як підвищена чутливість 
Росії до відносин України з західними організаціями, хиткий стан 
української політики, а також кризовий стан економіки нашої держави. 
Звичайно, за таких умов ЄС не прагне заявити однозначно про те, що 
Україна має гарні шанси приєднатися до нього найближчим часом 
[524, с. 495], на його переконання. 

Із наведеного вище вбачається, що для успішної реалізації 
державної євроінтеграційної стратегії України нашій державі потрібно 
підтримувати і розвивати гарні відносини з державами-членами ЄС не 
лише Західної Європи, а й із колишніми постсоціалістичними країнами 
ЦСЄ та Балкан, а також із найближчими державами-сусідами України 
на її західному кордоні, а саме: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, 
Румунією. На думку автора цього дослідження, це потрібно для того, 
щоб такі держави не лише лобіювали інтеграцію України до Євросоюзу, 
але й не виступали проти цього процесу, як це, на жаль, відбулося між 
деякими державами-сусідами Балкан.  

Так, через непрості відносини між багатьма державами Балканського 
півострова, вже є приклади того, як ті держави з них, що стають 
членами ЄС раніше від інших, заважають або блокують вступ інших 
держав-сусідів до Євросоюзу. Для прикладу, у 2008 р. диспут щодо 
морських кордонів між державою-кандидатом на вступ до ЄС 
Хорватією та державою-членом ЄС Словенією заблокував вступ Хорватії 
на деякий час [524, с. 487], і вона отримала членство в Євросоюзі лише 
1 липня 2013 р. Серед сусідів України – членів ЄС, що мають спільний 
кордон із нашою державою, на думку автора цього дослідження, 
очікувати певні складнощі під час подальшої реалізації євроінтеграційної 
стратегії можна певним чином від Румунії, з якою в України непрості 
відносини після отримання незалежності, порівняно з іншими сусідніми 
державами на західному кордоні. 

Крім того, на переконання автора цього дослідження, Україна, як 
раніше Польща до свого членства в ЄС, становить для об’єднання 
певні виклики, по-перше, в економічній сфері, а по-друге, в управлінні 
на наднаціональному рівні Євросоюзу. 

Приміром, Україна має велику територію (603,550 км
2
), що 
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приблизно відповідає лише території Франції (643,427 км
2
) і є значно 

більшою від територій решти держав Європи, наприклад Іспанії 

(505, 370 км
2
), а тим паче Німеччини (357, 022 км

2
), Польщі (312, 685 км

2
) 

і Сполученого Королівства Великої Британії (243,610 км
2
)
2
. Тому 

економічні показники розвитку України, особливо в аграрному секторі, 

можуть як додати економічної сили всьому ЄС за умови позитивних 

показників розвитку вітчизняної економіки, так і послабити на певний 

час економічний розвиток самого ЄС, якщо українська економіка буде 

недостатньо розвинена, адже тоді вона вимагатиме збільшеного 

фінансування з бюджету ЄС, вирішення соціальних проблем, проблем 

міграції тощо. Особливо важливий при цьому аграрний сектор, адже за 

умови ЗВТ, а тим паче членства в Євросоюзі, Україна зі своєю значною 

територією і потенціалом подальшого розвитку аграрного сектору 

конкуруватиме з такими державами ЄС із розвиненим аграрним 

ринком, як Франція та Польща.  

Крім того, Україна має також велику кількість населення – 45,4 млн 

людей, що практично дорівнює кількості населення Іспанії – 45,3 млн, 

а також є більшим за населення Польщі (38 млн). З усіх держав Європи 

лише такі держави мають більше населення, ніж Україна, як Німеччина – 

82 млн, Франція – 62,6 млн, Сполучене Королівство – 61,9 млн, Італія – 

60,1 млн, а також Іспанія – 45,3 млн населення
3
.  

Із наведеного вище автор робить висновок, що у зв’язку з кількістю 

населення Україна, як член Євросоюзу, може значно вплинути на 

розстановку сил на наднаціональному рівні управління в ЄС, а саме: у 

Раді Міністрів як в основному центрі ухвалення рішень в Євросоюзі, а 

також в ЄП за умови збереження таких правил формування цих 

інститутів, які існують зараз відповідно до Лісабонського договору.  

Ці інститути ЄС – Рада Міністрів і Європейський Парламент – є 

найбільш важливими серед усіх інститутів у системі ухвалення рішень 

в ЄС, адже, на відміну від загальновідомої ЄК, що може лише 

пропонувати, саме Рада Міністрів і ЄП у своїх функціях мають 

можливість ухвалювати рішення [587, с. 84]. 

Отже, умовивід автора цього дослідження щодо можливого 

значного впливу України на систему ухвалення рішень за умови її 

                                                 
2 Дані щодо території певних європейських держав узято автором із джерела [587, 

с. 220-221]. 
3 Дані щодо території певних європейських держав узято автором із джерела [587, 
с. 220-221]. 
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членства в ньому і збереження інституційної системи відповідно до 

Лісабонського договору базується на тому, що кількість представників 

держави-члена в Раді Міністрів та ЄС пропорційні населенню кожної 

держави. На підставі цього розрахунки автора відповідно до кількості 

населення в найбільших держав-членах ЄС та кількості їхніх 

представників наведено графічно (див. табл. 5.1). 

Відтак, за прогнозами автора цього дослідження, за умови 

збереження наявних на сьогодні умов, Україна посідатиме з п’ятого до 

сьомого місця (див. табл. 5.1) серед 28 держав-членів ЄС (станом на 

2014 р.) і входитиме до другої групи впливових держав, поряд з 

Іспанією та Польщею (із кількістю населення понад 40 млн, але менше 

60 млн, як у державах першої групи – Німеччини, Великої Британії, 

Франції та Італії) відповідно до показника кількості своїх представників і 

голосів у найважливіших із точки зору ухвалення рішень інститутах 

ЄС – РМ і ЄП. Отож Україна може бути потужно представлена в 

наднаціональному рівні управління ЄС і мати доволі значну роль у 

системі ухвалення рішень в Євросоюзі після вступу до ЄС.  
 

Таблиця 5.1 

Роль України в системі ухвалення рішень 

в ЄС (Рада Міністрів і Європейський Парламент)
4
 

 

 

№, 

місце 

Держава Кількість 

населення 

Кількість 

голосів у РМ 

Кількість 

місць в ЄП 

Перша група найбільших за населенням і найбільш впливових у системі ухвалення 

рішень в ЄС держав 

1.  Німеччина 81 млн 29 99 

2. Сполучене 

Королівство 

63 млн 29 72 

3. Франція 66 млн 29 72 

4.  Італія 61 млн 29 72 

Друга група найбільших за населенням і найбільш впливових у системі ухвалення 

рішень в ЄС держав 

5. Іспанія 47 млн 27 50 

6. Україна 46 млн 27 50 

7. Польща 38 млн 27 50 

Інші держави ЄС (за зменшенням, обрані) 

8. Румунія 22 млн 14 33 

9. Нідерланди 17 млн 13 25 
 

Джерело: складено автором. 
 

                                                 
4 Прогнозована автором цього дослідження за умови членства України в ЄС і 

збереження інституційної системи відповідно до Лісабонського договору. 
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Таким чином, у цьому підрозділі було проаналізовано механізми 

підготовки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Наголошено, що 

базовим елементом підготовки Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС є, безумовно, сам переговорний процес, а укладання такої Угоди 

відповідає державній політиці нашої держави у сфері європейської 

інтеграції. Шляхом такого аналізу було надано оцінку реалізації 

євроінтеграційної стратегії України на сучасному етапі та окреслено 

перспективи на майбутнє. У свою чергу, детальній характеристиці 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС присвячено наступний 

розділ цієї роботи.  

 

 

5.2. Аналіз Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: політико-

інституційні положення 

 

Укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода) 

означатиме переведення відносин між Сторонами на новий рівень – від 

партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної 

інтеграції, адже важливою частиною Угоди є положення про 

створення поглибленої та всеохопної ЗВТ. Вона є новаторським і 

безпрецедентним документом із точки зору низки сфер, які охоплює, а 

також детальності зобов’язань і часових рамок їх виконання. 

Безумовно, Україна розглядає Угоду як важливий крок у реалізації 

євроінтеграційної стратегії та підготовки до можливого вступу в ЄС у 

майбутньому. Отож охарактеризуємо її детальніше.  

Серед аргументів зближення України та ЄС, що перераховані в 

преамбулі Угоди, автор цього дослідження пропонує звернути увагу на 

такі положення, які, як убачається, відзначаються особливою важливістю 

для подальшої реалізації стратегії інтеграції України до Євросоюзу. 

Так, наприклад, у Преамбулі відзначено, що Сторони домовилися 

про положення Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та 

ЄС і його державами-членами – з іншого на таких підставах: по-перше, 

визнаючи, що Україна як європейська держава поділяє спільну історію 

та спільні цінності з державами-членами ЄС і налаштована підтримувати 

ці цінності; по-друге, беручи до уваги важливість, яку надає Україна 

своїй європейській ідентичності; по-третє, ураховуючи міцну громадську 

підтримку в Україні європейського вибору держави; по-четверте, 

підтверджуючи, що ЄС визнає європейські прагнення України і вітає її 

європейській вибір, у тому числі її зобов’язання розбудовувати 

розвинену і сталу демократію та ринкову економіку; по-п’яте, 
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визнаючи, що політична асоціація та економічна інтеграція України з 

ЄС залежатиме від прогресу в імплементації цієї Угоди, а також від 

досягнень України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і 

прогресу в наближенні з ЄС у політичній, економічній та правових 

сферах; по-шосте, будучи відданими повазі до незалежності, 

суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів; по-

сьоме, бажаючи досягнути тіснішого зближення позицій щодо 

двосторонніх, регіональних та міжнародних питань, які становлять 

взаємний інтерес, ураховуючи Спільну зовнішню та безпекову 

політику ЄС, у тому числі СПБО; по-восьме, бажаючи просувати 

процес реформ та адаптації законодавства в Україні, що сприятиме 

поступовій економічній інтеграції та поглибленню політичної 

асоціації; по-дев’яте, бажаючи досягти економічної інтеграції за 

допомогою створення поглибленої і всеохопної ЗВТ як невід’ємної 

частини цієї Угоди; по-десяте, визнаючи, що поглиблена і всеохопна 

ЗВТ буде сприяти подальшій економічній інтеграції до внутрішнього 

ринку ЄС, як це передбачено цією Угодою, і пов’язана з процесом 

широкомасштабної адаптації законодавства; по-одинадцяте, визнаючи 

важливість запровадження безвізового режиму для громадян України у 

відповідний час після створення умов для добре керованого та 

безпечного пересування людей; по-дванадцяте, ураховуючи, що ця 

Угода не визначає наперед і залишає відкритим майбутній розвиток 

відносин Україна – Євросоюз [445, c. 5-8].  

Нагадаймо, що в угодах про асоціацію ЄС з державами ЦСЄ не 

було положень щодо визначеної перспективи членства, а також 

термінів вступу до Євросоюзу. Разом із тим у результаті наполягань 

польської сторони у преамбулі угоди про асоціацію між ЄС та 

Польщею було відзначено її намір стати членом ЄС: «визначаючи той 

факт, що кінцевою метою Польщі є отримання членства у Співтовариствах 

і що ця асоціація, на думку Сторін, допоможе досягти цієї мети» [540, 

с. 2]. Після аналізу автором цього дослідження преамбули такої Угоди 

між Україною і ЄС очевидно, що ця Угода не визнає перспективи 

членства України в Євросоюзі за умови її належної імплементації. 

Натомість наголошено, що Угода не визначає наперед майбутній 

розвиток відносин між Сторонами, залишаючи його відкритим.  

Отож Угодою створюється асоціація між Сторонами. Її цілями 

визначено: 1) сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись 

на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, поглиблюючи 

участь України в програмах, агенціях і політиках ЄС; 2) забезпечити 

необхідні рамки для посиленого політичного діалогу в усіх сферах 
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взаємного інтересу; 3) запровадити умови для посилених економічних 

і торговельних відносин, які призведуть до поступової інтеграції 

України до внутрішнього ринку Євросоюзу, у тому числі завдяки 

створенню поглибленої і всеохопної ЗВТ і підтримувати зусилля 

України стосовно завершення переходу до дієвої ринкової економіки, 

у тому числі шляхом поступової адаптації її законодавства до 

законодавства ЄС; 4) посилювати співробітництво у сфері юстиції, 

свободи і безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги 

до прав людини й основоположних свобод; 5) сприяти, зберігати та 

зміцнювати мир і стабільність у регіональному та міжнародному 

вимірах; 6) запровадити умови для дедалі тіснішого співробітництва в 

інших сферах взаємного інтересу [445, c. 9].  

Беручи до уваги зазначене, можна говорити про те, що цілі 

асоціації України з ЄС збігаються з основними цілями самого ЄС на 

сучасному етапі, а саме: економічна інтеграція, спільна зовнішня 

політика та політика безпеки, спільна внутрішня політика, що включає 

розвиток демократичних інститутів, доброго врядування, верховенство 

права і поваги до прав людини та основоположних свобод, 

співробітництво у сфері юстиції тощо.  

Якщо порівнювати угоди про асоціацію між Україною та ЄС і між 

Польщею та ЄС, то можна зауважити певні важливі відмінності в цілях 

угод. Наприклад, в Угоді про асоціацію між Польщею та ЄС, на 

відміну від аналогічної угоди з Україною, зазначено також такі цілі: 

забезпечити основу для фінансової та технічної допомоги Польщі з 

боку ЄС, посилювати співпрацю у сфері культури, а також надати 

відповідні рамки для поступової інтеграції Польщі до Євросоюзу. При 

цьому наголошувалося, що Польща буде працювати щодо виконання 

обов’язкових умов інтеграції до ЄС [540, с. 3]. Отож визнання 

перспективи членства Польщі в ЄС у результаті належної імплементації 

угоди про асоціацію в її преамбулі призвело, як свідчить вищезазначене, 

до визначення цілей надання відповідних рамок для поступової 

інтеграції Польщі до Євросоюзу і забезпечення з боку ЄС основи для 

фінансової та технічної допомоги Польщі. До того ж було обумовлено, 

що Польща докладатиме зусиль щодо виконання обов’язкових умов 

інтеграції до ЄС.  

У розділі І «Загальні принципи» Угоди між Україною та ЄС, що 

складається з двох статей, зазначено, що повага до демократичних 

принципів, прав людини та основоположних свобод, а також до 

принципу верховенства права мають формувати основу внутрішньої і 

зовнішньої політики Сторін та є основними елементами цієї Угоди. 
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Основними елементами Угоди визначено забезпечення поваги до 

принципів суверенітету і територіальної цілісності, непорушності 

кордонів та незалежності, протидія розповсюдженню зброї масового 

знищення, пов’язаних із нею матеріалів і засобів доставки (стаття 2). У 

статті 3 Україна та Євросоюз визнають, що основу для їхніх відносин 

становлять принципи вільної ринкової економіки. Саме тому 

верховенство права, належне врядування, боротьба з корупцією, 

сприяння сталому розвитку й ефективній багатосторонності, боротьба 

з різними формами транснаціональної організованої злочинності і 

тероризмом є головними принципами для посилення відносин між 

Україною та ЄС [445, c. 11].  

Перейдімо до аналізу розділу ІІ Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, що має назву «Політичний діалог та реформи, політична 

асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та 

безпекової політики», або ж так званої «політичної частини Угоди», 

яка має безпосереднє відношення до державного управління та 

подальшої успішної реалізації євроінтеграційної стратегії України у 

визначених сферах. 

Політичний діалог повинен розвиватися і зміцнюватися між 

Сторонами в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Цілями 

політичного діалогу є: 1) поглиблення політичної асоціації і зміцнення 

політико-безпекової ефективності та конвергенції; 2) сприяння 

міжнародній безпеці і стабільності на основі ефективної багатосторонності; 

3) посилення співробітництва та діалогу між Сторонами з питань 

антикризового управління і міжнародної безпеки, у першу чергу з 

метою реагування на глобальні та регіональні виклики й основні 

загрози; 4) прискорення практичного співробітництва між Сторонами, 

орієнтованого на результат і для досягнення миру, безпеки та 

стабільності на Європейському континенті; 5) зміцнення поваги до 

демократичних принципів, верховенства права і належного врядування, 

прав людини та основоположних свобод, а також внесок у консолідацію 

внутрішніх політичних реформ; 6) розвиток діалогу і поглиблення 

співробітництва між Сторонами у сфері безпеки й оборони; 

7) сприяння принципам незалежності, суверенітету, територіальної 

цілісності і непорушності кордонів [445, c. 13].  

Важливою є стаття 5, адже в ній визначено форуми проведення 

політичного діалогу, у рамках якого Сторони проводитимуть регулярні 

зустрічі на рівні самітів. Нагадаймо, що на найвищому рівні механізмом 

регулярного політичного діалогу є щорічні саміти Україна – ЄС за 

участі Президента України, Президента ЄР та Президента ЄК.  
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Цікаво, що в Угоді про асоціацію між Польщею та ЄС саме розділ 1 

було присвячено політичному діалогу сторін. У статті 3 цієї Угоди 

також визначалося, що політичний діалог відбувається як консультації 

між Президентом ЄР, Президентом ЄК і Президентом Польщі [540, с. 3].  

Характерно, що главу 1 розділу VІІ Угоди між Україною та ЄС 

«Інституційні, загальні та прикінцеві положення» присвячено 

роз’ясненню інституційної структури співробітництва. У статті 460 

Угоди ще раз підкреслено, що політичний діалог і діалог із питань 

політики на найвищому рівні між Україною та ЄС відбувається на 

рівні самітів. Зазначено, що зустрічі в рамках самітів проводяться, як 

правило, один раз на рік, під час яких здійснюється загальний нагляд 

за виконанням цієї Угоди, а також обговорення будь-яких двосторонніх 

або міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес [445, c. 222]. 

На міністерському ж рівні політичний діалог та діалог із питань 

політики передбачено здійснювати в рамках засідань Ради асоціації і в 

рамках регулярних зустрічей між представниками двох Сторін на рівні 

міністрів закордонних справ за спільною згодою (статті 5 і 460 Угоди). 

Отож Угодою про асоціацію між Україною та ЄС створюється Рада 

асоціації. До її функцій належать: здійснення контролю і моніторинг 

застосування та виконання Угоди; періодичний перегляд 

функціонування Угоди в межах її цілей; вивчення будь-яких головних 

питань, що виникають у рамках Угоди, а також будь-які інші 

двосторонні або міжнародні питання взаємного інтересу. Засідання 

Ради асоціації проводяться регулярно на рівні міністрів якнайменше 

один раз на рік і тоді, коли цього вимагають обставини. Засідання Ради 

асоціації проводяться в будь-якому необхідному складі за взаємною 

згодою [445, c. 222] (стаття 461).  

У статті 462 деталізується склад Ради асоціації. Так, Рада асоціації 

складається із членів КМУ України, з одного боку, та членів Ради ЄС 

та членів Європейської Комісії – з іншого. Головування в Раді асоціації 

здійснюється по черзі представником України і представником 

Євросоюзу. До того ж інші органи можуть брати участь у роботі Ради 

асоціації як спостерігачі за необхідності та взаємної згоди Сторін. 

Уточнено також, що Рада асоціації встановлює власний регламент 

роботи [445, c. 222].  

Рада асоціації має повноваження ухвалювати рішення в рамках 

сфери дії Угоди у випадках, передбачених нею, для досягнення цілей 

Угоди. Її рішення є обов’язковими для Сторін, які вживають 

необхідних заходів, у тому числі в разі необхідності, заходів для 

виконання ухвалених рішень у рамках спеціальних органів, створених 
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відповідно до Угоди. Крім того, Рада асоціації може також надавати 

рекомендації. Вона готує свої рішення і рекомендації за згодою 

України та ЄС після завершення відповідних внутрішніх процедур. 

Водночас Рада асоціації буде форумом для обміну інформацією про 

законодавчі акти України та ЄС, як чинні, так і ті, що перебувають на 

стадії підготовки, а також про заходи щодо їх виконання, застосування 

та дотримання, згідно з метою поступового наближення законодавства 

України до права Євросоюзу, яка закріплена в Угоді. Водночас задля 

цього Рада асоціації може актуалізувати або вносити поправки до 

додатків до Угоди, беручи до уваги розвиток права ЄС і тих 

стандартів, що застосовуються, які визначені в міжнародних 

документах і, на думку ЄС та України, мають безпосереднє 

відношення до цього, без шкоди для будь-яких конкретних положень 

розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди [445, c. 223].  

Статтею 464 Угоди засновується Комітет асоціації, який надає 

допомогу Радi асоціації у виконанні нею своїх обов’язків і складається 

з представників обох Сторін, головним чином на рівні вищих 

посадових осіб. При цьому головування в Комітеті асоціації 

здійснюється по черзі представником України і представником ЄС. 

Рада асоціації у своєму регламенті визначає обов’язки і порядок 

функціонування Комітету асоціації, до сфери відповідальності якого 

належить підготовка засідань Ради асоціації. Власне, засідання 

Комітету асоціації мають проводитися щонайменше один раз на рік. 

Водночас Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке 

зі своїх повноважень, у тому числі повноваження ухвалювати 

обов’язкові для виконання рішення для обох Сторін, а Комітет 

асоціації готує свої рішення за згодою Сторін [445, c. 223], що є 

важливим повноваженням Комітету асоціації, на думку автора цього 

дослідження.  

Характерно, що в Угоді про асоціацію між Польщею та ЄС також 

було запропоновано політичний діалог на міністерському рівні 

шляхом створення Ради асоціації [540, с. 3]. Окрім того, у результаті 

аналізу положень про Раду асоціації Угоди про асоціацію між 

Польщею та ЄС (статті 102-105) зауважимо, що вони аналогічні до 

Ради асоціації, що створюється відповідно до Угоди про асоціацію між 

Україною та Євросоюзом. Зрештою, як в одній, так і в іншій Угоді 

передбачено заснування Комітету асоціації, який надає допомогу Радi 

асоціації в її роботі. 

Рада асоціації може ухвалити рішення про створення будь-якого 

спеціального комітету чи органу в конкретних сферах, які необхідні 
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для виконання Угоди, а також визначити склад, обов’язки і порядок 

функціонування таких органів. Підкреслимо, що такі спеціальні 

комітети й органи можуть обговорювати будь-яке питання, яке вони 

вважають доречним, без шкоди для положень розділу IV «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею» Угоди [445, c. 224]. 

Відзначимо, що для вирішення всіх питань, пов’язаних із розділом IV 

«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди Комітет асоціації 

проводить засідання у спеціальному складі щонайменше один раз на 

рік.  

Згідно зі статтею 466 Угоди підкомітети, створені відповідно до 

Угоди, надають допомогу Комітетові асоціації. Треба відзначити, що 

статтею 107 Угоди про асоціацію між Польщею та ЄС також було 

передбачено створення підкомітетів Комітету асоціації [540, с. 40]. 

Відповідно до Угоди між Україною та ЄС, Комітет асоціації може 

також створювати підкомітети для вивчення прогресу, досягнутого в 

ході проведення регулярних діалогів, визначених у розділі V «Економічне 

і галузеве співробітництво» Угоди. У свою чергу, підкомітети мають 

повноваження ухвалювати рішення у випадках, передбачених Угодою, 

а також регулярно і в міру необхідності звітують про свою діяльність 

Комітету асоціації. Підкомітети інформують Комітет асоціації в 

торгoвeльній конфігурації про дату та порядок денний їхніх засідань 

достатньо завчасно, звітують про свою діяльність на кожному черговому 

засіданні Комітету асоціації в торгoвeльній конфігурації. Підкреслюється, 

що існування будь-якого з підкомітетів не перешкоджає Україні або ЄС 

винести будь-яке питання безпосередньо на розгляд Комітету 

асоціації, у тому числі в його торгoвeльній конфігурації [445, c. 224].  

Політичний діалог буде реалізовуватись також у таких форматах: 

1) регулярні зустрічі представників ЄС, з одного боку, і представників 

України – з іншого, на рівні політичних директорів, Політико-

безпекового комітету та експертів, у тому числі стосовно окремих 

регіонів і питань; 2) своєчасне і повне використання всіх дипломатичних 

та військових каналів між Сторонами, включно з відповідними 

контактами з третіми країнами, у рамках ООН, ОБСЄ та інших 

міжнародних форумів; 3) регулярні зустрічі як на рівні посадових осіб 

високого рівня, так і експертів військових установ Сторін; 4) у будь-

який інший спосіб, у тому числі за допомогою зустрічей експертів, які 

сприятимуть удосконаленню та консолідації цього діалогу між 

Сторонами [445, c. 14]. Пункт 4 статті 5 робить можливим й інші 

процедури та механізми політичного діалогу, які встановлюються 

Сторонами за спільною згодою, наприклад позачергові консультації.  
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Доречно також зауважити, що політичний діалог на парламентському 

рівні здійснюється в рамках Парламентського комітету асоціації згідно 

зі статтею 5 Угоди. Статтею 467 Угоди створюється Парламентський 

комітет асоціації. 

Парламентський комітет асоціації є форумом для членів ВРУ і ЄП 

для проведення зустрічей та обміну думками. Його засідання проводяться 

з такою регулярністю, яку він визначає сам. Крім того, Парламентський 

комітет асоціації встановлює і власний регламент, а згідно з його 

положеннями Головування в Парламентському комітеті асоціації 

здійснюється по черзі відповідно представником ВРУ і представником 

ЄП [445, c. 224]. У свою чергу, Угодою про асоціацію між Польщею та 

ЄС також створювався Парламентський комітет асоціації з аналогічною 

метою [540, с. 40] (стаття 108-110).  

Згідно з Угодою між Україною та ЄС Парламентський комітет 

асоціації може запитувати в Ради асоціації відповідну інформацію 

стосовно виконання Угоди, яка, у свою чергу, надає Комітету 

запитувану інформацію. Парламентський комітет асоціації повинен 

бути поінформований про рішення та рекомендації Ради асоціації, 

може надавати рекомендації Раді асоціації, а також створювати 

відповідні підкомітети (стаття 468).  

Стаття 469 Угоди звертає увагу на те, що Україна та ЄС також 

сприяють проведенню регулярних засідань представників їхнього 

громадянського суспільства для інформування їх про виконання 

Угоди, а також для врахування їхнього внеску для її виконання. Задля 

цього створюється Платформа громадянського суспільства. Вона 

складається, з одного боку, із представників громадянського суспільства 

України, а з іншого – із членів Європейського економічного і соціального 

комітету (ЄЕСК), і є форумом для них для проведення зустрічей і 

обміну думками. Водночас її засідання проводяться з такою 

регулярністю, яку вона визначає самостійно, і вона сама встановлює 

власний регламент. Головування у Платформі громадянського суспільства 

здійснюється по черзі відповідно представниками громадянського 

суспільства від України і представником Європейського економічного і 

соціального комітету, згідно з положеннями її регламенту [445, c. 225].  

Її зв’язок з іншими органами співробітництва України та ЄС 

полягає в тому, що Платформа громадянського суспільства: а) повинна 

бути поінформованою про рішення та рекомендації Ради асоціації; 

б) може надавати рекомендації Раді асоціації; в) із представниками 

Платформи громадянського суспільства Комітет асоціації та 

Парламентський комітет асоціації здійснюють регулярні контакти з 
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метою отримання їхньої думки щодо досягнення цілей цієї Угоди 

[445, c. 225]. На думку автора цього дослідження, включення 

представників громадянського суспільства України та ЄС в інституційний 

механізм реалізації Угоди про асоціацію між Сторонами шляхом 

створення Платформи громадянського суспільства свідчить про важливу 

роль, яку відводить Угода громадянам обох Сторін в її реалізації.  

Таким чином, можна узагальнити, що інституційний механізм 

співпраці між Україною та ЄС відповідно до Угоди складається з: 

1) самітів на найвищому рівні; 2) засідань Ради асоціації, у структуру 

якої входить Комітет асоціації з підкомітетами; 3) регулярних зустрічей на 

рівні міністрів закордонних справ України та ЄС; 4) Парламентського 

комітету асоціації; 5) Платформи громадянського суспільства. Автор 

цього дослідження представив взаємозв’язки між елементами 

інституційного механізму інтеграції України та ЄС згідно з Угодою 

про асоціюю між Сторонами у вигляді схеми (див. додаток Н). 

Кандидат політичних наук М. Басараб у ході дослідження зробив 

висновок, що за багатьма параметрами УПС та Європейська угода є 

подібними, а інституційний механізм угод є аналогічний. На думку 

цього дослідника, відмінність інституційного механізму цих угод 

полягає в тому, що рішення Ради з питань асоціації є обов’язковими 

для Сторін, а рішення Ради з питань співробітництва мають тільки 

рекомендаційний характер [22, с. 9]. Отож Україні потрібно буде 

продемонструвати свою готовність і спроможність працювати з ЄС на 

рівні асоціації і виконувати всі рішення Ради асоціації на відміну від 

досвіду співпраці в межах Ради з питань співробітництва згідно з УПС. 

Стаття 6 Угоди присвячена діалогу і співробітництву з питань 

внутрішніх реформ, адже сторони співпрацюють задля забезпечення 

того, щоб їхня внутрішня політика ґрунтувалася на спільних принципах: 

стабільність і дієвість демократичних інституцій, верховенство права, 

повага до прав людини й основоположних свобод тощо.  

Згідно зі статтею 7 Угоди «Зовнішня та безпекова політика» 

сторони погоджуються поглиблювати діалог, співробітництво і сприяти 

поступовій конвергенції у сфері зовнішньої та безпекової політики, у тому 

числі СПБО. Крім того, важливими визначені питання недопущення 

конфліктів, антикризове управління, регіональна стабільність, 

роззброєння тощо. Співробітництво в цій сфері базується на спільних 

цінностях й інтересах та спрямовуватиметься на посилення політичної 

конвергенції й ефективності, сприяння спільному політичному 

плануванню. Для досягнення цієї мети Сторони використовуватимуть 

двосторонні, міжнародні та регіональні форуми, а також будуть 
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послідовно і вчасно реагувати на спроби зашкодити цим принципам на 

всіх можливих рівнях політичного діалогу, зокрема передбачений цією 

Угодою міністерський рівень [445, c. 14-15]. 

Узагальнюючи, можна говорити про те, що положення статті 7 

конкретизуються в наступних статтях Угоди. Так, згідно зі статтею 8 

Сторони співпрацюватимуть з метою зміцнення миру та міжнародного 

правосуддя шляхом ратифікації й імплементації Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду (МКС) 1998 р. та його відповідних 

інструментів. У статті 9 під назвою «Регіональна стабільність» 

стверджується, що Сторони налаштовані активізувати спільні зусилля 

для поширення стабільності, безпеки та демократичного розвитку у 

спільному сусідському просторі, у тому числі співпрацювати задля 

мирного врегулювання регіональних конфліктів. У статті 10 ідеться 

про попередження конфліктів, антикризове управління та військово-

технічне співробітництво. Посилення співробітництва в цих сферах 

відбуватиметься, зокрема, для забезпечення більш активної участі 

України, по-перше, у цивільних і військових операціях ЄС із подолання 

кризових ситуацій; по-друге, у відповідних навчаннях і тренуваннях, у 

тому числі в рамках СПБО. Поряд із цим, Сторони вивчатимуть 

потенціал військового та технічного співробітництва. Так, передбачається 

налагодження тісних контактів для обговорення питань удосконалення 

військових спроможностей, наприклад питань технічного характеру, 

між Україною та Європейським оборонним агентством (ЄОА). У 

статті 11 ідеться про нерозповсюдження зброї масового знищення, 

співпрацю у протидії поширенню зброї масового знищення і про 

встановлення регулярного політичного діалогу між Сторонами для 

консолідації цих складових. Питанням роззброєння, контролю над 

озброєннями, експортним контролем та боротьбі з незаконною 

торгівлею зброєю присвячена стаття 12 Угоди, а стаття 13 – боротьбі з 

тероризмом [445, c. 15-17]. 

Не можна оминути увагою також розділ ІІІ «Юстиція, свобода та 

безпека» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який також 

присвячений питанням внутрішньої політики і стосується так званої 

«політичної частини» Угоди.  

Насамперед для Сторін особливе значення має утвердження 

верховенства права, укріплення інституцій усіх рівнів у сфері 

управління загалом і правоохоронних та судових органів зокрема. 

Виходячи з цього, співробітництво в першу чергу буде спрямоване на 

зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її 

незалежності та неупередженості, а також на боротьбу з корупцією 
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(стаття 14). Захисту персональних даних присвячено статтю 15, а 

співробітництву у сфері міграції, притулку й управління кордонами – 

статтю 16 [445, c. 19-20].  

Статті 17-20 Угоди стосуються вільного пересування людей як 

однієї з основоположних свобод ЄС, а також прав легальних 

працівників в межах обох Сторін. Приміром, ставлення до 

працівників-громадян однієї Сторони Угоди, які законно 

працевлаштовані на території іншої Сторони Угоди, має бути вільним 

від будь-якої дискримінації на підставі громадянства, стосовно умов 

праці, винагороди або звільнення, порівняно з громадянами тієї 

Сторони. Крім того, наявні можливості доступу до зайнятості для 

українських працівників, надані державами-членами ЄС згідно із 

двосторонніми договорами, мають бути збережені і, якщо можливо 

відповідно до ситуації на ринку праці держав-членів ЄС, покращені; 

інші ж держави-члени повинні вивчити можливість укладання 

подібних договорів. Зрештою, Сторони забезпечуватимуть повне 

виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством 

про реадмісію осіб від 18 червня 2007 р.; Угоди між Україною та 

Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 

18 червня 2007 р. Власне, Сторони прагнуть досягти посилення 

мобільності громадян і подальшого прогресу у візовому діалозі. Для 

цього Сторони зобов’язуються вжити послідовних кроків до 

встановлення безвізового режиму у відповідний час [445, c. 20-21].  

Відповідно до статті 20 Угоди, Сторони зобов’язуються співпрацювати 

з метою запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів і 

фінансуванням тероризму, для чого посилюватимуть двостороннє і 

міжнародне співробітництво в цій сфері, зокрема співробітництво на 

оперативному рівні. Співробітництву в боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин 

присвячено положення статті 21. Доречно також звернути увагу на 

статтю 22, адже її положення стосуються таких актуальних питань, як 

боротьба зі злочинністю (наприклад, кримінальною та незаконною 

організованою чи іншою діяльністю; контрабандою товарів; 

економічними злочинами, зокрема злочинами у сфері оподаткування) 

та корупцією як у приватному, так і в державному секторі. Україна та 

ЄС зобов’язуються посилювати двостороннє, регіональне та 

міжнародне співробітництво в цій сфері, зокрема співробітництво із 

залученням Європолу [445, c. 21-22].  

У статті 23 йдеться про співробітництво в боротьбі з тероризмом, а 

у статті 24 – про правове співробітництво. Зокрема, Сторони 
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домовились надалі розвивати судове співробітництво в цивільних і 

кримінальних справах; посилювати взаємодію щодо взаємної правової 

допомоги та екстрадиції, також більш тісне співробітництво з 

Євроюстом [445, c. 22-23]. 

Варто також враховувати, що додатки і протоколи до Угоди є її 

невід’ємною частиною відповідно до статті 480. 

Розділ IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» залишаємо 

поза межами цього дослідження через обмеження аналізу в першу 

державно-управлінськими аспектами Угоди про Асоціацію між 

Україною та Євросоюзом. Зазначене стосується і розділу V «Економічне 

та галузеве співробітництво», в якому деталізуються галузеві напрями 

співробітництва України та ЄС, а також розділу VІ «Фінансове 

співробітництво та положення щодо боротьби з шахрайством». Дійсно, 

зазначені три розділи Угоди мають відношення саме до створення ЗВТ 

між Україною та Євросоюзом. 

Вважається, що одним із головних практичних важливих наслідків 

Угоди про асоціацію є створення поглибленої і всеохопної ЗВТ, яка 

має забезпечити вільне переміщення товарів і послуг між Україною та 

ЄС, передбачає гармонійну інтеграцію економіки України до спільного 

ринку Євросоюзу. Передбачається також, що за допомогою ЗВТ 

створюватимуться нові умови для доступу України до інноваційних 

європейських технологій та залучення інвестицій, а для українських 

підприємств відкриється можливість збільшення експорту. Крім того, 

беручи до уваги високі стандарти і технічні вимоги ринку ЄС, будуть 

підвищуватися також стандарти українського виробництва, що 

позитивно позначиться на посиленні конкурентоздатності національної 

економіки [336, c. 243]. Передбачається, що імплементація Угоди, по-

перше, відкриє внутрішні ринки обох Сторін шляхом усунення митних 

зборів та нетарифних торговельних бар’єрів; по-друге, окреслить план 

модернізації двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин; 

по-третє, запропонує Україні таку модель економічного розвитку, що 

матиме позитивний прямий вплив на розвиток бізнесу і життя 

громадян України. Слід підкреслити, що Угоди про створення глибокої та 

всеохопної ЗВТ є найбільш амбіційною двосторонньою угодою, що ЄС 

коли-небудь укладав із торговельним партнером [152], як наголошує 

Представництво Євросоюзу в Україні.  

Глава 29 розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» 

присвячена участі України в програмах та агентствах ЄС. 

Положення розділу VІІ «Інституційні, загальні та прикінцеві 

положення», що стосуються інституційного механізму співпраці, уже 
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було проаналізовано автором цього дослідження. Однак важливою 

частиною розділу, що потребують вивчення, вважаємо статтю 474 

«Поступове наближення», а також статтю 475 «Моніторинг».  

Скажімо, Україна здійснюватиме поступове наближення свого 

законодавства до права ЄС відповідно до додатків I-XLIII до Угоди на 

основі зобов’язань, визначених у розділах IV, V та VI Угоди [445, 

c. 226-227], тобто в питаннях торгівлі, економічного, галузевого, 

фінансового співробітництва.  

Моніторинг же означає безперервну оцінку прогресу у виконанні й 

упровадженні всіх заходів, які охоплюються Угодою, відповідно до 

статті 475. Він включає оцінку наближення законодавства України до 

законодавства ЄС, у тому числі аспекти виконання та впровадження, 

що, на переконання автора цього дослідження, має суттєве значення 

для успішної реалізації цих зобов’язань Україною. Слід підкреслити, 

що Україна та ЄС можуть здійснювати таку оцінку індивідуально або 

спільно, у разі підписання згоди. За необхідності для полегшення процесу 

оцінки Україна звітує ЄС про прогрес у наближенні до завершення 

перехідних періодів, установлених в Угоді. Процес звітності та оцінки, 

у тому числі періодичність і методи оцінювання, враховуватиме 

конкретні методи, визначені в Угоді, або рішення інституційних 

органів, створених відповідно до неї. Як убачається, моніторинг може 

включати роботу місій із перевірки на місцях за участю установ 

Євросоюзу, органів та агентств, неурядових організацій, незалежних 

експертів, наглядових та інших органів, за необхідності [445, c. 227]. 

Результати заходів із моніторингу, у тому числі оцінки наближення 

законодавства України до права ЄС, обговорюються в усіх відповідних 

органах, створених відповідно до Угоди. Ці органи можуть ухвалювати 

одностайно погоджені спільні рекомендації, які надаватимуться Раді 

асоціації. Водночас передбачено, що в разі того, що необхідні заходи, 

передбачені розділом IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» 

Угоди, вже виконані і належним чином впроваджуються, Рада 

асоціації відповідно до своїх повноважень (стаття 463 Угоди) 

погоджується на подальше відкриття ринку [445, c. 227].  

Виконання зобов’язань Сторонами Угоди закріплено статтею 476, в 

якій стверджується, що Україна та ЄС вживають будь-яких загальних 

або конкретних заходів, необхідних для виконання своїх зобов’язань 

відповідно до Угоди. Окрім того, Сторони зобов’язуються забезпечити 

досягнення цілей Угоди. Зрештою, на вимогу України або ЄС для 

обговорення будь-якого питання, що стосується тлумачення, виконання 

або сумлінного застосування Угоди й інших відповідних аспектів 
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двосторонніх відносин, Сторони погоджуються невідкладно проводити 

консультації через відповідні канали. У свою чергу, кожна зі Сторін 

зобов’язується передавати на розгляд Ради асоціації будь-які спори 

щодо тлумачення, виконання або сумлінного застосування цієї Угоди, 

а Рада асоціації може вирішити такий спір шляхом ухвалення 

обов’язкового для виконання рішення [445, c. 228].  

Слід підкреслити, що в прикінцевих положеннях Угоди, а саме у 

статті 479 «Співвідношення з іншими угодами» йдеться про те, що 

УПС втрачає чинність разом із протоколами до неї, а Угода про 

асоціацію її замінює. Водночас чинні угоди, які регулюють окремі 

напрями співробітництва між Україною та ЄС і належать до сфери дії 

Угоди, вважаються частиною двосторонніх відносин у цілому, що 

регулюються цією Угодою, а також складовою загальної інституційної 

основи співробітництва двох Сторін. До того ж Україна та ЄС можуть 

доповнювати цю Угоду шляхом укладення окремих угод у будь-якій 

галузі, що належить до сфери її дії. При цьому такі окремі угоди 

будуть невід’ємною частиною двосторонніх відносин у цілому, що 

регулюються Угодою, і також становитимуть частину загальної 

інституційної основи співробітництва [445, c. 229-230].  

Не можна оминути увагою також той факт, що Угода укладається на 

необмежений строк. Установлено також, що Сторони забезпечуватимуть 

усебічний перегляд досягнення цілей цієї Угоди протягом п’яти років із 

дати набрання нею чинності, а також у будь-який інший час за взаємною 

згодою України та Євросоюзу [445, c. 230], згідно зі статтею 481.  

Узагальнюючи, відзначимо, що Угода про асоціацію між Україною 

та ЄС є детальною щодо галузей співробітництва, разом із додатками і 

протоколами налічує понад тисячу сторінок. За структурою вона 

складається з преамбули, семи частин, сорока трьох додатків і трьох 

протоколів.  

Як підкреслюють українські спеціалісти з євроінтеграції, захистити 

власні інтереси з отриманням доступу на ринок ЄС можна лише за 

умови належної внутрішньої підготовки, у тому числі в ухваленні 

відповідних законодавчих та інституційних рішень. Пропонується, що 

для цього потрібно не лише використовувати всі можливості співпраці 

з ЄС у рамках ПДА чи СхП, але й забезпечити ефективну співпрацю 

між КМУ і ВРУ під час розгляду законопроектів, поданих КМУ й 

іншими суб’єктами законодавчої ініціативи, під час опрацювання 

державного бюджету, схвалення цільових державних програм та 

ухвалення інших рішень, що мають відношення до євроінтеграції 

України. Треба усвідомлювати, що повноцінне функціонування асоціації з 
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поширенням на Україну основних елементів чотирьох свобод 

внутрішнього ринку ЄС (свободи руху товарів, послуг, людей і капіталів) є 

довгостроковим завданням, адже Угода про асоціацію лише закладає ті 

базові завдання, які мають виконати сторони для ухвалення остаточних 

рішень про усунення бар’єрів у торгівлі та інвестиціях. Доречно також 

звернути увагу, що строк реалізації такого масштабного проекту 

становить сім-десять років, як свідчить досвід реалізації аналогічних 

угод іншими державами. Тому одним із завдань є постійне 

вдосконалення механізму узгодження позицій між КМУ і ВРУ як під 

час ухвалення рішень, що можуть вплинути на імплементацію Угоди 

про асоціацію і торгівлю з ЄС, так і під час визначення позиції на 

переговорах з Євросоюзом різних питань [115, с. 34].  

Наголосимо, що з підписанням Угоди про асоціацію Україна 

погоджується з чіткими зобов’язаннями щодо адаптації внутрішнього 

законодавства до законодавства ЄС, адже «однією з вимог для 

асоційованих країн є забезпечення сумісності чинного і майбутнього 

законодавства з правом ЄС, зокрема з митним, банківським законо-

давством, правом, яке регулює діяльність компаній, фінансову звітність, 

податки, інтелектуальну власність, техніку безпеки, фінансові послуги, 

правила конкуренції, охорону здоров’я та життя людини, захист 

тварин і рослин та ін.» [93, с. 8]. 

Зважаючи на масштабність завдань, вважається за доцільне до 

підписання і закінчення ратифікаційного процесу Угоди про асоціацію 

почати впроваджувати відповідну нормативно-правову базу в нашій 

державі для виконання Угоди. Для цього потрібно розробити 

національний механізм імплементації Угоди про асоціацію, який би 

включав створення ефективної системи координації цього процесу та 

підготовку відповідної програми імплементації Угоди [336, c. 243]. 

Тобто перед Україною стоїть нагальне завдання напрацювання 

конкретних механізмів імплементації Угоди та створення необхідного 

нормативно-правового забезпечення її виконання.  

Один із таких механізмів імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС уже створено – це Порядок денний асоціації (ПДА). 

Його мета – підготувати державу до набуття чинності Угоди. Відомо, 

що під час саміту Україна – ЄС, проведеного 9 вересня 2008 р. в 

м. Париж, розуміючи важливість належної імплементації нової угоди, 

Сторони заявили про необхідність розробки нового практичного 

інструмента, покликаного замінити План дій Україна – ЄС. Таким 

інструментом став ПДА, затверджений Радою з питань співробітництва 

Україна – ЄС під час засідання 16 червня 2009 р. Відзначимо, що з 
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того часу, на жаль, в Україні існувала проблема оптимальної реалізації 

цього інструмента [250, c. 132].  

ПДА набрав чинності після обміну нотами 23 листопада 2009 р. 

відповідно до правил процедури Ради з питань співробітництва, а в 

лютому 2010 р. було підписано Рекомендацію Ради з питань імплементації 

ПДА співголовами Ради з питань співробітництва. У рамках ПДА 

Сторони щорічно затверджують пріоритети співробітництва, здійснюють 

моніторинг його реалізації, готують Спільні звіти про виконання 

зазначеного документа Раді з питань співробітництва між Україною та 

ЄС для схвалення [321]. У лютому 2010 р. співголовами Ради з питань 

співробітництва підписано Рішення Ради щодо створення спільного 

Комітету старших посадових осіб [485]. Комітетом схвалено Керівні 

принципи його діяльності. 

Спільний Комітет на рівні старших посадових осіб утворено для 

проведення оцінки прогресу імплементації ПДА. Проведення засідань 

Спільного Комітету повинні відбуватися щонайменше раз на рік, так 

само як і консультації у вигляді відеоконференцій. Спільний Комітет з 

боку ЄС очолює Директор з питань Росії, СхП, Центральної Азії, 

регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішньої 

діяльності. Українську частину Комітету очолює директор Департаменту 

з питань асоціації та інтеграції в ЄС Секретаріату КМУ [321]. 

Згідно з рішенням Комітету з питань співробітництва між Україною та 

ЄС у 2011 р. і з метою вдосконалення механізму виконання Порядку 

денного асоціації Україна – ЄС сторонами узгоджено Спільний 

розподіл компетенції і керівні принципи підкомітетів щодо організації 

роботи з моніторингу виконання ПДА [164]. На П’ятнадцятому 

засіданні Ради з питань співробітництва Україна – ЄС у 2012 р. 

схвалено зміни до ПДА з метою підготовки імплементації Угоди про 

асоціацію. Уже 2013 р. на Шістнадцятому засіданні Ради з питань 

співробітництва Україна – ЄС було утверджено ПДА, а також Третій 

спільний звіт Спільного Комітету на рівні старших посадових осіб про 

імплементацію ПДА. У ньому Сторони визнали важливість ретельної 

підготовки до майбутнього набуття чинності Угодою про асоціацію 

шляхом прогресу в реалізації ПДА в повному обсязі, а також 

Повідомлення Спільного Комітету на рівні старших посадових осіб 

щодо імплементації ПДА для Ради з питань співробітництва між 

Україною та ЄС від 19 червня 2013 р. Органами виконавчої влади з 

українського боку, відповідно до оновленого Розподілу компетенції 

[395], здійснюється моніторинг виконання ПДА і регулярне 

інформування України та ЄС про результати роботи. Відзначимо, що 
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http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=243282338&cat_id=223345338&ctime=1266421267327
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=243282338&cat_id=223345338&ctime=1266421267327
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=245210011&cat_id=223345338
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=245210011&cat_id=223345338
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=245210011&cat_id=223345338
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=245210096&cat_id=223345338
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=245907265&cat_id=223345338&ctime=1372230312791
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=245907265&cat_id=223345338&ctime=1372230312791
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=245907265&cat_id=223345338&ctime=1372230312791
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кожна Сторона може здійснювати власну оцінку прогресу 

імплементації ПДА незалежно від Спільного Комітету. 

Таким чином, у цьому підрозділі автором проаналізовано Угоду 

про асоціацію між Україною та ЄС шляхом застосування формально-

логічного аналізу нормативно-правових баз і компаративного аналізу 

шляхом порівняння її положень з аналогічною угодою між 

Республікою Польща та ЄС; детально охарактеризовано інституційний 

механізм інтеграції згідно з Угодою, який зображено в тому числі 

схематично; представлено зміст і організаційну структуру Порядку 

денного асоціації Україна – ЄС, що є інструментом підготовки Сторін 

до реалізації Угоди до моменту набуття нею чинності.  

 

 

5.3. Удосконалення механізмів реалізації державної 

євроінтеграційної політики України 

 

ЄС започаткував нові фінансові інструменти співробітництва з 

Україною, а саме фінансування в рамках ЄПС та СхП після 

розширення своїх кордонів до нашої держави у 2004 та 2007 рр. 

Зауважимо, що у 2010-2011 рр. ЄС переглядав ЄПС, у результаті чого 

зробив сильний наголос на просуванні глибокої і стійкої демократії, 

що супроводжувалася б інклюзивним економічним розвитком. Так, 

глибока і стійка демократія включає в себе, зокрема, вільні і 

справедливі вибори, свободу слова, зібрань та асоціацій, незалежність 

судової системи, боротьбу з корупцією і демократичний контроль над 

збройними силами. ЄС також підкреслив роль громадянського суспільства 

в розвитку консолідованої демократії. До того ж ЄС оприлюднив 

принцип «більше за більше», згідно з яким ЄС буде розвивати тісніші 

партнерські відносини з тими сусідами, які примножують прогрес на 

шляху до демократичних реформ [661]. Так, у результаті аналізу ЄПС 

було представлено Повідомлення ЄК «Нова відповідь на змінне 

сусідство» (див. додаток П) [500], ухвалене 25 травня 2011 р., а 

висновки Ради щодо нього було ухвалено 20 червня 2011 р.  

У спільному Повідомленні «Нова відповідь на змінне сусідство» 

зазначено, що збільшення підтримки ЄС державам-сусідам буде 

відбуватися за умови прогресу в розбудові та консолідації демократії і 

поваги до верховенства права. Таким чином, чим більше і швидше 

держава-сусід буде прогресувати у своїх внутрішніх реформах, тим 

більшу підтримку вона отримуватиме від ЄС у різних формах: 

збільшення розмірів фонду для соціального й економічного розвитку, 
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програм для всеосяжного створення інститутів, ширший доступ до 

ринку, збільшення фінансування від Європейського інвестиційного банку 

для підтримки інвестицій, а також покращення сприяння мобільності. Під 

час ухвалення рішення щодо конкретної суми фінансування для 

кожної держави-партнера з 2014 р. й надалі ЄС аналізуватиме прогрес 

держави-партнера у внутрішніх реформах, беручи до уваги щорічні 

доповіді про прогрес у 2010-2012 рр. Однак для держав-партнерів, в 

яких реформ не відбулося, ЄС перегляне або й навіть зменшить 

фінансування [500, с. 3].  

Новими інструментами допомоги ЄС Україні стали Інвестиційний 

Механізм Сусідства (Neighbourhood Investment Facility), бюджет якого 

становив 700 млн євро на період 2007-2013 рр., а також Механізм 

підтримки державного управління (Governance Facility) із щорічним 

бюджетом 50 млн євро. Фінансова допомога в рамках Інвестиційного 

Механізму надається на правах позик і супроводжує позики міжнародних 

фінансових інституцій державам-партнерам для підтримки економічних 

реформ та інфраструктурних проектів. Фонди Механізму підтримки 

державного управління надаються державам-партнерам ЄС для підтримки 

заходів із реформування системи державного управління [44]. 

Із приводу фінансування ЄПС нагадаємо, що в завершеному 

семирічному бюджеті ЄС із 2007 до 2013 р. включно вона отримувала 

кошти здебільшого з бюджету ЄІСП. При цьому обсяг фінансування 

для всіх держав ЄПС на вказані сім років складав 11,4 млрд євро [41]. 

Однак ЄК запропонувала підвищити бюджет ЄПС у своєму Повідомленні 

«Бюджет для Європи – 2020» від 29 червня 2011 р., а саме – виділити 

ЄПС близько 16,1 млрд євро [496, с. 25] на семирічний бюджетний 

період із 2014 до 2020 р., із прорахованим щорічним бюджетом 

(див. табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Фінансування ЄПС на 2014-2020 рр. 

згідно з «Бюджетом для Європи – 2020», у млрд євро  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Усього 

2014-

2020 

2,268 2,100 2,213 2,226 2,265 2,340 2,439 2,514 16,097 

 Європейський інструмент сусідства 
 

Джерело: розроблено автором на основі [496, с. 25]. 

 

Відзначимо, що з 2014 р. ЄІСП замінено на Європейський 

інструмент сусідства (ЄІС), у рамках якого і фінансуватиметься ЄПС. 
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Так, у кінці 2013 р. ЄП проголосував за запровадження нового 

інструмента ЄПС – ЄІС та затвердив його фінансування в розмірі 

15 432 млрд євро на 2014-2020 рр. [612], тобто на наступні сім 

бюджетних років ЄС.  

На основі вищенаведених даних можна зробити певні висновки й 

узагальнення. По-перше, ЄП затвердив дещо менше коштів на ЄПС 

(15 432 млрд євро), порівняно з пропонованою сумою ЄК (16 100 млрд 

євро). Однак ця різниця є незначною. По-друге, у «Бюджеті для 

Європи – 2020» на 2014-2020 рр. передбачено щорічне збільшення 

фінансування ЄПС (із 2 100 млрд євро у 2014 р. до 2 514 млрд євро у 

2020 р.). Проте якщо порівнювати ці щорічні суми з бюджетом ЄПС у 

2013 р. – 2 268 млрд євро, то можна побачити навіть зменшення 

фінансування у 2014 р. (2 100 млрд євро), 2015 р. (2 213 млрд євро), 

2016 р. (2 226 млрд євро), 2017 р. (2 265 млрд євро). Зрештою, лише з 

2018 р. щорічно фінансування ЄПС передбачене вище за показник 

2013 р. 

За підрахунками автора цього дослідження, середня сума коштів на 

бюджетний період 2014-2020 рр., передбачена для ЄПС відповідно до 

«Бюджету для Європи – 2020», становила 2 300 млрд євро, що справді 

є вищим показником за обсяг фінансування ЄПС у 2013 р. Враховуючи 

те, що ЄП врешті затвердив 15 432 млн євро на ЄПС, то середній 

показник щорічного фінансування, за підрахунками автора, складає 

2 204 млрд євро. Зазначене дозволяє зробити висновок, що фактична 

затверджена середня щорічна сума фінансування ЄПС на 2014-2020 рр. є 

навіть меншою від фінансування 2013 р. всупереч заявам ЄК у 2011 р. 

про плани на значне збільшення видатків на цю політику.  

Тим не менш, справді для певної держави-партнера ЄС, відповідно 

до ЄПС, фінансування на період 2014-2020 рр. може бути збільшеним, 

порівняно з попередніми сімома роками в разі її прогресу у внутрішніх 

реформах за 2010-2012 р. Нагадаймо, що якщо прогресу не було або 

він був незначним, ЄС може переглянути фінансування державі-

партнеру навіть у бік зменшення відповідно до Повідомлення ЄК 

«Нова відповідь на змінне сусідство» 2011 р. Отож обсяг фінансування 

України в рамках ЄПС на наступні сім років (2014-2020 рр.) мав 

визначатися її прогресом у реформах, що аналізувався на основі 

щорічних доповідей про прогрес упродовж 2010-2012 рр. 

Підкреслимо, що правовою основою рішення ЄП про виділення 

коштів на ЄПС стала «Пропозиція для Резолюції Європейського 

Парламенту та Ради щодо заснування Європейського інструмента 

сусідства» [624] від ЄК 2011 р. У ній і було запропоновано принцип 
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«більше за більше» як основний аспект оновленої ЄПС, що 

запроваджує більш високий рівень диференціації між державами-

партнерами на основі їхньої відданості спільно погодженим цінностям 

і цілям, особливо партнерству з ЄС щодо демократії та загального 

процвітання. При цьому фінансові заохочення для найбільш амбіційних у 

реформах держав стають важливим аспектом нового підходу. Саме 

ЄІС як інструмент оновленої ЄПС має відображати цей основний 

принцип, особливо що стосується складання програм та виділення 

підтримки державам-партнерам ЄПС [624, с. 2]. 

З огляду на зазначене вище, у новому інструменті ЄПС – ЄІС буде 

більше диференціації та гнучкості, порівняно з ЄІСП. Важливо, що 

фінансова допомога ЄС залежатиме від виконання державами-сусідами 

конкретних визначених спільно реформ, тобто ЄІС заохочуватиме 

держави з найкращими результатами внутрішніх реформ. Так, упродовж 

фінансового періоду 2014-2020 рр. ЄІС зосереджуватиметься переважно 

на таких пріоритетах: стимулюванні політичних, економічних та 

соціальних реформ в усіх державах-сусідах; підтримці погоджених 

пріоритетів Планів дій у рамках ЄПС; допомоги в наближенні держав-

сусідів до політик та стандартів ЄС; стимулюванні стабільного і 

всеохопного зростання; зміцненні міжособистісних контактів, у тому 

числі студентських і професійних обмінів; сприянні досягненню Цілей 

розвитку тисячоліття [41]. Більш спрощено певні основні пріоритетні 

напрями допомоги ЄІС можна перерахувати так: стимулювання розвитку 

малого бізнесу; залучення громадянського суспільства до державно-

політичних процесів; дії щодо запобігання зміни клімату; спрощення 

мобільності людей; співпраця в галузі енергетики; просування 

гендерної рівності; поступова економічна інтеграція; транспортні 

зв’язки; політика у сфері молоді та зайнятості [632]. Таким чином, 

враховуючи нові принципи фінансової допомоги державам-сусідам 

згідно з новим інструментом ЄІС, Україні потрібно активізувати 

внутрішні реформи для можливого збільшення її фінансування 

відповідно до нового принципу ЄПС «більше за більше». 

У свою чергу, для визначення шляхів удосконалення механізмів 

реалізації державної євроінтеграційної політики України потрібно 

проаналізувати громадську думку останніх років щодо інтеграції 

нашої держави до ЄС та можливого вступу до цієї організації. 

Зауважимо, що врахування думки громадян під час реалізації 

євроінтеграційної стратегії є важливим фактором її успішності. 

Наприклад, Норвегія двічі не стала членом ЄС, хоча двічі подавала 

заявку на вступ та двічі організаційно була до цього готова і навіть 
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підписала угоди про вступ до ЄС, адже членство в ЄС Норвегії не було 

підтримане громадянами держави на загальнонаціональних референдумах 

щодо вступу.  

Так, уперше угоду про вступ Норвегії до ЄС було підписано у січні 

1972 р., але у вересні 1972 р. 54 % населення Норвегії проголосувало 

проти приєднання до Європейського Співтовариства через хвилювання 

щодо наслідків вступу для таких галузей економіки держави, як 

сільське господарство, риболовля та видобуток нафти [524, с. 31, 46], 

як зауважує знаний західний спеціаліст з питань ЄС Д. Дайнен. Вдруге 

Норвегія подала заявку на вступ до ЄС у листопаді 1992 р. У червні 

1994 р. угоду про вступ було підписано між Норвегією та ЄС, однак у 

листопаді 1994 р. громадяни знову проголосували проти членства цієї 

держави в Євросоюзі на загальнонаціональному референдумі. 

Питанням диспуту стали знову енергетична політика, тому що 

Норвегія не хотіла відмовлятися від контролю над її величезними 

резервами природного газу та нафти, а також політика риболовства, 

адже Норвегія також не бажала втрачати контроль над своїми 

прибутковими територіальними водами [524, с. 75, 105-107]. 

Ще одним прикладом того, як громадська думка може негативно 

вплинути на результат євроінтеграції, а саме прагнення вступу до ЄС, 

є Швейцарія. Її громадяни виступили проти приєднання держави до 

ЄЕП на загальнонаціональному референдумі у грудні 1992 р., після 

чого уряд Швейцарії ухвалив рішення не продовжувати державну 

євроінтеграційну політику і не ставити за мету членство Швейцарії в 

ЄС [524, с. 75, 106]. ЄЕП був пропозицією ЄК як створення великого 

інтегрованого ринку, що включав би на той час 12 держав-членів ЄС і 

сім держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ): 

Австрія, Фінляндія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швеція та 

Швейцарія. Фактично ЄЕП став першим неофіційним кроком до 

інтеграції половини держав ЄАВТ до ЄС, а саме Австрії, Фінляндії і 

Швеції, які стали членами Євросоюзу в 1995 р. 

Отож окрім важливих політичних аспектів, у тому числі 

незворотності реформ і стратегічного розвитку держави у зв’язку з 

обранням громадянами на виборах проєвропейських політиків та 

політичних партій, існує й чинник схвалення громадянами вступу до 

ЄС на кінцевому етапі успішної реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції.  

Власне, за узагальненими даними вчених-соціологів Інституту 

соціології НАН України 2009 р., значна кількість українців – 44,2 % – 

зробила свій вибір на користь вступу України до ЄС [54, с. 15]. Окрім 
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того, починаючи з 2006 р., позитивне ставлення громадян України до 

вступу України в ЄС переважає негативні оцінки такого вектору 

розвитку держави [150, с. 6]. За даними загальнонаціонального 

опитування громадської думки в Україні щодо європейської інтеграції, 

яке було проведено в червні 2006 р., грудні 2008 р., грудні 2009 р. та 

грудні 2011 р. Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» 

та Українською соціологічною службою [658], у середньому близько 

45 % підтримують вступ України до ЄС (див. табл. 5.3). Зауважимо, 

що за період від 2006 до 2011 р. громадська думка незначно змінилася 

в сторону підтримки євроінтеграції України – від 43,7 % 2006 р. до 

46,0 % 2011 р. 

Таблиця 5.3 

Чи повинна Україна стати членом ЄС (%)? 
 

 Червень 

2006 р. 

Грудень 

2008 р. 

Грудень 

2009 р. 

Грудень 

2011 р. 

Так  43,7 43,3 42,8 46,0 

Ні 35,9 34,6 32,9 32,9 

Важко сказати 20,4 21,7 24,3 21,1 
 

Джерело: [658]. 

 

Відповідно до результатів вищезгаданого опитування 2011 р., існує 

різниця між ставленням громадян до євроінтеграції України залежно 

від географічного регіону держави та віку (див. табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 

Чи повинна Україна стати членом ЄС? (станом на 2011 р., у %) 
 

 Так Ні Важко 

сказати 

Ставлення людей у різних регіонах до членства України в ЄС 

Захід 74,2 22,4 3,3 

Центр і Північний схід 49,7 22,4 27,9 

Південь і Південний схід 36,0 42,3 21,8 

Донбас і АР Крим 26,4 47,7 25,9 

Ставлення різних вікових груп до членства України в ЄС 

18-29 58,0 21,9 20,4 

30-54 46,3 32,2 21,4 

Понад 55 років 35,2 43,4 21,4 
 

Джерело: [658]. 

 

Так, традиційно значно більше половини населення на заході 

держави (74,2 %) підтримує європейську інтеграцію, в той час як у 

Центрі та на Північному Сході – близько половини (49,7 %), а на 

Півдні та Південному Сході, а також Донбасі та АР Крим – значно 
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менше половини (36,0 % і 26,4 % відповідно). Щодо ж різниці за 

віковим критерієм, то більше половини (58 %) молоді та близько 

половини людей середнього віку (46,3 %) підтримують європейську 

інтеграцію. Натомість саме пенсіонери як вікова група не підтримують 

вступ України до ЄС. 

Уже 2013 р. Інститут соціології НАН України оприлюднив схожі 

дані щодо регіональних (див. табл. 5.5) та вікових відмінностей (див. 

табл. 5.6) у ставленні населення до інтеграції в ЄС.  
 

Таблиця 5.5 

Регіональні відмінності у ставленні населення до вступу України 

до ЄС (станом на 2013 р., %) 
 

Як Ви ставитеся 

до вступу 

України до ЄС? 

Захід 

України 

Центр 

України 

Південь 

України 

Схід 

України 

У 

цілому 

Скоріше 
негативно 

7,2 20,3 36,0 47,6 27,9 

Важко сказати 25,4 33,9 26,2 34,5 30,3 

Скоріше 

позитивно 

67,4 45,8 37,8 17,9 41,6 

 

Джерело: [451, с. 153]. 

 

Таким чином, якщо порівнювати регіональні відмінності у ставленні 

населення до вступу в ЄС 2011 (див. табл. 5.4) і 2013 р. (див. табл. 5.6), то 

можна підсумувати, що на Заході держави підтримка євроінтеграції 

дещо зменшилася за декілька років, а в інших регіонах України 

практично ніякої динаміки немає у ставленні українців до цього 

питання. 

Таблиця 5.6 

Вікові відмінності у ставленні населення до вступу України до ЄС 

(станом на 2013 р., %) 
 

Як Ви ставитеся до вступу 

України до ЄС? 

До 30 

років 

30-54 

роки 

Понад 55 

років 

У 

цілому 

Скоріше негативно 21,6 26,1 34,9 27,9 

Важко сказати 29,6 30,3 30,8 30,3 

Скоріше позитивно 48,8 43,7 34,2 41,6 
 

Джерело: [451, с. 153]. 

 

Вищезазначені результати підтверджує й опитування громадської 

думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології в 

листопаді 2013 р. за два тижні до Вільнюського саміту: за вступ до ЄС 

готові голосувати на можливому всеукраїнському референдумі з цього 
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питання саме молоді українці (віком 18-29 років – 51 % і віком 

30-39 років – 41 %) [486]. Отож якщо порівнювати результати 

опитувань щодо євроінтеграції України різних соціологічних служб за 

останні роки, можна виявити, що загалом приблизно половина молоді 

підтримує членство України в ЄС. 

Крім того, як зауважувала експерт Фонду «Демократичні ініціативи 

імені Ілька Кучеріва» М. Золкіна в результаті аналізу громадської 

думки, існує взаємозв’язок між рівнем обізнаності про відносини 

Україна – ЄС та підтримкою членства нашої держави в цьому 

об’єднанні. Наприклад, 2011 р. 52 % тих людей, які підтримували 

вступ України до ЄС, знали про переговори щодо Угоди про асоціацію 

між Україною та Євросоюзом, у той час як тільки 37 % людей 

позитивно ставилися до євроінтеграції нашої держави серед тих, хто 

був необізнаний про сучасний стан відносин обох сторін [150, с. 6]. 

Отож дослідження вищевикладеної проблеми підводить до висновку 

про те, що цільовою групою для посилення державної інформаційної 

політики про ЄС та відносини Україна – Євросоюз є громадяни 

України всіх вікових груп у всіх регіонах, окрім Західної її частини. 

Моніторинг громадської думки, проведений Фондом «Демократичні 

ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та соціологічною службою Центру 

Разумкова у грудні 2012 р., виявив, що українці в абсолютній більшості 

підтримували ті умови, які ЄС висунув Україні для підписання Угоди 

про асоціацію з ЄС, а саме: удосконалення виборчої системи, 

запровадження Виборчого кодексу – 69 %, реформування судової 

системи – 76 %, усунення випадків вибіркового політично мотивованого 

судочинства – 70 %, виконання рішень Європейського суду з прав 

людини – 75 %. Окрім того, ці вимоги ЄС підтримувала більшість 

виборців усіх регіонів та всіх політичних партій у Верховній Раді 

Україні після виборів 2012 р. [128]. Вважаємо, що на цей факт доречно 

було б звернути увагу, адже він показує єдність українців щодо питань 

реформування тих сфер, на яких наполягає ЄС для підписання Угоди 

про асоціацію, а тому вказує на важливість актуалізації вирішення цих 

проблем органами державного управління. 

За даними Інституту соціології НАН України, у першій половині 

2013 р. підтримка населенням ідеї вступу України до ЄС становила 

41,6 % [451, с. 8, с. 152]. У квітні 2013 р. вступ України до ЄС 

підтримувала відносна більшість опитаних (46 %), відповідно до 

моніторингу громадської думки Центру Разумкова [124, с. 104]. У 

травні 2013 р. Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та 

соціологічна служба Центру Разумкова провели опитування громадської 
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думки, яке теж показало, що 42 % населення вважали вступ до ЄС 

основним інтеграційним напрямом України. При цьому лише 21 % 

населення України коли-небудь був у державах Західної Європи чи 

Північної Америки, і найменше з них – зі Сходу України (13,2 %), 

порівняно з 32,8 % із Заходу України [419]. Варто враховувати, що 

відповідно до зазначеного опитування громадської думки 2013 р. лише 

34 % українців вважають себе європейцями, а 55 % громадян нашої 

держави європейцями себе не вважають. При цьому характерно, що 

переважній більшості українців (59 %) у всіх регіонах України, а 

особливо на Сході та Півдні, потрібен відповідний рівень матеріального 

добробуту для того, щоб вони відчували себе європейцями. Наявність 

іншого важливого фактору для того, щоб відчувати себе європейцем – 

цінностей демократії, прав людини та верховенства права – є другим 

після матеріального добробуту і важливим більше для населення 

Заходу і Центру України, ніж Півдня і Сходу. Цікаво, що саме серед 

молоді віком до 29 років є найбільша частка тих, хто відчуває себе 

європейцем (43 %), а найменше (62 %) – серед найстаршого покоління 

віком від 60 років [151, с. 4-8], тобто серед пенсіонерів.  

Соціологічне дослідження, проведене Центром Разумкова у квітні 

2013 р., також показало, що прихильники вступу України до ЄС 

найчастіше обґрунтовують свою позицію економічними причинами: 

зростанням добробуту громадян після вступу до ЄС. Після економічних 

причин вступу до ЄС прихильники євроінтеграції за пріоритетністю 

називають і соціальні перспективи, соціальні зміни, що мають 

відбутися після вступу України в ЄС, а також спрощення пересування 

країнами ЄС для громадян України [124, с. 105], тобто лібералізація 

або відмова від візового режиму між Сторонами. 

На думку опитаних Центром Разумкова у квітні 2013 р., найбільшими 

перевагами ЄС громадяни вважають, у першу чергу, високий рівень 

соціального захисту (47 %); у другу – верховенство права (32 %), у 

третю – розвинуту демократію (27 %) [124, с. 104]. Крім того, на думку 

українців, найбільше інтеграції України до ЄС перешкоджають: 

1) високий рівень корупції в Україні (80 %); 2) низький рівень 

економічного розвитку Україні та недостатні темпи реформ у цій сфері 

(78 %); 3) проблеми у сфері демократії в Україні (70 %) [124, с. 107]. 

Надаючи оцінку впливу реалізації Угоди про асоціацію України з 

ЄС після її підписання на різні сфери життя в Україні, респонденти 

найчастіше відзначали позитивний вплив на більшість аспектів, що 

були перелічені в анкеті дослідження, проведеного Центром Разумкова 

у квітні 2013 р.: 1) рівень розвитку економіки (53 %); 2) демократії 
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(52 %); 3) освіти, науки і технології (51 %); 4) розвитку ЖКГ, доріг, 

інфраструктури (49 %); 5) якості продуктів (47 %); 6) ефективності 

органів влади (41 %); 7) доходів населення (41 %); 8) корупції (38 %); 

9) безробіття (37 %); 10) екології [124, с. 109].  

Важливим узагальненням аналізу думок українців щодо інтеграції 

України до ЄС є те, що до цього процесу немає позитивного ставлення 

абсолютної більшості всіх громадян України незалежно від регіональних 

та вікових відмінностей. Однак така ситуація почала змінюватися 

наприкінці 2013 р. Так, у листопаді 2013 р., напередодні Вільнюського 

саміту, українська редакція «Deutsche Welle», оприлюднила дані 

опитування громадської думки, яке на її замовлення робило українське 

представництво соціологічного інституту IFAK, згідно з якими 

більшість українців (58 %) виступають за вступ України до ЄС, при 

чому з них 37 % прагнуть приєднання впродовж п’яти років [90].  

Водночас у грудні 2013 р. соціологічна служба Центру Разумкова і 

Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» провели опитування 

громадської думки, яке показало, що якби в грудні 2013 р. відбувся 

загальноукраїнський референдум про вступ до ЄС, то більшість 

населення України проголосували б за вступ (48 %), проти – 36 % 

[312]. Згідно з результатами дослідження, проведеного Центром 

соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» та Соціологічною 

групою «Рейтинг» у грудні 2013 р., 49,1 % громадян України 

проголосували б на референдумі за приєднання України до ЄС, проти 

проголосували б 29,6 %. У свою чергу, серед тих, хто визначився взяти 

участь у такому референдумі, кількість прихильників ЄС становить 

62,4 % [427]. Уже в січні 2014 р. дані загальноукраїнського 

соціологічного дослідження Центру соціальних та маркетингових 

досліджень «СОЦИС» показали, що 43 % опитаних проголосували б за 

вступ України до ЄС на референдумі, а з тих, хто має намір брати 

участь у такому референдумі і визначився зі своїм вибором – 57,6 % 

українців проголосували б «за» вступ до ЄС [88]. З огляду на це, 

можна констатувати, що рівень громадської підтримки євроінтеграції 

України значно зріс наприкінці 2013 р. – на початку 2014 р., тобто 

після призупинення Урядом України євроінтеграції і не підписання 

Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті в листопаді 2013 р. 

Крім того, змінювалася в бік збільшення впродовж 2013 р. і 

прихильність українців до підписання Україною Угоди про асоціацію з 

ЄС. Насамперед, цікаві дані соціологічного дослідження у квітні 2013 р. 

з цього приводу наводив Центр Разумкова: 42 % опитаних підтримували 

підписання Угоди, хоча при цьому відзначалося, що далеко не всі 
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прихильники вступу до ЄС виступали за підписання цієї Угоди [124, 

с. 104]. Водночас серед причин підтримки одним із головних 

показників для громадян є те, що підписання Угоди стане початком 

процесу вступу до ЄС; при цьому лише 30 % респондентів знають 

зміст цієї Угоди [124, с. 104]. Натомість уже в жовтні 2013 р. 

українська редакція «Deutsche Welle» оприлюднила результати моніторингу 

громадської думки, яке на його замовлення робило українське 

представництво соціологічного інституту IFAK. Згідно з ними, 

напередодні Вільнюського саміту в жовтні 2013 р. лише половина 

українців (50 %) хотіла, аби Україна ще 2013 р. підписала Угоду про 

асоціацію і ЗВТ з ЄС, при чому зазначалося, що підтримка українцями 

асоціації з ЄС дещо зменшилася, порівняно з опитуванням, проведеним 

раніше [89]. Найбільша компанія з маркетингових та соціальних 

досліджень в Україні «GfK Ukraine» також здійснила соціологічне 

дослідження у жовтні 2013 р. Воно виявило, що 45 % українців 

вважали, що країна має підписати Угоду про асоціацію з ЄС; водночас 

серед тих, хто мав однозначну позицію щодо стратегічного вибору 

України, 54 % були впевнені, що Україна повинна підписати цю Угоду 

і в майбутньому стати членом цього об’єднання. Крім того, серед 

громадян у віці 16-29 років, які мають власну позицію з інтеграційних 

питань, 73 % – за підписання Угоди з ЄС, у той час як серед 

респондентів віком понад 60 років – лише 45 % [452], що є вже 

прогнозованою різницею у ставленні до євроінтеграції України за 

віковим критерієм відповідно до всіх соціологічних досліджень.  

Нагадаймо, що показник громадської підтримки євроінтеграції 

загалом, а не конкретного аспекту підписання Угоди про асоціацію з 

ЄС, також становив до 50 % до Вільнюського саміту, як показували 

практично всі соціологічні дослідження в Україні. 

Знаний західний науковець Д. Дайнен підкреслює, що в історії ЄС 

були приклади того, як громадська думка спочатку ставилася негативно 

до певної ініціативи ЄС, а пізніше змінювала своє ставлення на 

позитивне. При цьому в певних випадках, як, наприклад, запровадження 

єдиної європейської валюти євро, управлінці Євросоюзу ухвалили 

рішення, незважаючи на негативне ставлення до нього серед громадян, 

яке пізніше змінювалося на позитивне. Так, через два роки після 

введення валюти євро кількість його прибічників та противників серед 

громадян була приблизно однаковою (47 % – «за» і 44 % – «проти»), а 

вже 2006 р. 60 % населення ЄС підтримували євро, причому найбільше 

відсоток прихильників євро зріс у Німеччині, 60 % громадяни якої 

виступали проти його введення в 1990-х рр. Отож враховуючи 
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викладене, відомий західний спеціаліст з ЄС Д. Дайнен зробив висновок, 

що принаймні щодо певних питань політичні лідери ЄС можуть 

раціонально стверджувати, що їхні рішення випереджають громадську 

думку [524, с. 101-104]. Засновуючись на цих аргументах відомого 

дослідника і наведених фактах, можна припустити, що приймаючи 

державно-управлінські рішення можливо не завжди потрібно їх 

базувати лише на громадській думці, якщо рішення є виваженим і 

рекомендованим відповідними спеціалістами, адже громадське ставлення 

до різних питань може змінюватися, особливо якщо до певного 

рішення немає негативного ставлення абсолютної більшості населення.  

Оцінюючи зацікавленість ЄС у співробітництві з Україною, опитані 

Центром Разумкова у квітні 2013 р. громадяни України найчастіше 

вказували, що ЄС зацікавлений: 1) у використанні її природних ресурсів 

(48 %); 2) у використанні її інтелектуального, наукового потенціалу і 

робочої сили (44 %); 3) в українському ринку для товарів ЄС (41 %); 

4) у виведенні України з-під впливу Росії (31 %); 5) у транзиті 

енергоносіїв з Росії (31 %) [124, с. 107]. Власне, згідно з опитуванням 

Центру Разумкова у квітні 2013 р., відмова від вступу України до ЄС 

громадянами України найбільш мотивувалася таким чинником, як 

«нас не чекають в ЄС» (19 %) [124, с. 105].  

Відповідно, доцільно проаналізувати ставлення громадян ЄС до 

його розширення. Зауважимо, що до розширення 2004 р., а особливо 

2007 р. більшість людей в ЄС не звертали значної уваги на вступ нових 

членів до організації. Однак після розширень ЄС на Схід європейців 

почали тривожити справжні і вигадані історії міграцій людей зі 

східних держав Європи до західних, а також пов’язані з ними питання 

працевлаштування, соціальної політики і соціальної нерівності. Це 

ставлення громадян держав-членів ЄС до практично нескінченного 

процесу вступу до Євросоюзу нових держав Європи отримало назву 

«втома від розширень» [524, с. 486]. Безперечно, розширення ЄС 

останнім часом стало дуже ускладненим процесом через, з одного 

боку, неузгодженість між збільшенням кількості політик та 

інституційної складності Євросоюзу, а з іншого – достатньо низьким 

розвитком економік, нерозвиненістю адміністративних можливостей і 

демократичних засад у більшості нових держав-членів ЄС у XXI ст., 

так само як і майбутніх можливих його членів. При цьому, на 

переконання Д. Дайнена, такій державі, як Україна, буде складно 

виконати критерії членства в ЄС [524, с. 484].  
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Суттєве значення має і те, що громадська думка «старих» 15 держав-

членів об’єднання змінювалася на більшу підтримку розширення ЄС у 

2004 р. Так, наприклад, 2000 р. 44 % населення підтримувало 

розширення ЄС на Схід, а 35 % були проти цього. Натомість через два 

роки, у 2002 р., уже 55 % підтримувало вступ до ЄС нових держав з 

регіону ЦСЄ, а 37 % виступали проти [524, с. 99]. З огляду на 

зазначене, відзначимо, що кількість тих, хто негативно ставився до 

розширення ЄС на Схід у 2004 р., залишалася приблизно однаковою, а 

кількість тих, хто підтримував членство в Євросоюзі постсоціалістичних 

держав ЦСЄ, зростала з часом. На думку автора цього дослідження, 

така позитивна динаміка громадської підтримки розширення ЄС 

відбулася за рахунок згодом позитивного ставлення до цього процесу 

тих, хто раніше не мав визначеної позиції з цього питання. 

За період 2001-2009 рр., наприклад, ставлення європейців до того, 

чи позитивним є членство їхньої держави в ЄС, змінювалося: у 

середньому 53-55 % мали позитивне ставлення до цього, з 

мінімальним показником 48 % у 2003-2004 рр., і найбільшим – 58 % у 

2007 р. [524, с. 99]. Найвища оцінка членства в ЄС у 2007 р. 

пояснюється, на думку автора цього дослідження, на той час ще 

високим рівнем економічного розвитку ЄС до світової фінансової 

кризи 2008 р., а тому загалом зменшенням негативних очікувань від 

розширення як у старих, так і в нових державах-членах ЄС. 

Динаміку ставлення європейців до подальшого розширення 

Євросоюзу після світової фінансово-економічної кризи (2007-2011 рр.) 

проаналізували західні науковці Д. Ді Мауро і М. Фрайл. Вони дійшли 

висновку, що загалом громадськість стала менш схвально ставитися до 

вступу нових держав до ЄС. Так, наприклад, у 2008 р. 36 % людей в 

ЄС були проти майбутніх розширень Євросоюзу; із 2009 р. їхня 

кількість становила 40 % і досягла двох піків – 45 % у травні 2010 р. і 

50 % в листопаді 2011 р. Водночас кількість європейців, які виступали 

за подальше розширення меж ЄС, із 2009 р. стала меншою від 50 % 

[522, c. 1]. Згодом, наприкінці 2011 р., у середньому по ЄС лише 39 % 

європейців підтримували розширення Євросоюзу; при цьому саме в 

регіоні Східної Європи зберігалася найбільша підтримка цього 

процесу серед громадськості [522, c. 2].  

Якщо охарактеризувати підтримку громадськістю ЄС вступу до 

Євросоюзу інших держав Європи (див. рис. 5.1), то вона зменшилася 

2010 р., порівняно з 2008 р., але не значно.  
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Рис. 5.1. Підтримка громадськістю ЄС вступу до Євросоюзу інших 

держав Європи, % 
 

Джерело: [522, c. 3] на основі соціологічних даних Євробарометра за 2008 та 

2010 рр. 

 

Відзначимо приклад Хорватії, який показує, що підтримка європейцями 

можливого членства України в ЄС є достатньо значною (відразу після 

Хорватії – 41-47 %) і приблизно на рівні з державами Балкан, що є 

кандидатами на вступ до ЄС: Чорногорія, КЮР Македонія, Сербія. 

Показово, що переважно громадяни нових держав-членів ЄС із 

регіону ЦСЄ (за винятком Болгарії, Угорщини та Латвії) вважали, що 

їхня держава отримала вигоди від членства в Євросоюзі [524, с. 99]. 

Така позитивна оцінка наслідків членства в ЄС населенням нових 

держав-членів об’єднання є важливою як переважно позитивний приклад 

для України громадської думки у своїх державах-сусідах ЦСЄ.  

Відзначимо, що в Україні деколи висловлюється припущення щодо 

необхідності проведення загальнонаціонального референдуму з 

приводу вступу держави до ЄС для того, щоб громадськість висловила 

свою думку щодо цієї стратегічної мети України. Зрештою, національні 

референдуми дозволяють громадянам висловлювати власну думку з 

приводу якоїсь чітко визначеної, але водночас важливої теми, у тому 

числі і в ЄС. 

Так, із 1990 р. до сьогодні загалом 34 національні референдуми 

було проведено щодо вирішення питань, пов’язаних з європейською 

інтеграцією [536]. Узагалі в Євросоюзі не кожна держава використовує 

національні референдуми для вирішення євроінтеграційних питань. До 
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того ж така форма залучення громадян до процесу ухвалення рішень в 

ЄС використовувалася щодо певних аспектів, але референдуми з часом 

почали відігравати дедалі важливішу роль у процесі європейської 

інтеграції. При цьому помітно, що збільшився моральний і політичний 

тиск щодо їх використання в ЄС, на думку Д. Дайнена. За його 

категоризацією, більшість референдумів з приводу євроінтеграційних 

питань підпадають під дві основні категорії [524, с. 115-117] 

(див. додаток Р). 

Перша категорія – референдуми щодо того, чи приєднуватися до 

Євросоюзу: Данія, Ірландія, Норвегія 1972 р.; Фінляндія, Австрія і 

Швеція 1994 р.; дев’ять держав, що вступали в ЄС у 2004 р., за 

винятком Кіпру, провели референдуми 2003 р. – Словенія, Угорщина, 

Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Чеська Республіка. Друга 

категорія референдумів – загальнонаціональне голосування з приводу 

того, чи підтримати нову угоду Євросоюзу [524, с. 115-117]. 

У референдумах, які відбулися у XXI ст., результати були 

позитивними і рівень підтримки населенням членства в ЄС був 

особливо високим (див. табл. 5.7). Наприклад, у Словаччині, Литві і 

Словенії 90-92 % населення підтримали вступ до ЄС на національних 

референдумах [524, с. 115-117]. 

Таблиця 5.7 

Рівень підтримки населенням членства в ЄС на національних 

референдумах, % 
 

Держава Дата проведення Результат, 

% 

Результат 

(так/ні) 

Мальта 8 березня 2003 р. 53,6 % так 

Словенія 23 березня 2003 р. 89,2 % так 

Угорщина 12 квітня 2003 р. 83,8 % так 

Литва 11 травня 2003 р. 91 % так 

Словаччина 16-17 травня 2003 р. 92,5 % так 

Польща 8 червня 2003 р. 77,4 % так 

Чеська Республіка 13-14 червня 2003 р. 77,3 % так 

Естонія 14 вересня 2003 р. 64 % так 

Латвія  20 вересня 2003 р. 67 % так 
 

Джерело: розроблено автором на основі [535, c. 4; 625]. 

 

При цьому відзначимо, що в двох державах, які приєдналися до ЄС 

2007 р., а саме в Румунії та Болгарії, національних референдумів із 

приводу членства в ЄС не проводилося у зв’язку з високим рівнем 

підтримки євроінтеграції громадськістю, як показували загальнонаціональні 

опитування в цих державах. Наприклад, у 2004 р., коли вже було 
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завершено переговори про вступ Румунії до ЄС, опитування 

громадської думки показувало, що 80 % румун підтримують членство 

держави в Євросоюзі [535, c. 4].  

Слід особливо підкреслити, що, як показує проведене автором 

дослідження і практика інших держав ЄС, проводити референдум 

доречно на заключній стадії переговорів про вступ, коли вже 

визначено дату приєднання, адже саме на цьому етапі євроінтеграції 

всі держави-кандидати на той час на вступ до ЄС провели національні 

референдуми, а саме – за рік до передбаченої дати приєднання до 

цього європейського об’єднання.  

Відзначимо, що європейські держави – не члени ЄС беруть участь у 

багатьох політиках ЄС. Наприклад, чотири держави Західної Єворопи – 

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія – є членами ЄАВТ, 

однак не ЄС. Тим не менш, три з них – Ісландія, Ліхтенштейн і 

Норвегія – беруть участь у ЄЕП, що є ініціативою ЄС й інтегрує ці 

держави до більш тісних відносин з Євросоюзом у сферах ринку, 

конкуренції та деяких інших основних сфер економічної політики. На 

сьогодні ЄЕП є фактично найбільшим у світі комерційним блоком 

[524, с. 486]. Отож держави – не члени ЄС з Європи активно беруть 

участь у багатьох ініціативах ЄС і в певних галузях інтегровані до нього. 

Норвегія та Швейцарія є єдиними континентальними державами 

Західної Європи, що не є членами ЄС або такими, що активно прагнуть 

членства в ньому. Вони мають спільні риси: по-перше, обидві є досить 

націоналістичними державами, по-друге, обидві є багатими державами. 

Проте відрізняються вони в підході до політики безпеки – у той час як 

Норвегія є членом НАТО, Швейцарія – нейтральна держава. 

Парадоксально, що хоча обидві держави є євроскептиками, приблизно 

половина їхнього населення та державних управлінців підтримують 

подальшу європейську інтеграцію своїх держав. При цьому, 

наприклад, Норвегія вже розвинула досить тісні відносини з ЄС, навіть 

роблячи внески до його бюджету і беручи участь у певних політиках 

Євросоюзу [524, с. 486]. Нагадаймо, що 1972 і 1994 рр. населення 

Норвегії на загальнонаціональному референдумі проголосувало проти 

вступу держави до ЄС вже після підписання угод про вступ між 

Норвегією та ЄС. Тим не менш, Євросоюз і Норвегія достатньо тісно 

інтегрувалися в різних галузях, залишивши осторонь відносин 

членство як результат європейської інтеграції Норвегії.  

Ще одним прикладом тісної інтеграції з ЄС у різних галузях без 

членства в цій організації є Швейцарія. Її державні управлінці 

вирішили не прагнути членства в ЄС після того, як громадяни Швейцарії 
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виступили проти приєднання держави до ЄЕП на загальнонаціональному 

референдумі у грудні 1992 р. Тим не менш, пізніше уряди цієї держави 

продовжували політику європейської інтеграції де-факто. У результаті 

цього жодна інша держава, як Швейцарія, немає стільки угод з ЄС у 

різних галузях, починаючи від вільної торгівлі до участі в Шенгенському 

візовому режимі [524, с. 487].  

Крім того, такі держави – не члени ЄС, як Норвегія, Швейцарія та 

Ісландія, підписали Шенгенську конвенцію і є учасниками Шенгенського 

простору. Тобто вони інтегровані з ЄС в аспекті свободи пересування 

людей – однієї з основоположних свобод ЄС відповідно до ЄЄА.  

До того ж Ісландія, яка традиційно не була зацікавлена у вступі до 

ЄС через побоювання впливу інтеграції на свою ідентичність та 

економіку, у першу чергу втрату контролю над прибутковим прибережним 

рибальством, у 2009 р. подала заявку на вступ до ЄС після свого 

економічного колапсу у зв’язку з наслідками світової фінансово-

економічної кризи 2008 р. [524, с. 487]. 

Вищезазначене свідчить, що, як показує приклад Норвегії, 

Швейцарії та Ліхтенштейну, навіть без членства в Євросоюзі Україні 

важливим буде інтегруватися до ЄС у різних галузях (див. додаток С., 

додаток Т).  

Таким чином, у цьому підрозділі було узагальнено розвиток 

стратегії ЄС до України на сучасному етапі, включно з його фінансовою 

складовою; досвід держав – не членів ЄС у тісній співпраці й 

інтеграції з різними галузевими політиками Євросоюзу; громадську 

думку населення України до інтеграції до ЄС, а також ставлення 

громадян – членів об’єднання до перспектив його подальшого 

розширення; інститут референдуму як механізм залучення громадян до 

оцінки євроінтеграції. На основі таких узагальнень автором цього 

дослідження було запропоновано шляхи вдосконалення реалізації 

стратегії України на інтеграцію до Євросоюзу. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1.  Україна та ЄС із 2007 р. почали переговори про укладення нової 

посиленої Угоди між Сторонами, що включає також створення ЗВТ. 

Механізм асоційованого членства передбачений статтею 217 розділу V 

«Міжнародні угоди» консолідованого тексту договору про функціонування 

Євросоюзу. Варто враховувати, що базовим елементом підготовки 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС був переговорний процес, 

увага в якому головним чином була зосереджена на торговельній 
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частині Угоди. Загалом упродовж 2007-2012 рр. відбувся 21 раунд 

переговорів щодо Угоди про асоціацію і 18 раундів переговорів щодо 

створення ЗВТ. Однак очікуваного підписання Угоди про асоціацію 

між Україною та Євросоюзом, включно зі створенням ЗВТ між 

Україною та ЄС, на Вільнюському саміті Східного партнерства в 

листопаді 2013 р. так і не відбулося.  

2.  Механізм укладання нової посиленої Угоди між ЄС та Україною 

полягав у такому. По-перше, делегацію Євросоюзу на переговорах було 

представлено ЄК в особі заступника генерального директора із 

зовнішніх відносин як глави делегації; головуючою в ЄС державою, 

яка відстоювала позиції держав-членів Євросоюзу з тих питань, в яких 

немає виключної компетенції ЄС; Радою Міністрів ЄС, що обговорювала 

політичні та безпекові питання. По-друге, для ведення переговорного 

процесу з українського боку Указом Президента України у 2007 р. було 

сформовано делегацію України, до складу якої увійшли заступники 

міністрів, посадовці Секретаріату Президента, КМУ і ВРУ. Водночас 

було створено чотири спільні робочі групи з метою змістовного 

наповнення угоди в таких сферах, як політичний діалог, зовнішня 

політика і політика безпеки; юстиція, свобода і безпека; економічне та 

секторальне співробітництво, питання щодо розвитку людського 

потенціалу; ЗВТ, яка почала працювати пізніше, ніж інші три групи, а 

саме – після завершення формальних процедур вступу України до СОТ.  

3.  Під час переговорного процесу щодо укладання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС Сторонами було укладено низку угод, 

які спрямовані на успішне її виконання, наприклад «Про реадмісію 

осіб», «Про спрощення оформлення віз», «Про стратегічне спів-

робітництво». Усі ці угоди спрямовані на поступове створення режиму 

свободи пересування людей між Україною та ЄС. Так, у 2010 р. 

українській Стороні було передано План дій із лібералізації ЄС 

візового режиму для нашої держави, який передбачено реалізувати у 

два етапи. Україна та Євросоюз зобов’язалися вжити послідовних 

кроків для встановлення безвізового режиму після виконання відповідних 

умов. Президентом України 2011 р. було схвалено Національний план 

щодо виконання Плану дій із лібералізації ЄС візового режиму для 

України, виконання якого стало дієвим інструментом для проведення 

реформ в міграційно-візовій та інших сферах. Тим не менш, процесу 

лібералізації візового режиму між нашою державою та ЄС, який 

почався 2010 р., на жаль, не можна надати позитивної оцінки, адже 

навіть перший етап Плану дій із лібералізації ЄС візового режиму не 

було виконано Україною станом на 2013 р. 
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4.  У результаті аналізу автором цього дослідження Угоди про 

асоціацію між Україною і ЄС можна узагальнити, що її положення не 

визначають перспективи членства України в Євросоюзі за умови 

належної імплементації Угоди нашої державою, адже в преамбулі 

наголошено, що Угода не визначає наперед майбутній розвиток відносин 

між Сторонами, залишаючи його відкритим. Доречно зауважити, що в 

угодах про асоціацію ЄС з державами ЦСЄ також не було положень 

щодо визначеної перспективи членства і точних термінів вступу до 

Євросоюзу, але в преамбулі Угоди про асоціацію між Польщею та ЄС у 

результаті наполягань польської сторони було відзначено її намір стати 

членом ЄС. З огляду на проведену автором цього дослідження 

характеристику положень Угоди про асоціацію між ЄС та Польщею 

вбачається, що визнання в її преамбулі перспективи членства Польщі в 

ЄС унаслідок належної імплементації Угоди призвело до визначення 

цілей надання відповідних рамок для поступової інтеграції цієї 

держави ЦСЄ до Євросоюзу і забезпечення з боку ЄС основи для 

фінансової та технічної допомоги Польщі. До того ж Угодою було 

обумовлено, що Польща виконуватиме обов’язкові умови інтеграції до ЄС.  

5.  Згідно з Угодою про асоціацію, механізмом регулярного 

політичного діалогу на найвищому рівні між Сторонами є щорічні 

саміти Україна – ЄС за участю Президента України, Президента ЄР та 

Президента ЄК. 

Інституційний механізм співпраці між Україною та ЄС, відповідно 

до Угоди, представлено автором цього дослідження у вигляді схеми 

взаємозв’язків між елементами інституційного механізму інтеграції 

України та ЄС. Він складається з: 1) засідань Ради асоціації, до структури 

якої входить Комітет асоціації з підкомітетами; 2) регулярних зустрічей 

між на рівні міністрів закордонних справ України та ЄС; 3) Парла-

ментського комітету асоціації; 4) Платформи громадянського суспільства. 

У результаті аналізу інституційного механізму Угоди можна 

стверджувати про включення представників громадянського суспільства 

України та ЄС в інституційний механізм реалізації Угоди про асоціацію 

шляхом створення Платформи громадянського суспільства. Отже, це 

означає залучення громадян до подальшої реалізації процесу інтеграції 

обох Сторін, а також до його моніторингу й оцінки з метою 

вдосконалення.  

Характерно, що в Угоді про асоціацію між Польщею та ЄС також 

було запропоновано політичний діалог на найвищому рівні, а також на 

міністерському рівні шляхом створення Ради асоціації. У результаті 

аналізу положень про Раду асоціації Угоди про асоціацію між 
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Польщею та ЄС зауважимо, що вони аналогічні до Ради асоціації, яка 

створюється відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та 

Євросоюзом. Зрештою, як в одній, так і в іншій Угоді передбачено 

заснування Комітету асоціації, який надає допомогу Радi асоціації в її 

роботі, а також Парламентського комітету асоціації. Проте в Угоді з 

Польщею не було передбачено створення Платформи громадянського 

суспільства, що і є головною відмінністю інституційного механізму 

обох Угод. 

6.  Порядок денний асоціації Україна – ЄС – це остаточна назва 

нового практичного інструмента на заміну Плану дій Україна – ЄС, 

інструмент підготовки сторін до реалізації Угоди про асоціацію до 

моменту набуття нею чинності. У результаті аналізу автором цієї праці 

оновленого Розподілу компетенції органів державної влади та спільних 

органів Україна – ЄС із виконання ПДА можна узагальнити, що всі 

органи виконавчої влади України задіяні до підготовки Сторін з метою 

реалізації Угоди про асоціацію у різних галузях до набуття нею 

чинності. Крім того, до реалізації Угоди у різних галузях залучені 

також Спільний Комітет на рівні старших посадових осіб ПДА, 

Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС, а також 

підкомітети в рамках Комітету із питань співробітництва між Україною 

та ЄС: 1) підкомітет з питань торгівлі та інвестицій; 2) підкомітет з 

економічних та соціальних питань, з питань фінансів і статистики; 

3) підкомітет з питань політики у сфері підприємництва, конкуренції, 

співробітництва в регуляторній сфері; 4) підкомітет з питань 

енергетики, транспорту, ядерної безпеки та екології; 5) підкомітет з 

питань митного та транскордонного співробітництва; 6) підкомітет з 

питань юстиції, свободи і безпеки; підкомітет з питань науки і 

технології, досліджень та розробки, освіти, культури, громадського 

здоров’я, інформаційного суспільства і медіа.  

7.  На переконання автора цього дослідження, Україна, як раніше 

Польща до свого членства в ЄС, становить для об’єднання певні виклики, 

по-перше, в економічній сфері, по-друге, у сфері управління на 

наднаціональному рівні Євросоюзу. Приміром, Україна – велика 

європейська держава за територією, що приблизно відповідає лише 

території Франції і є значно більшою за території решти держав 

Європи, наприклад Іспанії, а тим паче Німеччини, Республіки Польща і 

Великої Британії. Іншим важливим фактором інтеграції України до ЄС 

є її велика кількість населення – 45,4 млн, що практично дорівнює 

кількості населення Іспанії – 45,3 млн, а також є більшим за населення 

Польщі (38 млн). З усіх держав Європи лише такі держави мають 
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більше населення, ніж Україна, як Німеччина – 82 млн, Франція –  

62,6 млн, Сполучене Королівство – 61,9 млн, Італія – 60,1 млн, а також 

Іспанія – 45,3 млн населення. Зважаючи на зазначене, автор цієї роботи 

вважає, що Україна як член Євросоюзу може значно вплинути на 

розстановку сил на наднаціональному рівні управління в ЄС, а саме в 

Раді Міністрів як в основному центрі ухвалення рішень в Євросоюзі, а 

також в ЄП, за умови збереження таких правил формування цих 

інститутів, які існують зараз відповідно до Лісабонського договору.  

8.  Вважаємо, що у зв’язку з реалізацією євроінтеграційної стратегії 

України коригуванню підлягає й політика безпеки України в будь-якому 

випадку просування євроінтеграції, особливо за умови неотримання 

повноправного членства в ЄС за прикладом або Швейцарії (нейтральна 

держава), або Норвегії (член НАТО). При цьому потрібно пам’ятати, 

що Швейцарія, а також інші держави Європи, які не є членами 

Організації Північноатлантичного договору (Австрія, Ірландія, Боснія і 

Герцеговина, Сербія, Македонія, Кіпр, Андорра, Ліхтенштейн, Монако, 

Сан Маріно, Ватикан), фактично географічно знаходяться в оточенні 

держав Північноатлантичного Альянсу, у той час як інші європейські 

держави (Швеція, Фінляндія, Грузія, Молдова, Білорусь), як і Україна, 

мають спільний із НАТО кордон. 

9.  У кінці 2013 р. ЄП проголосував за запровадження нового 

інструмента ЄПС – ЄІС та затвердив його фінансування в розмірі 

15 432 млрд євро на 2014-2020 рр., тобто на наступні сім бюджетних 

років ЄС. Отож із 2014 р. ЄІСП замінено на ЄІС, в рамках якого і 

фінансуватиметься ЄПС в новому бюджетному періоді в ЄС із 2014 до 

2020 р. У «Бюджеті для Європи – 2020» на 2014-2020 рр. передбачено 

щорічне збільшення фінансування ЄПС (з 2 100 млрд євро 2014 р. до 

2 514 млрд євро 2020 р.). Проте якщо порівнювати ці щорічні суми з 

бюджетом ЄПС у 2013 р. – 2 268 млрд євро, – то можна побачити 

навіть зменшення фінансування у 2014 р. (2 100 млрд євро), а лише з 

2018 р. щорічно фінансування ЄПС передбачене вищим за показник 

2013 р. 

10.  Громадяни держав-членів ЄС із регіону ЦСЄ (за винятком 

Болгарії, Угорщини і Латвії) переважно вважають, що їхня держава 

отримала вигоди від членства в Євросоюзі. Така позитивна оцінка 

наслідків вступу в ЄС населенням нових держав-членів об’єднання є 

важливим прикладом для продовження реалізації стратегічної мети 

України – членства в ЄС. Вивчення ставлення громадян ЄС до його 

розширення показало, що рівень негативного ставлення до розширення 

Євросоюзу на Схід у 2004 р. залишився приблизно однаковим. Натомість 
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кількість тих, хто підтримував членство в ЄС постсоціалістичних 

держав ЦСЄ, зростала з часом. На думку автора цього дослідження, 

така позитивна динаміка громадської підтримки розширення ЄС 

відбулася за рахунок згодом позитивного ставлення до цього процесу 

тих, хто раніше не мав визначеної позиції з цього питання. Убачаємо, 

що низький показник оцінки членства в ЄС у 2003-2004 рр. можна 

пояснити побоюваннями населення держав-членів ЄС розширення 

його меж у 2004 р. та його можливих негативних наслідків для «старих» 

15 держав-членів об’єднання. Водночас найвища оцінка позитиву 

членства в ЄС саме 2007 р. нами пояснюється ще високим рівнем 

економічного розвитку ЄС на той час до світової фінансової кризи 

2008 р., а тому загалом зменшенням негативних очікувань від розширення 

як у старих, так і в нових державах-членах ЄС. 

Аналіз громадської думки в державах-членах ЄС щодо потенційного 

вступу нових держав до об’єднання вже під час фінансово-економічної 

кризи показав, що найменше громадяни держав-членів Євросоюзу 

підтримують вступ таких держав, як Туреччина, Албанія та Косово (у 

середньому 30-38 %). На нашу думку, це може у тому числі 

пояснюватися тим, що переважна більшість населення цих держав 

сповідує іслам, що не відповідає загальноєвропейським християнським 

цінностям. Найбільше ж європейці схвалюють (близько 80 %) подальше 

розширення ЄС за рахунок таких економічно розвинених держав, як 

Норвегія і Швейцарія, які не прагнуть повноправного членства в 

Євросоюзу. На третьому місці в підтримці європейців членства в ЄС 

можна визначити Ісландію, економіка якої значно постраждала від 

наслідків світової фінансово-економічної кризи, після чого Ісландія 

заявила про свій намір набути членства в Євросоюзі і отримала статус 

держави-кандидата на вступ. На четвертому місці у підтримці 

громадськості ЄС була Хорватія (близько 50 %), яка й вступила до 

Євросоюзу 1 липня 2013 р. Таким чином, приклад Хорватії показує, що 

підтримка європейцями можливого членства України в ЄС є достатньо 

великою (відразу після Хорватії – 41-47 %) і приблизно на рівні з 

державами Балкан, що є кандидатами на вступ до ЄС: Чорногорія, 

КЮР Македонія, Сербія. 

11.  Підкреслимо, що в Євросоюзі не кожна держава використовує 

національні референдуми для вирішення євроінтеграційних питань, 

хоча референдуми з часом почали відігравати дедалі важливішу роль у 

процесі європейської інтеграції. Референдуми в ЄС можна розділити 

на дві категорії: перша категорія – референдуми в державах-кандидатах 

на вступ щодо того, чи приєднуватися до Євросоюзу; друга категорія 



 

Ю. В. Палагнюк 
 

293 

референдумів – загальнонаціональне голосування в державах-членах 

ЄС з приводу того, чи підтримати нову угоду об’єднання. На 

заключному етапі євроінтеграції держави-кандидати на той час на 

вступ до ЄС провели національні референдуми, а саме за рік до 

передбаченої дати приєднання до цього європейського об’єднання. 

Відзначимо, що результати референдумів щодо членства в ЄС, які 

відбулися у XXI ст., були позитивними, а рівень підтримки населення 

вступу до ЄС – особливо великим.  

12.  Аналіз громадської думки щодо європейської інтеграції України 

автором цього дослідження було проведено в період від початку 

переговорів про укладання нової посиленої Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС і дотепер відповідно до даних соціологічних досліджень 

різних дослідницьких установ, таких як Інститут соціології НАН України, 

Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, Київський 

міжнародний інститут соціології, Центр соціальних та маркетингових 

досліджень «СОЦИС», соціологічна служба Центру Разумкова, «GfK 

Ukraine» тощо.  

Виявлено загальні тенденції і незначну зміну ставлення громадськості 

до європейської інтеграції України. Так, узагальненням аналізу 

громадської думки щодо інтеграції України до ЄС є те, що до цього 

процесу немає позитивного ставлення абсолютної більшості громадян 

України незалежно від регіональних і вікових відмінностей. Однак 

така ситуація почала змінюватися наприкінці 2013 – на початку 2014 р. 

в бік більшої підтримки євроінтеграції України. Як показують 

результати опитування думки щодо євроінтеграції серед молоді 

України, відчуття себе європейцем і бажання вступу України до ЄС 

корелюють між собою. Зазначене дозволяє зробити висновок, що саме 

високий рівень матеріального добробуту і дотримання основних 

цінностей демократії, на думку переважної більшості громадян 

України, відрізняють громадян держав-членів ЄС від українців, а брак 

цих факторів заважає громадянам нашої держави відчувати свою 

приналежність до європейської спільноти. 

13.  Суттєвим висновком є те, що європейські держави – не члени 

ЄС беруть участь у багатьох політиках ЄС. Тому можна говорити, що і 

без повноправного членства в Євросоюзі європейська держава, у тому 

числі й Україна, може бути сильно інтегрованою до ЄС, беручи участь 

у багатьох його спільних політиках. Так, незважаючи на негативні 

результати референдумів близько 20 років тому щодо інтеграції 

Норвегії і Швейцарії до ЄС, обидві держави розвивали настільки тісне 

співробітництво з Євросоюзом, що фактично є інтегрованими до ЄС у 
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багатьох галузях. Окрім того, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн беруть 

участь в ініціативі ЄС – ЄЕП, що й інтегрує ці держави до більш тісних 

відносин з Євросоюзом у сферах ринку, конкуренції та деяких інших 

основних сфер економічної політики. Фактично ж у сучасних умовах в 

Європі лише держави з високим рівнем економічного розвитку і 

добробуту можуть не прагнути повноправного членства в ЄС, як 

Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, однак все ж таки інтегруються до 

нього економічно. Приклад Ісландії показує, що як тільки в державі 

починається економічна криза, вона прагне вже не тільки економічної 

інтеграції з ЄС, а й повноправного членства через можливість 

отримання допомоги ЄС його державам-членам. 
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На основі проведеного аналізу в монографії здійснено теоретичне 

узагальнення і наведено нове вирішення наукової проблеми обґрунтування 

теоретичних, методологічних засад та механізмів формування і 

реалізації державної політики України у сфері європейської інтеграції. 

Отримані результати в процесі дослідження дозволяють зробити такі 

узагальнювальні висновки та рекомендації, що мають теоретичне і 

практичне значення. 

1. Прослідковано еволюцію науково-теоретичних засад державної 

євроінтеграційної політики в зарубіжній науці, починаючи від засновників 

теорій європейської інтеграції і закінчуючи вже сучасними західними 

дослідниками, праці яких переважно присвячено подоланню наслідків 

світової фінансово-економічної кризи, галузевим політикам ЄС, а 

також удосконаленню системи управління ЄС у складі 28 держав. 

Виявлено, що вивчення процесу європейської інтеграції у західній 

науці після Другої світової війни зводилося до пояснення сутності 

нового об’єднання і різних перспектив його розвитку залежно від 

системи управління в ньому. Однак після створення Євросоюзу у 

1990-х рр. значний поштовх у зарубіжній науці отримав аналіз його 

багаторівневої структури і врядування. 

Враховуючи проаналізовані виклики ЄС на сучасному етапі та 

однозначно невизначені перспективи його розвитку в майбутньому 

внаслідок спроб подолання результатів економічної та політичної 

кризи, можна зробити певні висновки щодо стратегії інтеграції 

України до Євросоюзу. Так, у коротко- і середньотерміновому вимірі 

така ситуація в ЄС не повинна вплинути на розвиток відносин України 

та ЄС, а метою державної політики України у сфері євроінтеграції на 

цей час залишатиметься підписання всіх положень нової посиленої 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що включатиме створення 

ЗВТ між Сторонами, та її ратифікація. Проте досягнення стратегічної, 

довгострокової мети України, що полягає в отриманні членства в ЄС, 

залежатиме також і від того, коли і як Євросоюз подолає негативні 

наслідки світової фінансово-економічної кризи і яким чином буде 

розвиватися в майбутньому. 

2. Дослідження ступеня наукової розробки проблеми у вітчизняній 

науці показало, що багатоаспектна проблематика європейської інтеграції 
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нашої держави становить постійний науковий інтерес українських 

учених. Їхні напрацювання було систематизовано автором цієї роботи 

відповідно до галузей наук: державне управління, політологія, 

економіка, історія та право. Узагальнено, що проблематика розвитку 

ЄС в напрямі більш тісної інтеграції, а також зміст та виклики реалізації 

стратегії європейської інтеграції України, були і залишаються предметом і 

об’єктом постійних наукових досліджень вітчизняних учених. Разом із 

тим існує необхідність продовження наукових розробок з означеної 

проблематики в Україні, адже недостатньо вивченим у галузі 

державного управління залишається комплексний механізм державної 

політики України у сфері євроінтеграції, на що й спрямовано це 

дослідження.  

3. Охарактеризовано процес поглиблення інтеграції в ЄС і його 

розширення, який показав, що він має два взаємопов’язані вектори: 

стратегія щодо подальшої інтеграції Євросоюзу на його різних рівнях – 

національному держав-членів і наднаціональному рівні, а також 

стратегія держав – не членів об’єднання щодо інтеграції до нього. 

Виокремлено різні механізми реалізації стратегії розширення ЄС на 

Схід: фінансовий (програми допомоги PHARE, SAPARD, ISPA); 

політичний (багатосторонній структурований діалог); економічний 

(створення ЗВТ); правовий (укладання і реалізація Європейських угод 

або ж Угод про асоціацію з державами ЦСЄ); інституційний, установлений 

в угодах про асоціацію з ЄС, – створення і функціонування трьох 

основних інститутів в межах асоціації з Євросоюзом (Рада асоціації, 

Комітет асоціації та Міжпарламентський комітет асоціації) та інші. 

4. Проаналізовано сутність і показано взаємозв’язок категорій, що 

складають поняття державної євроінтеграційної політики: «державна 

політика» та «європейська інтеграція», які було охарактеризовано, у 

першу чергу, згідно з визначеннями як вітчизняних, так і закордонних 

науковців.  

Порівняння та докладний аналіз автором підходів до визначення 

змісту поняття «державна політика» (або «публічна політика») 

дозволило запропонувати власне бачення визначення цієї дефініції: 

державна політика – це ухвалене на конституційних засадах із 

залученням громадськості стратегічне рішення з чітким визначенням 

результатів, яке є засобом забезпечення суспільних потреб у тій чи 

іншій сфері і реалізується органами державного управління. 

Аналіз визначення поняття «європейська інтеграція» засвідчив про 

недостатнє тлумачення цього терміна у вітчизняній науці державного 

управління. Тому в результаті міждисциплінарного аналізу різних 
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видів інтеграції (політична, економічна, міжнародна, правова, 

соціальна  тощо) і визначення змісту поняття «європейська інтеграція» 

запропоновано авторську дефініцію цієї категорії в державному 

управлінні: європейська інтеграція – це процес об’єднання держав 

Європи, що заснований перш за все на економічній інтеграції, включає 

в себе інші види інтеграції і потребує вироблення та реалізації спільної 

наднаціональної політики в різних сферах суспільного життя.  

Базуючись на характеристиці і співставленні понять «державна 

політика» та «європейська інтеграція», що складають термін «державна 

євроінтеграційна політика», вважаємо доцільним викласти в такому 

розумінні поняття «державна євроінтеграційна політика»: це 

стратегічний курс, спрямований на європейську інтеграцію в різних 

сферах у процесі об’єднання Європи, що формується, здійснюється й 

оцінюється органами державного управління та громадськістю.  

5. На основі узагальнення концептуально-методологічних засад та 

підходів до аналізу державної євроінтеграційної політики обґрунтовано 

використання підходу до аналізу державної політики відповідно до 

трьох етапів: формування, реалізація та оцінка державної політики. 

Визначено, що відповідно до цілей аналізу державної політики 

дослідження державної євроінтеграційної політики відповідає «аналізу 

самої політики» як категорії аналізу державної політики. Відповідно, 

це аналітично-пояснювальне наукове дослідження, яке ставить за мету 

вивчення процесу формування і реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції для кращого розуміння її змісту та результатів. 

Виходячи з того, що реалізація державної політики здійснюється за 

допомогою комплексного механізму державного управління, який 

включає набір окремих механізмів, у цьому дослідженні проаналізовано 

комплексний механізм державного управління у сфері європейської 

інтеграції України, який включає набір окремих механізмів, а саме: 

договірно-правовий, політичний, інституційний, економічний та інші 

механізми формування і реалізації державної політики інтеграції 

України до Євросоюзу.  

6. Проведений аналіз механізмів формування і реалізації державної 

стратегії євроінтеграції держав ЦСЄ показав, що основними 

механізмами стали укладання й успішна імплементація Європейських 

угод або ж Угод про асоціацію між державами ЦСЄ та Євросоюзом і 

виконання державами-кандидатами на вступ до ЄС Копенгагенських 

критеріїв членства. Крім того, комплементарними до основних 

механізмів євроінтеграції можна визначити гармонізацію внутрішнього 

законодавства асоційованих держав із правом Євросоюзу; євроатлантичну 
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інтеграцію; участь держав ЦСЄ у багатосторонніх програмах ЄС, а 

також отримання ними значної фінансової допомоги з фондів 

Євросоюзу для проведення системних реформ тощо. 
7. Договірно-правовий механізм двостороннього співробітництва 

між Україною і ЄС визначив базовий документ співпраці між двома 
сторонами – УПС, яку було підписано 1994 р., а набула вона чинності 
1998 р. Її положення переважно були спрямовані на розвиток 
торговельних відносин, а також політичного діалогу між сторонами і не 
мали перспектив членства України в Євросоюзі. Прагнення отримати 
членство в ЄС було проголошено Україною і визнано ЄС вже після 
ратифікації УПС наприкінці 1990-х рр. разом із затвердженням 
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу Указом Президента 
України 11 червня 1998 р. Виходячи з цього, завершенням періоду 
формування державної політики України у сфері європейської 
інтеграції пропонуємо умовно вважати цей час. 

8. Проаналізований автором основний інституційний механізм 
співробітництва України та ЄС із 1993 р. – Міжвідомчий комітет 
України у справах Європейського Союзу – показав, що згідно із його 
завданнями і складом на той період розвитку, відносинам з ЄС у нашій 
державі не приділялося значної уваги, хоча загалом він відповідав 
тогочасному стану відносин між двома Сторонами. Інституційні 
механізми співробітництва України та ЄС втратили чинність 1998 р. у 
зв’язку з ратифікацією УПС. Підкреслено, що ще до її ратифікації в 
Україні почалася підготовка до створення нових інституційних 
механізмів двостороннього співробітництва. Зазначене свідчить, на 
думку автора, про послідовний процес формування державної 
євроінтеграційної політики у той період в Україні. 

Узагальнено систему органів державної влади, що відповідали за 
євроінтеграційну політику в період її формування. Ключову роль на 
початку формування державної політики у сфері європейської інтеграції 
відігравала ВРУ, яка ухвалила відповідні Закони і ратифікувала 
міжнародні договори з ЄС. Після прийняття Конституції України 1996 р. 
головним центром вироблення євроінтеграційного напряму розвитку 
нашої держави став Президент України. Внутрішнє забезпечення 
процесу інтеграції України до Євросоюзу на етапі її формування 
покладалося, крім КМУ, на центральні, у тому числі спеціально 
створені, органи виконавчої влади в України, а також на місцеві 
органи виконавчої влади України у співпраці з ВРУ і відповідними 
органами місцевого самоврядування.  

9. Відповідно до положень УПС, автором виокремлено й 

охарактеризовано механізми співробітництва між Україною та ЄС, які 



 

Ю. В. Палагнюк 
 

299 

у складі комплексного механізму державного управління сприяли 

розвиткові партнерства і співробітництва між двома Сторонами у 

пріоритетних галузях: економічний механізм, фінансовий механізм, 

правовий механізм, так званий «адаптаційний механізм» зближення 

законодавства України з правовою системою ЄС, інституційний 

механізм, а також політичний механізм.  

10. Характеристика механізмів реалізації стратегії інтеграції 

України до ЄС показала, що одним із головних механізмів є нормативно-

правове забезпечення державної євроінтеграційної політики. Прослідко-

вано, що в період імплементації УПС було ухвалено значну кількість 

комплексних стратегічних документів в Україні. 

Враховуючи проведений автором аналіз Послань Президента 

України з 2000 до 2013 р. щодо завдань і результатів інтеграції до ЄС, 

можна виокремити Послання Президента України 2002 р. «Європейський 

вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального 

розвитку України на 2002-2011 рр.», яке містило конкретний план 

реалізації євроінтеграційної мети нашої держави. Проте автором 

підкреслено, що виконання її етапів фактично відстало в часі на 

десятиліття, адже, згідно з ним, підписання Угоди про асоціацію і 

створення ЗВТ між Україною та ЄС передбачалося у 2003-2004 рр. 

Іншими змістовними Посланнями Президента щодо реалізації 

стратегічної мети у сфері європейської інтеграції України можна 

назвати Послання 2011 та 2012 рр., хоча вже 2013 р. європейській 

інтеграції України більше не приділено значної уваги, як показав 

проведений аналіз відповідного документа.  

Загальнодержавний механізм адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС сформувався у 2004 р., коли було ухвалено Закон 

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу», який встановив 

порядок взаємодії ВРУ й органів виконавчої влади в сфері адаптації 

законодавства до стандартів ЄС. Установлено, що наразі основним 

пріоритетом роботи у сфері адаптації законодавства є підготовка до 

остаточного підписання та імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та Євросоюзом.  

Проаналізовано розвиток із 2003 до 2014 р. державних програм у 

сфері євроінтеграції, які виступають важливим механізмом реалізації 

державної політики у цій сфері, бо вони є тими документами, які 

визначають стратегію розв’язання важливих проблем загальнодержавного 

значення і включають комплекс взаємопов’язаних заходів для досягнення 

цілей, узгоджених за термінами їх реалізації та складом виконавців. У 
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результаті порівняння еволюції Державної програми підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської 

інтеграції та євроатлантичного співробітництва України і Державної 

програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції 

України зроблено певні висновки. По-перше, Концепцію реалізації 

державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з 

громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на 

період до 2017 р., яка діє станом на 2014 р., оцінено як більш 

інноваційну, порівняно з аналогічними попередніми програмами.  

По-друге, з приводу Державної цільової програми підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської 

інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 рр. 

та у зв’язку з економічною кризою в Україні, доведено, що в 

майбутньому після підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Євросоюзом, включно зі створенням Зони вільної торгівлі між двома 

Сторонами, ще більше актуалізується необхідність підготовки 

фахівців, здатних забезпечити належне виконання зобов’язань, які 

бере на себе наша держава відповідно до зазначеної Угоди.  

11. Відзначено, що між Україною та ЄС почався більш інтенсивний 

процес інституціоналізації відносин після набуття чинності УПС. Між 

Сторонами було створено спільні органи: Рада з питань співробітництва, 

Комітет з питань співробітництва, Парламентський комітет з питань 

співробітництва.  

Аналіз інституційного забезпечення європейської інтеграції в 

період її реалізації було проведено автором, по-перше, відповідно до 

конституційних реформ в Україні та зміни форм правління, а по-друге, 

згідно зі створенням внутрішніх механізмів забезпечення 

євроінтеграційного процесу в нашій державі.  

Виявлено, що під час так званої президентсько-парламентської 

республіки в Україні 1996-2004 рр., а також від 2010 р. керівна роль у 

сфері європейської інтеграції належала Президенту України. При 

цьому органи виконавчої влади, у тому числі КМУ, відігравали незначну 

роль у визначенні стратегічних завдань європейської інтеграції. Виділено 

систему органів державної влади щодо реалізації євроінтеграційної 

стратегії: 1) Президент України здійснював керівництво стратегії 

інтеграції України до ЄС; 2) КМУ – упровадження державної політики 

у сфері євроінтеграції; 3) центральні та місцеві органи виконавчої 

влади – завдання у сфері європейської інтеграції в межах своєї 

компетенції. Наголошено, що після створення Комітету з питань 



 

Ю. В. Палагнюк 
 

301 

європейської інтеграції 2002 р. відбулося посилення ролі ВРУ як 

органу інституційного забезпечення євроінтеграції України.  

Установлено, що в результаті проведення конституційної реформи 

в Україні і створення так званої парламентсько-президентської республіки, 

яка функціонувала в Україні з 2005 до 2010 р., відбулося зменшення 

впливу глави держави на реалізацію євроінтеграційної стратегії 

України з одночасним збільшенням повноважень у цій сфері ВРУ і 

КМУ. Відтак, наприклад, було запроваджено нову посаду Віце-

прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції у зв’язку з більш 

значною роллю КМУ у цій сфері.  

Прем’єр-міністр України очолює КМУ і є головою Української 

частини ради з питань співробітництва України та ЄС, а також 

Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС. Як показав аналіз міністерств і відомств, які відповідають за 

реалізацію євроінтеграційної стратегії України, провідну роль у цій 

сфері відіграють Міністерство юстиції України, МЗС України, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Проведений аналіз 

ОДА в різних регіонах України – на заході, у центрі, на півночі, на 

сході і на півдні – показав, що переважно в структурах ОДА станом на 

початок 2014 р. немає спеціалізованих органів з питань європейської 

інтеграції. Разом із тим у місцевих органах виконавчої влади 

визначено структурні підрозділи, до компетенції яких належать 

питання європейської інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС. Отож ефективність інституційного забезпечення 

реалізації стратегії євроінтеграції України складно оцінювати 

однозначно, адже функції і компетенції органів державної влади, у 

тому числі у сфері євроінтеграції, залежать від конституційних 

повноважень, які змінювалися три рази в процесі реалізації державної 

політики європейської інтеграції нашої держави.  

12. На основі дослідження змісту ЄПС і СхП як ініціатив 

Євросоюзу щодо, серед інших держав, й України, зазначено, що їхнім 

недоліком є те, що вони не представляли перспективи членства для тих 

держав Європи, як Україна, які цього прагнуть, хоча СхП є більш 

прогресивною ініціативою ЄС для держав Східної Європи у зв’язку з 

тим, що вона передбачала підписання та реалізацію з цими державами 

угод про асоціацію і створення ЗВТ з ЄС. Аналіз організаційного 

механізму СхП показав, що запроваджена структура на чотирьох 

рівнях, в якій першим і найвищим рівнем є саміти Східного партнерства у 

формі зустрічей на рівні глав держав і урядів держав-участниць СхП. 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=223337674&cat_id=223326451&ctime=1245841597847
http://www.me.gov.ua/
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Слід також визначити, що в межах ЄПС із 2007 до 2013 р. було 

запроваджено новий фінансовий інструмент – ЄІСП.  

Виявлено, що з 2007 до 2010 р. ЄС збільшував розмір фінансової 

допомоги нашій державі для подальшого процесу реформ і впровадження 

Плану дій, порівняно з періодом 2004-2006 рр. Проведений аналіз 

«Національної індикативної програми» ЄС на 2007-2010 рр. показав 

таке. По-перше, Євросоюз надавав допомогу Україні в трьох пріоритетних 

напрямах: демократичний розвиток та добре врядування; регулятивна 

реформа і створення адміністративних можливостей; розбудова інфра-

структури, зокрема у сфері транспорту, енергетики та довкілля. По-

друге, фінансова допомога Україні в межах ЄІСП на той період була 

розподілена практично однаково між трьома пріоритетними напрямами із 

незначним збільшенням фінансування напряму розбудови інфраструктури. 

Натомість «Національна індикативна програма» на 2011-2013 рр. ЄС 

щодо України виділила дещо інші пріоритетні напрями допомоги. 

Характерно, що її головною відмінністю, порівняно з попередньою 

програмою, стало виділення в окремий пріоритетний напрям сприяння 

набранню чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

включно зі створенням ЗВТ, що було одним із засад СхП і актуальним 

на ті роки питанням для обох Сторін. Тим не менш, як показав аналіз, 

серед трьох пріоритетних напрямів майже половину фінансування у 

2011-2013 рр. виділено на сталий розвиток.  

Проведений порівняльний аналіз змісту вищезазначених програм 

дозволяє зробити висновок про важливість розбудови інфраструктури і 

забезпечення сталого розвитку в Україні, у першу чергу для самого ЄС 

після розширення на Схід і створення кордону з нашою державою, де 

необхідно забезпечувати зону стабільності і безпеки. Зазначене свідчить 

про те, що фінансова допомога ЄС для України була розроблена у чіткій 

відповідності до цілей ЄПС, установлених ще 2004 р. 

Доречно узагальнити, що інструменти ЄПС переважно були 

спрямовані на держави Північної Африки. Так, проведений аналіз 

ЄІПС на 2007-2010 рр. показав, що 70,16 % фінансової допомоги, за 

розрахунками автора, було виділено Середземноморському регіону – 

державам, які не мають наміру і можливості через географічну 

неприналежність до Європейського континенту стати членами ЄС, що 

підтверджує ненадання переваг тим державам, які мали намір 

інтегруватися до Євросоюзу, щодо мети та інструментів ЄПС.  

Прогнозовано, що непідписання спершу нової посиленої Угоди про 

асоціацію, яка включала створення ЗВТ між ЄС і Україною, на 

Вільнюському саміті Східного партнерства в листопаді 2013 р., і події 
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в Україні кінця 2013 – початку 2014 р. призведуть до переоцінки 

Євросоюзом ефективності механізмів реалізації цілей СхП і, відповідно, 

його позиції щодо перспектив європейської інтеграції України.  

13. Наголошено, що механізм асоційованого членства передбачений 

статтею 217 розділу V «Міжнародні угоди» консолідованого тексту 

договору про функціонування Євросоюзу, а підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС не означає автоматичного набуття Україною членства в 

Євросоюзі в майбутньому. 

Висвітлено механізм підготовки Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС і зроблено висновок про те, що він був достатньо 

дієвим, а затримка у завершенні переговорів щодо підписання нової 

угоди переважно стосувалася підготовки її частини про створення 

ЗВТ, що потребувало ретельного узгодження інтересів обох Сторін, 

особливо в результаті соціально-економічних викликів внаслідок 

світової фінансово-економічної кризи після 2008 р. 

Прослідковано процес лібералізації візового режиму між Україною 

та ЄС, який почався 2010 р. і якому не можна надати позитивної 

оцінки, адже перший етап Плану дій із лібералізації ЄС візового 

режиму не було виконано Україною й у 2013 р. 

14. На основі характеристики автором Угоди про асоціацію між 

Україною і ЄС, застосовуючи формально-логічний аналіз нормативно-

правових баз, а також компаративний аналіз для порівняння її 

положень з аналогічною угодою між Республікою Польща та ЄС, слід 

відзначити таке.  

По-перше, хоча положення Угоди про асоціацію між Україною і 

ЄС не визначають перспективи членства нашої держави в Євросоюзі за 

умови належної імплементації цієї Угоди Україною, майбутній 

розвиток відносин між Сторонами залишено відкритим, що за таких 

умов слід оцінити як загалом позитивний фактор для подальшої 

реалізації євроінтеграційної стратегії нашої держави. 

По-друге, автор доходить висновку про те, що цілі асоціації 

України з ЄС збігаються з основними цілями самого Євросоюзу на 

сучасному етапі, а саме: економічна інтеграція; спільна зовнішня 

політика та політика безпеки; спільна внутрішня політика, що включає 

розвиток демократичних інститутів, доброго врядування, верховенство 

права і поваги до прав людини та основоположних свобод; співробітництво 

у сфері юстиції тощо. 

По-третє, порівняння Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і 

Польщею та ЄС показало, що Угода з Україною є амбітним, великим і 

детальним документом із точки зору низки сфер, які охоплює, 
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кількості статей і сторінок Угоди. Приміром, Угода про асоціацію між 

Польщею та ЄС складається зі 122 статей, у той час як в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС – 486 статей. Окрім того, в українській 

Угоді з ЄС значну увагу приділено створенню і функціонуванню ЗВТ 

між Сторонами. 

По-четверте, детально охарактеризовано інституційний і політичний 

механізм інтеграції згідно з Угодою про асоціацію між Україною та 

ЄС. Так, механізмом регулярного політичного діалогу на найвищому 

рівні є щорічні саміти Україна – ЄС за участі Президента України, 

Президента Європейської Ради та Президента ЄК. Інституційний 

механізм співпраці між Україною та ЄС відповідно до Угоди складається 

з: 1) засідань Ради асоціації, у структуру якої входить Комітет асоціації 

з підкомітетами; 2) регулярних зустрічей на рівні міністрів 

закордонних справ України та ЄС; 3) Парламентського комітету 

асоціації; 4) Платформи громадянського суспільства. Автор відзначив, 

що включення представників громадянського суспільства України і 

ЄС в інституційний механізм реалізації Угоди про асоціацію між 

Сторонами шляхом створення Платформи громадянського суспільства 

свідчить про важливу роль, яку відводить Угода громадянам обох 

Сторін щодо її реалізації. Установлено, що цей аспект суттєво 

відрізняє Угоду про асоціацію від УПС між Україною та ЄС. 

По-п’яте, у результаті порівняння автором інституційних засад 

співробітництва Сторін, які передбачені Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС і Польщею та ЄС, виявлено, що вони схожі на 

найвищому, міністерському і парламентському рівні. Однак слід 

підкреслити, що головна відмінність української Угоди асоціації з ЄС 

від польської Угоди про асоціацію полягає у тому, що в інституційній 

системі інтеграції України та ЄС створюється Платформа громадянського 

суспільства.  

Проаналізовано Порядок денний асоціації Україна – ЄС, який є 

новим практичним інструментом на заміну Плану дій Україна – ЄС 

щодо підготовки Сторін до реалізації Угоди про асоціацію до моменту 

набуття нею чинності. На основі вивчення оновленого Розподілу 

компетенції органів державної влади та спільних органів Україна – ЄС 

із виконання ПДА узагальнено, що всі органи виконавчої влади 

України задіяні до підготовки Сторін до реалізації Угоди про 

асоціацію в різних галузях до моменту набуття нею чинності. Крім 

того, до реалізації Угоди в різних галузях залучено також Спільний 

Комітет на рівні старших посадових осіб ПДА, Комітет з питань 

співробітництва між Україною та ЄС, а також підкомітети в рамках 
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Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. Наголошено 

на важливості впровадження механізму розширення Євросоюзу для 

певних сусідніх держав у межах СхП, у зв’язку з чим обґрунтовано 

актуальність для України підписання нової посиленої угоди з ЄС, що 

надасть нові рамочні умови як для співробітництва двох Сторін, так і 

для подальшої реалізації стратегічної мети нашої держави у сфері 

євроінтеграції.  

15. Звернуто увагу на те, що наприкінці 2013 р. ЄП проголосував за 

запровадження нового інструмента ЄПС – ЄІС і затвердив його 

фінансування в розмірі 15 432 млрд євро на 2014-2020 рр., тобто на 

новий семирічний бюджетний період в ЄС. Як показав проведений 

автором аналіз «Бюджету для Європи – 2020», фактична затверджена 

середня щорічна сума фінансування ЄПС на 2014-2020 рр. є навіть 

меншою за фінансування 2013 р. всупереч заявам ЄК у 2011 р. про 

плани на значне збільшення видатків на цю ініціативу. Варто 

враховувати, що для будь-якої держави-партнера ЄС фінансування на 

період 2014-2020 рр., відповідно до ЄПС, може бути збільшеним, 

порівняно з попередніми сімома роками в разі її позитивного прогресу 

у внутрішніх реформах за 2010-2012 р. Проте якщо прогресу не було 

або він був незначним, Євросоюз має можливість переглянути 

фінансування державі-партнеру навіть у бік його зменшення 

відповідно до Повідомлення ЄК «Нова відповідь на змінне сусідство». 

Дослідження вищевикладеної проблеми підводить до висновку про те, 

що об’єм фінансування України в рамках ЄПС на 2014-2020 рр. був 

визначений її прогресом у реформах, який аналізувався ЄС на основі 

щорічних доповідей про прогрес у 2010-2012 рр. 

Узагальнено, що громадяни нових держав-членів ЄС з регіону ЦСЄ 

за винятком деяких держав загалом вважають, що їхня держава 

отримала вигоди від членства в Євросоюзі. Тож автором пропонується 

враховувати переважно позитивну оцінку населенням нових держав-

членів ЄС результатів вступу до нього під час оцінки реалізації 

стратегічної мети України – членства в Євросоюзі. Водночас аналіз 

ставлення громадян ЄС до його розширень у XXI ст. показав таке. По-

перше, найбільшу позитивну оцінку вступу нових держав до 

об’єднання надано 2007 р., що можна пояснити високим рівнем 

економічного розвитку ЄС на той час, а тому загалом зменшенням 

негативних очікувань від розширення як у старих, так і в нових 

державах-членах ЄС. По-друге, під час фінансово-економічної кризи 

найменше громадяни держав-членів Євросоюзу підтримують вступ 

Туреччини, Албанії та Косово; найбільше – таких економічно 
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розвинених держав, які не прагнуть отримання повноправного членства в 

Євросоюзі, як Норвегія і Швейцарія. Як показує приклад Хорватії, яка 

вступила до ЄС 1 липня 2013 р., і членство якої підтримувало близько 

половини населення Євросоюзу, підтримка європейцями можливого 

членства України в ЄС є достатньо великою, адже вона є дещо 

меншою за підтримку Хорватії і приблизно на рівні з тими державами 

Балкан, що є кандидатами на вступ до ЄС: Чорногорією, КЮР 

Македонією і Сербією. 

Доведено, що врахування громадської думки при реалізації 

державної євроінтеграційної політики є важливим фактором оцінки її 

результатів та окреслення можливих перспектив на майбутнє. 

Прослідковано, що Норвегія, наприклад, два рази подавала заявку на 

вступ до ЄС, відповідала умовам набуття членства в ньому, проте двічі 

не стала членом Євросоюзу, бо її членство в ЄС не було підтримане 

громадянами на загальнонаціональних референдумах щодо вступу. 

Аналіз громадської думки щодо інтеграції України до ЄС показав, що 

до цього інтеграційного процесу немає позитивного ставлення абсолютної 

більшості всіх громадян України незалежно від регіональних і вікових 

відмінностей, хоча ставлення громадян почало дещо змінюватися 

наприкінці 2013 – на початку 2014 р. з тенденцією до збільшення 

громадської підтримки євроінтеграції України.  

Запропоновано, що цільовою групою для посилення державної 

інформаційної політики про Євросоюз і відносини Україна – ЄС мають 

стати громадяни нашої держави всіх вікових груп та у всіх регіонах 

України, окрім західної її частини. Як показують результати 

опитування думки щодо євроінтеграції серед молоді України, відчуття 

себе європейцем і бажання вступу України до ЄС корелюють між 

собою. Підкреслимо, що єдиним однаково важливим фактором для 

відчуття себе європейцями в усіх регіонах України та серед усіх 

вікових груп населення є саме наближення до європейських соціально-

економічних стандартів життя. З огляду на наведене вважаємо, що 

державна політика України, спрямована на реформи передусім у 

соціально-економічній сфері і виходу нашої держави з економічної 

кризи, є комплементарною і на сьогодні найбільш важливою для 

подальшої успішної реалізації державної євроінтеграційної стратегії 

України.  

Аналіз проведення загальнонаціональних референдумів із питань 

євроінтеграції в державах-членах ЄС спонукає до висловлення певних 

висновків. Установлено, що в тих державах, де процес вступу до ЄС 

був особливо проблематичним та/або затяжним, як, наприклад, у 



 

Ю. В. Палагнюк 
 

307 

Румунії, Болгарії і Кіпрі, а рівень підтримки населенням євроінтеграції – 

високим, референдуми щодо членства в ЄС узагалі не відбувалися. 

Установлено, що проводити референдум про вступ до ЄС доречно 

лише на заключній стадії переговорів про вступ, коли вже визначена 

дата приєднання, як показало дослідження досвіду держав Євросоюзу 

з цього питання. Доведено, що проведення загальнонаціонального 

референдуму в Україні не є дієвим механізмом на сучасному етапі 

реалізації євроінтеграційної стратегії.  

Запропоновано, що Україна потенційно становить для ЄС певні 

виклики, у тому числі, в управлінні на його наднаціональному рівні за 

умови набуття членства нашої держави в цьому об’єднанні. Скажімо, 

Україна – велика європейська держава за територією, що приблизно 

відповідає лише території Франції і є значно більшою за території 

решти держав Європи, наприклад Іспанії, а тим паче Німеччини, 

Польщі і Великої Британії. Іншим важливим фактором в інтеграції 

України до ЄС є її велика кількість населення, яка практично дорівнює 

кількості населення Іспанії, а також є більшою за населення Польщі. 

Характерно також, що з усіх держав Європи лише такі держави мають 

більше населення, ніж Україна, як: Німеччина, Франція, Велика 

Британія, а також Іспанія. Доведено, що кількість населення нашої 

держави має значення для потенційної зміни конфігурацій сил на 

наднаціональному рівні управління ЄС. Враховуючи викладене і 

використовуючи метод екстраполяції, показано, що Україна матиме 

змогу значно впливати на систему ухвалення рішень в Євросоюзі у разі 

її членства в ньому і збереженню інституційної системи відповідно до 

Лісабонського договору, яка базується на тому, що кількість 

представників держави-члена ЄС в Раді Міністрів і ЄП пропорційна 

населенню кожної держави. Прогнозовано, що за умови збереження 

всіх наявних на сьогодні умов, Україна посідатиме з п’ятого по сьоме 

місце серед усіх 28 держав-членів ЄС і, відповідно, входитиме до 

другої групи впливових держав, поряд з Іспанією та Польщею, які 

мають населення понад 40, але менше 60 млн, як у державах першої 

групи (Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія), відповідно до 

показника кількості своїх представників і голосів у найважливіших із 

точки зору ухвалення рішень інститутах ЄС – Раді Міністрів і ЄП. 

Отже, за прогнозами автора, Україна може бути достатньо потужно 

представлена на наднаціональному рівні управління ЄС і відігравати 

доволі значну роль у системі ухвалення рішень в ЄС після вступу до 

Євросоюзу.  
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Установлено, що європейські держави – не члени ЄС беруть участі 

в багатьох галузевих політиках ЄС. Зазначене свідчить про те, що 

навіть без повноправного членства в Євросоюзі європейська держава, 

у тому числі й Україна, може бути значно інтегрованою до ЄС, беручи 

участь у багатьох його спільних політиках, як, наприклад, Норвегія і 

Швейцарія. Визначено, що фактично в сучасних умовах в Європі лише 

держави з високим рівнем економічного розвитку і добробуту 

населення можуть не прагнути повноправного членства в ЄС, як, 

приміром, Норвегія, Ліхтенштейн і Швейцарія, однак все ж таки у 

різних галузях вони інтегруються з Євросоюзом. Із наведеного можна 

зробити висновок, що для України як для європейської держави 

залишається актуальним продовження реалізації стратегічної мети – 

інтеграції до ЄС, включно з можливим набуттям членства в ньому в 

майбутньому. 

16. Розроблено науково обґрунтовані практичні рекомендації з 

метою вдосконалення механізмів реалізації стратегії інтеграції 

України до ЄС, що полягають у такому: 

1. Підписати всі положення Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС включно зі створенням ЗВТ між Сторонами і почати вживати 

заходів для її реалізації, адже вона є одним із важливих етапів стратегії 

інтеграції України до Євросоюзу.  

2. Ухвалити Програму з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС і його державами-членами. За основу такої Програми 

пропонуємо взяти проект Програми КМУ від 2013 р. з метою 

виконання зобов’язань України відповідно до майбутньої Угоди про 

асоціацію.  

3. Активізувати проведення внутрішніх реформ в Україні для 

можливого збільшення фінансової допомоги ЄС на такі цілі згідно з 

новим інструментом ЄІС відповідно до нового принципу фінансової 

допомоги державам-сусідам ЄПС «більше за більше», враховуючи вже 

прийнятий новий семирічний бюджет ЄС від 2014 до 2020 р. 

4. Здійснювати постійний моніторинг громадської думки щодо 

європейської інтеграції та можливого членства України в ЄС у 

майбутньому як один з індикаторів оцінки державної євроінтеграційної 

політики на етапі її реалізації з метою вдосконалення. 

5. Підвищити ефективність державної інформаційної політики 

щодо європейської інтеграції України шляхом оновлення завдань 

чинної Концепції реалізації державної політики у сфері інформування 

та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань 

європейської інтеграції України на період до 2017 р. згідно з аналізом 
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громадської думки щодо європейської інтеграції. По-перше, важливим 

є підвищення у громадян України загальних знань про ЄС та відносин 

між Україною та Євросоюзом на сучасному етапі, адже як показав 

аналіз автором громадської думки в Україні щодо європейської 

інтеграції, крім негативно налаштованих і необізнаних із цієї теми 

громадян, існує також значна кількість українців (близько 20 %), які не 

мають знань про Євросоюз і ще не сформували свого ставлення до 

перспектив членства України в ЄС. Зазначимо, що цей показник є 

практично однаковим і відповідає всім регіонам, окрім Західної 

України. Відповідно, по-друге, цільовою групою для посилення 

державної інформаційної політики про ЄС та відносини Україна – 

Євросоюз пропонуємо виділити громадян України всіх вікових груп у 

всіх регіонах України, окрім західної її частини, що сприятиме 

ефективності державної політики у цій сфері в умовах економічної 

кризи через фокусування її актуальних завдань і фінансування не на 

всіх регіонах України.  

6. Відмовитися від проведення загальнонаціонального референдуму 

в Україні щодо питання членства в ЄС як під час реалізації євро-

інтеграційної стратегії, так і перед можливим вступом до об’єднання 

залежно від складності процесу подальшої євроінтеграції України та за 

умови постійного моніторингу ставлення українців до потенційного 

членства нашої держави в ЄС, яке б демонструвало високий показник 

громадської підтримки євроінтеграції (близько 70-80 %). Така 

рекомендація базується на аналізі автором досвіду держав ЦСЄ у 

цьому питанні, який показав, що в тих державах, де процес вступу до 

ЄС був особливо проблематичним та/або затяжним, як, наприклад, у 

Румунії, Болгарії і Кіпрі, а рівень підтримки населенням євроінтеграції 

високим, референдуми щодо членства в ЄС не проводилися. 

7. Покращувати реалізацію принципів відкритості та прозорості 

в державному управлінні України, у тому числі через ширше залучення 

громадян до подальшої імплементації цілей державної євроінтеграційної 

політики та моніторингу її здійснення, що також передбачено в 

інституційному механізмі реалізації Угоди про асоціацію шляхом 

створення Платформи громадянського суспільства.  

8. Запровадити відкритий і прозорий механізм відбору представників 

громадянського суспільства України до участі у Платформі громадянського 

суспільства зі сторони нашої держави, усвідомлюючи ту значну роль, 

яку вона відіграватиме в подальшій успішній реалізації євроінтеграційної 

стратегії України під час імплементації Угоди про асоціацію. 

Зважаючи на те, що з боку ЄС у роботі Платформі громадянського 
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суспільства будуть брати участь члени Європейського економічного і 

соціального комітету, вважаємо доцільним залучати до Платформи з 

українського боку тих представників громадянського суспільства, які 

займаються передусім питаннями подальшої інтеграції України та ЄС 

в економічній і соціальній галузях, на які переважно і спрямовані 

положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

9. Продовжувати реалізацію стратегії інтеграції України до ЄС, 

навіть якщо нашій державі Євросоюзом не буде запропоновано 

перспективу отримання повноправного членства в ньому в оглядному 

майбутньому. Адже як показує проаналізований автором досвід 

Швейцарії та Норвегії, за негативного ставлення громадян цих держав 

до перспективи набуття членства в ЄС ці держави Європи 

продовжують дедалі тісніше інтегруватися до Євросоюзу в різних 

галузях. 

10. Здійснювати реформування державного управління в Україні 

шляхом його децентралізації з метою зменшення демократичного 

дефіциту, що наявний не лише в багаторівневій системі управління 

ЄС, але й певною мірою в сучасній вітчизняній системі державного 

управління. Це сприятиме завчасному виконанню нашою державою 

одного з напрямів Копенгагенських критеріїв членства в ЄС – критерію 

демократії та верховенства права, який включає децентралізацію та 

структурну реформу системи державного управління.  

11. Внести зміни до Закону України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» шляхом виокремлення статті «Засади 

внутрішньої та зовнішньої політики України у сфері європейської 

інтеграції», що визначила б європейську інтеграцію головним 

пріоритетом зовнішньої та внутрішньої політики нашої держави.  

12. Віддати повноваження координації реалізації євроінтеграційної 

стратегії Кабінету Міністрів України і всій інтегрованій системі 

органів виконавчої влади в нашій державі без створення окремого 

спеціалізованого органу виконавчої влади у сфері європейської 

інтеграції.  
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Додаток А 
 

Переваги і недоліки (ціна) європейської інтеграції 
 

Переваги європейської інтеграції Недоліки (ціна) європейської 
інтеграції 

Співпраця робить війни та конфлікти 
менш імовірними 

Втрата національного суверенітету та 
національної незалежності 

Держави-члени, що працюють разом, 
отримують нову владу у світі і 
міжнародний вплив 

Втрата національної ідентичності, 
адже закони, державні регулювання і 
стандарти є гармонізованими 

Єдиний європейський ринок пропонує 
європейському бізнесу більший ринок 
споживачів, а споживачам – ширший 
вибір та менші ціни, що є результатом 
зростання конкуренції 

Зменшення владних повноважень для 
урядів держав-членів 

Злиття та поглинання створюють 
європейські корпорації світового 
класу, допомагаючи ЄС краще 
конкурувати на світовому ринку 

Створення нового рівня віддаленого і 
безособового європейського «уряду» 

Більша свобода транскордонного 
переміщення в межах ЄС полегшує 
подорожі 

Занадто мало посилань на громадську 
думку з точки зору ухвалення 
основних рішень щодо інтеграції 

Поєднання економічних та соціальних 
ресурсів багатьох держав-членів 

Посилення конкуренції та втрата 
робочих місць через вилучення 
механізмів захисту ринку 

Менш розвинуті держави-члени 
«зростають» до тих стандартів, що 
підтримуються більш прогресивними 
державами-членами 

Обмеження для прогресивних держав, 
тому що стандарти знижуються для 
того, щоб допомогти інтегруватися 
державам із нижчими стандартами 

Структурні фонди та інвестиції 
створюють нові можливості в 
бідніших регіонах ЄС 

Зростання транскордонної злочинності 
та нелегальної імміграції, що виникає в 
результаті зняття внутрішнього 
прикордонного контролю 

Демократія та капіталізм поширюються 
та розвиваються в менш розвинених 
державах-членах  
 

Проблеми, пов’язані із суперечливими 
ініціативами, такими як, наприклад, 
спроби порятунку економічно 
проблемних держав-членів єврозони 
після світової фінансово-економічної 
кризи 2008 р. 

 

Джерело: перекладено з англійської мови та складено автором на основі [587, с. 6]. 
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Додаток В 

Структура Міжвідомчого комітету України у справах 

Європейського Союзу (станом на 1997 р.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Джерело: розроблено автором на основі [349]. 

Голова Комітету 

(призначається Президентом України) 

Заступник Голови Комітету – 
перший заступник або заступник 

Міністра зовнішніх економічних 

зв’язків і торгівлі України 

Перший Заступник Голови Комітету – 

Уповноважений Кабінету Міністрів України з питань Європейської і 
трансатлантичної інтеграції, за посадою перший заступник Міністра закордонних 

справ України 

Заступник Голови Комітету – Голова 
Національного агентства України з 

реконструкції та розвитку за посадою, 

Національний координатор України з 

питань технічної допомоги ЄС 

Члени Комітету: 

– перший заступник або заступник Міністра економіки України; 
– перший заступник або заступник Міністра енергетики і електрифікації України;  

– перший заступник або заступник Міністра зв’язку України, Міністра 

промисловості України; 
– перший заступник або заступник Міністра сільського господарства і 

продовольства України; 

– перший заступник або заступник Міністра транспорту України;  
– перший заступник або заступник Міністра України у справах науки і технологій, 

– перший заступник або заступник Міністра юстиції України;  

– перший заступник або заступник Голови Державної митної служби України;  
– перший заступник або заступник Голови Державного комітету України зі 

стандартизації, метрології та сертифікації; 

– перший заступник або заступник Голови правління Державного експортно-
імпортного банку України;  

а також за згодою: 

– перший заступник або заступник Голови Національного банку України; 

– перший заступник або заступник Голови Торговельно-промислової палати 

України; 

У разі потреби до складу Комітету можуть бути введені:  
– відповідальні працівники Адміністрації Президента України;  

– відповідальні працівники Апарату Ради національної безпеки і оборони 

України; 

– відповідальні працівники Кабінету Міністрів України. 
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Додаток Д 

Структура Української частини Ради з питань співробітництва 

між Україною та Європейським Союзом (станом на 1998 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Джерело: розроблено автором на основі [343]. 

Голова Ради – 

Прем’єр-міністр України 

Перший Заступник Голови Ради – 

Віце-прем’єр-міністр України з питань економіки 

Заступник Голови Ради – 

Міністр закордонних справ України 

Заступник Голови Ради – 

Уповноважений Кабінету Міністрів 

України з питань європейської та 
трансатлантичної інтеграції, перший 

заступник Міністра закордонних справ 

України за посадою 

Члени Ради: 

– Міністр агропромислового комплексу України; 
– Міністр внутрішніх справ України; 

– Міністр економіки України; 

– Міністр енергетики України; 

– Міністр зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України; 

– Міністр оборони України; 

– Міністр освіти України; 
– Міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України; 

– Міністр промислової політики України; 

– Міністр транспорту України;  
– Міністр України у справах науки і технологій,  

– Міністр фінансів України; 

– Міністр юстиції України; 
– Голова Державної митної служби України; 

– Голова Державної податкової адміністрації України; 

– Голова Державного комітету зв’язку України; 
– Голова Державного комітету України з питань розвитку підприємництва,  

– Голова Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації; 

– Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України;  
– Голова Служби безпеки України, Голова Антимонопольного комітету України;  

– Голова Державного агентства України з авторських і суміжних прав; 

– Голова Державного патентного відомства України;  
– Представник України при Європейському Союзі; 

– Голова Національного банку України. 
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Додаток Ж 

Склад української частини Комітету з питань співробітництва між 

Україною та Європейським Союзом (станом на 1998 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Джерело: розроблено автором на основі [374]. 

Голова Комітету – 
Голова Національного агентства з питань розвитку та 

європейської інтеграції 

Заступник 

Голови 

Комітету – 

перший 

заступник 

Міністра 
закордонних 

справ України 

Заступник 

Голови 

Комітету – 

перший 

заступник 

Міністра 
зовнішніх 

економічних 

зв’язків і 

торгівлі 

Заступник Голови 

Комітету – 

заступник Голови 

Національного 

агентства з питань 

розвитку та 
європейської 

інтеграції 

Заступник Голови 

Комітету – 

перший заступник 

Міністра юстиції 

Члени Комітету: 

Секретар Української частини Комітету – начальник управління міжвідомчої 

координації з питань міжгалузевого економічного та соціального співробітництва з 
ЄС Національного агентства з питань розвитку та європейської інтеграції; 

заступник Голови Служби безпеки, перший заступник Міністра оборони, перший 

заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної 
безпеки, голова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики, 

перший заступник голови Держкомстату, заступник Міністра освіти, заступник 

Міністра у справах науки і технологій, заступник голови Держкомкордону, перший 
заступник Голови Держмитслужби, перший заступник голови Держкомзв’язку, 

перший заступник Міністра транспорту, заступник Міністра енергетики, заступник 

Міністра промислової політики, заступник голови ДААСП, заступник Міністра 
фінансів, заступник голови Держпатенту, заступник Представника України при 

Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі), перший заступник голови 

Держстандарту, заступник Голови Антимонопольного комітету, заступник Голови 
Державної податкової адміністрації, голова Державного комітету з питань захисту 

прав споживачів, заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, перший заступник 
голови Державного комітету з питань розвитку підприємництва, член Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, заступник Міністра економіки, 

заступник Міністра охорони здоров’я, заступник Міністра агропромислового 
комплексу, заступник Міністра праці та соціальної політики, заступник Міністра 

внутрішніх справ, перший помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони 

України (за згодою), керівник Управління зовнішньої політики Адміністрації 
Президента України (за згодою), перший заступник Голови Національного банку (за 

згодою). 
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Додаток З 

Інституційний механізм співробітництва між Україною та ЄС  

відповідно до УПС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: складено автором на основі положень УПС. 

 

Комітет парламентського 

співробітництва: 

дорадчі, рекомендаційні і 
контрольні функції 

Рада з питань співробітництва між 

Україною та ЄС: 

визначення напрямів співробітництва 

Комітет  

з питань співробітництва 

між Україною та ЄС: 

допоміжна функція  

1) підкомітет з питань торгівлі та інвестицій 

2) підкомітет з економічних та соціальних 

питань, з питань фінансів та статистики 

3) підкомітет з питань політики у сфері 

підприємництва, конкуренції, співробітництва в 

регуляторній сфері 

4) підкомітет з питань енергетики, транспорту, 

ядерної безпеки та екології 

5) підкомітет з питань митного та 

транскордонного співробітництва 

6) підкомітет з питань юстиції, свободи та 

безпеки 

7) підкомітет з питань науки і технології, 

досліджень і розробки, освіти, культури, 

громадського здоров’я, інформаційного 

суспільства і медіа 
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Додаток К 

Інституційна система реалізації державної євроінтеграційної 

політики (станом на 2014 р.) 

 
 

 
Джерело: розроблено автором. 
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Додаток Л 

Допомога ЄС Україні, 1991-2006 рр. (у млн євро) 
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Національна 
програма Тасіс 

407 38,6 48 43 47 50 70 88 100 891,6 

Ядерна безпека 

Тасіс (включно 

з Фондом 

укриття 

Чорнобиля і 

Планом дій 
Україна-G7) 

304,3 50,3 3,5 69,4 44 46,6 34,3 28,4 40,3 621,1 

Транскордонна 

співпраця Тасіс 
– 5,2 1 5,5 0,5 3 3 18 4 40,2 

Регіональна 
програма Тасіс 

– 3,7 5 9,1 10,5 6 6 8,7 уточн. 50,0 

Прогалина 

палива 
– – 25 20 20 – – – – 65 

Гуманітарна 

допомога (у 

рамках 

Гуманітарної 

допомоги та 

цивільного 
захисту) 

12 6,3 1,3 0,9 – – – – – 20,5 

Макрофінансова 

допомога 

(позика) 

565 – – – 110 – – – – 675 

Права людини 

(у рамках 

Європейського 
інструмента в 

галузі 

демократії та 
прав людини) 

 0,2 – 1,3 0,6 0,6 0,5 1,8 0,95 5,95 

Міграція  – – – – – 1,3 – 1,5 уточн. 2,8 

Анти-міни           

Внесок до 

Центру науки і 
технологій 

України 

 3 4.5 4 4 4 4 5.5 5 34,0 

Разом 1288,3 107,3 89,3 153,2 236,6 111,5 124,8 151,9 150,3 2413,2 
 

Джерело: перекладено автором з англійської мови з [544, c. 31]. 
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Додаток М 

Сфери поглиблення двосторонніх відносин Україна – ЄС, СхП 
 

Сфера 

відносин 

Передбачена реалізація 

Нові 

договірні 

відносини 

Угода про асоціацію як відповідь на прагнення держав регіону 

встановити більш тісні відносини з ЄС. Завдяки новій угоді: 

а) буде встановлено більш міцні політичні зв’язки; б) сприяння 

зближенню держав-партнерів ЄС шляхом приведення їхнього 

законодавства і стандартів у відповідність до європейських. 

Програма комплексного розвитку інституціонального потенціалу 

сприятиме досягненню умов та обов’язків відповідно до угод про 

асоціацію 

Поступова 

інтеграція до 

економіки ЄС 

Угоди про асоціацію передбачають створення глибокої та 

всеосяжної зони вільної торгівлі, що будуть розповсюджені 

практично на всі аспекти торгівлі і спрямовані на максимально 

можливу лібералізацію торговельних відносин 

Мобільність 

та безпека 

ЄС має запропонувати державам-партнерам «договори 

мобільності та безпеки», що включатимуть як аспект мобільності, 

так і умови для створення простору безпеки. При проведенні 

візової політики ЄС повинен у ролі першого кроку почати 

переговори про спрощення візового режиму, а після того, як 

угоди про спрощення візового режиму будуть практично 

виконані, почати переговори про безвізовий режим. Так, на саміті 

Україна – ЄС у 2008 р. було розпочато діалог про взаємний 

безвізовий режим в довгостроковій перспективі 

Енергетична 

безпека 

Сприяння підвищення рівня енергетичної безпеки ЄС і партнерів; 

завершити переговори про членство України в «Енергетичному 

співтоваристві»; посилити підтримку повної інтеграції 

енергетичного ринку України в енергетичний ринок ЄС. 

Підтримка 

економічного 

і соціального 

розвитку 

Для вирішення проблем структурного характеру, що виникають 

через збільшення економічної і соціальної нерівності між 

регіонами і групами населення, держави СхП повинні мати 

можливість використовувати досвід і механізми реалізації 

соціальної й економічної політики ЄС: підписання Меморандумів 

про згоду щодо питань регіональної політики; використовувати 

додаткове фінансування ЄС пілотних програм регіонального 

розвитку; участь в наявних транснаціональних програмах в 

Південно-Східній, Центральній та Північній Європі; розширити 

транснаціональне співробітництво, що фінансується ЄІСП 

 
Джерело: розроблено автором і перекладено з англійської мови на основі 

[533, с. 4-8]. 
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Додаток Н 

Схема взаємозв’язків в інституційному механізмі співробітництва 

між Україною та ЄС відповідно до Угоди про асоціацію 

 

 
 

Джерело: розроблено автором згідно з положеннями Угоди про асоціацію [445]. 
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Додаток П 

Конкретні термінові потреби та середньо- і довгострокові вимоги 

відповідно до оновленої ЄПС у спільному Повідомленні Високого 

представника ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки і 

Європейської Комісії «Нова відповідь на змінне сусідство», 2011 р. 

 
1.  Для підтримки прогресу на шляху до консолідованої демократії 

ЄС буде: 

 адаптувати рівні своєї підтримки держав-партнерів відповідно до їхнього 
прогресу в політичних реформах і побудові консолідованої демократії 

1.1. Підтримувати консолідовану та стійку демократію,  

що включає: вільні і чесні вибори; свободу об’єднань, зборів, думок, а також 

вільні мас-медіа; верховенство закону, що підтримується незалежною судовою 
гілкою влади та правом на чесний суд; боротьбу проти корупції; реформу 

сектору безпеки і правоохоронної діяльності, включно з поліцією, і 

встановлення демократичного контролю над збройними силами та силами 
безпеки 

1.2.  Партнерство з суспільством 

ЄС буде: 

 установлювати партнерські відносини з кожною державою-сусідом та 

робити підтримку ЄС більш доступною для організацій громадянського 

суспільства через виділений «Фонд громадянського суспільства»; 

 підтримувати встановлення Європейського фонду для демократії з метою 

допомоги політичним партіям, незареєстрованим НГО, професійним 

спілкам та іншим соціальним партнерам; 

 просувати свободу медіа шляхом підтримки безперешкодного доступу 
НГО до Інтернету і використання електронних технологій комунікації; 

 зміцнювати діалоги щодо прав людини 

1.3. Активізувати співпрацю у сфері політики і безпеки 

ЄС буде: 

 збільшувати своє залучення до вирішення затяжних конфліктів; 

 використовувати Спільну закордонну політику та політику безпеки й інші 

інструменти ЄС; 

 просувати спільні дії з державами-партнерами ЄПС в міжнародному 
форумі з основних питань безпеки 

2. Для підтримки стійкого економічного і соціального розвитку  
ЄС буде: 

 підтримувати прийняття таких політик у державах-партнерах, які 

вестимуть до більш сильного, стійкого і широкого зростання, до розвитку 
мікро-, малих і середнього розміру компаній та до створення робочих 

місць; 

 підсилювати промислову співпрацю для підтримки поліпшення бізнес-
клімату; 

 допомагати організовувати заходи для залучення інвестицій; 

 просувати прямі інвестиції з ЄС та мікрокредити; 

 розбудовувати пілотні програми регіонального розвитку для зменшення 
економічних нерівностей між регіонами; 
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 засновувати пілотні програми для підтримки сільськогосподарського та 
сільського розвитку; 

 розвивати діалог у сфері макроекономічної політики з державами-
партнерами, що здійснюють економічні реформи на найбільш високому 

рівні; 

 покращувати ефективність макрофінансової допомоги шляхом раціоналізації 
процесу ухвалення рішень; 

 розвивати діалог щодо політики зайнятості населення та соціальних політик 

2.1. Стійке економічне зростання та створення робочих місць 

2.2. Посилення торгівельних зв’язків 

ЄС буде: 

 вести переговори про створення глибокої та всеосяжної Зони вільної 

торгівлі з тими державами-партнерами, що бажають та можуть це робити; 

 надалі розвивати торгові поступки, особливо в тих секторах, що найбільш 
імовірно призведуть до негайного зростання економік держав-партнерів 

2.3. Підсилення секторальної співпраці 

ЄС буде: 

 посилювати секторальну співпрацю з особливою увагою до сектору знань 

та інновацій, зміни клімату та навколишнього середовища, енергетики, 
транспорту й технологій; 

 сприяти участі держав-партнерів у роботі вибраних агенцій та програм ЄС 

2.4. Міграція та мобільність населення 

ЄС буде: 

 домагатися процесу про спрощення візового режиму для обраних держав-
партнерів ЄС та лібералізації візового режиму для найбільш передових 

держав-партнерів; 

 розвивати наявні партнерства з мобільності та засновувати нові; 

 підтримувати повне використання державами-членами можливостей, що 

пропонуються згідно з Візовим кодексом ЄС 

3. Для побудови ефективного регіонального партнерства в межах ЄПС 

3.1. Посилювати Східне Партнерство 

ЄС буде: 

 переходити до укладання та реалізації Угод про асоціацію, що 
включатимуть створення глибокої та всеосяжної Зони вільної торгівлі; 

 домагатися демократизації; 

 продовжувати процес спрощення і лібералізації візового режиму; 

 посилювати секторальну співпрацю, особливо у сфері сільського 
розвитку; 

 просувати переваги СхП для громадян; 

 покращувати роботу з громадянським суспільством і соціальними 

партнерами 

3.2. Будувати Партнерство для демократії та загального процвітання в регіоні 

Південного Середземномор’я 

ЄС буде: 

 починати програми Комплексного створення інститутів, подібних до 

таких, що реалізовуються зі східними державами-партнерами; 

 започатковувати діалог про міграцію, мобільність та безпеку з Тунісом, 

Марокко та Єгиптом як перший крок до Мобільного партнерства; 
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 посилювати Європейсько-Середземноморську промислову співпрацю; 

 започаткувати пілотні програми для підтримки сільськогосподарського та 

сільського розвитку; 

 зосереджувати Союз за Середземномор’я на конкретних проектах із 

чіткими вигодами для населення Середземноморського регіону; 

 покращувати субрегіональну співпрацю; 

 посилювати діалог щодо політики зайнятості населення та соціальних 
політик 

4. Для спрощення і послідовності політики та рамкової програми 

4.1. Більш чіткі пріоритети через більш сильну політичну керованість  

ЄС буде: 

 зосереджувати Плани дій відповідно до ЄПС та допомогу ЄС на меншу 

кількість пріоритетів, що будуть підтримані більш точним процесом 
моніторингу  

4.2. Фінансування 

ЄС буде: 

 змінювати фокус і спрямовувати передбачене і запрограмоване 
фінансування в межах ЄІСП, а також інших відповідних інструментах 

зовнішньої політики у світлі цього нового підходу; 

 надавати додаткові ресурси в сумі понад 1 млрд євро до 2013 р. для 

вирішення термінових потреб держав-сусідів ЄС; 

 мобілізовувати бюджетні кошти з різних ресурсів; 

 швидко починати надавати пропозиції з питань уточненого бюджету до 
Бюджетної Влади 

4.3. Залучення Європейського інвестиційного банку та Європейського банку 

реконструкції та розвитку 

ЄС буде: 

 забезпечувати додаткові можливості отримання кредитів від ЄІБ та ЄБРР 

4.4. Планування для 2013 р. та надалі 

ЄС буде: 

 просувати більш гнучкі та легкі шляхи доставки допомоги в межах нового 
інструмента-наступника ЄІПС; 

 активізовувати свої зусилля з координації між ЄС, його державами-

членами та іншими основними міжнародними фінансовими інститутами 
та двосторонніми донорами допомоги 

 

Джерело: розроблено та перекладено автором з англійської мови на основі 

[500, с. 3-20]. 
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Додаток Р 

Національні референдуми в європейських державах  

з євроінтеграціних питань (обрані) 
 

Рік Держава  Питання  Результат 

1972 Данія, Ірландія,  

Норвегія  

Вступ до ЄЕП 

Вступ до ЄЕП 

Так 

Ні 

1975 Сполучене Королівство Продовження членства в ЄЕП Так 

1982 Гренландія Продовження членства в ЄЕП5 Ні 

1986 Данія ЄЄА Так 

1987 Ірландія ЄЄА Так 

1992 Данія – 1 

Ірландія, Франція 

Маастрихтський договір 

Маастрихтський договір 

Ні 

Так 

1992 Данія – 2 Маастрихтський договір Так 

1994 Австрія,Фінляндія, 

Швеція 

Норвегія 

Вступ до ЄС  

 

Вступ до ЄС 

Так 

 

Ні 

1998 Ірландія, Данія Амстердамський договір Так 

2000 Данія Запровадження євро Ні 

2001 Ірландія – 1 Ніццький договір Ні 

2002 Ірландія – 2 Ніццький договір Так 

2003 Словенія, Словаччина, 

Чеська Республіка, Угор-

щина, Естонія, Латвія, 

Литва, Польща, Мальта 

Швеція 

Вступ до ЄС 

 

 

 

Запровадження євро 

Так 

 

 

 

Ні 

2005 Іспанія 

Франція, Нідерланди 

Люксембург 

Конституційний договір 

Конституційний договір 

Конституційний договір 

Так 

Ні 

Так 

2005 Швейцарія 

Швейцарія 

Шенгенська/Дублінська 

угода 

Протокол розширення Угоди 

про вільне пересування людей 

Так 

 

Так 

2008 Ірландія – 1 Лісабонський договір Ні 

2009 Ірландія – 2 Лісабонський договір Так 

2012 Хорватія  Вступ до ЄС Так 
 

Джерело: перекладено автором з англійської мови та складено на основі [524, 
с. 117] і [536]. 

                                                 
5 Єдиний приклад того, як територія вийшла зі складу ЄС: у 1982 р. населення 
Гренландії, яка вступила в ЄС як частина Данії в 1973 р., проголосувало проти 

продовження членства. 
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Додаток С 

Основні показники ЄС-28
6
  

 

Держава-член 

ЄС 

Територія 

(тис. км
2
) 

Населення 

(млн) 

ВВП 

(млрд $) 

Валовий 

національний 

дохід на душу 

населення, $ 

Німеччина
7
 357 82,0 3,330 42,450 

Франція 549 62,6 2,649 42,620 

Сполучене 

Королівство 

244 61,9 2,175 41,370 

Італія 301 60,1 2,113 35,110 

Іспанія 505 45,3 1,460 32,120 

Нідерланди 42 16,7 792 48,460 

Бельгія 31 10,7 471 45,270 

Польща 313 38,0 430 12,260 

Швеція 450 9,3 406 48,840 

Австрія 84 8,4 381 46,450 

Греція 132 11,2 330 29,040 

Данія 43 5,5 310 59,060 

Фінляндія 338 5,3 238 45,940 

Португалія 92 10,7 233 21,910 

Ірландія 70 4,6 227 44,280 

Чеська 

Республіка 

79 10,4 190 17,310 

Румунія 238 21,2 161 8,330 

Угорщина 93 10,0 129 12,980 

Словаччина 49 5,4 88 16,130 

Люксембург 3 0,5 52 76,710 

Словенія 20 2,0 48 23,520 

Болгарія 111 7,5 49 6,060 

Литва 65 3,3 37 11,410 

Латвія 65 2,2 26 12,390 

Кіпр 9 0,9 25 26,940 

Естонія 45 1,4 19 14,060 

Мальта  0,3 0,4 8 16,960 

Хорватія 57 4,4 63 13,720 

Разом ЄС-28 4,386 501,9 16,440 – 

 

Джерело: перекладено автором та вдосконалено на основі [587, c. 220]. 

 

                                                 
6 Усі дані за 2010 р. 
7 Держави, що виділені шрифтом Italic, входять до єврозони. 
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Додаток Т 

Основні показники європейських держав - не членів ЄС
8
  

 

Держава Територія 

(тис. км2) 

Населення 

(млн) 

ВВП 

(млрд $) 

Валовий 

національний 

дохід на душу 

населення, $ 

Україна 604 45,4 113 2,800 

Грузія 70 4,2 11 2,530 

Молдова 34 3,6 5 1,560 

Вірменія 30 3,1 9 3,100 

Азербайджан  87 8,9 43 4,840 

Білорусь  208 9,6 49 5,560 

Росія  17,098 140,4 1,232 9,340 

Туреччина9 784 75,7 615 8,720 

Чорногорія 14 0,6 4 6,650 

Сербія 88 9,9 43 6,000 

КЮРМ 26 2,1 9 4,400 

Боснія і 

Герцеговина10 

51 3,8 17 4,700 

Албанія 29 3,2 12 4,000 

Косово 11 1,8 5 3,240 

Ісландія 103 0,3 12 43,430 

Швейцарія 41 7,6 492 65,430 

Норвегія 324 4,9 382 84,640 

 
Джерело: перекладено автором та вдосконалено на основі [587, c. 221], а також 

відповідно до даних ЄС із www.europa.eu.  

                                                 
8 Усі дані за 2010 р. 
9 Держави, що виділені шрифтом «напівжирний курсив», є державами-кандидатами на 

вступ до ЄС станом на 2014 р. (за даними ЄС із www.europa.eu). 
10 Держави, що виділені шрифтом «курсив», офіційно визнаються потенційними 
державами-кандидатами на вступ до ЄС станом на 2014 р. (за даними ЄС із 

www.europa.eu). 

http://www.europa.eu/
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