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Одним з аспектів глобалізації на регіональ-
ному просторі сучасної Європи є європейська 
інтеграція (оформлена у вигляді ЄС), а також 
розширення Європи на Схід, побудова тісних 
партнерських стосунків з державами, які на-
були статус стратегічних партнерів ЄС. Оче-
видно, що всі ці процеси супроводжуються 
змінами на рівні національних систем дер-
жавного управління, що, власне, і зумовлює 
наукову значущість обраної нами теми.

Разом з тим актуальність досліджен-
ня ролі міжнародної, і насамперед європей-
ської інтеграції, у розвитку системи держав-
ного управління України, яка реалізується за-
вдяки низці політичних правових механізмів, 
зумовлюється низкою причин практичного  
характеру. По-перше, успішність міжнарод-
ної співпраці України та ЄС значною мірою 
залежить від того, наскільки діюча в Украї-
ні система державного управління відповіда-
тиме загальним стандартам ЄС, а також по-
ставатиме як така система, що спроможна 
ефективно виконувати свої найважливіші за-
вдання (в адміністративній, економічній, по-
літичній, соціокультурній, гуманітарній та  
інших галузях). У цьому аспекті особливої 
актуальності набуває процес наукової роз-
робки таких моделей змін у системі держав-
ного управління України, які б дали їй мож-
ливість успішно інтегруватися як в ЄС, так 
і сучасну міжнародну спільноту розвинених 

демократичних країн. По-друге, не можна об-
ходити увагою той факт, що наразі в Україні 
досі залишаються доволі потужними ізоля-
ціоністські настрої, які утворюють ґрунт для 
консервації старих форм державного управ-
ління і унеможливлюють процес модерніза-
ції цієї системи як на загальному рівні, так і 
в окремих галузях. У зв’язку з чим особливої 
актуальності набуває пошук тих аргументів 
та механізмів, які б дали змогу здолати цей 
небезпечний для управлінської системи син-
дром і наблизити Україну до сучасних стан-
дартів (у тому числі й правових) державно-
го управління. По-третє, варто наголосити на 
тому, що нині значна кількість проблем, які 
постали перед Україною практично в усіх без 
винятку сферах суспільного життя, пов’язані 
саме з низькою ефективністю системи дер-
жавного управління, з її неспроможністю ви-
рішувати об’єктивні суспільні потреби, задо-
вольняти інтереси громадян держави тощо. 
Одним зі шляхів зміни такої ситуації є ціле-
спрямований вплив на систему державного 
управління в Україні з метою її модернізації, 
оптимізації, поліпшення, який може бути ре-
алізований у контексті більш широкого про-
цесу, яким є міжнародна, і, зокрема, європей-
ська, інтеграція.

Отже, ставлячи на меті дослідження ролі 
міжнародної, а точніше — європейської, ін-
теграції на розвиток системи державного 
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управління України, необхідно вирішити такі 
дослідницькі завдання: а) встановити основні 
напрями впливу та результати європейської 
інтеграції України на систему її державного 
управління; б) охарактеризувати діяльність 
органів державної влади України в частині 
сприяння європейській інтеграції нашої дер-
жави; в) виявити основні принципи європей-
ського права, які мають першочергове значен-
ня для трансформації системи державного 
управління сучасної України.

Наразі поняттям європейської інтеграції 
України визначається процес реалізації ці-
леспрямованої державної політики, що має 
на меті входження України до Європейсько-
го Союзу як його повноправного члена, а та-
кож наближення стандартів функціонуван-
ня системи державного управління в Україні 
до європейського рівня. Більшість європей-
ських країн демонструють своїм прикладом, 
що об’єднання з ЄС детермінує здійснення 
системних перетворень у державі й суспіль-
стві, істотно поглиблює і розширює практич-
не співробітництво між країнами-членами в 
усіх магістральних напрямах — торговельно-
му, фінансово-економічному, у сфері зовніш-
ньої політики і політики безпеки, юстиції і 
внутрішніх справ, гуманітарній сфері, охоро-
ни довкілля тощо [1]. Проте не тільки згада-
ні аспекти є причинами, які спонукають єв-
ропейські країни до об’єднання. Важливими з 
цього погляду є аргументи А. Гладенка, який 
доводить, що сучасні держави не можуть за-
лишатися осторонь євроінтеграційних про-
цесів, перебувати на периферії цих проце-
сів, бо вони будуть приречені на відставан-
ня у своєму розвитку. Це пов’язано з тим, що 
більшість проблем економічного або полі-
тичного характеру, які виникають перед су-
часними державами, постійно виявляють не-
достатність меж національної держави. Крім 
цього, євроінтеграційні прагнення країн мо-
жуть бути пояснені також потребою в розбу-
дові системи колективної безпеки, у підґрунті 
якої лежить загальна ідея європейської спіль-
ноти, яка диктує європейським країнам не-
обхідність вирішення усіх спільних проблем 
виключно мирним шляхом [2]. Таким чином, 
правовою основою європейської інтеграцій-

ної політики є базові принципи стратегічного 
партнерства, такі як: спільна зацікавленість 
в ефективному співробітництві; намагання 
врахувати інтереси іншої сторони; взаємна 
допомога від дискримінаційних заходів; дов-
гостроковий характер партнерських відно-
син; правове закріплення змісту та засобів 
стратегічного партнерства та формування ді-
євих механізмів реалізації партнерських від-
носин [3]. 

Разом з тим, необхідно спеціально наголо-
сити, що відповідь на питання про доцільність 
вступу України до Європейського Союзу є ні-
чим іншим, як відповіддю на питання про ба-
жання України розвиватися у названих вище 
напрямах та за вказаними вище принципами. 
Підтвердженням цього став Указ Президен-
та України “Про затвердження Стратегії інте-
грації України до Європейського Союзу” вiд 
11 червня 1998 р. № 615/98 [4], відповідно до 
якого було вирішено, що інтеграція України 
до Європейського Союзу має на меті забезпе-
чити входження держави до європейського 
політичного (у тому числі у сфері зовніш-
ньої політики і політики безпеки), інформа-
ційного, економічного і правового простору, 
з наступним набуттям повноправного член-
ства в ЄС. Видання зазначеного норматив-
ного акта, а також ряду інших, присвячених  
питанням регулювання євроінтеграційних 
процесів в Україні, ґрунтувалося на усвідом-
ленні тих позитивних тенденцій і наслідків, 
які б з’явилися у зв’язку з розгортанням євро-
інтеграційних процесів у країні. Досить чіт-
ко з цього приводу висловився М. Дудченко  
[5, 184–186], зазначивши, що європейська ін-
теграція і членство в Європейському Сою-
зі набувають стратегічної мети України, тому 
що це є найкращим засобом реалізації націо-
нальних інтересів, побудови економічно роз-
виненої і демократичної держави, зміцнення 
позицій у світовій системі міжнародних від-
носин.

Говорячи про перспективи України як чле-
на європейського співтовариства більш кон-
кретно, слід зазначити, що вони можуть бути 
подані у такому вигляді: ЄС є потужним дже-
релом досвіду функціонування ринкової  
соціально орієнтованої економіки та держав-
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ного керування економічними процесами; 
економічний потенціал ЄС та динаміка його 
розвитку — це потенційно великий ринок 
збуту продукції та джерело задоволення по-
треб України в різнопланових інвестиційних 
та споживчих товарах; розвиток співробіт-
ництва України з ЄС має неабияке значення 
для технологічного оновлення виробництва, 
проведення його модернізації, без якої Укра-
їна не зможе створити виробничо-техноло-
гічний базис, який допоможе подолати зрос-
таюче відставання від європейських кра-
їн; розвиток міжнародного співробітництва 
в цілому та економічних зв’язків з ЄС зо-
крема, безпосередньо впливатиме на більш 
раціональний розподіл ресурсів, сприяти-
ме повнішому використанню потенціалу 
України як транзитної держави і впливати-
ме на збільшення надходжень від експорту 
транспортних послуг та розвиток відповід-
них галузей промисловості; розвиток співро-
бітництва з ЄС неминуче вимагатиме запро-
вадження відповідних правил та стандартів 
вироблення, реалізації економічної політики, 
поведінки первинних економічних агентів, 
стабільного правового поля. Усе це, у свою 
чергу, сприятиме формуванню прозорого се-
редовища виробничо-комерційної діяльності 
на національному ринку України, посиленню 
його привабливості для внутрішніх та зов-
нішніх суб’єктів, зменшенню ризиків. Таким 
чином, євроінтеграція є потужним поштов-
хом до зростання не тільки економіки Укра-
їни, а й усіх інших сфер суспільного життя, і 
зокрема — системи державного управління, 
яка поступово розвивається під впливом єв-
ропейського права.

Не викликає сумніву, що визнання базо-
вих для сучасної Європи принципів має су-
проводжуватися внесенням відповідних змін 
до національного законодавства, у тому числі 
й до нормативних актів, які визначають пра-
вовий статус органів державної влади, регу-
люють порядок їх функціонування, а також 
відносини з приватними особами. Говорячи 
про принципи організації та функціонування 
ЄС, необхідно відзначити, що вони постають 
як дворівневе утворення, де на першому рівні 
розташовані загальні принципи утворення та 

функціонування ЄС, а на другому — принци-
пи функціонування інституцій ЄС та інститу-
цій держав-членів. У першому випадку мова 
йде про основоположні принципи ЄС, до 
яких належать принципи свободи, демократії, 
дотримання прав людини й основних свобод, 
верховенства права, ефективної співпраці 
з іншими державами [6, 85]. Стосовно прин-
ципів другого рівня, то до них належать на-
самперед принципи європейського права  
[7, 195], якими є: принцип законності, відпо-
відно до якого визнається зв’язаність системи 
державного управління (насамперед, орга-
нів виконавчої гілки влади) законом; можли-
вість скасування (або відкликання) незакон-
ного державно-управлінського акта; прин-
цип недискримінації — подібні справи не  
будуть розглядатися, крім випадків, коли на-
явні об’єктивно обумовлені обставини для 
такої диференціації; принцип юридичної ви-
значеності — усі суб’єкти права мають ке-
руватися у своїх діях правовими приписа-
ми (нормами); принцип пропорційності — у 
реалізації повноважень установ та організа-
цій мають використовуватися такі засоби, які 
відповідають цілям отримання відповідного 
результату та які не повинні виходити за межі 
необхідного для досягнення поставленого за-
вдання; принцип поваги до фундаментальних 
прав людини та громадянина; принцип суб-
сидіарності — рішення мають прийматися на 
найнижчих рівнях організації, забезпечува-
ти ефективність запропонованих заходів, що 
приводить до передачі владних повноважень 
усередині ЄС з наднаціонального на націо-
нальний рівень; принцип незалежного управ-
ління містить поєднання вимог щодо спра-
ведливого розгляду та використання найкра-
щого досвіду (методів) в управлінні, а також 
запровадження інституту омбудсмена для 
розгляду скарг про факти неналежного уря-
дування (управління), що були наявними у 
діяльності установ та організації ЄС; прин-
цип прозорості спрямований на забезпечення 
доступу до офіційних документів, що містять 
рішення [8, 105–106].

Нині перед Україною у сфері її європей-
ської інтеграції постало чимало важливих 
завдань, комплексна реалізація яких спро-
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можна забезпечити реалізацію перелічених 
принципів у функціонуванні системи дер-
жавного управління України. Ними, на нашу 
думку, є: створення засадничої бази для на-
буття Україною повноправного членства у 
Європейському Союзі та формування в сус-
пільстві стійкої проєвропейської більшос-
ті; активізація роботи з виконання положень 
Угоди про партнерство та співробітництво 
з ЄС; реалізація усіх передбачених заходів 
у рамках Плану дій “Україна — ЄС”; адапта-
ція у взаємодії всіх органів державної влади 
з Верховною Радою, законодавства України 
до законодавства ЄС; забезпечення експерт-
ної та фінансової підтримки цього процесу з 
боку ЄС. Разом з тим важливо і необхідно у 
найкоротші терміни: розробити разом з ЄС 
нову стратегію відносин “Україна — ЄС”, яка 
передбачала б перспективу членства Укра-
їни в ЄС; активізувати діалог високого рів-
ня з питань енергетики; завершити з ЄС ро-
боту з метою створення зони вільної торгів-
лі; надати нових імпульсів роботі з новими 
членами ЄС, особливо з країнами Балтії та 
Центрально-східної Європи, з метою приско-
рення інтеграції до ЄС; активізувати співро-
бітництво з Європейським інвестиційним 
банком з метою залучення його коштів для 
реалізації масштабних загальнонаціональ-
них проектів; забезпечити підготовку висо-
кокваліфікованих кадрів для роботи на євро-
інтеграційному напрямі; сприяти поінформо-
ваності суспільства з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції; активізувати ди-
пломатичні зусилля у сфері співробітництва 
з країнами Європи та Північної Америки з 
метою поглиблення євроатлантичної інтегра-
ції України; продовжувати участь у заходах в 
рамках програми “Партнерство заради миру” 
та Ради євроатлантичного партнерства.

Також слід зазначити, що одним з наслід-
ків процесів європейської інтеграції на рівні 
трансформації її правової політики є докорін-
на переорієнтація всієї системи державного 
управління на цінності верховенства права та 
пріоритету прав людини і громадянина. 

Отже, по-перше, наразі перед Україною 
стоїть доволі складне завдання, пов’язане не 
тільки із суттєвою зміною законодавства, а й 

із суттєвим коригуванням правозастосовчої 
діяльності органів державного управління. 
Реально це означає, що успіх процесу євро-
інтеграції України тісно пов’язаний із бажан-
ням, готовністю та здатністю України транс-
формувати органи державного управління та 
національне законодавство в аспекті фунда-
ментальних для європейського права прин-
ципів. По-друге, нині ЄС постав як така дер-
жава, що функціонує на демократичних заса-
дах, які протягом багатьох років поступово 
впроваджувалися в суспільне та державне 
управління європейських країн, перевіряли-
ся практикою демократичного будівництва 
в багатьох європейських державах. Усі вони 
довели свою життєздатність та позитивний 
вплив на прогресивний розвиток національ-
них економічних, соціальних, культурних, 
правових та політичних систем. У зв’язку з 
цим Україна повинна враховувати цей по-
зитивний досвід у процесі реформування як 
системи державного управління, так і всіх ін-
ших аспектів розвитку суспільних відносин. 
По-третє, важливою умовою ефективності 
трансформацій та модернізації системи дер-
жавного управління під впливом процесів 
європейської інтеграції є прийняття усіх ви-
мог, стандартів та принципів євроінтеграцій-
ного процесу, що сприятиме демократизацій-
ним процесам як у державному управлінні 
України, так і в усьому її суспільному житті 
і розвитку. При цьому сам процес європей-
ської інтеграції реалізується в Україні одра-
зу на двох рівнях: правовому та політично-
му, які повинні не протистояти один одному, 
а, навпаки, — органічно доповнювати, оскіль-
ки право є тим інструментом, який дає змо-
гу реалізовувати ці перетворення, а політика 
фіксує ту загальну волю і той вектор перетво-
рень, які є незмінними і які гарантують ста-
більність та послідовність правового регулю-
вання (у формі державної правової євроінте-
граційної політики).
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Перед Україною постало доволі складне завдання, пов’язане не лише із 
суттєвою зміною законодавства, а й із суттєвим коригуванням правозас-
тосовчої діяльності органів державного управління. 

Перед Украиной стоит довольно сложная задача, связано не только с су-
щественным изменением законодательства, но и с существенной коррек-
тировкой правоприменительной деятельности органов государственного 
управления.

Ukraine faces a rather difficult task, due not only to substantial changes in 
legislation, but with significant corrections law enforcement agencies of the gov-
ernment.
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