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ВСТУП 

 
 

Побудова ефективної демократичної держави передбачає 
визначення основних пріоритетів державної політики. Пи-
тання оптимальної організації державної політики є особли-
во актуальним в даний момент - в умовах безпрецедентного 
розвитку міждержавної інтеграції. Оптимально організована 
влада – це питання як внутрішньої політики, так і зовніш-
ньої, адже тільки при дієвій організації державного управ-
ління держава здатна адаптуватися до умов, що безперервно 
змінюються. 

Для України протягом її історії питання основного зовніш-
ньополітичного курсу завжди стояло доволі гостро через 
територіальне розміщення на перехресті Європи та Азії. 
Тому курс на європейську інтеграцію є важливим кроком 
для України на шляху побудови сильної та незалежної 
держави, де потрібно розуміти основні принципи розвитку 
європейської спільноти. 

Курс на модернізацію та європейську інтеграцію визначений 
Президентом України стратегічним, що в свою чергу ставить 
перед Україною багато функціональних задач та вимагає 
комплексного аналітичного підходу до вивчення засад дер-
жавного управління в країнах ЄС. Для того, щоб Україна 
змогла вільно розвиватись в умовах демократичної, еконо-
мічно розвинутої, соціально орієнтованої державної органі-
зації, потрібно створити відповідні умови для масштабних 
внутрішніх перетворень. Це, в свою чергу, сприятиме євро-
пейським інтеграційним процесам.  

Так як євроінтеграція є домінантою внутрішньої та зовніш-
ньої державної політики, важливо дослідити досвід держав-
ного управління в країнах Європейського Союзу задля його 
втілення в межах національної політичної стратегії. 
Державне управління у країнах ЄС передбачає поширення 
демократичної відповідальності на місцевий і регіональний 
рівні, що є ознакою громадянського суспільства. Ефективне 
управління передбачає застосування успішно-діючих систем 
менеджменту, які втілені у європейській моделі державного 
управління, яка в свою чергу включає систему моральних 
цінностей, критеріїв та параметрів у відносинах між держав-
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ними службовцями і споживачами адміністративних послуг, 
між організаціями, підприємствами та державою, а також у 
відносинах між керівниками і співробітниками організації та 
в організації загалом. 

Європейська інтеграція є важливим стимулом для України в 
контексті втілення економічних реформ, примноження та 
зміцнення інтелектуального потенціалу українського су-
спільства, інноваційного розвитку економіки, освоєння но-
вих високих технологій, подолання структурних деформацій. 

Вищенаведене дає можливість підкреслити актуальність 
означеної теми та визначає нові аспекти європейської інте-
грації. Виходячи з цього, метою цього навчально-мето-
дичного посібника є: формування у керівників адекватного 
ставлення до процесів європейської і євроатлантичної інте-
грації, розуміння основних принципів функціонування дер-
жавного управління в країнах ЄС та можливості їх засто-
сування для України. З цієї точки зору актуальним є аналіз 
проблем конституювання європейських принципів управ-
ління на рівні публічно-управлінських структур у напрямі 
формування ефективного механізму демократичного роз-
витку української держави. 
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І. ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КРАЇНАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Єдина Європа з часу свого зародження розвивалася як регіональний 

економічний проект. Саме у цьому напрямі й напрацьовані основні здобутки, 
які притягують до себе нових членів. Економічні та регіональні складові є 
визначальними і при визначенні мети Європейського Союзу. 

Метою ЄС є:  
1. Сприяння проведенню збалансованої і довгострокової соціальної та 

економічної політики, зокрема шляхом створення простору без внутрішніх 
кордонів, шляхом економічного та соціального вирівнювання, створення 
економічного і валютного союзу, що має на меті введення спільної валюти.  

2. Утвердження Європейської спільноти на міжнародній арені, зокрема 
шляхом проведення спільної зовнішньої політики та політики в галузі 
суспільної безпеки, яка могла б привести до створення у разі необхідності 
системи спільної оборони.  

3. Посилення захисту прав та інтересів громадян держав-учасниць 
шляхом введення громадянства Союзу.  

4. Розвиток тісного співробітництва у галузі судової практики та 
внутрішніх справ.  

5. Збереження досягнутого рівня інтеграції Співтовариства і, виходячи з 
нього, визначення, якою мірою політика та форми співробітництва, що 
встановлені Договорами, потребують перегляду для забезпечення ефективності 
механізмів та інститутів ЄС.  

Три процеси визначали умови розвитку країн Центральної і Східної 
Європи в 90-і рр. ХХ сторіччя. Це соціально-економічна і політична транс-
формація, пошук нового центру економічного і політичного тяжіння після 
розладу СРСР і світової соціалістичної системи, та глобалізація господарських 
зв’язків. Їх поєднання обумовило надзвичайну важливість розвитку 
співробітництва країн ЦСЄ та ЄС.  

 Основні завдання соціально-економічного реформування країн ЦСЄ в ці 
роки були визначені копенгагенськими критеріями 1993 р. Заявки про вступ у 
Європейський Союз Угорщина і Польща подали у 1994 р., Румунія, Словач-
чина, Латвія, Естонія, Литва і Болгарія - у 1995 р., Чехія і Словенія - у 1996 р. 
Відтоді почався період активної підготовки до членства цих країн у Співто-
варистві, що завершився у травні 2004 року (для Румунії та Болгарії – 2007 р.). 

Західні дослідники відзначають той факт, що при переході від економіки 
з централізованим плануванням до ринкового господарства виявляються три 
основні сфери реформування - макроекономічна стабілізація, реальна адаптація 
на мікроекономічному рівні, створення інституціональних рамок. Саме у цій 
площині знаходяться й критерії на вступ до ЄС: політичні, економічні критерії 
та критерії, пов’язані із прийняттям інституціональних і юридичних норм ЄС. 
Ці країни зобов’язані виконувати всі норми, що існують на дату їх вступу до 
ЄС. Зазначений комплекс включає: 

- зміст, принципи і політичні цілі, викладені в базових угодах ЄС; 
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- юридичні норми, прийняті відповідно до цих договорів, і прецедентне 
право, що застосовує Європейський Суд; 

- рішення та директиви в рамках ЄС; 
- спільні акції, заяви та інші акти, схвалені в рамках спільної зовнішньої 

політики і політики безпеки; 
- підписані країнами ЄС документи про спільні дії, позиції, домовленості, 

резолюції, заяви та інші акти, узгоджені судовими органами й у рамках 
внутрішньої політики; 

- міжнародні угоди, підписані ЄС, а також угоди між країнами-членами, 
що відносяться до сфери діяльності ЄС. Отже, в системі характеристик 
членства ЄС існує власна логічна схема, завдяки якій країна в процесі інтеграції 
має повністю врегулювати питання гармонізації. 

У травні 1995 р. була прийнята так звана Біла книга “Підготовка асоційо-
ваних країн Центральної і Східної Європи до інтеграції у внутрішній ринок 
ЄС”. Вона містила перелік усіх законодавчих актів, необхідних для інтеграції в 
єдиний ринок ЄС, а також рекомендації щодо порядку їх прийняття. Додаток, 
що є більш об’ємним, ніж основна частина Книги, охоплювала 23 сектори 
економіки і громадського життя, починаючи від спрямування капіталу до 
захисту прав споживачів. У Книзі: 

- наводиться загальний перелік найбільш важливих законів, до яких 
повинно бути адаптоване національне законодавство країни-кандидата і 
рекомендується порядок їх прийняття; 

- даються рекомендації щодо того, які адміністративні і технічні 
структури необхідні для гарантій ефективного виконання законодавства; 

- перераховуються напрямки і форми технічної підтримки, що робиться 
ЄС із метою зближення законодавства країн-кандидатів ЦСЄ з правовою 
системою ЄС. 

Зміни в законодавчій сфері є основоположними для членства в ЄС, а для 
їх втілення необхідно забезпечити відповідного рівня державний апарат. Даний 
факт підтверджується з точки зору історичного розвитку Європейського Союзу. 
Надзвичайно важливим чинником конкурентоздатності країн ЦСЄ наприкінці 
ХХ – початку ХХІ ст. стала якість державного управління. У цій сфері вони 
наражалися на великі проблеми. Давалася взнаки довга відірваність країн від 
широких міжнародних контактів, надзвичайно низка заробітна плата державних 
службовців, широкомасштабна заміна, переважно, через політичні мотиви, 
старих спеціалістів на лояльних до влади експертів практично по усій вертикалі 
влади. Повсюдно спостерігалися збільшення штатів в системі державного 
управління при дефіциті висококваліфікованих спеціалістів. Виявлялися 
протиріччя між вимогами ЄС децентралізувати процеси прийняття рішень і 
реальними можливостями виконати це завдання. 

Європейський Союз завжди приділяв увагу інституційному розвитку, 
доказами чого є, наприклад, створення у 1981 р. Європейського інституту 
державного управління (EIPA); підтримка ініціативи щодо створення Європей-
ської мережі державного управління (EPAN) - неформального об’єднання 
державних службовців усіх країн-членів ЄС, започаткованого з метою надати 
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можливість професіоналам з державного управління обмінятися досвідом і 
знаннями. 

Від інституційної спроможності кожної окремої держави ЄС залежить 
доля директив, прийнятих у Брюсселі: держави-члени, що через слабкість 
інституцій, відсутність нагляду та належного контролю, не можуть забезпечити 
виконання рішень, гальмують євроінтеграційні процеси, уповільнюють 
розвиток інших держав-членів та стримують розвиток ЄС у цілому. 

Тому у міру розширення сфер євроінтеграційного співробітництва та 
поглиблення євроінтеграційних процесів відбувалося нарощування співпраці в 
галузі державного управління: йшов обмін досвідом, пошук нових механізмів 
та інструментів державного управління, узагальнювалася управлінська 
практика, поступово формувалися стандарти державного управління та 
державної служби. 

На сьогодні Європейським Союзом накопичено великий досвід 
реформування та вдосконалення державного управління та державної служби, 
хоча сфера державного управління не підпадає під регулювання acquis 
communautaire. Надбання у сфері організації державного управління та 
державної служби переважно має вигляд “м’яких” стандартів - Білих книг та 
комунікацій Європейської Комісії, рекомендацій конференцій міністрів, 
відповідальних за питання державного управління та/чи голів департаментів 
державних служб; воно узагальнено у формі принципів та вимог до організації 
державного управління в численних публікаціях і дослідженнях, що з’являлися 
напередодні розширення. Серед найважливіших напрацювань:  

- визначення європейських принципів державного управління та 
принципів європейського адміністративного права;  

- введення та визначення поняття “європейський адміністративний 
простір”.  

Загальновизнаним в Європейському Союзі стає поняття європейського 
врядування (European governance) - багаторівневе управління в багатовекторній 
системі, що складається з європейських інституцій і національних органів 
влади, охоплює місцеве самоврядування і громадянське суспільство, залучає до 
процесів прийняття рішень міжнародних експертів та лобістів. Вводиться в обіг 
термін “європеїзація”, який по відношенню до державного управління означає 
запозичення досвіду та запровадження кращої управлінської практики органів 
ЄС або інших держав-членів у національних системах державного управління, 
адаптацію або пристосування національних процедур, норм, стандартів до норм 
і правил ЄС. 

З моменту формулювання Європейською Радою Мадридського критерію 
у 1995 році питанням державного управління і розвиненню адміністративної 
спроможності країн-кандидатів приділяється пильна увага. Європейською 
Комісією, разом з іншими інституціями ЄС, розробляється та удосконалюється 
процедура вступу, яка приділяє інституційній та адміністративній готовності до 
членства не меншу вагу, ніж економічним та політичним критеріям. ЄС (в особі 
Європейської Комісії) пильно стежить за ходом адміністративних реформ, 
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інституційним розвитком та нарощуванням адміністративної спроможності у 
країнах-кандидатах.  

З цією метою країни-кандидати приймали та звітували про виконання 
Планів дій для підвищення адміністративної спроможності та розвитку судової 
гілки влади (Action Plan for strengthening administrative and judicial capacity), для 
чого регулярно здійснювалися огляд систем державного управління, вклю-
чаючи судову гілку влади, проводилася оцінка базового стану і вимірювання 
прогресу, відбувалися обмін найкращим досвідом, узагальнення та вироблення 
рекомендацій. 

Згідно Копенгагенських і Мадридських критеріїв, членство в Європей-
ському Союзі передбачає наявність стабільних, ефективних і дієвих демо-
кратичних інституцій. У першу чергу, це:  

- політичні інститути (Президент, Парламент, Омбудсмен і т.п.), що 
гарантують демократію і верховенство права, забезпечують права людини, 
стабільність і суспільний розвиток;  

- ефективно діючі три гілки влади – законодавча, виконавча і судова – з 
чітко окресленими повноваженнями і межами компетенції; 

- незалежна і спроможна система судочинства;  
- розвинута система виконавчих органів влади, здатна забезпечити 

виконання взятих державою зобов’язань у такий спосіб, щоб це було на користь 
її громадянам;  

- наближені до громадян місцеві органи влади (органи місцевого 
самоврядування); 

- розвинуте громадянське суспільство. 
Для європейського співтовариства завжди були важливими виміри 

демократичності, ефективності, та вимір дієвості в оцінці рівня державного 
управління.  

Вимір демократичності визначається виходячи з загальноприйнятих на 
заході фундаментальних ознак демократії — поділу влади і дотримання 
основоположних прав (громадянських, політичних, економічних, соціальних, 
культурних, а також прав меншин). 

Вимір ефективності стосується того, наскільки ефективно розподілені 
функції і окреслена відповідальність різних гілок влади, й особливо, 
виконавчих органів; чи раціонально розподілені обов’язки між центральним, 
регіональним і місцевим рівнями; чи існує дублювання функцій або, навпаки, 
прогалини у їх розподілі, в наслідок чого певні функції і послуги випадають з 
поля зору урядових установ; чи існуюча система інституцій забезпечує їх 
горизонтальну і вертикальну співпрацю і дозволяє швидко реагувати на 
потреби і виклики європейської інтеграції.  

Вимір дієвості (результативності) пов’язаний з результатами діяльності 
окремих державних інституцій і системи в цілому. Об’єктом вивчення стають 
виконання програм уряду і зобов’язань перед партнерами, досягнення цілей, 
проголошених окремими державними установами, рівень задоволення 
суспільства та забезпечення потреб клієнтів певних державних установ і т.п.  
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Рівень розвитку інституцій, їх спроможність забезпечити стабільність і 
демократію, гарантувати соціально-економічний розвиток оцінювався за 
такими показниками:  

- 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 установлені”); 
- рівень співробітництва гілок влади (“високий рівень”; “недостатнє 

співробітництво”; “напруження між “гілками” влади”); 
- вибори (“вільні і чесні”; “не вільні”); 
- становище опозиції (“участь в діяльності політичних інститутів”; 

“права опозиції не зберігаються”; 
- змінюваність влади (“в ході виборів”); 
- функціонування судової системи (“потребує покращення підготовки 

суддів”, “потребує покращення в цілому”; “судова влада не є вільною”); 
- фундаментальні права (“в основному забезпечені”; “порушуються”); 
- становище засобів масової інформації (“вільні”; “існують певні 

обмеження”; “необхідне законодавче забезпечення свободи ЗМІ”); 
- боротьба з корупцією (“потребує подальшого підсилення”; “потребує 

значного підсилення”; “потребує радикальних засобів із забезпечення 
прозорості прийняття рішень”); 

- громадський контроль за армією і службами безпеки (“громадський 
контроль установлений і є адекватним”; “громадський контроль за армією і 
службами безпеки не установлений).  

Введення поняття Європейського адміністративного простору тісно 
пов’язане із підготовкою країн Центральної та Східної Європи до членства в 
ЄС, а саме із відсутністю у цих країнах належних інституцій, покликаних 
забезпечити виконання Копенгагенських критеріїв, та / або низьким рівнем 
інституційно-адміністративної спроможності існуючих інституцій. Таким 
чином, країнам-кандидатам були потрібні орієнтири при проведенні адміністра-
тивної, політичної, правової, судової реформ, під час реформування систем 
управління державною службою чи управління кадрами на державній службі. 
Таким орієнтиром був покликаний стати Європейський адміністративний 
простір – метафора, яка узагальнювала найкращий досвід і традиції врядування 
та управління в ЄС.  

По аналогії із Спільним ринком, Європейським правовим простором, 
Європейським простором вищої освіти, Європейський адміністративний 
простір можна тлумачити як середовище, в якому держави-члени ЄС та їхні 
партнери можуть ефективно взаємодіяти і співпрацювати, яке є прийнятним 
для громадян та здатним забезпечити ефективне функціонування державних 
органів влади. Європейський адміністративний простір узагальнює та 
інкорпорує в собі підходи та усталені стандарти для сфери публічного 
адміністрування; ті засадничі принципи і цінності, які повинні поділяти усі 
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учасники процесів європейського врядування; базові норми, якими вони 
повинні керуватися та правила, за якими вони повинні змагатися та грати в ЄС : 
адже без загальних правил гри – стандартів – злагоджена гра неможлива.  

Таким чином, складовими Європейського адміністративного простору є: 
спільні європейські цінності; європейські принципи державного управління; 
спільні норми і принципи європейського адміністративного права; спільні 
цінності та принципи організації державної служби; процедури і механізми 
координації політики, вироблення та впровадження урядових рішень; єдині 
стандарти та процедури та інші. 

Це, наприклад, Європейські принципи державного управління: 
- відкритість і прозорість; 
- активна участь громадян; 
- підзвітність; 
- результативність; 
- узгодженість;  
Єдині стандарти і процедури: 
- гарантія доступу до урядових документів;  
- обов’язкові громадські консультації напередодні прийняття урядового 

рішення;  
- єдині вимоги до організації бюджетного процесу і фінансової звітності; 
- єдині вимоги до внутрішнього і зовнішнього аудиту;  
- єдина нормативна база для проведення державних закупівель. 
Спільні цінності європейської спільноти були підсумовані у статті 2 

Договору про запровадження Конституції для Європи; до них належать: шана 
до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права, 
шанування прав людини, а також плюралізм, толерантність, солідарність та 
недискримінація. Окремо для державної служби в рамках програми SIGMA 
були визначені спільні цінності, якими повинні керуватися державні службовці, 
що працюють в органах державної влади держав-членів та інституціях ЄС: 

- неупередженість і доброчесність державних службовців; 
- незалежність державних службовців від політичного керівництва; 
- державний службовець служить народові, а не керівництву.  
Крім цінностей, які були розроблені Європейським Союзом в рамках 

державної служби, важливо також зазначити основні принципи європейського 
адміністративного права. 

Спільні норми і принципи європейського адміністративного права було 
сформовано на основні рішень Суду Європейських Співтовариств: саме Суд 
взяв на себе відповідальність за тлумачення поведінки держави, визначення 
правил та принципів адміністративного провадження:  

- управління згідно із законом, або верховенство права; 
- правова впевненість і захист легітимних очікувань; 
- пропорційність; 
- недискримінація; 
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- право бути вислуханим у процесі адміністративного провадження та 
прийняття рішення; 

- право на дієву систему державного управління, здатну ефективно 
реалізувати законодавство Співтовариства;  

- зобов’язання органів державної влади діяти відповідно до покладених 
на них завдань;  

- обґрунтованість і доцільність адміністративних рішень;  
- своєчасність дій та рішень державних органів;  
- право на захист у суді, справедливий процес і рівні умови; 
- нагляд за функціонуванням адміністрації та право оскарження 

адміністративних рішень у суді;  
- можливість призупинення або скасування неправомірного адміністра-

тивного рішення або невиправданих заходів;  
- відповідальність держави за неправомірні адміністративні дії;  
Схожі процедури і механізми координації політики європейської інте-

грації: 
- консультації з громадськістю та зацікавленими сторонами напередодні 

прийняття рішення;  
- створення центру координації політики європейської інтеграції в уряді; 

створення міжвідомчих робочих груп для опрацювання національної позиції і 
вироблення стратегії поведінки у Брюсселі;  

- регулярні зустрічі міністрів або голів державних служб країн-членів 
ЄС.  

Варто окремо звернути увагу на те, що сама лише наявність інституцій ще 
не гарантує їх дієздатності. Важливим компонентом реформування будь-якої 
системи є запровадження процесів, внутрішніх правил і процедур, які 
забезпечують ефективне функціонування кожної окремої інституції, та 
удосконалення процесів і механізмів співпраці між ними. Але вирішальним 
компонентом, що забезпечує дієздатність системи державного управління, є 
людський ресурс, його адміністративна спроможність.  

Під адміністративною спроможністю ми розуміємо високий рівень 
знань, вмінь та навичок державних службовців, диференційованих залежно від 
рівня, посади, функціональних обов’язків та сфери діяльності службовця, які у 
сукупності гарантують ефективне її вироблення та впровадження політики 
європейської інтеграції, забезпечують дієздатність системи державного 
управління.  

Для процесів європейської інтеграції актуальності набувають знання, 
вміння та навички які допомагають виконувати зобов’язання, які держава взяла 
на себе, обравши шлях євроінтеграції; дозволяють національним державним 
службовцям бути активними гравцями в Брюсселі (наприклад, знання процедур  
і протоколу, розвинуті навички спілкування, вміння вести переговори, 
переконувати; лідерські навички, здатність впливати на процес прийняття 
рішень та вироблення політики в ЄС); сприяють виконанню і дотриманню 
правових норм ЄС тощо.  
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За досвідом країн-кандидатів (наприклад, Словаччини), у процесі 
нарощування адміністративної спроможності слід враховувати потреби трьох 
груп державних службовців:  

1) керівного складу (менеджерів вищої, середньої та нижчої ланок); 
2) державних службовців, що безпосередньо беруть участь у євроінтегра-
ційних процесах; 

3) усі інші державні службовці.  
Для кожної категорії потрібен окремий “пакет” знань, вмінь та навичок. 

Разом з тим, прогрес залежатиме рівня адміністративної спроможності, зусиль і 
відданості європейській інтеграції кожної з трьох груп.  

Паралельно із системними секторними реформами, реформаторські 
зусилля було спрямовано на організаційний рівень: об’єктом реформаторських 
зусиль ставали окремі установи та їх персонал. У момент підготовки до 
членства з метою стимулювання інституційних реформ та для цілей оцінювання 
стану інституційного розвитку і вимірювання рівня адміністративної спромож-
ності організацій державного сектору використовувалися кілька інструментів 
вимірювання (benchmarking tools). Вони застосовуються і зараз для оцінки 
ступеню інституційного розвитку та адміністративної спроможності окремої 
організації та державного сектору в цілому.  

CAF (The Common Assessment Framework / єдині рамки оцінювання для 
організацій державного сектору) є інструментом оцінювання, а також 
самооцінювання, розробленим спеціально для організацій державного сектору 
задля покращення їх діяльності на основі використання методик управління 
якістю. Першу версію моделі CAF було представлено на Першій європейській 
конференції якості у сфері державного управління у травні 2000 року. 
Подальші версії було підготовлено з урахуванням набутого практичного 
досвіду. В основу моделі покладено припущення:  

Відмінних результатів у діяльності організації та задоволення клієнтів, 
суспільства та самих працівників можна досягти за умов належного лідерства, 
завдяки плануванню і стратегії. Здійснення планів та реалізація стратегії 
можлива завдяки компетентному людському ресурсу, надійним і стабільним 
партнерам, достатнім ресурсам, налагодженим і добре керованим процесам.  

Відкритий метод координації (Open method of coordination / OMC) 
широко використовується в ЄС як один з інструментів оцінювання стану 
інституційного розвитку та стану справ у тій чи іншій сфері. За допомогою 
певних індикаторів (benchmarks) оцінюється та порівнюється прогрес та досяг-
нення держав-членів у реалізації спільних політик ЄС, які регулюються за 
допомогою цього методу. Відкритий метод координації (OMC) є одночасно 
інструментом оцінювання (benchmarking tool) та інструментом вироблення і 
впровадження політики.  

Як інструмент вироблення і координації європейської політки OMC було 
інституалізовано Європейською Радою у Лісабоні (березень 2000 року). OMС 
дозволяє зосередитися на цілях, яких ЄС домагається досягти, і залишає 
державам-членам свободу у виборі того, яким шляхом і з якою швидкістю 
рухатися, які інструменти політики використовувати. OMC дозволяє уникнути 
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тривалих та виснажливих дебатів з тих питань, де досягти згоди проблематично 
з політичних й історичних міркувань, з огляду на національні традиції, коли 
неможливо розмаїття існуючих підходів вставити в єдиний “європейський 
шаблон” (e.g. податки, пенсійна реформа, безробіття та інші). Ґрунтуючись на 
субсидіарності, OMC визнає різноманітність у підходах та методах досягнення 
цілей. Немає потреби готувати законодавчу пропозицію та проходити довгий 
шлях по її узгодженню, удосконаленню, затвердженню та впровадженню.  

OMC починається з формулювання цілей (objectives) та ключових 
орієнтирів (guidelines), яких ЄС бажає досягти, задля яких виробляється 
політика. Після цього узгоджується список індикаторів / показників, які 
доводять наявність прогресу і дозволяють оцінити ступінь досягнення цілей. 
Рекомендації щодо цілей та ключових орієнтирів готує Європейська Комісія, 
вони виносяться на обговорення та затвердження Європейської Ради.  

Наступним етапом є підготовка Національних планів дій. Вони готуються 
з урахуванням узгоджених індикаторів / показників. Як правило індикаторами 
успіху та віхами досягнень (benchmarks) слугують найкращі світові показники 
та визнаний світовий досвід. 

До підготовки та впровадження Національних планів дій запрошуються 
не тільки відомства та відомчі підрозділи, відповідальні за європейські справи, 
але й усі зацікавлені сторони, включаючи місцеві органи влади та громадянське 
суспільство. Таким чином використовується і враховується найкращий 
національний, регіональний і місцевий досвід, відкриваються можливості для 
обміну досвідом та експерименту, процес навчання та удосконалення 
проходить у напрямах á і â. Іншими словами, OMC активізує мережеве 
співробітництво, спонукає до пошуку, заохочує ініціативу, в результаті чого 
виникають ініціативи, інновації, нові підходи у реалізації тої чи іншої політики.  

Крім того, важливими компонентами OMC є періодична звітність, 
моніторинг, оцінювання та “колегіальний нагляд” (peer review), які мають місце як 
на національному рівні, так і на рівні ЄС, завдяки чому інтенсифікується навчання 
та обмін кращим досвідом, “взаємозбагачення” від накопичення знань. OMC 
прискорює процеси використання кращого досвіду та інновацій в окремій країні, в 
ЄС в цілому, у різних секторах і сферах державного управління.  

Одним з компонентів OMC є підготовка таблиці (scoreboard) із 
індикаторами і показниками, що характеризують стан справ у тій чи іншій 
сфері, які стали об’єктом координації та регулювання через OMC. Наприклад, 
для інноваційної політики ЄС розроблена “European Innovation Scoreboard”, до 
якої увійшли 17 індикаторів інноваційного розвитку. Саме таблиця (scoreboard) 
є інструментом оцінювання і порівняння з досягненнями іншими держав-членів 
ЄС, яка дозволяє більш-менш об’єктивно визначити, яке місце займає держава 
серед інших членів ЄС, який шлях вона може чи мусить пройти, щоб досягти 
спільно визначених цілей і виконати взяті на саміті зобов’язання.  

OMC поєднує вертикальну та горизонтальну координацію:  
-  Вертикальний підхід до вироблення стратегії, встановлення спільних 

цілей та єдиних орієнтирів, а також визначення віх, індикаторів успіху; 
-  Горизонтальна (національна) активізація зусиль, мережева співпраця; 
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-  Вертикальне накопичення інформації; 
-  Вертикальне і горизонтальне поширення інформації та кращого 

досвіду.  
Шкала координації Меткафа (MetcalfCoordinationScale) є інструментом 

вимірювання координаційної спроможності системи державного управління та 
врядування в цілому. Вона розкриває логіку координаційних процесів 
всередині уряду та допомагає визначити рівень координаційної спроможності 
цілої системи або її окремих секторів, а також виявити недоліки у процесах 
координації, як-то: недостатня комунікація (обмін інформацією); неналаго-
джений процес консультацій між різними міністерствами та відомствами; 
відсутність механізмів розв’язання конфліктів, посередництва; брак базових 
знань та досвіду проведення переговорів; недоліки адміністративної культури 
(відсутність єдиних стандартів поведінки посадовців, державних службовців); 
відмінності у розумінні урядової стратегії та пріоритетів; неуніфікованість 
параметрів діяльності міністерства та відомств та інші.  

Узгодженість та координованість дій державних органів всередині країни 
також набуває особливої ваги в умовах європейської інтеграції: для кожної 
держави членство в ЄС несе додаткові зобов’язання. Наприклад:  

ü щоденно, близько 120 документів надходять з ЄС до національних 
адміністрацій; 

ü щорічно, для участі у переговорах в Брюсселі необхідно підготувати до 
600 національних позицій; 

ü кожного разу національну позицію необхідно узгодити:  
–  між міністерствами, відомствами, парламентом, громадянським 

суспільством та бізнесом в середині держави; 
–  порівняти з позицією ЄС та позиціями 26 інших держав-членів;  
ü щорічно, уряди держав-членів повинні забезпечити виконання, 

впровадження і дотримання від 500 до 600 рішень, прийнятих ЄС.  
Вищенаведені факти підтверджують те, що для втілення такої кількості 

документів потрібний ефективний мен6еджмент на всіх рівнях державного 
управління. 

Під час розширення на Схід та підготовки країн Центральної та Східної 
Європи до членства в ЄС питання інституційного розвитку та нарощування 
адміністративної спроможності були постійно на порядку денному ЄС. За 
спільною ініціативою Європейського Союзу та ОЄСР було запроваджено 
програму SIGMA (Надання підтримки з метою поліпшення управління та 
менеджменту в країнах Центральної та Східної Європи), в рамках якої було 
проведено багато досліджень у сфері державного управління та здійснено 
більше 40 публікацій, які мають характер рекомендацій для держав, які 
прагнуть членства в ЄС, щодо реформування системи органів державної влади, 
налагодження механізмів державного управління та запровадження кращого 
досвіду європейських країн. 

Адміністративні реформи, що пройшли у кожній країні Центральної та 
Східної Європи у процесі підготовки до членства в ЄС, були спрямовані на 
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удосконалення трьох ключових взаємозалежних компонентів системи 
державного управління: 

1) інституцій;  
2) правил і процедур, що регулюють їх внутрішню роботу, та процесів і 

механізмів координації їхньої співпраці;  
3) кадрового забезпечення (підготовку державних службовців із 

належним рівнем кваліфікації, підвищення їх адміністративної спроможності).  
Процедури і процеси не існують окремо від інституцій, а дієздатність і 

ефективність системи державного управління в цілому залежить від кадрового 
забезпечення - виконавців правил і процедур, координаторів процесів, їхнього 
потенціалу до підвищення кваліфікації, нарощування адміністративної 
спроможності.  

Інституційний розвиток передбачає проведення в країні адміністративної 
реформи, складовою якої є заходи щодо підвищення ефективності роботи 
держапарату та його окремих структур.  

Ефективний держапарат означає, що кожне міністерство, відомство або 
установа використовує свою владу і ресурси для досягнення мети й стандартів 
найбільш економним шляхом.  

Розглянемо поняття “врядування” згідно зі стандартами ЄС. У країнах ЄС 
врядування визначається як низка правил, процесів і норм поведінки, що 
стосуються способу реалізації владних повноважень, особливо щодо питань 
забезпечення їх відкритості, участі громадськості, підзвітності, ефективності та 
координованості дій. 

Переклад слова врядування (governance) сам по собі вже свідчить про те, 
що в країнах ЄС держава є справді невід’ємним елементом громадянського 
суспільства і реально спрямована на обслуговування прав, свобод та інтересів 
громадян. 

Основоположним аспектом реформ, що реалізуються інституціями ЄС з 
метою вдосконалення його системи врядування (одне з чотирьох стратегічних 
завдань, визначених Європейською Комісією як складова її чинних повно-
важень), є більш якісне залучення громадянського суспільства до процесів 
вироблення правил і політики на рівні ЄС (процедури консультацій та участі 
громадян у розробці державної політики). 

Біла Книга з європейського управління (“White Paper on European 
Governance”) розглядає, як ЄС використовує повноваження, надані грома-
дянами.  

Діяльність у цьому напрямі ґрунтується на дотриманні наступних вимог і 
принципів: 

ü Відкритість (openness) передбачає активну комунікацію із 
громадськістю стосовно завдань і обов’язків різних органів влади та державних 
установ, а також рішень, які приймаються ними.  

ü Участь (participation) передбачає сприйняття громадян та їхніх 
організаційних об’єднань не як пасивних об’єктів (або суб’єктів) політики й 
адміністративних рішень, а як безпосередніх, активних і зацікавлених сторін, 
що мають право брати участь у процесі прийняття адміністративних рішень на 
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всіх етапах політики - від початкових стадій і протягом усього циклу політики й 
управління.  

ü Підзвітність (accountability), що базується на засадах права європейців 
на “належне управління” (right to good administration) згідно з Європейською 
хартією основних прав (ст. 41), крім традиційних типів відповідальності 
(політичної та адміністративної) передбачає також обов’язок реагування влади 
на потреби громадян. Це вимагає чіткого розподілу обов’язків - не лише між 
органами й установами, що приймають рішення, але й між ними та інститутами 
громадянського суспільства. Також це передбачає й вищий рівень 
відповідальності з обох сторін.  

ü Ефективність (еffectiveness): державна політика, законодавча й 
регуляторна системи повинні відповідати реальним суспільним потребам, мати 
чіткі цілі й прийматися із врахуванням оцінки їх очікуваного впливу та 
попереднього досвіду. Політичні й управлінські рішення мають прийматися 
своєчасно й передбачати певну міру гнучкості в їх реалізації з метою 
врахування місцевих умов або специфічних особливостей сфери управління.  

ü Злагодженість / зв’язок (coherence) потребує не лише політичного 
лідерства, а й більшої послідовності між різноманітними інструментами, 
механізмами політики та різними стратегіями впливу на одну й ту ж саму 
реальність. Необхідність взаємозв’язку в ЄС збільшується, і таким чином:  

- діапазон завдань зростає; 
- розширення збільшить різноманітність; 
- такі проблеми, як кліматичні і демографічні зміни перетинають 

кордони секторальних напрямів розвитку, на яких побудовано ЄС;  
- регіональні й місцеві органи влади все більше залучаються до політики 

ЄС. 
Кожен із вищезазначених принципів є важливим сам по собі. Але вони не 

можуть бути досягнуті окремими діями. Напрями розвитку більше не можуть 
бути ефективними доти, доки вони не будуть всебічно підготовлені, впро-
ваджені і забезпечене їх додержання. Застосування цих принципів підсилить 
пропорційність і субсидіарність. 

У ЄС та державах-членах ЄС існує широкий спектр офіційних інституцій 
(організацій, правових і регуляторних норм) і неформальних механізмів, якими 
користуються органи влади з метою забезпечення консультацій і участі 
громадськості та їх громадських об’єднань у розробленні й реалізації державної 
політики. 

Найбільш важливими інституційними механізмами, що забезпечують 
відкритість і демократичність державного управління в ЄС, є наступні: 

ü Органи та інституції, що забезпечують основу для залучення 
регіональних і місцевих органів влади й управління у процес прийняття рішень 
на загальнонаціональному рівні. Ці інституції (наприклад, Комітет у справах 
регіонів Європейського Союзу або подібні інституції, що існують у багатьох 
країнах-членах ЄС) базуються на:  
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- переконанні, що демократичні місцеві й регіональні органи самовряду-
вання фактично є більш широким варіантом організацій громадянського 
суспільства;  

- на принципах децентралізації влади, субсидіарності та наближення 
процесів прийняття рішень до широкої громадськості.  

ü Консультативні інституції, що об’єднують представників різних со-
ціально-економічних верств та інститутів громадянського суспільства, зокрема 
виробників, фермерів, перевізників, робітників, дилерів, народних майстрів, 
споживачів, професійних об’єднань та асоціацій за загальними інтересами. За 
таким принципом побудовано, наприклад, Комітет із соціально-економічної 
політики, який діє як на рівні Європейського Союзу, так і в деяких країнах-
членах ЄС.  

Ці типи інститутів, які входять до інфраструктури підтримки державної 
політики, безпосередньо фінансуються за рахунок державних коштів, мають 
постійну структуру й штат та виконують низку важливих комунікативних і 
консультативних функцій, що не обмежуються лише обговоренням пропозицій 
і публікацією проектів рішень, розроблених державними органами, але й 
здійснюють аналітичні процедури, проводять тематичні дослідження, збирають 
і узагальнюють пропозиції, громадські ініціативи щодо розробки, 
впровадження і реалізації політики, які після цього подаються до уряду або 
парламенту.  

ü Інститути, які забезпечують у суспільстві соціальний діалог та 
дотримання процедур соціального партнерства між професійними спілками і 
об’єднаннями або федераціями роботодавців, що відіграє особливу роль у сфері 
державного управління та розробки політики в країнах ЄС. 

Особливістю цього типу інституційного механізму є те, що його учасники 
(соціальні партнери) володіють повноваженнями самостійно, на засадах взаємної 
згоди приймати важливі рішення щодо цілої низки питань у сфері соціальної 
політики. Органи державного управління, які можуть відігравати різні ролі в 
такому соціальному діалозі, зобов’язані виконувати офіційні домовленості 
соціальних партнерів та рішення органу з питань соціального партнерства, 
впроваджуючи заходи з метою їх виконання, в тому числі законодавчого й 
регуляторного характеру. Більше того, в деяких випадках угоди у сфері соціаль-
ного партнерства набувають сили нормативно-правових актів і виконуються в 
обов’язковому порядку на рівні з рішеннями органів влади. 

У багатьох країнах Європейського Союзу секторальне (галузеве) 
законодавство (sector-specific legislation) передбачає створення постійно діючих 
консультативних органів за участю відповідних інститутів громадянського 
суспільства (захист прав споживачів та довкілля, охорона здоров’я тощо), що 
відіграють ключову роль у процесах прийняття рішень органами державного 
управління у відповідних секторах/галузях. У деяких сферах такі органи (що 
об’єднують представників урядових структур та інститутів громадянського 
суспільства) мають законодавчо визначені повноваження брати участь в 
управлінні й проводити моніторинг реалізації політики у певній сфері 
(наприклад, в управлінні соціальною або пенсійною політикою). 
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У деяких країнах ЄС законодавство загального характеру (general 
legislation), що регулює діяльність уряду, органів державного управління та 
держадміністрацій, містить конкретні положення і вимоги щодо проведення 
публічних консультацій, особливо це стосується процесу розроблення й 
прийняття підзаконних актів (похідне законодавство, secondary legislation) та 
інших регуляторних інструментів/механізмів для реалізації державної політики, 
визначеної і впроваджуваної урядом або парламентом.  

Якщо порушуються визначені положення чи вимоги щодо проведення 
публічних консультацій, такий регуляторний інструмент скасовується в 
судовому порядку. Як правило, в таких випадках лише відповідні інститути 
громадянського суспільства (а не окремі громадяни) мають право звертатися до 
суду з позовом щодо скасування таких механізмів реалізації політики від імені 
фізичних і юридичних осіб, на права й інтереси яких вони мають або можуть 
мати вплив. 

ЄС та держави-члени ЄС використовують цілий спектр більш неформаль-
них механізмів і методів впливу:  

- вивчення й опитування громадської думки; 
- Зелені та Білі книги; 
- комунікації; 
- дорадчі комітети; 
- ділові й громадські групи з обговорення (тест-панелі та фокус-групи); 
- консультації Ad hoc; 
- консультації в режимі он-лайн (IКT, Інтернет). 
Вибір того чи іншого механізму (або їх комбінації), так само, як і їхня 

відповідна послідовність на різних стадіях процесу прийняття рішення, 
залежить від низки факторів, серед яких: 

- сфера дії і тип рішення щодо політики; 
- роль органів державного управління у відповідній сфері; 
- роль різних зацікавлених груп. 
Окрім існуючих механізмів забезпечення ефективності державного 

управління, Європейський Союз постійно намагається модернізувати засади 
державного управління задля забезпечення його більшої функціональної 
ефективності. Так, на початку 2000 р. Європейська Комісія визначила реформу 
європейського управління як одну з її чотирьох стратегічних цілей . 

Політичні події того часу висунули на перший план подвійну проблему, 
що постала перед ЄС: не тільки необхідність термінової адаптації управління 
до існуючих угод, але й розширення дебатів про майбутнє Європи. 

Від концепції політики до її впровадження вибір рівня, на якому будуть 
запроваджені дії (від ЄС до місцевого), і відбір засобів для цього має бути 
пропорційним до поставлених цілей. Це означає, що перед висуванням 
ініціативи суттєвим є системна перевірка: а) чи публічні дії дійсно необхідні, б) 
чи європейський рівень є найбільш відповідним, в) чи вибрані заходи 
відповідають цим цілям. 

Принцип субсидіарності є важливим засобом у боротьбі з браком 
демократії. 
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Стрижневий зміст принципу субсидіарності можна розглядати як норму, 
в якій у відносинах між інституційними і соціальними суб’єктами різних 
розмірів перевага надається найменшим (оскільки вони найближчі до сторін, 
про які йдеться): втручання більших суб’єктів має підставу тільки, якщо воно 
направлено на компенсацію недоліків цих менших адміністративних органів. 

Так само принцип пропорційності було запроваджено для визначення 
більш чіткого розподілу повноважень між європейським і національним 
рівнями. Двозначність, якою було визначено принцип субсидіарності, часто 
вважається одним з основних факторів його успіху. 

Питання правового захисту субнаціональних органів влади від законо-
давства Співдружності, яке неспроможне поважати їх прерогативи, - предмет 
жвавих дебатів, неменшою мірою через вимоги цих органів бути включеними 
до числа тих, кому надано право порушувати справи згідно з параграфом ст. 
230 Угоди ЄС. 

У країнах-членах з регіональними і місцевими органами влади, які мають 
високий рівень автономії в управлінні їх власними громадами, залучення цих 
органів до національних процесів прийняття рішень на найвищому рівні іноді 
проходить через створення спеціальної “верхньої палати”, спеціалізованої 
другої палати Парламенту. Форма цих других палат, звичайно, відрізняється за 
загальною системою управління й інституційною будовою кожної країни 
(наприклад, вони не є обов’язково частиною двопалатної системи в технічному 
розумінні, і ще менше, коли палати мають рівний статус) і їх можна розрізнити 
на основі побудови їх регіонального представництва (або другого рівня 
управління нижче центрального державного), їх повноважень і їх ролі не тільки 
в межах форми, а й по суті. Створення верхньої палати, і часто її детальне 
регулювання в основному закладено в Конституцію. Ці другі палати є 
найвищим форумом для відносин між державою і регіонами. 

У країнах з високим ступенем регіоналізації іноді виникає потреба в 
горизонтальній координації, так що легше досягти спільної позиції сам на сам з 
центральною владою. Для цього органи влади, яких це стосується, можуть 
засновувати міжрегіональні утворення, які можуть здобути місце, а іноді і 
формальне визнання в системі управління. 

Серед багатьох можливих систем залучення регіональних і місцевих 
органів влади в європейський процес вироблення політики система на основі 
наявності об’єднаних національно-регіональних органів набуває зростаючого 
значення. За це відповідають різні фактори: деякі загального характеру, інші 
стосуються більше індивідуальних національних ситуацій. 

З одного боку, інституційна роль і важливість держави в європейському 
процесі означає, що в підготовці політики і вибору Співдружності ці органи 
створюють суттєву зв’язку (ярус) у прийнятті рішень. З другого боку, існує 
необхідність, яку очевидно відчувають регіони, в постійному і системному 
доступі до центрів прийняття рішень. Переважним зв’язком для цього є 
центральний уряд. Не всі країни створили об’єднані органи як для загальної, 
так і особливо для європейської міжурядової координації. Але, здається, 
системи управління, де ці органи дійсно існують, мають йти тим же шляхом: 
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вони створені і працюють у сфері відносної інституційної гнучкості, хоча не 
мають конкретних гарантій або певного конституційного захисту; 
покладаються на документи з невеликою формалізацією. 

В інших країнах ці об’єднані органи мають такі характеристики: 
наприклад, включають у себе політичних представників на найвищому рівні і 
підтримують свої виняткові стосунки з центральним урядом як співрозмовник, 
але мають повноваження більш консультативні, проте високо формалізовані. 

Таким чином, все це показує, що справа надання регіональному і 
місцевому управлінню більшої ролі в процесі прийняття рішень в ЄС 
спирається на політичні цілі, які сам Союз ухвалив, і основний напрям розвитку 
виходить із цих цілей.  

Важливим компонентом, що має вирішальне значення для підвищення 
дієздатності системи державного управління та її пристосування до вимог 
європейської інтеграції, є людський ресурс. Під час підготовки країн 
Центральної і Східної Європи до членства в ЄС найбільшу увагу було 
зосереджено на розвитку адміністративної спроможності, що передбачає 
наявність високого рівня знань, вмінь та навичок державних службовців, 
диференційованих залежно від рівня, посади, функціональних обов’язків та 
сфери діяльності службовця, які в сукупності гарантують ефективне 
вироблення та впровадження політики європейської інтеграції, забезпечують 
дієздатність системи державного управління, допомагають перетворити 
державу на рівноправного партнера ЄС та інших країн-членів. 

Для процесів європейської інтеграції актуальності набувають знання, 
вміння та навички, які дозволяють, сприяють і допомагають: 

1) своєчасно виконувати зобов’язання, які держава взяла на себе, 
обравши шлях євроінтеграції, наприклад здійснювати адаптацію національного 
законодавства, процедур, стандартів і норм до норм ЄС, забезпечувати їх 
виконання і дотримання, запровадити систему впровадження і моніторингу;  

2) відігравати активну роль в євроінтеграційних процесах, використо-
вуючи їх на користь власної держави, зокрема мати необхідні фахові, експертні 
чи технічні знання у своїх секторах і галузях; розуміти національні інтереси і 
мати здібності захищати їх; знати процедури і правила (протокол, голосування 
тощо), за якими приймаються рішення в ЄС; мати розвинуті комунікативні і 
лідерські навички (наприклад, спілкування з колегами, ведення переговорів, 
вміння переконувати), щоб впливати на процес прийняття рішень та вироб-
лення політики в ЄС;  

3) прискорювати процеси європеїзації в державі, зокрема завдяки 
прискоренню перекладу acquis communautaire та поширенню інформації про 
ЄС, а також через створення налагодженої системи координації всередині 
уряду, між різними гілками влади, між урядом та інституціями ЄС;  

4) здійснювати планування, спираючись на стратегічне бачення, політич-
ний аналіз і прогнозування, зокрема вміти передбачати розвиток подій на 
європейській арені і вдома; узгоджувати політику європейської інтеграції із 
внутрішньою політикою; спрогнозувати нову роль, функції і завдання уряду та 
реформувати урядові структури відповідно до прогнозу; запровадити систему 
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управління змінами; впроваджувати зміни, спираючись на аналіз і обираючи 
між кількома альтернативами; повсякчас прилаштовувати систему 
багатовекторного співробітництва на національному та наднаціональному 
рівнях до змін, що відбулися або мають відбутися;  

5) своєчасно реагувати на вимоги і виклики євроінтеграції, зокрема 
нарощувати спроможність через запровадження системи підготовки і підви-
щення кваліфікації державних службовців, застосування методів самооцінки та 
вимірювання адміністративної спроможності.  

На основі досліджень останніх років можна простежити спільну 
тенденцію в ЄС розроблення та впровадження системи менеджменту і розвитку 
людських ресурсів, базованої на компетенціях. Така система менеджменту 
передбачає визначення компетенцій, якими мають володіти люди для того, щоб 
добре виконувати свої роботу, визначення їх рамок та використання їх як 
основи для найму, відбору, навчання і підвищення кваліфікації. Це робиться 
задля визначення того, як повинен поводитись виконавець для того, щоб бути 
ефективним, і як він не повинен поводити себе, якщо не хоче бути 
неефективним. У результаті можна відстежити певний набір важливих 
елементів виконання роботи, які визначають різницю між успіхом і провалом.  

Важливими для європейської інтеграції є: 
- вміння і навички стратегічного планування і бачення;  
- організаторські здібності (створення ефективних команд і робочих груп, 

делегування повноважень, управління персоналом, його оцінювання і 
розвиток);  

- розвинуті комунікативні навички (спілкуватися, переконувати опонен-
тів, досягати компромісів, вести переговори);  

- орієнтація на результат (аналізувати інформацію та робити висновки, за 
результатами аналізу приймати рішення, домагатися розв’язання проблем і 
конфліктів, діяти рішуче тощо). 

Щодо спеціальних знань, вони складаються з обізнаності про: 
- інституції та систему права Європейського Союзу;  
- сутність та процес вироблення європейських політик та процедури 

прийняття рішень;  
- розуміння національних пріоритетів, пріоритетів та систем управління 

інших держав-членів ЄС;  
- галузевих знань, знайомства зі стейкхолдерами (зацікавленими 

сторонами) та мережами вироблення політики в ЄС. 
До того ж європейська інтеграція вимагає від державного службовця 

особливого ставлення до виконання своїх службових обов’язків, зокрема, 
особливого значення набувають: 

- відкритість, яка складається з мобільності, визнання розмаїтості, 
здатності навчатися новому і бути готовим до змін;  

- інноваційність, яка передбачає творчий підхід, активну позицію і 
сміливість;  

- доброчесність, включаючи чесність, прозорість, підзвітність та 
відданість справі.  
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Так, під час опитування експертів 25 навчальних та науково-дослідних 
закладів держав-членів ЄС, проведеного Голландським інститутом державного 
управління, на меті було визначення “рамок спільних компетенцій для 
об’єднаної Європи”, що описують знання, вміння та навички, необхідні для 
ефективного управління, а також ставлення державних службовців до 
виконання своїх службових обов’язків. Головним питанням було: “Що має 
знати, робити та демонструвати державний службовець на керівній посаді для 
того, щоб успішно діяти на європейській арені?” 

Цільовими групами цього опитування були державні лідери та фахівці на 
державній службі, які діють на національному рівні і мають справу з 
Брюсселем. 

Державні лідери були визначені як державні службовці, які займають 
провідні посади. 

В опитуванні компетенція визначена, як “здатність діяти успішно”. 
Компетенція розділяється на: знання, уміння, і ставлення. На основі відповідей 
можна визначити спільні компетенції для державних лідерів. 

Так, на основі частотності відповідей, були визначені такі рамки спільних 
компетенцій: 

- уміння вести переговори;  
- знання процедур;  
- знання інституцій;  
- відкритість поглядів;  
- бачення стратегічної перспективи;  
- соціальні навички;  
- уміння створювати мережі;  
- організаційні уміння;  
- міжкультурна комунікація;  
- доброчесність.  
Було також відзначено, що мовні навички є важливою передумовою 

ефективної діяльності на європейській арені. 
Відповіді на опитування вказують на те, що бажані якості державних 

лідерів, які діють на національному рівні і мають справу з ЄС, у різних країнах 
є однаковими. 

З точки зору ефективного державного управління важливо розглянути 
Рамки компетенцій і поведінки, що застосовуються Європейською Комісією. 
Комісія використовує компетенції як інструмент, що допомагає їй призначати 
службовців найвищого ґатунку, які мають здібності, ефективність і 
добропорядність, що вимагаються Правилами набору кадрів. 

 
Основні компетенції: 
Для всіх: 
Ø Поведінка 
− Праця поряд з іншими;  
− Мотивація;  
− Службова культура; 
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Ø Компетенція  
− Комунікація;  
− Досягнення результатів;  
− Розв’язання проблем і винесення суджень.  
 
Для тих, хто займає керівні та лідерські посади:  
Ø Компетенція  
− Лідерство;  
− Керівництво людьми;  
− Менеджмент фінансів та інших ресурсів.  
Специфічні компетенції та аспекти поведінки  
Як передбачено посадовими інструкціями, відносно вищого керівництва 

Комісія користується спеціальним набором компетенцій: 
Ключові компетенції вищого керівництва Комісії: 
−  Розробка глобальної місії;  
− Досягнення цілей Комісії, результатів і прийняття рішень;  
−  Організація і структуризація праці, зокрема попереднє визначення 

цілей та ефективний менеджмент і моніторинг часу, витрат, діяльності і засобів;  
−  Відкритість для інновацій і творчості; 
−  Управління персоналом і створення міцних команд;  
−  Міжособистісний менеджмент, включно зі створенням мереж і 

здатністю впливати, тобто справляти вплив, вести переговори і переконувати 
персонал, партнерів і аудиторію;  

−  Більш специфічні знання технічного характеру, або щодо специфіки 
Генерального Директорату.  

Відносно набору компетенцій серед країн-членів ЄС спостерігається 
велике розмаїття термінології та досвіду. Країни, які для своїх державних 
служб розробили системи на основі компетенції, користуються різними 
дефініціями і кластерами. Але це не означає, що немає єдиної основи для 
розуміння. Усі системи на основі компетенцій використовуються як невід’ємна 
частина менеджменту людських ресурсів для відбору і добору кадрів, оцінки та 
атестації. Компетенції використовуються як інструмент аналізу потреб у 
навчальній підготовці та при розробленні навчальних програм. 

Розроблення рамок спільних компетенцій для державних лідерів, що 
мають справу з Брюсселем, є і буде постійною працею. Рамки спільних 
компетенцій мають бути динамічним набором орієнтирів, який можна 
змінювати залежно від часу і контексту. Для того, щоб відповідати цим 
вимогам, рамки спільних компетенцій слід поділити на загальну частину та 
специфічну частину, що включає національний контекст, специфічні посадові 
вимоги та культурно обумовлені розбіжності. 

Окрім вищевказаних чинників, ЄС розглядає розвиток відносин між 
державними службовцями та громадянами як міцну основу для поліпшення 
процесів вироблення державної політики та доброчесного врядування. 
Залучення громадян до процесів вироблення державних рішень дає змогу 
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органам влади знайти нові джерела ідей про напрями політики та отримати 
нову інформацію і ресурси для прийняття рішень. Це також важливий внесок у 
підвищення довіри до органів влади з боку суспільства, яка підвищує якість 
демократії та зміцнює можливості громадянського суспільства. 

Таким чином, у процесі формування систем врядування в Європі 
великого значення отримав територіальний фактор. Розподіл влади в межах 
національної держави і географічний поділ влади між рівнями урядування і в 
їхніх межах пов’язані між собою. З цим пов’язані ключові принципи 
формування політики щодо адміністративно-територіальних одиниць – прин-
ципи децентралізації та регіоналізації, адже демократія може бути реалізована 
тоді, коли місцева та регіональна сфери державно-управлінської діяльності 
ґрунтуються на демократичних засадах. Приймаючи на себе відповідальність за 
політичне будівництво громадянин може ідентифікуватися зі своєю місцевою 
чи регіональною сферою, що є суттєвим елементом легітимності держави.  

З цієї точки зору регіоналізація та децентралізація сприяють побудові 
демократичної організації держави в цілому, й водночас виступають основою 
державно-управлінської діяльності. Водночас, ідея субсидіарності і 
децентралізації, перш за все, на базовому рівні управління – рівні регіону - 
належить до сучасних здобутків європейських держав, і недаремно саме ці 
принципи Рада Європи та Європейський Союз запропонувала для реалізації у 
вигляді правових норм. Безумовно, кожна країна-член здійснила свою 
концепцію регіоналізації та децентралізації, але важливо, які правові форми 
регіоналізації та децентралізації застосовуються на практиці, як вони себе 
виправдали. Нині існуючі у Західній Європі системи державно-управлінської 
діяльності склалися внаслідок розвитку національної держави, демократизації, 
урбанізації та інших потреб сучасного демократичного суспільства, що 
корінням сягають основ колишніх феодальних або імперських порядків. 
Засновані на феодальних відносинах системи складалися із самобутніх 
територіальних одиниць, у той час як імперські системи характеризувалися 
адміністративними структурами, безпосередньо призначуваними із центру. 

Управлінська структура у країнах ЄС все більше адаптується до вимог 
процесів децентралізації, встановлення партнерських відносин і прийняття 
ініціатив “знизу”. Проте центральні уряди зберігають за собою ключову роль у 
тій частині, що ставиться до стимулювання регіонального розвитку. У країнах , 
що приєднуються, важливим питанням стала необхідність покласти 
відповідальність за проведення регіональної євроінтеграційної політики на 
визначений урядовий орган. Таким чином, у центрі уваги знаходяться питання 
координації, як на міжвідомчому, так і на неурядовому рівні. Однаковою 
мірою, інтеграційний досвід, що існує у європейських країн, важливо дослідити 
та впровадити в управлінську практику владних структур України з метою 
значного удосконалення співробітництва України та ЄС. 
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ТЕСТИ З ПИТАНЬ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КРАЇНАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
 
1. Метою ЄС є: 
а) розвиток тісного співробітництва у галузі судової практики; 
б) утвердження Європейської спільноти на міжнародній арені; 
в) збереження досягнутого рівня інтеграції Співтовариства; 
г) глобалізація господарських зв’язків;  
д) сприяння проведенню збалансованої і довгострокової соціальної та 

економічної політики; 
е) соціально-економічне реформування; 
ж) посилення захисту прав та інтересів громадян держав-учасниць. 
 
2. Критерії на вступ до ЄС знаходяться у площині: 
а) політики; 
б) економіки; 
в) безпеки; 
г) міжнародного співробітництва; 
д) інституціональних та юридичних норм. 
 
3. Коли була прийнята так звана Біла книга “Підготовка 

асоційованих країн Центральної і Східної Європи до інтеграції у внутрішній 
ринок ЄС”: 

а) 1995 року; 
б) 1998 року; 
в) 1996 року. 
 
4. Дайте визначення поняттю європейського врядування (European 

governance): 
а) багаторівневе управління в багатовекторній системі, що складається з 

європейських інституцій і національних органів влади; 
б) форма організації місцевого самоврядування; 
в) механізм побудови громадянського суспільства. 
 
5. Вимір демократичності визначається виходячи з загально-

прийнятих на заході фундаментальних ознак демократії: 
а) спроможність держави впливати на поведінку та діяльність людей; 
б) дотримання основоположних прав; 
в) політичне різноманіття; 
г) поділ влади. 
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6. В рамках програми SIGMA були визначені наступні спільні 
цінності, якими повинні керуватися державні службовці, що працюють в 
органах державної влади держав-членів ЄС: 

а) служіння народові; 
б) незалежність; 
в) неупередженість і доброчесність; 
г) відповідальність. 
 
7. На що були спрямовані Адміністративні реформи, що пройшли у 

кожній країні Центральної та Східної Європи у процесі підготовки до 
членства в ЄС: 

а) на удосконалення інституцій; 
б) на удосконалення правил і процедур; 
в) на удосконалення законодавчої бази; 
г) на удосконалення кадрового забезпечення. 
 
8. Біла Книга з європейського управління ґрунтується на дотриманні 

наступних вимог і принципів: 
а) чесність; 
б) підзвітність; 
в) Участь; 
г) ефективність; 
д) відкритість; 
е) зв’язок. 
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ІІ. УКРАЇНА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
Розвиток співробітництва між державами й іншими акторами міжна-

родних відносин викликав до життя цілу систему міждержавних і недержавних 
організацій глобального і регіонального значення. Ріст взаємозалежності світу, 
виникнення і загострення глобальних проблем надзвичайно збільшили 
об’єктивні потреби в посиленні багатостороннього співробітництва і сприяли 
розширенню його сфер. У той же час, якими б різноманітними не були ці сфери 
і напрямки і яким би великим не було їхнє значення, центральним і найбільш 
важливим із них залишається політичне співробітництво, від успішності якого 
багато в чому залежить вирішення задач взаємодії й в інших областях. 
Особливого значення набувають питання політичної інтеграції. Вона тісно 
пов’язана з економічною інтеграцією, проте не зводиться до неї і не являє 
собою явище “вторинного” або “надбудовного” порядку. 

У політичному відношенні міжнародна інтеграція являє собою більш 
високу - у порівнянні з вищезгаданими - форму співробітництва. Це створення 
єдиного політичного співтовариства на основі союзу двох або більше 
політичних одиниць. Інтеграція, згідно з П.-Ф. Гонідеком і Р. Шарвеном, - це 
одночасно процес і стан, що мають тенденцію замінити роздрібнені міжнародні 
відносини, що складаються з незалежних одиниць, новими більш-менш 
широкими об’єднаннями, наділеними мінімальними повноваженнями рішень 
або в одній або декількох визначених областях, або у всіх областях, що входять 
у компетенцію базових одиниць. На рівні індивідуальної свідомості інтеграція 
покликана породити лояльність і прихильність до нового об’єднання, а на 
структурному рівні - участь кожного в його підтримці і розвитку. 

Розрізняють, із погляду географічних масштабів об’єднуючих процесів, 
глобальний, регіональний, субрегіональний рівні інтеграції. Існують також 
різноманітні етапи, або фази інтеграції - від зв’язків взаємозалежності в рамках 
плюралістичної міжнародної системи, або прагнення “вбудуватися в систему 
цивілізованих держав”, до формування єдиної політичної спільності. Втім, 
варто відразу ж сказати, що остання є скоріше ідеальним типом і як феномен 
реальної практики міжнародних відносин не існує. І все ж основна суть інтегра-
ційного політичного процесу, його головна тенденція веде в напрямку до 
виходу за рамки простої координації зовнішніх політик і поступової передачі 
суверенітету новим комунітарним структурам.  

Наукове дослідження проблеми інтеграції пов’язано з осмисленням 
реальних інтеграційних процесів (починаючи зі спроби створення в довоєнний 
період Ліги Націй і аж до нинішніх зусиль, наприклад, США, Канади і Мексики 
з формування північноамериканського економічного союзу (Договір про вільну 
торгівлю між трьома країнами (НАФТА) - самого великого у світі спільного 
ринку з щорічним товарообігом у 6,4 трлн доларів. Найбільш просунутою 
формою інтеграції на сьогодні є Європейський Союз (він до листопада 1993 р. 
називався Європейським економічним співтовариством).  
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Принцип міжнародного співробітництва зобов’язує держави співпрацю-
вати одна з одною незалежно від розходжень їх політичних, економічних і 
соціальних систем. 

Обов’язок держав співпрацювати одна з одною, звичайно, припускає 
сумлінне дотримання державами норм міжнародного права і Статуту ООН. 
Якщо ж якась держава ігнорує свої зобов’язання, що витікають із загально-
визнаних принципів і норм міжнародного права, то тим самим ця держава 
підриває основу співробітництва.  

Основними напрямками співробітництва є:  
- підтримка миру і безпеки;  
- загальна повага прав людини;  
- здійснення міжнародних відносин в економічній, соціальній, куль-

турній, технічній і торговій галузях відповідно до принципів суверенної 
рівності і невтручання;  

- співробітництво з ООН і вживання заходів, передбачених її Статутом;  
- сприяння економічному зростанню у всьому світі. 
Зовнішня політика України — це сукупність стосунків держави Україна з 

іншими державами світу та міжнародними організаціями в рамках 
міжнародного співробітництва. У зовнішній політиці Україна керується рядом 
ключових пріоритетів. 

Європейська інтеграція – ключовий пріоритет, який акумулює в собі 
цілий комплекс внутрішньо- та зовнішньополітичних зусиль України з метою 
наближення до Європейського Союзу та створення необхідних передумов для 
вступу до ЄС у майбутньому. Органічною частиною євроінтеграційного курсу 
України було забезпечення дипломатичної підтримки завершення процесу 
приєднання України до СОТ, яке відбулося 16 травня 2008 року.  

Європейський Союз для України сьогодні є важливим інструментом 
стимулювання соціально-економічного, політичного та культурного розвитку 
налагодження регіонального співробітництва в окремих галузях суспільного 
життя, і головною мірою співпраця з ЄС сприяє реалізації стратегічно важливих 
завдань оптимізації системи державного управління. На сьогодні для України 
головним є не стільки сам вступ до ЄС, як підготовка вступу до нього, адже в 
цьому плані держава має відповідати окремим стандартам, і з цією метою вона 
має провести системне реформування суспільного життя.  

Як показує практика Європейського Союзу, в інституційному плані він 
більшою мірою відповідає принципам соціальної справедливості. Саме тому 
Європейський Союз декларує такий соціальний устрій, який може забезпечити 
побудову справедливого соціального устрою, а тому він є тим орієнтиром до 
якого здебільшого має прагнути Україна.  

Розуміючи важливість співпраці з Україною, Європейським Союзом було 
запроваджено спеціальний статус “сусідства”. 15 квітня 2002 р. на зустрічі 
міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Люксембурзі було заявлено про 
“особливий статус сусідства”. 
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Після цього про відносини ЄС з Україною згадується в офіційних 
документах Євросоюзу головним чином у “номінації” “нові країни-сусіди”. Це 
означає створення тісніших торговельних та політичних зв’язків з ЄС.  

Питання сусідства проробляється також у межах спеціальної “Ініціативи 
щодо нових сусідів” (New Neighbours Initiative), яка, в свою чергу, становить 
частину Спільної зовнішньої та оборонної політики ЄС. Відносини ЄС з 
країнами-сусідами на сході у короткостроковій перспективі розглядаються як 
першочергові. На сьогодні концепція “нового сусідства” фактично спрямована 
у русло створення своєрідної “перехідної зони” для уникнення надмірного 
розриву між простором “процвітання” – розширеним ЄС – та “іншим світом”. 
Досягти цього передбачено шляхом сприяння розвитку “спільних економічних 
та політичних цінностей”. 

Виходячи з цього, взаємодія України та Європейського Союзу ґрунту-
ється на наступних засадах. 

1. Пріоритетним є співробітництво ЄС з Україною у сфері безпеки, 
насамперед у напрямах боротьби із організованою злочинністю, міжнародним 
тероризмом, відмиванням грошей, наркоторгівлею, нелегальною міграцією 
тощо. 

Саме такі інтереси ЄС адекватно кореспондуються з українськими 
пріоритетами щодо кордону. А тому Україні необхідно найбільш ефективно 
використати їх у формуванні нової системи відносин з ЄС. Таким чином, 
питання формування нової системи безпеки у Європі можуть стати наріжним 
каменем у новому фундаменті політики європейської інтеграції України.  

2. Іншою актуальною для обох сторін сферою відносин є транскордонне 
та регіональне співробітництво, виходячи з того, що концепція “Європа 
регіонів” продовжує залишатися ефективним засобом розвитку політичного та 
економічного співробітництва на теренах Європи.  

3. Російський чинник продовжує залишатися чи не найвагомішим щодо 
реалізації Україною стратегії європейського вибору (про що вказується вже на 
рівні офіційних заяв).  

Один із вимірів співробітництва України та Європейського Союзу – 
політика безпеки. Виходячи з визначення європейської інтеграції України як 
стратегічного пріоритету державної політики, залучення України до співпраці в 
сфері безпеки відповідає національним інтересам України. Активні дії в цьому 
напрямі дозволять реалізувати такі цілі: 

1) залучення до процесу становлення європейської системи безпеки, що 
розширить можливості забезпечення національної безпеки; 

2) розширення можливостей для інтенсифікації військово-технічної 
співпраці з державами-членами ЄС, що служитиме розвитку та технологічній 
модернізації оборонно-промислового комплексу України; 

3) сприяння залученню до європейського політичного процесу, що 
зміцнюватиме європейську ідентифікацію України; 

4) сприяння зростанню партнерської довіри і створення ґрунтовних 
передумов справжнього союзництва; 
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5) сприяння розгортанню політичного діалогу щодо європейської 
інтеграції України; 

6) ствердження міжнародної репутації і ролі України в європейських 
справах як “надійного союзника і відповідального європейського гравця”.  

При цьому перспектива співпраці України з ЄС у цій сфері залежить 
також від низки негативних чинників, зокрема:  

• політичних суперечностей у баченні державами Євросоюзу перспектив 
розвитку політики безпеки;  

• певного дефіциту матеріального і комунікаційного ресурсу ЄС; 
• недостатньої зацікавленості Європейського Союзу (в особі Брюсселя) в 

Україні як партнері у становленні європейської системи безпеки;  
• інституційної неврегульованості участі третіх країн у системі 

європейської безпеки та оборони; 
• відсутності адекватного сприйняття та підтримки ідеї євроатлантичної 

інтеграції України значною частиною її громадян та частиною політичного 
істеблішменту. 

Позитивними чинниками впливу на безпекове партнерство України з ЄС 
є, зокрема, такі: 

• політика ЄС з підвищення власних військово-політичних, військово-
технологічних можливостей, спрямована на загальне зміцнення європейської 
безпеки; 

• розуміння Євросоюзом власної нездатності поза участю України 
забезпечити надійність і стабільність європейської безпеки; 

• миротворчий (військовий та цивільний) досвід України; 
• наявний рівень співпраці України з ЄС у миротворчих місіях на 

Балканах; 
• високий технологічний рівень ОПК України, потенціал у галузях авіа-, 

ракето- та суднобудування, бронетехніки, стрілецької зброї; 
• значний досвід та можливості України щодо участі в Європейському 

управлінні повітряних перевезень; 
• прихильність громадян України до розвитку безпекової співпраці з ЄС 

на відміну від ставлення громадськості до партнерства з НАТО. 
Окрім сфери безпеки пріоритетним для України є торговельне та 

секторальне співробітництво з ЄС, в рамках якого перед Україною стоять 
наступні задачі (згідно з планом першочергових заходів щодо інтеграції 
України до Європейського Союзу на 2013 рік): 

1) забезпечення проведення діалогу Україна - ЄС з питань ведення 
бізнесу; 

2) розробка плану заходів щодо публічного висвітлення основних 
параметрів та переваг майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

3) проведення консультацій з ЄС щодо підготовки та укладення 
меморандумів про участь у пріоритетних для України тематичних програмах та 
агентствах ЄС; 
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4) розробка проекту Закону України “Про внесення змін до Митного 
тарифу України, затвердженого Законом України “Про Митний тариф України” 
з метою приведення товарної номенклатури Митного тарифу України у 
відповідність з Гармонізованою системою опису та кодування товарів 2012 р.; 

5) втілення заходів до реалізації Дорожньої карти з імплементації 
Рамкової стратегії митного співробітництва на 2012-2014 роки; 

6) забезпечення укладення Домовленості про співробітництво з 
Європейським офісом по боротьбі із шахрайством (ОЛАФ) щодо боротьби з 
незаконним переміщенням тютюнових виробів; 

7) розробка плану інституційної реформи у сфері моніторингу та 
контролю державної допомоги; 

8) забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону 
України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”; 

9) розробка Національного плану дій з відновлюваної енергетики на 
період до 2020 року; 

10) активізація роботи з проведення технічного дослідження можливості 
синхронного об’єднання української та молдовської енергосистем з 
континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E; 

11) здійснення заходів щодо модернізації газотранспортної системи 
України та реформування НАК “Нафтогаз України”; 

12) виконання зобов’язань України в рамках Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства; 

13) завершення переговорів щодо укладення Угоди між Україною та ЄС 
про Спільний авіаційний простір; 

14) узгодження з ЄС спільних пріоритетних транспортних маршрутів в 
рамках Транспортної панелі ініціативи ЄС “Східне партнерство”; 

15) опрацювання питання щодо поширення Європейської геостаціонарної 
навігаційної оверлайної системи (ЕГНОС) на територію України в рамках 
імплементації Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної 
навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським 
Співтовариством, його державами-членами та з цією метою утворення 
міжвідомчої робочої групи для вироблення подальших спільних дій; 

16) здійснення заходів щодо відкриття представництва Регіонального 
екологічного центру для Центральної та Східної Європи; 

17) проведення консультації з ЄС щодо приєднання України до проекту 
ЄС та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН “Підвищення 
спроможності з утилізації та запобігання повторенню накопичення застарілих 
пестицидів як моделі для врегулювання проблематики невикористаних 
шкідливих хімікатів на території колишнього СРСР”; 

18) здійснення заходів щодо участі в реалізації проекту з проблематики 
зеленої економіки в рамках Робочої групи з питань охорони навколишнього 
середовища та зміни клімату ініціативи ЄС “Східне партнерство”; 

19) проведення консультацій з Європейською Комісією щодо участі 
України у програмі Європейського Союзу з досліджень і технологічного 
розвитку “HORIZON 2020”; 
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20) забезпечення проведення в Україні першої багатонаціональної 
зустрічі експертів з обговорення проекту Міжнародного кодексу поведінки в 
космосі; 

21) здійснення заходів щодо продовження діалогу Україна - ЄС у 
космічній сфері; 

22) забезпечення реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння 
для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток 
регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та 
будівництва України і Європейською Комісією; 

23) здійснення заходів щодо участі України в реалізації Стратегії ЄС для 
Дунайського регіону; 

24) здійснення заходів щодо участі у підготовці спільних операційних 
програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 
на 2014-2020 роки. 

Вплив сучасних євроінтеграційних процесів на систему державного 
управління України є прямопропорційним до інтенсивності розвитку діалогу 
України та Європейським Союзом, адже питання державного управління, його 
ефективності та цілісності впливає на рівень імплементації принципів ЄС. Це 
питання завжди виносилось Європейським Союзом як одне з основних у 
співпраці з країнами-партнерами. 

Виходячи із цього доцільно проаналізувати основні проблеми з якими 
стикається сьогодні система державного управління України в умовах 
європейської інтеграції, аби таким чином визначити її перспективи розвитку та 
можливість досягнення повноправного партнерства з іншими світовими мега-
державами. 

У свою чергу також необхідно виділити основні моменти, які заважають 
сьогодні здійснювати процеси європейської інтеграції в Україні. До таких на 
нашу думку доцільно віднести: технологічне відставання; слабку мобілізаційну 
активність соціальних прошарків; збільшення межі між елітою та масами; 
відсутність громадського контролю, корупцію державного апарату, повальну 
залежність від більш могутніших держав, безальтернативність стратегічного 
розвитку; утримання від професійної мобілізації, досить часте домінування 
приватних інтересів над публічними; тісне переплетення власності та влади; 
нездатність досягнення компромісу та згоди в політичній сфері; трансформація 
політичних партій; механізми артикуляції та агрегації інтересів у контексті 
досягнення приватних інтересів, як способу отримання влади. 

Українська система державного управління потребує глибокої модер-
нізації всіх сфер суспільної життєдіяльності, а тому і вміння використовувати у 
своїх національних інтересах тих ресурсів, які відкриваються у процесі 
взаємодії між державами, в умовах європейської інтеграції, яка в кінці кінців 
зближує між собою держави за окремими параметрами. Проте в українській 
дійсності такий підхід здебільшого викликає ризики а ніж приводить до 
оптимізації системи державного управління.  

Позиції вітчизняних та зарубіжних вчених, щодо рівня включеності 
України у сучасні глобалізаційні процеси є принципово суперечливими. На 
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думку О.Плотнікова Україна включена в інтеграційні процеси незначною 
мірою. Це пов’язано з тим, що Україна – досить замкнена країна, яка не є 
інтегрованою до міжнародних економічних і дуже специфічно інтегрована до 
міжнародних політичних відносин. Безумовно, не можна бути вільним від 
інтеграції тоді, коли інтеграція прогресує. Проте, якщо розглядати позитивну і 
негативну сторони європейської інтеграції, то Україна здебільшого не вико-
ристовує позитиви. Саме тому державна політика України має здійснюватися 
таким чином аби забезпечити максимальне використання переваг від 
європейської інтеграції на сторону вітчизняного розвитку. 

Дещо іншої точки зору на предмет включення України у інтеграційні 
процеси дотримується відомий політолог Т.Х.Ратувухе, який вважає, що 
Україна взагалі майже не включена у процеси європейської інтеграції хоча і 
приймає участь і міжнародних програмах, здійснює обмін окремих видів 
товарів, деякі часини її виробництва інтегровані у глобальні виробничі ланки. 
Виходячи із цього на думку вченого глобалізованою є лише та країна в межах 
якої значна частина населення поділяє не виключно національні, але і 
загальнолюдські цінності. Підтвердженням цього є те, що в Україні лише 5-10% 
представникам еліти властиве глобальне мислення. 

В сучасному глобалізованому світі бурхливо змінюється характер взаємо-
відносин людей з органами влади, модернізуються процедури управлінських 
дій, з’являються нові засоби глобального зв’язку. Все це у сукупності приво-
дить до виникнення нових тенденцій функціонування вітчизняної системи 
держаного управління. Важливою проблемою для кожної постіндустріальної 
держави є визнання єдиної альтернативи суспільного розвитку, яка базується на 
принципі глобалізму та заперечення традиціоналізму. Це являє максимальний 
ризик для розвитку національної системи державного управління, оскільки тут 
миттєво за “лапки” виноситься питання про національну самобутність та 
ментальну регламентованість системи організації державної влади.  

В результаті впливу процесів європейської інтеграції відбувається 
своєрідне переродження держави, фактично вона здобуває нову формулу 
суверенітету, в результаті цього держава майже з нуля має створювати свої 
державно-управлінські структури, готувати національні кадри управлінців, 
виробляти нову стратегію соціальної та економічної політика, яка б відповідала 
специфіці розвитку держави в умовах європейської інтеграції. Мова йде 
фактично про формування нової політичної культури, демократичних традицій 
та інститутів державного управління, які б відповідали євроінтеграційним 
умовам. Водночас слід відзначити, що в умовах європейської інтеграції 
відбувається своєрідне розширення функцій державного управління, яке тим 
самим відповідає рівню суспільного розвитку людської цивілізації. 

Характерною особливістю системи державного управління України є 
нездатність дати адекватний виклик міжнародного співтовариства на 
традиційні глобальні проблеми – забруднення оточуючого середовища, 
потепління клімату, скорочення лісів, рибних запасів і т.д. які мають тенденцію 
до поглиблення. 
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При розгляді питання інтеграції України до європейської спільноти, 
важливим є питання транснаціональних корпорацій. Важливою проблемою 
сьогодні для України є також чітке визначення ролі транснаціональних 
корпорацій, наскільки вони здатні прискорити соціально-економічний розвиток 
держави. Передусім йдеться про пошук механізмів, які б забезпечили через 
діяльність транснаціональних корпорацій зростання в середині української 
держави. Передусім йдеться про створення механізмів стимулювання зовнішніх 
інвестицій, та поєднання їх із внутрішніми, аби таким чином забезпечити 
ефективний розвиток держави в умовах глобалізації. У цьому плані доцільно 
виробити чіткі пріоритети суспільного розвитку, а виходячи із цього визначити 
ті галузі чи сфери які найбільшою мірою потребують зовнішніх інвестицій. 
Головним чином потрібно враховувати ті сфери, які мають найбільш потужний 
потенціал і можуть забезпечити зростання України. Сюди зокрема можуть 
належати перспективні технології, авіа будівництво та ін., що сприятиме 
розвитку держави. Виходячи із цього Україна має дбати про те як використати 
діяльність транснаціональних корпорацій (зокрема що стосується іноземного 
капіталу) таким чином аби ті слугували виключно реалізації національних 
інтересів. 

Слід відзначити, якщо держава є високорозвиненою по багатьох 
параметрах (економічному, політичному), то їй значно простіше спрямувати 
діяльність транснаціональний корпорацій на свою користь в протилежному ж 
випадку діяльність таких структур може породжувати лише ризики. Одним із 
ризиків діяльності транснаціональних структур може слугувати і той факт, що 
вони досить часто у державах, які відстають у своєму суспільно-політичному та 
економічному розвитку, можуть впроваджувати застарілі технології. Це 
безпосередньо приводить до знищення конкуренції між державами в умовах 
європейської інтеграції у різних сферах суспільного життя особливо це 
стосується перехідних суспільств. Також діяльність транснаціональних корпо-
рацій може приводити до монополізації окремих галузей розвитку в межах тієї 
чи іншої держави, а це безумовно є одним із ризиків національної безпеки. Слід 
також відзначити, що здебільшого діяльність транснаціональних структур 
супроводжується створенням нових соціальних стандартів, а це у свою чергу 
порушує усталену логіку діяльності національних структур, в результаті чого 
останні просто вимушені дотримуватись нових корпоративних правил. 

Інформаційно-комунікативною складовою процесів європейської інтегра-
ції виступає інтернетизація. Бурхливий розвиток Інтернет створює глобальне 
світове співтовариство, яке має можливість для себе чітко усвідомити 
фундаментальні нерівності між народами, а також веде до підриву соціальних 
стандартів, які забезпечують абсолютну умовність існування національних 
кордонів. В контексті збереження в Україні громадської злагоди, надзвичайно 
важливим є дотримання принципу універсального обслуговування, який 
передбачає забезпечення доступного для всіх підключення до послуг кому-
нікації, необхідного для участі в інформаційному суспільстві, що на сьогодні 
лишається ключовим пріоритетом для нашої держави і тим самим характеризує 
форму здійснення інформаційної функції. Демократичні інститути в сучасному 
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суспільстві достатньо розвинені, і саме вони відповідають критеріям та умовах 
інформаційного суспільства. Проте без “держави цей процес не може бути ані 
завершеним ані навіть розпочатим”. 

Отже виходячи із цього доцільно вказати і на той факт, що в умовах євро-
пейської інтеграції перед Україною відкриваються нові можливості, правильно 
скориставшись якими вона здобуде принципово новий рівень позиціонування 
себе у світі, а також і ставлення з боку світової спільноти до себе.  

Аналізуючи перспективи розвитку та функціонування системи держав-
ного управління в умовах впливу процесів європейської інтеграції у першу 
чергу доцільно виходити із основних викликів, які породжені даним процесом.  

Дані виклики піднімають в суспільстві важливі питання національної 
ідентичності культурного розвитку, адже будь-який глобалізаційний процес 
передбачає взаємопроникнення культур, що в свою чергу може сприяти форму-
ванню національної ідентичності, яка є умовою розгортання науково-техніч-
ного прогресу, який сьогодні іменується постіндустріальною хвилею суспіль-
ного розвитку. Сьогодні доцільно ставити питання про новий тип суспільного 
розвитку в межах якого розгортаються процеси європейської інтеграції і який 
найбільш адекватно відповідає їх критеріям впливу на різні сфери суспільної 
життєдіяльності.  

З одного боку Україна є відкритою до різних глобалізаційних процесів, з 
іншого боку ця відкритість є декларативною, афірмативною. Це безпосередньо 
пов’язується із тим, що Україна прагне інтегруватись у світовий простір, проте 
її спроби перетворитись на повноправного та конкурентоспроможного суб’єкта 
є опосередкованими. 

Система державного управління України в умовах європейської інтеграції 
не має чіткої стратегічної лінії суспільного розвитку. Це зокрема підтвер-
джується і тим, що попри всі спроби Президента задекларувати про європейські 
стандарти розвитку, структури держаного управління не функціонують в 
унісон. Різні міністерства та відомства, а подекуди і їх окремі підрозділи 
сповідують принципово суперечливі підходи до функціонування державного 
управління в умовах європейської інтеграції. Фактично щодо реалізації 
концепції інтеграційного розвитку в Україні існує декілька центрів прийняття 
та реалізації рішень, які між собою є принципово суперечливими. Так Секре-
таріат Президента займає одну позицію, тоді коли Кабінет Міністрів України та 
Верховна Рада України принципово іншу. Виходячи із цього стає зрозумілим 
що досягнути відповідного ідеологічного та політичного балансу між гілками 
влади щодо розвитку України в умовах європейської інтеграції вкрай складно. 
Сьогодні майже кожне міністерство та відомство проводить власну політику 
глобалізаційного розвитку, яка досить часто випадає із загальної політичної 
логіки розвитку України в цілому. 

Важливою проблемою для системи державного управління України є 
відсутність ефективних механізмів публічності інтеграційної політики. Це 
підтверджує зокрема те, що спрямування держави та її реальні дії не те, що не 
співпадають, а носять принципово протилежний характер. Так, зокрема з 
одного боку державна політика спрямована до вектору ЄЕП, тоді коли 
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загальностратегічна мета держави пов’язується із спрямуванням у ЄС. Така 
неоднозначність у поведінці української держави по її ставленню до інтегра-
ційних процесів приводить до втрати нею позитивного ставлення до себе з боку 
світової спільноти. Саме тому у цьому плані доцільно створити в Україні 
Громадську Раду з питань глобалізаційного розвитку України. До функцій такої 
Ради здебільшого має входити консультативно-дорадча діяльність. Діяльність її 
має бути спрямована на оцінку ставлення з боку громадськості до змісту 
векторів зовнішнього розвитку держави в умовах глобалізації. При діяльності 
такої Ради доцільно було створити громадський клуб, до якого входили б як 
громадські діячі, політики, державні службовці і які б забезпечували активне 
обговорення проблем розвитку України в умовах глобалізації і надавали якісні 
(багатопланові) консультації відповідним органам влади. 

Важливим принципом функціонування системи державного управління в 
сучасних умовах має бути розробка принципів, які забезпечують її глобально-
цивілізаційну еволюцію відповідно до чого за критеріями воно має відповідати 
світовим стандартам розвитку. Система державного управління України має 
бути тим індикативним інструментом, який забезпечує налагодження життє-
діяльності суспільства в умовах європейської інтеграції, а відповідно до цього 
вона має протистояти цивілізаційному провалу держави в цілому. Це 
пов’язується із тим, що в умовах європейської інтеграції чітко увиразнюються 
сильні та слабкі позиції держав по налагодженню життєдіяльності суспільства. 
Переважною мірою держави навіть можуть втратити імператив свого розвитку 
яким керувались протягом тривалого періоду, і саме тому система державного 
управління має бути таким чином оптимізована аби не допустити втрати такого 
імперативу.  

Перетворення всіх рівнів і ланок державного управління базується на 
десяти головних принципах: 

1. Стимулююче управління: регулювати, а не керувати.  
2. Управління, зосереджене на інтересах суспільства: уповноважувати, а 

не служити.  
3. Конкуруюче управління: використання конкуренції в системі 

організації адміністративних послуг.  
4. Управління, кероване власною місією: перебудова організацій, що 

керуються правилами і нормами.  
5. Управління, орієнтоване на результат: пріоритетність забезпечення 

результату, а не адміністративного процесу й самоцільного дотримання 
встановлених правил.  

6. Управління, орієнтоване на споживача: первинними є потреби 
споживача, а не бюрократії.  

7. Добропорядне й дбайливе управління: збереження й примноження 
благ замість їх марнотратства.  

8. Передбачливе управління: профілактика замість терапії.  
9. Децентралізоване управління: командна праця замість ієрархічного 

підпорядкування.  
10. Проринкове управління: послідовні зміни на ринкових засадах.  
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В рамках оптимізації державного управління Україна має вирішити такі 
проблемні питання як корупція та підвищення якості адміністративного 
менеджменту. 

Для ефективного подолання корупції й підвищення якості, резуль-
тативності і відповідальності адміністративного менеджменту необхідні такі 
важливі чинники: 

• розвинена система громадського контролю й моніторингу за діяльністю 
влади на всіх рівнях;  

• чіткий і раціональний розподіл влади і повноважень між різними 
гілками, органами, посадовими особами;  

• застосування принципу перехрестності й розподілу важливих владно-
управлінських повноважень з метою децентралізації й підвищення 
ефективності процесів прийняття рішень та взаємного контролю й 
відповідальності всіх їхніх учасників; 

• спеціальна система інформаційно-аналітичного й науково-
теоретичного забезпечення розробки, впровадження, моніторингу, аналізу та 
оцінки державної політики;  

• розвинені механізми і професійні навички аналізу й розробки політики, 
вимірювання ефективності результатів її впровадження;  

• розвинені механізми і професійні навички технологічно ефективного 
консультування і двосторонньої взаємодії влади з громадськістю;  

• проведення програм адміністративного маркетингу для ефективнішого 
виявлення, оцінки і задоволення попиту громадян на адміністративні послуги;  

• практичні вміння організацій, установ і громадян контролювати владу 
й добиватися врахування їхніх пропозицій та інтересів;  

• створення або залучення спеціалізованих комунікативних організацій 
для забезпечення професійного обміну між державним, приватним і 
громадським секторами;  

• запровадження в штатному розкладі органів виконавчої влади 
спеціальних посад політичних аналітиків та адміністративних менеджерів з 
питань розробки, впровадження й оцінювання політики;  

• розроблення і запровадження спеціальних нормативних документів для 
регулювання процедур взаємодії органів влади та громадськості (наприклад, 
положень про проведення консультацій, вивчення громадської думки і оцінки 
задоволеності громадян адміністративними послугами; стандартів якості 
адміністративних (державних) послуг та процедур їх надання; інструкцій з 
розробки, аналізу, моніторингу, оцінки ефективності політики в окремих 
органах влади і управління).  

У систему державного управління для її якісного перетворення й 
модернізації необхідно вмонтувати принципи ринкової поведінки, організації й 
менеджменту виробничих процесів, системи управління якістю, які діють у 
сфері приватного сектора.  

Процедури адміністративної й фінансової звітності в системі виконавчої 
влади, розробки і впровадження державних програм, проведення державних 
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закупівель необхідно переорієнтувати з показників виконаних заходів і завдань, 
залучених бюджетних ресурсів - на показники реально досягнутих результатів 
та конкретних позитивних змін у суспільстві.  

Розроблення, аналіз, моніторинг та оцінювання політики, комунікації та 
взаємодія влади з громадськістю, вимірювання громадської думки - це 
невід’ємні елементи й продукти адміністративного менеджменту. Головна їх 
характеристика і ринкова функція в тому, що вони повинні бути переорієн-
товані на потреби й інтереси громадян-споживачів адміністративної продукції 
влади. Для досягнення цього завдання щодо продукції діяльності влади (з 
метою забезпечення їх високих споживчих якостей та суспільної безпечності й 
корисності) необхідно застосовувати подібні засоби технічного регулювання 
якості й безпеки (сертифікація, стандартизація і т. ін.), які держава застосовує 
щодо певних груп товарів і послуг, що можуть містити потенційні загрози для 
здоров’я й безпеки людини та довкілля.  

Гармонічні відносини між державними службовцями та громадянами 
значною мірою залежать саме від виконавської діяльності державних 
службовців. Громадяни роблять свої висновки про органи влади на основі 
вражень про роботу кожного окремого державного службовця. У своїх 
стосунках із громадянами орган влади представлений не лише анонімними 
юридичними особами, але й людьми, які несуть громадянську та моральну 
відповідальність. Головне завдання полягає в тому, щоб підняти свідомість 
державних службовців - особливо посадових осіб місцевого самоврядування на 
рівні місцевих органів влади - стосовно їх ролі та місії по слугуванню 
громадянам. 

Одним із недоліків української державної служби залишається культура, 
за якої професійна етика служіння громадянам не має належної уваги. Державні 
службовці в Україні, на відміну від своїх колег на Заході, не надають порад 
політикам. Поняття “служби суспільству” разом із наданням компетентних 
послуг ще повинно проникнути глибоко в культуру державної служби в 
Україні.  

Більше того, громадянам України досить важко уявити, що державні 
служби можуть діяти для їх блага. Численні опитування, проведені по всій 
країні, свідчать, що рівень довіри до різних органів державної влади невисокий. 
У багатьох випадках люди вважають, що державні органи не здатні справитися 
із нагальними життєвими питаннями. 

Принципової необхідності у контексті сучасного розвитку України 
набуває розробка державної глобалізаційної політики. Така політика має бути 
обережною (не перешкоджати реалізації інтересів інших держав) та гнучкою 
враховуючи при цьому всі основні фактори розвитку сучасного світу (його 
ймовірні переваги та ризики). Така політика в першу чергу має враховувати 
співвідношення геостратегічних сил на глобальному просторі і чітко визначати 
місце та роль України в ньому. Здебільшого євроінтеграційна політика має бути 
спрямована на реалізацію національних інтересів, не прилаштовуючись при 
цьому буквально до потреб світової системи розвитку. Завдяки цьому 
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українська держава буде мати змогу відстояти свою конкурентоспроможність у 
глобальному світі. 

Як і весь глобальний світ Україна просто зобов’язана перетворити 
євроінтеграцію на засіб власного суспільно-політичного та економічного 
розвитку. Відсутність єдиної формули управління євроінтеграційними 
процесами в Україні на нашу думку пов’язується із наступними причинами: 

-  відсутність єдиного розуміння геостратегічних векторів розвитку 
України з боку влади та опозиції; 

-  нехтування національними інтересами заради прагматичної реалізації 
економічних інтересів; 

-  несинхронність національного вектору розвитку з глобалізаційними 
процесами; 

-  інтернаціоналізація всіх сфер суспільного життя, яка перешкоджає 
вільній інтеграції України до світової спільноти; 

-  відсутність цілісної стратегії розвитку України в умовах глобалізації, 
що породжена відсутністю чітких інтеграційних намірів держави; 

-  відсутність ефективних механізмів реалізації послідовної та 
прогнозованої політики держави в умовах глобалізації; 

-  відсутність механізмів громадського обговорення геополітичних 
векторів розвитку в умовах глобалізації; 

-  відсутність ефективних механізмів (ідеологічних, політичних еконо-
мічних) щодо розв’язання глобальних проблем з якими стикається Україна. 

Таким чином, система державного управління України як і більшості 
держав у світі в умовах європейської інтеграції зазнає відповідного модерніза-
ційного впливу, відповідно до чого коригуються функції окремих органів 
державної влади, міністерств та відомств створюються нові інституційні 
структури управління.  

Інституційне забезпечення співробітництва України та ЄС визначено 
Стратегією інтеграції України до ЄС, іншими рішеннями Президента України, 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.  

Розглянемо більш детально державні органи управління, перед якими 
стоїть завдання розвитку партнерства та співробітництва між Україною та 
Європейськими Співтовариствами. 

Верховна Рада України визначає засади внутрішньої і зовнішньої 
політики. В рамках цієї задачі Верховною Радою утворено Комітет з питань 
європейської інтеграції та Комітет у закордонних справах. Крім того, різні 
депутатські фракції та групи у Верховній Раді України формують українську 
частина Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС. 

Задачі Президента України: 
- керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави; 
- керівництво Стратегією інтеграції України до ЄС.  
Президент України бере участь у Саміті Україна – ЄС, який є механізмом 

регулярного політичного діалогу на найвищому рівні. 
Кабінет Міністрів України: 
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- забезпечує реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики держави, 
організовує і забезпечує провадження зовнішньоекономічної діяльності; 

- забезпечує реалізацію Стратегії інтеграції України до ЄС.  
Прем’єр-міністр України є головою: 
- Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС;  
- Координаційної ради з адаптації законодавства України до законо-

давства ЄС.  
Перший віце-прем’єр-міністр України є:  
- першим заступником голови Української частини Ради з питань 

співробітництва між Україною та ЄС; 
- заступником голови Координаційної ради з адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС; 
- головою Координаційного центру з виконання плану дій щодо 

лібералізації ЄС візового режиму для України.  
Діяльність керівництва Кабінету Міністрів у сфері європейської інтеграції 

забезпечує Департамент з питань асоціації та інтеграції в ЄС Секретаріату Кабі-
нету Міністрів. Департамент також забезпечує організацію роботи українських 
частин Ради та Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. 

Визначено окремі міністерства, які відповідно до своєї компетенції 
здійснюють міжвідомчу координацію процесу інтеграції України до ЄС. 

Провідну роль у сфері європейської інтеграції відіграють: 
Міністерство закордонних справ, яке бере участь у формуванні та реалі-

зації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський 
політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС.  

Представники Міністерства закордонних справ України у рамках політич-
ного 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); роботі 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). 

Міністерство юстиції:  
- є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС;  
- організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо вико-

нання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС, проводить моніторинг її виконання;  

- здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне 
забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС, переклад актів acquis communautaire українською 
мовою, оновлення глосарія термінів acquis communautaire. 

Міністр юстиції України разом з Міністром внутрішніх справ України 
очолює українську делегацію на щорічній Міністерській зустрічі Україна – ЄС 
з питань юстиції, свободи та безпеки.  
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі:  
- формує та забезпечує реалізацію державної політики з питань 

економічного і соціального співробітництва України з ЄС; 
- забезпечує і координує в межах своїх повноважень виконання україн-

ською стороною зобов’язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере 
участь у переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС;  

- бере участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх 
органів формату Україна – ЄС, утворених в 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 у налагодженні зв’язків з європейськими регіональними 
організаціями та їх участі 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; 

Міністр економічного розвитку і торгівлі за посадою є Національним 
координатором з питань технічної допомоги ЄС. 

У центральних органах виконавчої влади створено (визначено) структурні 
підрозділи, до компетенції яких віднесені питання європейської інтеграції, а 
також питання адаптації національного законодавства до законодавства ЄС та 
підготовки і реалізації проектів технічної допомоги. 

У місцевих органах виконавчої влади визначено структурні підрозділи, до 
компетенції яких належать питання європейської інтеграції та імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Робота щодо моніторингу та оцінки виконання досягнутих домов-
леностей, у тому числі щодо реалізації Порядку денного асоціації Україна – ЄС 
здійснюється в рамках українських частин двосторонніх органів Україна – ЄС 
(Української частини Ради та Української частини Комітету з питань 
співробітництва між Україною та ЄС, а також українських частин підкомітетів), 
української частини Комітету старших посадових осіб Порядку денного 
асоціації Україна – ЄС.  

Для України пошук нової моделі функціонування системи державного 
управління є більш ніж об’єктивною потребою, оскільки це дозволить їй не 
лише заявити про свою конкурентоздатність в межах відповідних інтеграційних 
структур, але і здобути можливість впливати на управління євроінтеграційними 
процесами.  
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Для України в цьому плані й досі є актуальними такі проблеми як: 
-  відсутність ефективної системи державного менеджменту; 
- проблема якості кадрового забезпечення системи органів державної 

влади; 
-  реалізація принципів патріотизму та професіоналізму у творенні 

державної інтеграційної політики. 
 
 
 
 

ТЕСТИ З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ  
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
1. Принцип міжнародного співробітництва зобов’язує держави: 
а) співпрацювати одна з одною незалежно від розходжень їх систем; 
б) дотримуватись міжнародних договорів; 
в) бути толерантними. 
 
2. Який спеціальний статус був запроваджений Європейським Союзом 

для України: 
а) партнерства; 
б) тісного співробітництва; 
в) сусідства;  
 
3. Взаємодія України та Європейського Союзу ґрунтується на 

наступних засадах: 
а) сфера безпеки; 
б) боротьба з корупцією; 
в) транскордонне та регіональне співробітництво; 
г) російський чинник; 
д) модернізація економіки. 
 
4. Вплив сучасних євроінтеграційних процесів на систему державного 

управління України є прямопропорційним до: 
а) запровадження законодавства, яке ґрунтується на основних принципах 

Європейського Союзу;  
б) інтересу Європейського Союзу до країн Східної Європи; 
в) інтенсивності розвитку діалогу України та Європейським Союзом. 
 
5. Інформаційно-комунікативна складова процесів європейської інте-

грації: 
а) інформатизація; 
б) інтернетизація; 
в) розвиток інформаційного суспільства; 
г) розвиток комунікативних технологій. 
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6. Передбачливе управління означає: 
а) профілактику; 
б) терапію. 
 
7. Децентралізоване управління передбачає: 
а) командну працю; 
б) ієрархічне підпорядкування. 
 
8. Адміністративний менеджмент включає: 
а) комунікації та взаємодія влади з громадськістю; 
б) забезпечення ефективної комунікації між державними службовцями та 

громадськістю; 
в) розроблення, аналіз, моніторинг та оцінювання політики; 
г) вимірювання громадської думки. 
 
9. Державні органи управління, перед якими не стоїть завдання ро-

звитку партнерства та співробітництва між Україною та Європейськими 
Співтовариствами: 

а) Верховна Рада України; 
б) Міністерство юстиції; 
в) Кабінет Міністрів України; 
г) Міністерство закордонних справ; 
д) Міністерство освіти та науки України. 
 



44 

ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ.  
ШЛЯХ ДО АСОЦІАЦІЇ 

 
У 1992 році Україна долучилась до співробітництва з європейськими 

фінансовими організаціями, зокрема, ставши членом Європейського банку 
реконструкції і розвитку, який був створений для допомоги країнам Східної 
Європи. 

Тоді ж і почалось співробітництво з Європейським Союзом. Ще у 1992 р. 
українське керівництво проголосило стратегічною метою вступ до цієї 
впливової міжнародної організації. 

У 1994 pоці було підписано, а в 1998 році набула чинності Угода про 
партнерство і співробітництво між Україною і ЄС (УПС). Вона є базовим 
документом, що визначає правовий механізм співробітництва між Україною і 
ЄС, у якому проголошуються такі цілі співробітництва: 

- розвиток політичного діалогу; 
- сприяння розвитку торгівлі та інвестицій, а також створенню необхідних 

умов для розвитку гармонійних економічних відносин між сторонами; 
- створення умов для взаємовигідного співробітництва в усіх галузях; 
- підтримання зусиль України по зміцненню демократії. 
УПС передбачала створення інституцій, покликаних забезпечити 

виконання положень Угоди, а саме: 
- Саміт Україна-ЄС; 
- Рада з питань співробітництва між Україною і ЄС; 
- Консультації “Трійка” ЄС – Україна; 
- Комітет та галузеві підкомітети з питань співробітництва між Україною 

і ЄС; 
- Комітет парламентського співробітництва. 
У 1995 році було підписано Тимчасову угоду про торгівлю між ЄС та 

Україною. 
11 червня 1998 року Указом Президента України № 615 було затверджено 

Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу, яка передбачала 
наступні напрямки співробітництва України з ЄС: 

- адаптація законодавства України до законодавства ЄС; 
- підтримка демократії в країні; 
- адаптація соціальної політики до стандартів ЄС; 
- інтеграція в культурній, політичній, освітній, науково-технічній сфері та 

в сфері охорони навколишнього середовища. 
У 1999 році Європейська Рада ухвалила Спільну стратегію ЄС щодо 

України, спрямовану на зміцнення відносин між Україною та ЄС. 
У липні 2002 року відбувся саміт “Україна – ЄС”. Основні питання 

стосувалися надання Україні статусу країни з ринковою економікою і 
асоційованого членства країни в ЄС. За підсумками роботи саміта було 
прийнято рішення, що Україна не відповідає вимогам ЄС і не потрапляє до 
хвилі розширення ЄС у 2004 і 2007 роках. 
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У 2003 році Україні було надано статус “країни-сусіда ЄС”. З метою 
зменшення негативних наслідків від вступу в ЄС сусідів України, з ними було 
укладено угоди про спрощення візового режиму. 

Влітку 2004 року Європейський Союз започаткував реалізацію зовніш-
ньополітичної ініціативи – “Європейська політика сусідства”, яка охопила 
східне та південне коло сусідніх з ЄС країн. Усвідомлення неадекватності ЄПС 
та жорстка позиція України щодо її неприйнятності (передусім через її 
позиціонування як альтернативи політиці розширення) сприяли тому, що 
всередині ЄС почалися пошуки шляхів визначення для України нового статусу 
в стосунках з ЄС, про що свідчить ініційована навесні 2008 року Польщею та 
Швецією зовнішньополітична ініціатива “Східне партнерство”. Україна є 
учасницею ініціативи ЄС “Східне партнерство”, установчий саміт якої відбувся 
7 травня 2009 року в м. Прага (Чеська Республіка). 

21 лютого 2005 р. було підписано План дій Україна – ЄС, який став 
інструментом реалізації Європейської політики сусідства і визначав пріоритетні 
сфери двосторонньої співпраці з метою наближення України до ЄС. 

У рамках Плану дій було запропоновано низку заходів, реалізація яких 
дозволила посилити зв’язки між Україною та ЄС. Також План дій визначає 
наступні пріоритети: 

- посилення стабільності та ефективності функціонування інститутів; які 
гарантують демократію та верховенство права; 

- забезпечення поваги до свободи слова та ЗМІ; 
- розширення співпраці у сфері роззброєння та нерозповсюдження ядер-

ної зброї, з питань спільної сусідської та регіональної безпеки, вирішення 
прикордонних питань; 

- вдосконалення системи освіти та навчання, культурний діалог; 
- започаткування конструктивного діалогу щодо спрощення візового ре-

жиму між Україною та ЄС; 
- поступова ліквідація нетарифних бар’єрів та обмежень, які пере-

шкоджають двосторонній торгівлі, боротьба з корупцією, покращення 
інвестиційного клімату та інше. 

Пізніше було проголошено, що Україна відмовляється від політики 
багатовекторності і проголошено курс на євроінтеграцію. Основними кроками 
на цьому шляху є: подання заявки на вступ до ЄС; початок переговорного 
процесу про умови вступу; набуття асоційованого членства в організації; вступ 
до організації. Країни ЄС схвалили доповнення до угоди з Україною, які 
розширюють співробітництво. 

Угода про асоціацію – нова угода між Україною і Європейським Союзом, 
яку було розроблено на заміну Угоди про партнерство та співробітництво. 

Переговори про укладення Угоди про асоціацію розпочато 5 березня 2007 р. 
 
Цiлi Угоди про асоціацію: 
- оновити спільні інституційні рамки співпраці України та ЄС; 
- сприяти поглибленню стосунків у всіх сферах; 
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- посилити політичну асоціацію й економічну інтеграцію на основі 
взаємних прав та обов’язків. 

16 червня 2009 року під час засідання Ради з питань співробітництва 
Україна-ЄС було схвалено Порядок денний асоціації Україна-ЄС для 
підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, який є новим 
практичним інструментом на заміну Плану дій Україна-ЄС для підготовки 
Сторін до реалізації Угоди про асоціацію до моменту набуття нею чинності. 

Нова Угода про асоціацію та Порядок денний асоціації повинні сприяти 
подальшій політичній асоціації та економічній інтеграції України до ЄС 
шляхом запровадження та вдосконалення всестороннього співробітництва. 

30 березня 2012 року в м. Брюссель (Королівство Бельгія) було 
парафовано Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Угода про спрощення оформлення віз набрала чинність 1 січня  
2008 року. Документ встановлює спрощений механізм видачі віз українським 
громадянам консульськими установами держав-членів ЄС у рамках шенген-
ського законодавства. Ключовими елементами угоди є положення про 
перспективу запровадження взаємного безвізового режиму, безвізовий режим 
для власників дипломатичних паспортів, видачу багаторазових віз (строком від 
1 до 5 років) широкому колу громадян України (журналістам, спортсменам, 
учасникам наукових, культурних і мистецьких заходів), видачу безкоштовних 
віз для низки категорій осіб. 

З метою моніторингу виконання положень було створено Спільний 
візовий комітет (СВК) Україна-ЄС, засідання якого відбуваються двічі на рік у 
Києві та Брюсселі. 

Метою засідань є моніторинг виконання Угоди та обговорення пропо-
зицій щодо розширення категорій громадян України, які могли б скористу-
ватися спрощеною візовою процедурою у рамках Угоди. Окремо обгово-
рюються перспективи скасування візових зборів за оформлення шенгенських 
віз для усіх категорій громадян України в контексті поступової лібералізації 
візового режиму між Україною та ЄС.  

Розділ про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
(ЗВТ) є невід’ємною складовою майбутньої Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС. 

18 лютого 2008 року під час зустрічі Президента України В. Ющенка з 
Комісаром ЄК з питань торгівлі П. Мендельсоном відбулося офіційне започат-
кування переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між 
Україною та Європейським Союзом. 

Положення про ЗВТ визначають правову базу для вільного переміщення 
товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також 
для регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження 
економіки України до спільного ринку ЄС. 

23-25 квітня 2008 року в м. Брюссель відбувся другий раунд переговорів з 
питань створення зони вільної торгівлі Україна – ЄС. У ході другого раунду 
сторони погодили перелік напрямів, за якими буде підготовлено перші проекти 
текстів статей положень про ЗВТ, а також окреслили рамкове бачення глибини 
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взаємних домовленостей. Акцент було зроблено на адаптації та наближенні 
українського законодавства до законодавства ЄС (acquis communautaire) у 
відповідних сферах. 

7-11 липня 2008 року в м. Київ відбувся третій раунд переговорів щодо 
створення ЗВТ Україна – ЄС. Переговори базувалися на постатейному 
обговоренні таких розділів: 

- торгівля товарами (інструменти торговельного захисту, тарифи, технічні 
бар’єри у торгівлі, санітарні та фітосанітарні питання, митні питання і сприяння 
торгівлі); 

- сталий розвиток і торгівля; 
- правила походження товарів; 
- права інтелектуальної власності (у т.ч. географічні зазначення); 
- торгівля послугами; 
- державні закупівлі; 
- конкуренція (державна допомога, антимонопольне законодавство). 
20-24 жовтня 2008 року в м. Брюссель відбувся четвертий раунд перего-

ворів щодо створення ЗВТ Україна – ЄС, на якому було продовжено 
узгодження проектів текстів розділів, відкритих на попередньому раунді. 

Сторони також започаткували обговорення підходів щодо включення 
питання “Торгівельні відносини в енергетичній сфері” до положень  
щодо ЗВТ. 

Відбулася перша презентація тарифних пропозицій з боку ЄС та України. 
Домовлено про продовження роботи за цим напрямом. 

26-30 січня 2009 року в м. Київ відбувся п’ятий раунд переговорів щодо 
створення ЗВТ Україна – ЄС, на якому було продовжено узгодження проектів 
текстів розділів, відкритих на попередньому раунді. 

Відповідно до узгодженого графіку 30 березня – 3 квітня 2009 року в  
м. Брюссель відбувся шостий раунд переговорів. За результатами переговорів 
було обговорено і досягнуто певного прогресу за такими напрямами: торгівля 
товарами, митні питання, захист прав інтелектуальної власності, сталий 
розвиток і торгівля, конкуренція (державна допомога, антимонопольне 
законодавство), санітарно- та фітосанітарні заходи, послуги. Відбулося перше 
обговорення проекту розділу “Торговельні відносини в енергетичній сфері” та 
презентація позиційного документа ЄС щодо питання врегулювання спорів у 
сфері енергетики. 

Сьомий раунд переговорів щодо створення ЗВТ відбувся 30 червня –  
3 липня 2009 року в м. Київ. Було продовжено обговорення таких проектів 
розділів щодо ЗВТ: інструменти торговельного захисту, права інтелектуальної 
власності (географічні зазначення), конкуренція – антимонопольне законо-
давство, послуги, торговельні відносини в енергетичній сфері, сталий розвиток 
і торгівля, державні закупівлі, митні питання – протидія шахрайству, торгівля 
товарами. Відбулося також перше обговорення розділу “Транспарентність”. 

Восьмий раунд переговорів щодо ЗВТ відбувся з 5 по 9 жовтня  
2009 року в м. Брюссель. Під час раунду було детально обговорено тарифні 
пропозиції сторін щодо сільськогосподарських товарів та риби, вперше 
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обговорено проект розділу/окремого додатку щодо врегулювання спорів. Було 
продовжено обговорення наступних проектів розділів щодо ЗВТ: торгівля 
товарами, конкуренція – антимонопольні заходи та державна допомога, послу-
ги, права інтелектуальної власності, в т.ч. питання географічних зазначень, 
сталий розвиток і торгівля, державні закупівлі, митні питання – протидія 
шахрайству, транспарентність. Українською стороною було презентовано 
власне бачення низки принципових положень проекту розділу щодо санітарних 
та фітосанітарних заходів. 

З метою прискорення переговорного процесу в міжраундовий період 
експертне обговорення окремих проектів розділів відбувається у форматі відео-
конференцій. 

22 грудня 2011 року було завершено технічну звірку тексту проекту 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині 
створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. 

Угода про асоціацію між ЄС і Україною є першою з договорів нового 
покоління між ЄС і країнами Східного партнерства та має всеосяжний, 
амбітний і новаторський характер.  

Переговори щодо цієї угоди розпочалися у березні 2007 року. У лютому 
2008 року, після набуття Україною членства в СОТ, ЄС і Україна розпочали 
переговори про глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ГВЗВТ) як 
ключовий елемент Угоди про асоціацію. 

На п’ятнадцятому Саміті Україна-ЄС, який відбувся 19 грудня 2011 року, 
лідери ЄС і Президент Янукович заявили про досягнення взаєморозуміння 
щодо тексту Угоди про асоціацію. 30 березня 2012 року глави делегацій 
Європейського Союзу та України парафували текст Угоди про асоціацію, у 
тому числі й положення про створення ГВЗВТ. У цьому контексті 19 липня 
2012 року головні переговірники щодо торгових питань з обох сторін 
парафували частину Угоди стосовно створення ГВЗВТ. ЄС і Україна спільно 
зобов’язалися вжити подальші технічні кроки, необхідні для завершення 
укладення Угоди про асоціацію. 

Угода про асоціацію буде новим етапом у розвитку договірних відносин 
Україна-ЄС, який передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію, і 
відкриває шлях до подальших прогресивних перетворень. Угода про асоціацію 
забезпечує спільне підтримання тісних і тривалих відносин на основі спільних 
цінностей у повній відповідності до демократичних принципів, верховенства 
права, належного державного управління, прав і основоположних свобод 
людини. 

Амбітна та новаторська Угода – це чітко визначений спосіб використання 
динаміки відносин між Україною та ЄС для підтримки основних реформ, 
відновлення і зростання економіки, здійснення державного управління і 
галузевого співробітництва у більш ніж 30 сферах, таких як енергетика, 
транспорт, захист навколишнього середовища, співпраця у сфері промисловості 
та малого і середнього бізнесу, соціальний розвиток і захист, рівноправ’я, 
захист прав споживачів, освіта, навчання і молодіжна політика, а також 
культурне співробітництво. 
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Торгівля і суміжні питання (ГВЗВТ). Тісніша економічна інтеграція 
завдяки ГВЗВТ стане потужним стимулом до економічного зростання країни. 
Для цього планується наблизити законодавство, норми та стандарти України до 
ЄС. Як основний елемент Угоди про асоціацію ГВЗВТ створюватиме 
можливості для бізнесу в ЄС і в Україні та сприятиме економічній модернізації 
й інтеграції з ЄС.  

Це має привести до підвищення стандартів продукції, кращого 
обслуговування громадян і, найголовніше, готовності ефективно конкурувати 
на міжнародних ринках. 

Мобільність. Угода визнає важливість запровадження, коли для цього 
прийде час, безвізового режиму для громадян України, якщо будуть наявні 
умови для належного врегульованого та безпечного руху громадян.  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС налічує 1200 сторінок і 
складається з таких частин: 

ü Преамбула як вступна декларація до Угоди, що визначає мету і базові 
засади Угоди; 

ü Сім розділів, таких як “Загальні принципи”, “Політичне співробіт-
ництво і зовнішня політика та політика безпеки”, “Юстиція, свобода і безпека”, 
“Торгівля та суміжні питання (ГВЗВТ)”, “Економічна та галузева співпраця”, 
“Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством”, а також інституційні, 
загальні та прикінцеві положення. 

ü 43 Додатки, у яких визначаються нормативні акти ЄС, що мають бути 
прийняті до визначеної дати, і Три Протоколи. 

Угода про асоціацію має на меті прискорити і поглибити політичні та 
економічні відносин між Україною та ЄС, а також забезпечити поступову 
інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, у тому числі завдяки створенню ГВЗВТ. 
Угода; 

-  Пропонує спосіб використання динаміки відносин між Україною та ЄС 
з особливою увагою до підтримки основних реформ, відновлення і зростання 
економіки, здійснення державного управління і галузевої співпраці. 

-  Визначає порядок денний реформ в Україні, який спирається на 
комплексну програму наближення українського законодавства до законо-
давства ЄС, що буде орієнтиром для всіх партнерів України у роботі та наданні 
підтримки. 

Переговори щодо Угоди про асоціацію проводилися у поєднанні з 
іншими питаннями. Так допомога ЄС Україні пов’язана з порядком денним 
реформ, що є результатом переговорів. Зокрема, важливою у цьому контексті є 
програма Всеохоплюючого інституційного розвитку. 

У Преамбулі викладено найважливіші аспекти відносин між ЄС і 
Україною, зокрема й прагнення до тісних і тривалих відносин. Хоча Преамбула 
має необов’язковий вступний характер, вона містить значущі посилання на 
спільні цінності та визначає рамки всієї Угоди. Преамбула також містить такі 
елементи: 
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- Посилання на спільні цінності, на які спирається ЄС, а саме, 
демократію, повагу до прав і основоположних свобод людини та верховенство 
права, які поділяє Україна.  

- Посилання на визнання України європейською державою, що має 
спільну історію та спільні цінності з країнами-членами ЄС. 

- Посилання на євроінтеграційні прагнення України. ЄС вітає євро-
пейський вибір України, у тому числі зобов’язання побудувати сталу демо-
кратію та ринкову економіку. 

- Визнання залежності політичної асоціації та економічної інтеграції 
України з ЄС від стану реалізації Угоди про асоціацію, а також успіхів України 
у забезпеченні дотримання спільних цінностей, наближення до ЄС у 
політичному, економічному та правовому аспектах. 

У Розділі І визначаються загальні принципи, які створять основу для 
внутрішніх і зовнішніх процедур Асоціації між ЄС та Україною, а саме: 

- дотримання принципів демократії, прав і свобод людини, верховенства 
права; 

- забезпечення дотримання принципів суверенності та територіальної 
цілісності,  

- непорушності кордонів і незалежності, а також боротьби з роз-
повсюдженням зброї масового знищення. 

Ключовими елементами підтримування та розширення відносин між ЄС і 
Україною, які утворюватимуть основу таких відносин, є принципи вільної 
ринкової економіки, належного державного управління, боротьби з корупцією 
та різними формами транснаціональної організованої злочинності й 
тероризмом, сприяння сталому розвитку та ефективним багатостороннім 
контактам. 

Розділ ІІ Угоди про асоціацію передбачає посилення політичного діалогу 
і співробітництва між ЄС і Україною з огляду на поступового зближення у 
сфері Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Спільної політики 
безпеки та оборони. 

Розділ ІІ охоплює такі питання як цілі політичного діалогу, діалог і 
співробітництво щодо внутрішніх реформ, а також зовнішню політику та 
політику безпеки. 

Угода передбачає низку форумів для проведення політичного діалогу і 
використовує для них різні рівні управління, що спрятиме розвитку державного 
управління України згідно принципів ЄС: Саміт Україна-ЄС буде найвищим 
рівнем політичного діалогу. На міністерському рівні діалог здійснюватиметься 
у рамках Ради з питань асоціації. Політичний діалог, поміж іншого, буде 
спрямовано на: 

- поглиблення політичної асоціації, підвищення ефективності й рівня 
наближеності у сфері політики та безпеки; 

- сприяння міжнародній стабільності й безпеці на основі ефективних 
багатосторонніх відносин; 
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- посилення співробітництва і діалогу з питань міжнародної безпеки та 
кризового управління, зокрема для реагування на глобальні та регіональні 
виклики і ключові загрози; 

- посилення орієнтованого на результат і практичного співробітництва 
для досягнення миру, безпеки і стабільності на європейському континенті; 

- підвищення рівня поваги до демократичних принципів, верховенства 
права і належного державного управління, прав і основоположних свобод 
людини, у тому числі права національних меншин, недопущення дискримінації 
людей, які належать до національних меншин, і поваги до різноманіття, а також 
сприяння посиленню внутрішніх політичних реформ. 

Окрему статтю Розділу ІІ присвячено Міжнародному кримінальному суду 
із закликом до співпраці між ЄС і Україною у забезпеченні миру та між-
народної справедливості шляхом ратифікації та впровадження Римського 
статуту Міжнародного кримінального суду і його відповідних інструментів. 

Розділ ІІІ стосується таких питань як верховенство права та повага до 
прав людини, захист персональних даних, співробітництво у сфері міграції, 
надання притулку та прикордонного контролю, поводження з робітниками, 
мобільність робочої сили, рух осіб, відмивання грошей і фінансування 
тероризму, співпраця у боротьбі з незаконним обігом наркотиків, боротьба зі 
злочинністю та корупцією, співробітництво у боротьбі з тероризмом, а також 
співпраця у галузі права.  

У рамках Угоди про асоціацію ЄС та Україна зобов’язуються посилити 
діалог і співробітництво з питань міграції, надання притулку та прикордонного 
контролю. Угода визнає важливість запровадження, коли для цього прийде час, 
безвізового режиму для громадян України, якщо будуть наявні умови для 
належного врегульованого та безпечного руху громадян. 

Відображено зобов’язання щодо боротьби з організованою злочинністю 
та відмиванням грошей, скорочення пропозиції та попиту на заборонені 
наркотичні засоби й посилення співробітництва у боротьбі з тероризмом. 

Заявлено про бажання посилити соціально-культурні контакти. 
Розділ ІV Угоди про асоціацію щодо ГВЗВТ присвячено торгівлі та 

суміжним питанням. Передбачено, що глибока та всеохоплююча зона вільної 
торгівлі стане інструментом економічної інтеграції. 

У поєднанні з широким процесом наближення законодавства до 
стандартів ЄС ГВЗВТ забезпечить подальшу економічну інтеграцію у 
внутрішній ринок Європейського Союзу. Це означає ліквідацію майже всіх 
тарифів і бар’єрів у сфері торгівлі товарами, надання послуг і здійснення 
інвестицій (особливо в енергетичній галузі). Коли Україна прийме відповідні 
правила ЄС, останній надасть доступ до ринків, наприклад, у таких галузях як 
державні закупівлі чи важка промисловість. 

ГВЗВТ забезпечить сприятливий клімат для економічних відносин між 
Україною та ЄС. Будуть створені нові торгові та інвестиційні можливості, 
стимулюватиметься конкуренція. Усе це є життєво важливим для реструкту-
ризації та модернізації економіки. Що стосується наслідків скасування митних 
зборів після підписання ГВЗВТ, то, як показує досвід, ця короткострокова 



52 

втрата повністю окупиться збільшенням доходів, які держава матиме від 
непрямих податків, які сплачуватимуть компанії, що використовуватимуть нові 
можливості ринку, а також загальним поліпшенням економічної ситуації. На 
додаток до коштів міжнародних фінансових організацій ЄС надавав або 
надаватиме підтримку бюджетних витрат на правові та інституційні реформи у 
пов’язаних з торгівлею сферах.  

Розділ V містить 28 глав, що стосуються енергетичної співпраці, 
макроекономічного співробітництва, управління державними фінансами, 
оподаткування, статистики, екології, транспорту, співробітництва у космічній 
сфері, науково-технічної співпраці, промислової політики та політики під-
приємств, видобувної та металургійної промисловості, фінансових послуг, 
корпоративного права, корпоративного управління, бухгалтерського обліку й 
аудиту, інформаційного суспільства, аудіовізуальної політики, туризму, 
сільського господарства та розвитку сільських районів, рибальства і морської 
політики, річки Дунай, захисту прав споживачів, співробітництва у сфері 
зайнятості, соціальної політики та політики рівних можливостей, охорони 
здоров’я, освіти, навчання і молоді, культури, спорту і фізичної активності, 
громадянського суспільства, транскордонного та регіонального співробіт-
ництва, участі у проектах і програмах європейських агенцій на основі посту-
пового наближення законодавства України до правил ЄС, а також, де доцільно, 
до міжнародних норм і стандартів. 

Європейський Союз і країни-члени ЄС залишаються найбільшим доно-
ром України: починаючи з 1991 року, допомога, забезпечена лише Європей-
ським Союзом, становить понад 2,5 млрд. євро. Європейська політика сусідства 
передбачає надання Україні 470 млн. євро на 2011-2013 роки. Ці кошти мають 
бути спрямовані на підтримку заходів у трьох пріоритетних сферах: належне 
державне управління і верховенство права, забезпечення набуття чинності 
Угодою про асоціацію і сталий розвиток, у тому числі у сфері енергетики та 
охорони довкілля. Ця сума включає фінансування програми Всеохоплюючого 
інституційного розвитку у рамках Східного партнерства (43,37 млн. євро). Ця 
Програма покликана покращити адміністративну спроможність країн-партнерів 
та їхню сумісність з інституціями ЄС, наприклад, за допомогою програми 
“твінінг”, професійного навчання та стажування персоналу. 

Україна зможе отримати переваги від фінансової допомоги ЄС завдяки 
існуючим механізмам та інструментам фінансування для досягнення цілей 
Угоди про асоціацію. 

Майбутні пріоритетні сфери фінансової допомоги ЄС Україні будуть 
визначені у відповідних індикативних програмах, що відображатимуть узго-
джені ЄС і Україною пріоритети політики. Індикативні суми допомоги врахо-
вуватимуть потреби України, можливості галузі та стан проведення реформ. 

Допомога ЄС реалізовуватиметься у тісному співробітництві та коорди-
нації з іншими країнами-донорами, організаціями-донорами та міжнародними 
фінансовими організаціями, а також відповідно до світових принципів ефек-
тивності допомоги. Інвестиції міжнародних фінансових організацій можуть 
бути збільшені за допомогою Інвестиційного фонду сусідства, в якому має 
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право брати участь Україна. Цей Фонд покликаний мобілізувати додаткові 
кошти для покриття інвестиційних потреб України на розбудову транспортної 
та енергетичної інфраструктури, забезпечення охорони навколишнього 
середовища і вирішення соціальних питань (наприклад, будівництво шкіл або 
лікарень). 

Угода передбачає, що ЄС і Україна застосовуватимуть ефективні заходи 
для недопущення шахрайства, корупції та будь-яких інших незаконних дій, а 
також боротьбу з ними. 

Угода про асоціацію передбачає спеціальне інституційне утворення для 
відносин ЄС та України.  

На найвищому рівні проводитиметься Саміт ЄС-Україна, що забезпе-
чуватиме діалог найвищого рівня і платформу для зустрічей президентів. 

На міністерському рівні діалог проходитиме у рамках Ради з питань 
асоціації, яка зможе проводити зустрічі у будь-якому форматі. Рада з питань 
асоціації буде уповноважена приймати обов’язкові до виконання рішення. 

Допомогу Раді з питань асоціації у виконанні її обов’язків надаватиме 
Комітет з питань асоціації, у рамках якого буде створено підкомітети з 
галузевого співробітництва. На зустрічах в особливому форматі Комітет з 
питань асоціації розглядатиме конкретні питання ГВЗВТ. 

Угода про асоціацію передбачає і парламентську співпрацю, зокрема, 
шляхом створення Парламентського комітету з питань асоціації, який забез-
печить майданчик для зустрічей та обміну думками депутатів Європейського 
парламенту та Верховної Ради України. 

Угода про асоціацію також сприятиме проведенню регулярних зустрічей 
з представниками громадянського суспільства. Для цього буде створено Плат-
форму громадянського суспільства, яка матиме змогу надавати рекомендації 
Раді з питань асоціації. 

Для забезпечення належного виконання текст Угоди містить такі загальні 
та кінцеві положення: 

Одне з ключових положень, на яке спирається Угода про асоціацію, 
визначає засади поступового наближення законодавства України до норм і 
стандартів ЄС.  

Встановлюються конкретні строки для узгодження українського законо-
давства з відповідним законодавством ЄС, які коливаються у межах від 2 до 
10 років після набуття Угодою чинності. 

Угода передбачає концепцію динамічного зближення, оскільки законо-
давство ЄС не є статичним і постійно розвивається. Тому процес наближення 
матиме динамічний характер, а його темп повинен відповідати основним 
реформам в ЄС. 

Для перевірки виконання встановлених зобов’язань Угода містить 
спеціальні положення щодо здійснення моніторингу, який у цьому контексті 
означає контроль застосування і реалізації Угоди про асоціацію. Це означає 
здійснення постійного оцінювання стану виконання і реалізації заходів та 
зобов’язань, передбачених Угодою. Процес моніторингу є особливо важливим 
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для ГВЗВТ, оскільки його позитивний результат буде передумовою подальшого 
відкриття ринків для українських гравців. 

Моніторинг включатиме оцінку наближення законодавства України до 
законів ЄС (і там, де доцільно, до міжнародних інструментів) відповідно до 
Угоди про асоціацію. 

Угода передбачає і механізм вирішення спорів, який використо-
вуватиметься, якщо якась зі сторін не виконає свої зобов’язання. У частині 
ГВЗВТ передбачений додатковий обов’язковий механізм вирішення спорів, 
пов’язаних з торгівлею, у вигляді спеціального протоколу, який спирається на 
традиційний спосіб вирішення спорів у рамках СОТ. 

Строк дії Угоди про асоціацію між ЄС і Україною необмежений. Водно-
час протягом п’яти років сторони проведуть комплексний аналіз досягнення 
цілей Угоди. 

Україна максимальною мірою порівняно із іншими пострадянськими 
республіками є відкритою до процесів євроінтеграції. Така відкритість сьогодні 
позначується головною мірою на лібералізації економічних відносин та 
економічної сфери в цілому. 

Переважною мірою органи державної влади України протягом тривалого 
часу концентрували свою увагу на налагодженні взаємодії із глобальним світом 
(міжнародними організаціями) реалізуючи при цьому різі інтеграційні стратегії. 
При цьому поза увагою лишались питання оптимізації інтеграційної політики 
держави, щодо її входження у європейський простір. Це безумовно негативно 
позначилось і на рівні творення державної політики та управління зовнішньо-
політичним розвитком України. 

Задля того аби Україна у світових інтеграційних процесах вдало зайняти 
належне місце передусім доцільно оптимізувати систему прийняття державно-
управлінських рішень, виробити ефективні механізми стабілізації суспільно-
економічного розвитку шляхом здійснення відповідного реформування основ-
них сфер суспільного життя в тому числі адміністративної та політичної. 
Важлива роль у таких процесах належить політичній та державно-управлін-
ській еліті, переважною мірою, що стосується її рівня національної ідентич-
ності. Саме від державно-управлінської еліти залежить статус України у 
глобалізаційному розвитку, чи вона буде повноправним та конкурентним 
суб’єктом розвитку сучасного світу чи все ж таки вона перетвориться на 
відповідного геополітичного клона який грає за чужими правилами на своєму 
полі. В цьому плані саме національна державно-управлінська еліта має взяти на 
себе функції збереження національної ідентичності України шляхом реалізації 
власних політико-економічних інтересів вона має віднайти новий ракурс 
позиціонування України у світі. 

Для того, щоб максимально ефективно запровадити основні принципи 
ЄС, в Україні здійснюється пошук оптимальної форми інституціоналізації 
взаємин між органами державної влади та територіальними громадами. Завдан-
ня держави полягає у тому, щоб адаптувати наявні інституціональні здобутки 
до “місця і часу”, використати їх у сучасних умовах господарювання з метою 
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утворення дієвого інституту управління розвитком адміністративно-терито-
ріальних одиниць.  

На часі – пошук якісно нової моделі взаємодії та перерозподілу владних 
повноважень на користь органів місцевого самоврядування. Невід’ємною 
складовою політичної реформи має стати децентралізація системи влади в 
Україні, розширення повноважень і фінансових можливостей територіальних 
громад. 

 Проміжними ланками у цьому процесі повинні стати: 
–  впровадження принципу субсидіарності у системі розподілу повно-

важень між органами державної влади та місцевого самоврядування, і між 
органами місцевого самоврядування, що представляють адміністративно-
територіальні одиниці різного рівня; 

–  законодавче визначення меж територіальної юрисдикції органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування; 

–  розробка механізму передачі повноважень від місцевих органів 
державної влади до органів місцевого самоврядування; 

–  чітка правова регламентація взаємного делегування повноважень 
органами державної влади та місцевого самоврядування, а також взаємодії між 
ними у повсякденній управлінській діяльності; 

–  налагодження дієвого механізму відповідальності представницьких 
органів влади, їхніх виконавчих комітетів перед громадами; 

–  подальша бюджетна децентралізація та удосконалення механізмів 
участі регіонів у формуванні державного бюджету; – законодавче закріплення 
статусу комунальної власності; 

–  реалізація заходів щодо реформи житлово-комунального господарства 
у напрямі створення конкурентного ринку житлово-комунальних послуг. 

Основними завданнями децентралізації влади є перетворення терито-
ріальних громад на ключового суб’єкта влади на місцевому рівні й макси-
мальне наближення центрів прийняття управлінських рішень до громадян. 
Потрібно визначити коло питань місцевого значення, які громади можуть 
вирішувати самостійно, які – разом з іншими громадами, а які – делегувати 
органам державної влади. Такий розподіл доцільно закріпити законодавчо, 
виробивши відповідні критерії. Надзвичайно важливим є відпрацювання 
взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування у таких су-
спільно важливих сферах, як підтримання правопорядку, ліквідація надзви-
чайних ситуацій тощо. Необхідно також законодавчо визначити питання право-
вого врегулювання можливих конфліктних ситуацій між різними органами 
місцевого самоврядування та між органами місцевого самоврядування і 
органами державної влади. 

Євроінтеграційна політика України буде ефективно реалізовуватись лише 
в контексті регіонального розвитку як комплексний напрям державної полі-
тики. Виходячи із логіки критеріїв на вступ до ЄС та напрямів формування і 
здійснення внутрішньої політики ЄС, важливо визначити методологічною 
основою удосконалення євроінтеграційної стратегії України на центральному 
та регіональному рівнях науковий аналіз соціально-економічних наслідків 
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набуття членства у ЄС країн ЦСЄ. При цьому домінуючою системною 
характеристикою у такому аналізі є раціональність регіонального розвитку та 
гармонізація регіональної політики країн-кандидатів із політикою ЄС. 

На підставі аналізу європейського досвіду формування та реалізації 
євроінтеграційної політики на національному та регіональному рівні можна 
визначити найбільш оптимальну модель адаптації євроінтеграційного досвіду 
країн ЄС та ЦСЄ в Україні як поєднання таких складових: 

- комплекс концептуальних, методологічних і практичних вимог до 
формування і впровадження інтеграційної політики;  

- комплекс напрямів гармонізації вертикальних інституціональних 
зв’язків між центральним (національним) і регіональним рівнями при реалізації 
євроінтеграційної політики; 

- комплекс напрямів поліпшення горизонтальної координації органів 
влади і управління (як на центральному, так і на регіональному рівнях) у 
визначенні і впровадженні євроінтеграційної політики;  

- система заходів щодо вибору прийнятної моделі регіональної політики, 
її фінансових і економічних механізмів, а також правової бази, що сприятимуть 
зменшенню регіональної асиметрії в Україні. 

З метою конкретизації завдань державно-управлінської діяльності у сфері 
євроінтеграційної політики доцільно на основі моделі регіональної політики ЄС 
напрацювати пріоритетні напрями саме регіонального рівня євроінтеграції. 
Найбільш ефективно й доцільно це робити виходячи з твердження, що сучасна 
інтеграційна політика України потребує сталої координації у двох аспектах: по-
перше, координації в межах певних рівнів управління, та, по-друге, координації 
між рівнями управління – центральним та регіональним. 

Так як для України питання європейської інтеграції є пріоритетним, що 
вимагає значних змін у різноманітних сферах державної політики, це передба-
чає передусім налагодження системи державного управління. Саме від подаль-
ших кроків України в цій сфері буде залежати перспектива євроінтеграції. У 
зв’язку з цим, з метою адаптації державної служби до стандартів ЄС Нацдерж-
службою України станом на жовтень 2012 року реалізовано впровадження 
європейських інструментів інституційної розбудови Тwinning, TAIEX, SIGMA, 
координується впровадження програми Всеохоплюючої інституційної розбу-
дови (СІВ) та налагоджено співпрацю з Організацією економічного співробіт-
ництва (ОЕСР) у рамках Комітету з питань державного управління. 

Програма Тwining є особливим видом технічної допомоги ЄС та програ-
ми обміну досвідом між органами державної влади України і держав-членів ЄС 
і впроваджується в Україні згідно з Планом дій Україна - ЄС, який схвалено на 
засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС 21 лютого 2005 р., 
Програми економічних реформ Президента України на 2010–2014 роки 
“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, 
середньострокових пріоритетів державних установ, а також вже існуючих 
європейських програм технічної допомоги та програм бюджетної підтримки, 
які впроваджуються у відповідних секторах економіки України. 
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За період 2006-2012 роки у рамках проекту Тwining реалізовано 58 проек-
тів у сферах державного внутрішнього фінансового контролю, конкурентної 
політики, цивільної авіації, внутрішніх справ, у сферах державної служби, 
адміністративного судочинства, соціальних послуг тощо. Пропозиції, підготов-
лені проектом Тwining, були використані для посилення спроможності у 
законодавчій сфері, зокрема для доопрацювання Закону України “Про засади 
функціонування ринку природного газу” та підготовлено пропозиції та реко-
мендації до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про питну 
воду та питне водопостачання”. На основі рекомендацій експертів проекту 
Тwining в Міністерстві внутрішніх справ України на базі Академії внутрішніх 
військ створено кафедру зв’язку, при Державному космічному агентстві 
України створено Національний контактний пункт “Космос” 7 Рамкової про-
грами ЄС з досліджень та технологічного розвитку, що сприяло посиленню 
інституційної спроможності органів державної влади. 

Створенню професійної, орієнтованої на результати, етичної, політично 
неупередженої державної служби сприяло впровадження проекту Тwining “Під-
тримка розвитку державної служби в Україні”, який був започаткований 24 січ-
ня 2011 року Нацдержслужбою України. Проект впроваджений за тісної 
співпраці з Адміністрацією Президента України, Національною академією 
державного управління при Президентові України та іншими заінтересованими 
органами. Метою проекту стали посилення спроможності Нацдердержслужби 
України ефективно і результативно керувати процесом формування державної 
служби, а також сприяння впровадженню інструментів управління людськими 
ресурсами, стратегічний підхід до вироблення політики, громадська обізнаність 
та привабливість державної служби у відповідності з європейськими принци-
пами і практиками. За результатами програми удосконалено організаційну та 
управлінську системи Нацдержслужби України та покращено якість управління 
людськими ресурсами в системі державної служби. 

З метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для 
адаптації національного законодавства до європейського, впровадження рефор-
ми державного управління та забезпечення обміну передовим досвідом з 
країнами-членами Європейського Союзу в Україні було започатковано впрова-
дження інструменту зовнішньої допомоги Європейської Комісії TAIEX, який 
здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 
2008 р. Впродовж 2006-2012 років впроваджено системний підхід до вико-
ристання цього інструменту шляхом формування щопіврічних планів залучення 
зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX. Так, до плану за-
лучення зовнішньої допомоги на ІІ півріччя 2012 року було включено 202 про-
позиції органів державної влади, що є найбільшим досягненням за період 
впровадження інструменту в Україні. 

На підтримку проведення інституційної реформи державних установ для 
створення умов ефективної реалізації майбутньої Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС 7 травня 2009 року в ході спеціального саміту ЄС в Празі була 
започаткована Програма Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ), що є 
складовою частиною ініціативи Європейського Союзу “Східне партнерство”. 
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Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською 
Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної 
розбудови Україна та ЄС було підписано 13 жовтня 2010 року. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання 
підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у 
рамках ініціативи Європейського Союзу “Східне партнерство” та з метою 
забезпечення реалізації програми СІВ Урядом України було схвалено План 
заходів щодо підготовки інституційних реформ у сфері міграції, сфері 
санітарних та фітосанітарних заходів, сфері моніторингу та контролю держав-
ної допомоги. Метою реформ стали посилення спроможності та підвищення 
ефективності інституціональної структури державного управління у сфері 
міграції, у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів, зокрема 
безпечності харчових продуктів і приведення їх якості у відповідність до вимог 
ЄС, а також розвитку інституційної спроможності інвентаризації та контролю 
за наданням державної допомоги. 

Таким чином, протягом останніх років Україна прийшла до розуміння 
важливості інституційних змін для активізації діалогу з Європейським Союзом 
стосовно реальних перспектив євроінтеграції. Ці перші кроки є значним 
каталізатором майбутніх змін, які ще потребують імплементації. 

 
 
 

ТЕСТИ З ПИТАНЬ ПЕРСПЕКТИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ 

 
1. У якому році Україна долучилась до співробітництва з 

європейськими фінансовими організаціями, зокрема, ставши членом 
Європейського банку реконструкції і розвитку: 

а) 1991 р.; 
б) 1995 р.; 
в) 1992 р.; 
г) 1997 р. 
 
2. Згідно зі Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, 

можна виділити наступні напрямки співробітництва України з ЄС: 
а) інтеграція в культурній, політичній, освітній, науково-технічній сфері 

та в сфері охорони навколишнього середовища; 
б) підтримка демократії в країні; 
в) розвиток сільськогосподарської промисловості; 
г) адаптація соціальної політики до стандартів ЄС; 
д) адаптація законодавства України до законодавства ЄС. 
 
3. Цiлi Угоди про асоціацію: 
а) посилити політичну асоціацію та економічну інтеграцію; 
б) удосконалити законодавчу базу; 
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в) сприяти поглибленню стосунків у всіх сферах; 
г) оновити спільні інституційні рамки співпраці України та ЄС.  
 
4. Скільки розділів має Угода про асоціацію: 
а) п’ять; 
б) десять; 
в) дев’ять; 
г) сім. 
 
5. Який розділ Угоди про асоціацію охоплює зовнішню політику та 

політику безпеки: 
а) перший; 
б) другий; 
в) третій; 
г) четвертий. 
 
6. Яке інституційне утворення забезпечуватиме діалог найвищого 

рівня і платформу для зустрічей президентів в рамках відносин ЄС-Україна 
(згідно з угодою про асоціацію): 

а) Саміт ЄС-Україна; 
б) Рада з питань асоціації; 
в) Комітет з питань асоціації. 
 
7. Який строк дії Угоди про асоціацію між ЄС і Україною: 
а) п’ять років; 
б) десять років; 
в) необмежений. 
 
8. Який інструмент зовнішньої допомоги було запроваджено в Україні 

з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для 
адаптації національного законодавства до європейського, впровадження 
реформи державного управління та забезпечення обміну передовим досвідом 
з країнами-членами Європейського Союзу: 

а) Тwinning; 
б) TAIEX; 
в) SIGMA. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Європейська інтеграція України має як історичні, так і економічні 

передумови. З розвитком незалежності України розуміння необхідності тісної 
взаємодії з Європою стає ще очевиднішим. Так як інтеграція на будь-якому 
рівні неможлива без ефективного механізму її впровадження, державне 
управління це перше, на що потрібно звернути увагу при визначенні 
пріоритетних сфер розвитку держави. Тут важливо не тільки вдосконалювати 
національну систему державного управління, але й ретельно проаналізувати та 
врахувати особливості державного управління країн ЄС, так як їх досвід може 
окреслити стратегію і для України, особливо якщо брати до уваги досвід країн-
сусідів України, які пройшли процедуру вступу до ЄС. 

Уряд України розуміє важливість впровадження кращого досвіду ЄС в 
області державного управління, зокрема увага звертається на європейські 
стандарти якості державного управління, сучасні технології електронного 
врядування, розподіл функцій в системі державного управління, якість 
державної служби тощо. Відповідно, це покращує інвестиційний клімат в 
країні, сприяє розвитку економіки та міжрегіональних зв’язків. Крім того, 
перші кроки, які Україна вже зробила в цьому напрямку, стали каталізаторами 
для підписання Угоди про Асоціацію. Спрощення візового режиму, виконання 
планів інституційних реформ, зміцнення торговельно-економічних зв’язків є 
важливими кроками для підписання Угоди про Асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Підвищення ефективності діяльності системи органів 
державної влади у сфері європейської інтеграції та забезпечення належного 
виконання зобов’язань, що Україна візьме на себе відповідно до Угоди про 
асоціацію, і наблизить вступ України до Європейського Союзу.  

Реформа державної служби - це складова реформи державного управлін-
ня і вона має реалізовуватись в Україні на основі права, професіоналізму, 
деполітизованості та рівних можливостей. Для України складові цієї реформи 
включають: розроблення та впровадження нового законодавства про державну 
службу; розвиток та модернізацію системи професійного навчання державних 
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 
рад; реалізацію Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки; 
формування Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації” та 
адаптацію державної служби України до стандартів Європейського Союзу і 
впровадження європейських інструментів інституційної розбудови (Twinning, 
TAIEX, SIGMA, СІВ тощо). 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Якою є мета Європейського Союзу? 

2. Визначте основні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу. 

3. Які три процеси визначали умови розвитку країн Центральної і Східної 
Європи? 

4. Які критерії на вступ до ЄС? 

5. Про що йдеться у Білій книзі “Підготовка асоційованих країн 
Центральної і Східної Європи до інтеграції у внутрішній ринок ЄС”? 

6. Які основні напрацювання ЄС в сфері реформування та вдосконалення 
державного управління та державної служби? 

7. Що передбачає поняття європейського врядування (European governance)? 

8. Які виміри є важливими в оцінці рівня державного управління в країнах 
ЄС? 

9. Як Ви розумієте Європейський адміністративний простір? 

10.Які є Європейські принципи державного управління? 

11.Які стандарти та процедури державного управління є основоположними в 
країна ЄС? 

12.Як ви розумієте спільні цінності, якими повинні керуватися державні 
службовці, що працюють в органах державної влади держав-членів та 
інституціях ЄС? 

13.Які процедури і механізми координації політики європейської інтеграції? 

14.Що розуміється під поняттям адміністративної спроможності? 

15.Як Ви розумієте поняття ефективного держапарату? 

16.Які є вимоги європейського управління? 

17.Які є інституційні механізми, що забезпечують відкритість і демокра-
тичність державного управління? 

18.Які механізми забезпечення ефективності державного управління в 
країнах ЄС? 

19.Які проблеми виникають у країнах з високим ступенем регіоналізації? 
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20.Які знання, вміння та навички набувають актуальності для процесів 
європейської інтеграції? 

21.На чому базується тенденція в ЄС розроблення та впровадження системи 
менеджменту і розвитку людських ресурсів? 

22.Що є важливим для європейської інтеграції? 

23.Визначте рамки спільних компетенцій в країнах ЄС. 

24.Які процеси сприяють побудові демократичної організації держави? 

25.Визначте сутність понять: “інтеграція”, “європейська інтеграція”. 

26.Назвіть основні пріоритети сучасної зовнішньої політики та 
співробітництва України. 

27.На яких засадах ґрунтується взаємодія України та Європейського Союзу? 

28.Які основні проблеми з якими стикається система державного управління 
України в умовах європейської інтеграції? 

29.Якою є інформаційно-комунікативна складова європейської інтеграції? 

30.Який є базовий документ, що визначає правовий механізм співробіт-
ництва між Україною і ЄС? 

31.Які цілі Угоди про Асоціацію? 

32.З яких частин складається Угода про асоціацію між Україною та ЄС? 

33.Яка мета Угоди про асоціацію? 

34.Які є Основні завдання децентралізації влади? 

35.При яких умовах буде ефективно реалізовуватись Євроінтеграційна полі-
тика України? 

36.Визначте найбільш оптимальну модель адаптації євроінтеграційного 
досвіду країн ЄС та ЦСЄ в Україні. 

37.Які європейські інструменти інституційної розбудови реалізовано Нац-
держслужбою України з метою адаптації державної служби до стандартів 
ЄС? 

38.Яка мета інституційних реформ у сфері міграції, сфері санітарних та 
фітосанітарних заходів, сфері моніторингу та контролю державної 
допомоги? 
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