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Передмова 
 

Сучасний світ перебуває у стані активного розвитку 

процесів глобалізації і міжнародної інтеграції. Глибокі 

перетворення в усіх сферах суспільного життя, викликані 

утвердженням європейського вектора розвитку, подальша 

демократизація суспільства, національне відродження України 

зумовили необхідність докорінного перегляду підходів до 

державного управління. Побудова незалежної демократичної 

держави в умовах світових глобалізаційних процесів потребує 

створення якісно нової системи публічного управління з 

урахуванням як реалій сучасного життя й перспектив 

соціально-економічного розвитку, так і досвіду управління 

розвинутих країн світу та вітчизняний історичний досвід.  

Процес європейської інтеграції посідає особливе й 

надзвичайно важливе місце у системі міжнародних відносин. 

Інтеграція – це не просто партнерство і взаємовигідне 

співробітництво. Вона не може трактуватися лише як один із 

напрямів зовнішньої політики держави, бо передбачає істотні 

внутрішні перетворення згідно з прийнятими інтеграційною 

спільнотою стандартами.  

Європейська інтеграція наразі набуває в Україні якісно 

нового змісту - з декларативного зовнішньополітичного курсу 

вона поступово перетворюється на комплексну внутрішню 

політику реформ. Головна функція європейської інтеграції – 

консолідація українського суспільства. Традиційно в Україні 

були чіткі регіональні відмінності у ставленні населення до 

зовнішньополітичних пріоритетів. Новий формат відносин із 

ЄС – Угода про асоціацію – передбачає зміну як самої моделі, 

так і механізмів поглиблення двосторонніх відносин. 
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Навчально-методичний посібник ―Євроінтеграція, 

міжнародне публічне управління та безпека‖ спрямований на: 

- засвоєння теоретичних системних знань про історичні 

аспекти європейської інтеграції, політику євроінтеграції в 

епоху глобалізації, інституційні реформи як складові 

євроінтеграційних процесів, методи реагування на загрози 

національній безпеці, інституційні засади політики 

національної безпеки;   

- розвиток сучасних способів мислення (аналітичного, 

критичного, творчого тощо) на основі системно засвоєних 

знань з питань політики європейської інтеграції та 

міжнародної та європейської безпека з метою формування у 

фахівців умінь більш адекватно й реально оцінювати 

проблеми та можливості державної політики у цій сфері;  

- опанування навичок з вироблення ефективних форм, 

способів та методів реалізації євроінтеграційного потенціалу 

країни і формування у фахівців здібностей вирішувати 

належним чином поточні євроінтеграційні проблеми щодо 

забезпечення безпеки і добробуту населення шляхом 

використання кращих світових стандартів публічного 

управління. 

Сучасний кваліфікований спеціаліст має бути здатним 

виконувати складні завдання сьогодення. Метою навчально- 

методичного посібника є вивчення дисципліни 

―Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека‖ 

є оволодіння теоретичними знаннями з євроінтеграції, 

міжнародного публічного управління та безпеки; набуття 

практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, 

принципів, методів, технологій та процедур в управлінні 

суб'єктами публічної сфери; формування здатності 
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аналізувати розвиток процесів у сфері національної безпеки, 

ідентифікувати, класифікувати та розробляти заходи щодо їх 

вирішення, добирати для цього необхідну та релевантну 

кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та 

неупереджені висновки на основі аналізу даних. 

За результатами вивчення дисципліни студенти 

повинні знати: тенденції розвитку глобалізованого світу, 

завдання європейської політики інтеграції; стратегічні 

завдання держави щодо розвитку відносин з ЄС; основні  

процеси у сфері національної безпеки, ідентифікувати, 

класифікувати та розробляти ієрархії загроз національним 

інтересам, готувати обґрунтовані пропозиції щодо 

управлінських рішень, які мають за мету адекватну відповідь 

на загрози національним інтересам, зокрема, при розробці 

пропозицій до паспортів загроз та Стратегії національної 

безпеки. 

Після опанування дисципліни ―Євроінтеграція, 

міжнародне публічне управління та безпека‖ слухач повинен 

вміти: розкривати суть концепцій і моделей єдиної Європи; 

аналізувати основні принципи формування Європейського 

Союзу; проводити аналіз закономірностей та особливостей 

розвитку євроатлантичної інтеграції (НАТО) як суб’єкта 

глобальної, регіональної та національної безпеки;  

здійснювати аналіз стану національної безпеки України;  

аналізувати засновницькі договори Європейського Союзу та 

договори про зміни до них; давати характеристику принципам 

формування, структурі, повноваженням його інституцій та 

органів; визначати цілі, завдання, принципи, механізми 

реалізації спільних політик ЄС; оцінювати процеси 

поглиблення європейської інтеграції та розширення 



 8 

Європейського Союзу; висловлювати та аргументувати 

власний погляд щодо європейського вектора зовнішньої 

політики України, її євроінтеграційних перспектив.  

Актуальність вивчення дисципліни зумовлено 

необхідністю навчити студентів опрацьовувати самостійно 

складні теоретичні питання, творчо застосовувати здобуті 

знання, розвивати вміння аналізувати, узагальнювати, робити 

висновки. 
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РОЗДІЛ 1 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

„ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА” 

 

1.1 Мета та завдання навчальної діяльності 

студентів 

Метою навчальної дисципліни ―Євроінтеграція, 

міжнародне публічне управління та безпека‖ є формування у 

слухачів здатності виявляти та досліджувати проблеми 

політики європейської інтеграції України та забезпечення 

міжнародного публічного управління для вирішення завдань 

публічного управління та адміністрування у сферах 

євроінтеграції; наукового розуміння сутності та особливостей 

інтеграційних процесів у Європі, основних теоретичних засад 

і генези європейської єдності, інституційних, правових, 

економічних аспектів функціонування Європейського Союзу, 

євроінтеграційної політики України; шляхів і методів 

впровадження сучасних практичних знань, умінь і навичок 

щодо закономірностей та особливостей публічного управління 

та адміністрування у зарубіжних країнах; забезпечення 

безпеки і добробуту населення шляхом використання кращих 

світових стандартів публічного управління.  

Навчальні завдання курсу: 

 Вивчення актуальних проблем, основних ознак 

та принципів публічного управління й публічної політики та 

глобального врядування; 

 Формування вмінь та навичок з системного 

розуміння явищ і процесів глобалізації, її проявів у сфері 

врядування, децентралізації як способу вдосконалення 

публічної влади; 
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 Узагальнення значення міжнародної та 

європейської безпеки, механізмів забезпечення національної 

безпеки; 

 Ознайомлення слухачів з перспективами 

розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів; 

 Засвоєння сутності пріоритетних напрямів, 

стратегічних цілей, завдань та методів реагування на загрози 

національній безпеці.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

магістрант повинен  

знати: 

 зміст та основні компоненти поняття публічної 

політики та глобального врядування; 

 сутність та зміст політики європейської 

інтеграції; 

 напрямки євроінтеграційної політики України; 

 сутність і зміст міжнародної та європейської 

безпеки; 

 методи реагування на загрози національній 

безпеці 

 сутність, мету за завдання стратегічного 

управління у сфері національної безпеки; 

 механізми забезпечення національної безпеки. 

вміти: 

 визначати різні аспекти публічного управління 

та глобального врядування; 

 оцінювати процеси поглиблення європейської 

інтеграції та розширення Європейського Союзу; 

 аналізувати основні принципи формування 

Європейського Союзу та досліджувати проблеми політики 

європейської інтеграції України ; 

 розробляти заходи щодо попередження загроз 

національним інтересам; 
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 робити обґрунтовані та неупереджені висновки 

на основі аналізу даних;  

 застосовувати набуті теоретичні знання у 

практичній професійній діяльності.  

Дисципліна „Євроінтеграція, міжнародне публічне 

управління та безпека‖ вивчається студентами спеціальності 

281 „Публічне управління та адміністрування‖. В умовах 

розвитку інклюзивного навчання у вищих навчальних 

закладах і з урахуванням індивідуальної ситуації також 

можливе опанування курсом у дистанційному режимі. 

 

1.2 Критерії оцінювання виконання завдань 

 

Контроль успішності студента здійснюється у формі 

поточного, модульного та підсумкового контролю.  

Поточний контроль здійснюється під час 

проведення семінарських, практичних занять, усіх видів 

практик і має на меті перевірку засвоєння студентами 

навчальної дисципліни.  

Модульний контроль – оцінювання якості засвоєння 

навчального матеріалу. Модульний контроль проводиться у 

вигляді письмових модульних робіт. До модульного 

контролю допускаються всі студенти.  

Підсумковий бал семестру для студентів денної та 

заочної форми навчання це арифметична сума балів, 

отриманих студентом протягом семестру за всі види роботи з 

дисципліни (поточний, модульний контроль, самостійна 

робота). Підсумковий бал семестру виставляє викладач на 

підсумковому занятті. 

Семестрова оцінка з дисципліни – це оцінка за 100-

бальною шкалою, яку виставляє провідний викладач (лектор) 

на підставі підсумкового балу семестру, а також балів, 

нарахованих студентові за активну участь у науково-дослідній 

роботі. 
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При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в 

оцінку за національною шкалою („незадовільно‖, 

„задовільно‖, „добре‖, „відмінно‖ в разі семестрового іспиту 

та диференційованого семестрового заліку, або „зараховано‖, 

„не зараховано‖ в разі семестрового заліку) викладач 

використовує таку шкалу (Таблиця 1.1): 

 

Таблиця 1.1 

Національна 

шкала 

Відсоток Шкала ЕСТS 

відмінно 90 –100% А – відмінно – відмінне 

виконання роботи з 

незначною кількістю 

помилок 

добре 83 – 89% В – дуже добре – вище 

середнього рівня з кількома 

помилками 

добре 75 – 82% С – добре – загалом 

правильна робота з 

кількома грубими 

помилками 

задовільно 63 – 74% D задовільно – 

посередньо, зі значною 

кількістю недоліків 

задовільно 50 – 62% Е достатньо – виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії оцінки 

незадовільно 21 – 49% FХ незадовільно – для 

одержання кредиту 

потрібне деяке 

доопрацювання 

незадовільно 0 – 20% F  незадовільно – 

необхідне повторне 

вивчення дисципліни. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ З ДИСЦИПЛІНИ 

„ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА” 

 

Тема 1. Публічна політика і глобальне  врядування 

Зміст 

1.1. Глобальні процеси та проблеми сучасності 

1.2. Глобалізація та публічна політика  

1.3. Основи глобального врядування 

Рекомендована література: 

1. Войтович Р. Глобалізація як універсальна форма 

історичної динаміки перехідних суспільств / Р. Войтович // 

Вісн. НАДУ. – 2012. – № 1. – С. 21–32. –  Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2012_1_4.pdf  

2. Глобалізація і сучасний міжнародний процес. \ 

За ред. Проф. Гуменюка Б.І. і проф. Шергіна С. – К.: 

Університет ―Україна‖, 2009. –508 с.  

3. Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / за 

заг. ред. А.П.Гальчинського,  С.В.Льовочкіна, 

В.П.Семиноженка. – К . : НІСД, 2004. – 261 c.  

4. Козлітін В. Д. Глобалізація: дискусії про сутність, 

причини та перспективи світових глобалізаційних процесів 

наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. / В. Д. Козлітін // Зб. 

наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Х. : 

Майдан, 2004. – Вип. 16. – С. 27–33. – (Серія ―Історія та 

географія‖).  

5. Наумкіна С. Глобалізація: тенденції інтеграції, 

універсалізації та поляризації сучасного світу / С. Наумкіна, 

Ю. Ткачук // Політ. менеджмент. – 2005. – № 6 (15). – С. 121–

128.  

6. Оболенський О. Публічне управління: публічна 

сфера, публічне право і публічна політика – співвідношення 

понять / О. Оболенський, С. Лукін // Державне управління та 



 14 

місцеве самоврядування : зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ.  – 

Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 2 (17). –  С. 3–

11.  

7. Полозенко Д. В. Глобалізація економіки та фінансова 

стабільність в Україні /  Д. В. Полозенко // Економіка АПК. – 

2014. – № 5. – С. 5–11.  

8. Практичний порадник державного службовця з 

питань європейськоїінтеграції / уклад.  Л.Л. Прокопенко, О.М. 

Рудік, І.Д. Шумляєва; за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: 

ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 1: Європейське врядування. – 44 с. 

9. Саричев В. І. Теоретичні основи глобалізації світової 

економіки в контексті дослідження тенденцій людського 

розвитку / В. І. Саричев // Ефективна економіка. – 2011. – 

№10. – Режим доступу : 

www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1701  

10. Сучасні міжнародні системи та глобальний 

розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, 

соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник. – 

Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – 556 с. 

Ключові слова: глобалізація, глобальні проблеми 

сучасності, публічна політика, публічне адміністрування, 

публічне управління, глобальне врядування. 

 

1.1 Глобальні процеси та проблеми сучасності 

 

Глибокі перетворення в усіх сферах суспільного життя, 

викликані утвердженням європейського вектора розвитку, 

подальша демократизація суспільства, національне 

відродження України зумовили необхідність докорінного 

перегляду підходів до державного управління. Побудова 

незалежної демократичної держави в умовах світових 

глобалізаційних процесів потребує створення якісно нової 

системи публічного управління з урахуванням як реалій 

сучасного життя й перспектив соціально-економічного 
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розвитку, так і досвіду управління розвинутих країн світу та 

вітчизняний історичний досвід. 

Світові глобалізаційні процеси сьогодні зумовлюють 

поширення визнаних світовою цивілізацією цілей і цінностей 

суспільного життя. Їх формування потребує побудови 

публічної сфери, заснованої на демократичних засадах, 

запровадження адекватних засад публічного права, і, як 

наслідок, системи публічного управління. 

Термін ―глобалізація‖ виник і набув поширення в 

середині 80-х років минулого століття, і його застосування в 

основному пов’язують з іменем американського соціолога 

Р.Робертсона, який у 1985р. дав тлумачення цьому поняттю, а 

згодом, у 1992р., видав книгу під такою самою назвою. Теорія 

глобалізації акцентує увагу на масштабності тих змін, які 

охопили майже весь світ, а, з іншого боку, свідчить про 

потенціал західної моделі розвитку, яка визначає та уособлює 

цю тенденцію до глобалізації, справляє враження активної 

експансії вестернізації. 

Досліджуючи сутність глобалізації та її вплив на 

трансформацію функцій держави, більшість науковців є 

солідарними в тому, що глобалізації неможливо дати якесь 

єдине визначення, незважаючи на те, що саме уявлення про 

неї має давнє коріння [5]. Так, Ф.Бродель у третій частині 

своєї відомої праці ―Матеріальна цивілізація, економіка і 

капіталізм, XV–XVIII ст.‖ розглядає глобалізацію як явище, 

що бере початок з XV ст., та зауважує, що ―ніщо б не стало 

можливим без своєрідної діяльності світового ринку, яка 

мовби розчищала шлях‖.  

За М.Елброу, глобалізація включає до себе ―всі ті 

процеси, за допомогою яких народи земної кулі об’єднуються 

в одне світове або глобальне суспільство‖.  

Американський політолог Е.Гідденс дає таке 

визначення: ―глобалізація – це розширення світових 

соціальних зв’язків, які з’єднують віддалені регіони таким 
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чином, що місцеві події розвиваються під впливом подій, які 

відбуваються за багато миль від них‖.  

Є.Кочетов, у свою чергу, трактує поняття глобалізації 

як ―процес відтворювальної трансформації національних 

економік і їх господарюючих структур, капіталу, цінних 

паперів, товарів, послуг, робочої сили, при якій світова 

економіка розглядається не просто як сума (сукупність) 

національних економік, фінансових, валютних, правових, 

інформаційних систем, а як цілісна, єдина геоекономічна 

(геофінансова) популяція (простір), що функціонує за своїми 

законами‖.  

Д.Полозенко визначає глобалізацію як процес 

всесвітньої економічної, фінансової, культурної інтеграції та 

уніфікації, завдяки якому сформувалася єдина 

транснаціональна система.  

На думку Р.Войтович, ―глобалізація як універсальна 

форма історичної динаміки приводить до якісних та 

кількісних змін у функціонуванні перехідних суспільств. 

Відповідно до цього вона являє собою нову концептуальну 

схему розвитку сучасного світоустрою з його відповідною 

організаційною та ціннісною ієрархією‖.  

Багато фахівців трактують глобалізацію як процес 

концентрації і централізації – капіталу, влади, інформації, 

знань, багатства, рішень тощо, забуваючи, що та ж динаміка 

спричинює і децентралізацію в державно-національному 

сенсі.  

Головними ознаками, виокремлення яких слугує 

ключем до розуміння сутності глобалізації, є:   

- взаємозалежність національних економік та їх 

взаємопроникнення;  

- інтернаціоналізація світової економіки під впливом 

поглиблення міжнародного поділу праці;  

- послаблення можливостей національних держав щодо 

формування незалежної економічної політики;  
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- розширення масштабів обміну та їх інтенсифікація;  

- формування мегапростору в умовах утворення та 

функціонування транснаціональних фінансових 

телекомунікаційних та інших мереж;  

- становлення єдиної системи зв’язків та нової 

конфігурації світової економіки;  

- тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, 

цінностей, принципів функціонування під впливом обміну 

товарами, робочою силою, капіталом, культурними 

цінностями.   

Більшість авторів розуміють під глобалізацією явища, 

фактори, тенденції і процеси, які стають загальнозначущими, 

загальнолюдськими для світової спільноти в цілому, 

зачіпають інтереси і виражають потреби всіх народів і 

громадян, країн і культур: це одноманітність товарів, які 

поставляються на загальний ринок і користуються 

всезагальним попитом; це стандартизація навичок і прийомів 

в сфері професійної діяльності (на виробництві, в науці, 

технологіях), розповсюдження поведінських стереотипів і 

манер спілкування, не пов’язаних з їх національною і 

культурною належністю. Завдяки розвитку інформаційних 

технологій відбувається ―стиснення‖ світового простору і 

часу, що сприяє поглибленню глобалізаційних процесів в 

умовах взаємозалежного світу та законом існування 

планетарного суспільства. Таким чином, сучасні процеси 

глобалізації породжуються економічними чинниками: 

суспільним розподілом праці; науково-технічним, соціальним 

та інтелектуальним прогресом в умовах ринкової економіки; 

міждержавними інтеграційними процесами; міжнародними 

суспільними об’єднаннями і неурядовими організаціями; 

різноманітними формами міжнародного культурного обміну і 

спілкування. 

Одним з головних напрямків сучасної глобалістики є 

вивчення еволюції світової спільноти в умовах загострення 
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глобальних проблем. Глобалістські дослідження можна 

розглядати як багатоваріантний пошук передумов і шляхів 

подолання планетарних проблем, як широкомасштабніі 

прогнози перспектив людської спільноти. Глобальні реформи 

міжнародних відносин орієнтовані на пошуки шляхів і 

способів інтеграції країн з перехідною економікою та країн, 

що розвиваються у світове господарство і світову політичну 

систему. Стратегії всесвітнього розвитку містять розробки 

загального плану, націлені на виділення головного принципу 

змін у процесах планетарного масштабу з метою їх 

стабілізації. Плани створення наднаціональних інститутів 

орієнтовані на „„свідому і поступову передачу влади від 

суверенних держав наднаціональним політичним структурам і 

організаціям як регіональної, так і глобального масштабу‖‖. 

Правда, щодо формування самої глобальної системи 

інституційних механізмів управління світовою спільнотою 

єдиної точки зору поки немає. Політична глобалістика 

показує, що не існує загальної форми глобалізації. 

Виділяється кілька напрямків сучасної глобалізації. 

Глобальні проблеми сучасності - це проблеми, які є 

загальносвітовими, такими, що зачіпають інтереси усіх 

держав і націй, класів, соціальних груп, політичних партій, 

кожної людини зокрема. Фактично, це сукупність 

суперечливих процесів, які становлять зміст сучасної кризи 

світової цивілізації. Ці проблеми створюють загрозу розвитку 

і навіть існуванню всіх країн світу і потребують для 

відвернення цих катастрофічних наслідків спільних зусиль [2]. 

Вчені виділяють два основні джерела виникнення 

глобальних проблем сучасності: 

1) поглиблення суперечностей між людиною та 

природою, які ведуть до виникнення екологічних, 

продовольчих, енергетичних, природно-сировинних проблем; 

2) розширення зони суперечностей між народами, 

людьми взагалі, що має наслідком виникнення проблем війни 

Отформатировано: украинский

Отформатировано: украинский

Отформатировано: украинский

Отформатировано: украинский
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та миру, захисту і розвитку духовного середовища, 

демографічного розвитку, боротьби із злочинністю, 

міжнародним тероризмом, поширення небезпечних хвороб 

тощо. 

Одним із перших, ще у 20-і роки XX століття, вказав на 

загрозу глобальних проблем сучасності український вчений 

Володимир Вернадський. 

У другій половині XX століття серед глобальних 

проблем людства предметом розгляду стала теорія 

глобалістики — система наукових знань про походження і 

сучасний стан глобальних проблем, їх класифікацію, 

обґрунтування практичних соціально-економічних й 

політичних шляхів їх розв'язання. 

У теорію глобалістики увійшли висновки, зроблені 

відомими вченими Нільсом Бором, Бертраном Расселом, 

Альбертом Ейнштейном („Маніфест Рассела —Ейнштейна‖ 

(1955)), а також тези з виступів політичних лідерів країн 

„Делійської шістки‖ (Аргентини, Греції, Індії, Мексики, 

Танзанії і Швеції), Римського клубу, який діє з 1968 року. 

Сучасна глобалістика досліджує, насамперед, 

комплексні проблеми, вирішення яких дозволить знайти 

практичний шлях розв'язання глобальних проблем людства, а 

саме: 

1) порівняльний аналіз основних соціокультурних 

цінностей сучасних цивілізацій, становлення нового 

універсалізму через усвідомлення складності планетарного 

буття; 

2) порівняльний аналіз стратегій міжцивілізацінної 

взаємодії; 

3) обґрунтування концепції гуманітарного консенсусу 

як процесу узгодження цінностей різних цивілізацій; 

4) порівняльний аналіз можливих альтернативних 

шляхів глобалізації. 
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Прихильники теорії глобалістики по-новому 

розглядають проблему міжнародної безпеки. Безпека - це 

такий стан відносин між державами, за якого їм усім не 

загрожує небезпека війни чи будь-яке зовнішнє зазіхання на 

їхній суверенний і незалежний розвиток. Першочерговою 

проблемою забезпечення світової безпеки стає вироблення 

стратегії виживання в умовах кризи світової цивілізації (чи 

окремих цивілізацій). 

Існує дуже багато класифікацій глобальних проблем 

сучасності. Однією з найбільш популярних є запропонована 

норвезьким соціологом И. Галтунго Му котрий визначив 

чотири критичні ситуації, з якими зіткнулося людство у 

другій половині XX століття: 

1) криза насильства і загроза насильства, що тепер 

проявляється у загрозі міжнародного тероризму; 

2) криза зубожіння і загроза бідності; 

3) криза відторгнення окремих осіб та соціальних груп 

і загроза загального придушення прав людини; 

4) криза навколишнього середовища і загроза 

локального порушення екологічного балансу. 

Більш традиційною є класифікація, запропонована 

польським політологом Артуром Воднаром, який виділяє: 

ядерну загрозу знищення цивілізації; проблему вичерпання 

природних ресурсів, зокрема енергетичних; екологічних 

проблем; продовольчу проблему, тобто проблему 

забезпечення продовольством населення Землі, яке постійно 

зростає; демографічну проблему, тобто проблему відтворення 

та міграції населення, формування його освітнього 

потенціалу, працевлаштування; проблему охорони здоров'я; 

проблему використання космосу в мирних цілях [2].  

Також доцільно буде навести класифікацію глобальних 

проблем людства за їх характером: 

1) проблеми переважно соціально-політичного 

характеру (відвернення ядерної війни, припинення гонки 
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озброєнь, мирне розв'язання конфліктів, формування 

ненасильницького миру); 

2) проблеми переважно соціально-економічного 

характеру (подолання економічної та культурної відсталості, 

вирішення проблеми зубожіння, забезпечення ефективного 

виробництва, розв'язання світової енергетичної, сировинної і 

продовольчої криз, оптимізація демографічної ситуації, 

особливо в країнах, що розвиваються; освоєння в мирних 

цілях космосу і Світового океану); 

3) соціально-екологічні проблеми (забруднення 

навколишнього середовища, необхідність раціонального 

використання природних ресурсів Землі); 

4) проблеми людини (забезпечення її основних прав та 

свобод, подолання відчуженості від природи та політики, 

держави). 

Концепція глобалізації передбачає специфічне 

співвідношення економічного і політичного аспектів, отже: 

1. Основними ознаками глобалізації є створення умов 

для формування нової реальності з новою соціальною 

структурою, специфічною економікою та особливою 

віртуальною культурою (М.Кастельс). Глобалізація може бути 

причиною відродження локальних культурних ідентичностей, 

викликати негативний опір чи сприяти відновленню різного 

роду фундаменталізацій. 

2. Глобалізація збільшує кількість можливостей для 

розвитку і сприяє появі нових тенденцій. Глобалізація 

включає систематичне взаємопереплетіння всіх 

індивідуальних економічних, політичних, соціальних, 

культурних зв’язків, які не можуть бути розрізнені і залежать 

один від одного.  

3. Глобалізація відображає історичний процес 

формування єдиного міжцивілізаційного, міжнаціонального 

простору у всіх сферах життя людей (економіці, культурі, 

політиці).  
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Головними ознаками, виокремлення яких слугує 

ключем до розуміння сутності глобалізації, є:   

 взаємозалежність національних економік та їх 

взаємопроникнення;  

 інтернаціоналізація світової економіки під 

впливом поглиблення міжнародного поділу праці;  

 послаблення можливостей національних держав 

щодо формування незалежної економічної політики;  

 розширення масштабів обміну та їх 

інтенсифікація;  

 формування мегапростору в умовах утворення 

та функціонування транснаціональних фінансових 

телекомунікаційних та інших мереж;  

 становлення єдиної системи зв’язків та нової 

конфігурації світової економіки;  

 тяжіння світової економіки до єдиних 

стандартів, цінностей, принципів функціонування під впливом 

обміну товарами, робочою силою, капіталом, культурними 

цінностями. 

Загалом до позитивів глобалізації в Україні можна 

зарахувати:   

  можливість глобального регулювання 

екологічної ситуації в державі, убезпечення суспільства від 

глобальних загроз різного характеру, які непереборні для 

кожної окремої держави і навіть наддержави (скажімо 

планетарні катастрофи), можливість економічно ―підтягнути‖ 

країну до рівня високорозвинених, світова координація 

боротьби зі СНІДом, наркоманією, тероризмом тощо. 

Щоправда, вирівнювання економічного розвитку – це тільки 

задекларований ―позитив‖, на практиці ж відбувається 

поглиблення економічної прірви між країнами внаслідок 

глобалізації;  

  можливість брати активну участь в обговоренні 

режимів регулювання міжнародних економічних відносин;  
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  забезпечення інвестиційної привабливості 

України для іноземних інвесторів за рахунок приєднання 

країни до загальноприйнятих у світі регулятивних норм;  

  скорочення витрат на здійснення 

зовнішньоекономічних операцій, що є важливим для 

українських виробників.  

Серед негативів глобалізації, її загроз для України 

виділимо такі:  

  збільшення розриву в рівнях економічного і 

соціального розвитку між Україною та країнами ―золотого 

мільярда‖;  

  зростання безробіття, бідності, безпритульності, 

а також техногенне перевантаження і деградація довкілля;  

  економічне і політичне послаблення України, 

пригнічення внутрішнього національного ринку, національної 

економіки, що може призвести до практичного усунення 

України з конкурентного середовища;  

  зростання рівня тіньової економіки, її 

розростання до рівня глобально-світової;  

  загальна криміналізація економічної діяльності, 

поширення корупції;  

  конфлікт між вимогами глобалізації та 

соціально-культурними й економічними традиціями нашої 

держави (наприклад глобальна еліта вимагає від України 

вільного продажу землі іноземцям, що протиприродно для 

господаря-українця). 

Глобалізаційні процеси спричиняють невідворотну 

структурну трансформацію систем публічного управління всіх 

без винятку країн світу. Факторами, що прискорюють 

глобалізацію - є економічні, технологічні, соціальні, політичні 

та міжнародні. Позитивний чи негативний вектор змін від 

глобалізації залежить від рівня розвитку національної 

політичної та економічної систем країни. 
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1.2. Глобалізація та публічна політика 

 

Глобалізація є процесом всесвітньої економічної, 

політичної і культурної інтеграції та уніфікації. У вузкому 

розумінні – це є перетворенням певного явища на планетарне, 

таке, що стосується всієї Землі. Основними наслідками 

глобалізації є міжнародний поділ праці, міграція в масштабах 

усієї планети капіталу, людських та виробничих ресурсів, 

стандартизація законодавства, економічних та технічних 

процесів, а також зближення культур різних країн. Це 

об’єктивний процес, який має системний характер, тобто 

охоплює всі сфери життя суспільства. У результаті 

глобалізації світ стає більш пов’язаним і залежним від усіх 

його суб’єктів. Відбувається збільшення як кількості спільних 

для груп держав проблем, так і кількості та типів інтегрованих 

суб’єктів.  

Розроблення публічної політики завжди має конкретну 

форму. Зокрема, на центральному рівні – це закони, укази, 

постанови, концепції та державно-цільові програми тощо, на 

місцевому рівні - це стратегія розвитку території (області, 

міста тощо), план соціально-економічного розвитку, 

регіональна програма розвитку малих міст, проект 

енергоефективного освітлення вулиць, план заходів з 

утеплення адміністративних і соціальних будівель і т. ін.. 

Щодо терміна ―публічне управління‖ (англ. public 

management), який замінив термін ―публічне адміністрування‖ 

(англ. public administration), то вперше його використав 

англійський державний службовець Д.Кілінг у 1972 р.: 

―Публічне управління – це пошук у найкращий спосіб 

використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей 

державної політики‖.    

У літературі можна знайти багато різних визначень 

публічного адміністрування та публічного управління. У 

глосарії Програми розвитку ООН є твердження про те, що 
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термін ―публічне адміністрування‖ має два тісно пов’язаних 

значення:   

1) цілісний державний апарат (політика, правила, 

процедури, системи, організаційні структури, персонал тощо), 

який фінансується за рахунок державного бюджету і 

відповідає за управління та координацію роботи виконавчої 

гілки влади і її взаємодію з іншими зацікавленими сторонами 

в державі, суспільстві та зовнішньому середовищі;   

2) управління та реалізація різних урядових заходів, що 

пов’язані з виконанням законів, постанов, рішень уряду та 

управління, що пов’язане з наданням публічних послуг.   

Американський учений Д.М.Шавріц у Міжнародній 

енциклопедії державної політики та адміністрування 

запропонував таке тлумачення: ―Публічне управління – це 

галузь практики та теорії, яка є ключовою для публічного 

адміністрування та зосереджена на внутрішній діяльності 

державних установ, зокрема на вирішенні таких 

управлінських питань, як контроль, керівництво, планування, 

організаційне забезпечення, забезпечення інформаційними 

технологіями, управління персоналом та оцінка ефективності‖ 

[8]. 

Природно, що глобалізаційні процеси спричиняють 

невідворотну структурну трансформацію систем публічного 

управління всіх без винятку країн світу. У нашій країні, як 

зазначено О.Оболенським, ―трансформація українського 

суспільства в умовах глобалізації поставила публічну сферу і 

публічну політику перед серйозними викликами‖ [5]. 

Глобальні процеси призводять до серйозних зрушень в 

організаційно-управлінських системах, трансформуючи не 

лише владні механізми, а й усю сучасну систему координат 

існування держави. Переосмислюється роль, структура, 

функції та авторитет держави. Як зазначає О.Неклесса, ―Зміна 

актуальних кодів управління – один із найважливіших 

аспектів змін. Нові організаційні схеми і технології часом 
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просто підривають колишні інституції, змінюючи звичний 

вигляд влади. Починає проглядатись тенденція маргіналізації 

всього корпусу ―легальної влади‖, національної публічної 

політики, її відчуження від вирішення низки ключових 

питань, підміна соціальної регуляції альтернативною 

системою, владою неформальною, транснаціональною, 

геоекономічною‖ [4]. 

Виникає суперечність: для комплексного розв’язання 

соціальних проблем потрібне зростання ролі держави, а в 

умовах глобалізації її роль зменшується. Під впливом 

глобалізації відбувається злиття національних систем 

публічного управління, що стають складовою глобального 

управління. Під глобальним управлінням розуміється процес 

забезпечення глобальними акторами нівелювання негативних 

і посилення позитивних для людської спільноти ефектів 

глобалізації шляхом використання засобів і механізмів, які 

діють на різних рівнях – локальному, національному, 

регіональному і глобальному. 

До основних факторів прискорення глобілізації 

відносяться: 

ТЕХНОЛОГІЧНІ: прогреси у галузі електроніки, 

електрокомунікацій, інноваційних технологій (збільшення 

швидкості передачі інформації і зниження вартості передач, 

створення єдиного інформаційного простору); 

ЕКОНОМІЧНІ: концентрація і централізація капіталів; 

глобалізація виробництва і світової торгівлі; формування 

світового економічного простору; конкуренто-спроможність 

як основний арсенал ТНК; 

СОЦІАЛЬНІ: уніфікація навиків, звичок, поведінкових 

переваг; послаблення національних традицій; руйнування 

патріархальних і родинних зв’язків; розвиток громадянського 

суспільства; 

ПОЛІТИЧНІ: руйнування тоталітарних систем 

господарювання; рух країн світу до ринкової соціально 
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орієнтованої економіки; прозорість кордонів, пріоритет права 

і свободи людини, плюралізм думок; побудова правових 

держав; 

МІЖНАРОДНІ: посилення ролі міжнародних 

економічних організацій; стандартизація всіх сфер 

суспільного життя;  гармонізація системи описання і 

кодування товарів [5]. 

По суті, публічна сфера (політика й управління) - це 

спосіб забезпечення в суспільстві клімату співпричетності і 

демократизму. Його зміст полягає в тому, щоб підтримувати 

та розвивати участь самого суспільства в управлінському 

процесі, стимулювати пошук таких рішень суспільних 

проблем, які дають оптимальні варіанти поєднання приватних 

інтересів з публічним, тобто інте- ресом суспільства як цілого. 

Документи „Програми розвитку ООН‖ дають 

можливість віднести до публічної сфери такі ключові 

характеристики:  

- участь (усі громадяни мають голос у прийнятті 

рішень - безпосередньо або за допомогою легітимних 

інститутів, які репрезентують їх інтереси; така широка участь 

будується на свободі асоціацій і слова, а також на здатності до 

конструктивного діалогу);  

- верховенство права (чесність і неупередженість 

правових структур, особливо тих, які забезпечують 

дотримання прав людини); 

 -прозорість (свобода інформації, її повнота та 

доступність для всіх, хто в ній зацікавлений);  

-чутливість (усі інститути своєчасно реагують на 

потреби громадян);  

 -орієнтація на згоду (дотримання балансу інтересів для 

досягнення широкого консенсусу з питань про те, що більше 

всього відповідає потребам групи та якими способами, за 

допомогою яких процедур цього потрібно досягати);  
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- справедливість (усі громадяни мають можливість 

покращити свій добробут);  

-результативність та дієвість (максимально ефективне 

використання ресурсів для задоволення потреб громадян);  

-підзвітність (уряд, приватний бізнес і структури 

громадянського суспільства підзвітні громадськості та 

інституційним носіям прав);  

- стратегічне бачення (лідери, владні структури і 

громадськість спираються на довготривалі перспективи 

врядування та розвитку особи і чітко уявляють собі ті заходи, 

які необхідні для їх реалізації). 

Публічна політика – це цілеспрямований вплив (або 

усвідомлена відмова від нього) влади з метою розв`язання 

публічних проблем. Розроблення публічної політики завжди 

має конкретну форму. Зокрема, на центральному рівні – це 

закони, укази, постанови, концепції та державно-цільові 

програми тощо, на місцевому рівні - це стратегія розвитку 

території (області, міста тощо), план соціально-економічного 

розвитку, регіональна програма розвитку малих міст, проект 

енергоефективного освітлення вулиць, план заходів з 

утеплення адміністративних і соціальних будівель і т. ін.;. 

Публічна політика трактується як наука про „публічну 

дію‖, тобто вирішує завдання публічного менеджменту. 

Вивчення публічної політики розпочинається від вже загально 

визнаної відмінності між двома поняттями: policy (політика як 

програма діяльності) і politics (політика як система поглядів). 

Проблема публічної політики розглядається в аспекті 

зростаючої нездатності сучасної держави вирішувати 

соціальні проблеми населення. Поняття „публічна політика‖ в 

буденному сприйнятті тісно пов’язане з політично активним 

функціонуючим „демократичним суспільством‖. Завдання 

публічної політики – досягнення консенсусу, тобто суспільної 

згоди щодо зафіксованих проблем. 

Отформатировано: украинский
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Публічну політику можна представляти як програму 

дій, спрямовану на розв’язання певної проблеми чи комплексу 

проблем, досягнення певної мети. Політолог Леслі А. Пал 

визначає публічну політику як „напрям дії або утримання від 

неї. Обрані органами управління дії для розв’язання певної 

проблеми або комплексу проблем‖.Інші відомі політологи - 

К.Паттон і Д.Савіцкі – розглядають публічну політику в 

сукупності з плануванням і створенням комплексних програм 

розв’язання вагомих суспільних проблем.  

Американський політолог Х.К. Коулбетч наголошує на 

тому, що публічна політика повинна мати три загальних 

характеристики: публічна політика повинна бути 

когерентною, тобто всі складові заходи в межах однієї 

політики повинні узгоджуватися між собою, утворювати одне 

організаційне ціле, одну систему, розвиток якої і визначає 

публічна політика; публічна політика повинна мати чітку 

ієрархію, з якою здійснюється весь процес її реалізації 

(адміністративні органи, що приймають рішення, передають їх 

„донизу‖ для виконання за встановленою ієрархією 

повноважень). Крім органів прямого адміністрування 

політики, до цієї ієрархії входять з відповідними 

повноваженнями виконавські, експертні і контрольні органи.  

В ідеалі дії управління різних рівнів мають бути 

скоординовані з чітким зворотнім зв’язком; публічна політика 

повинна мати повноцінний інструментарій  систему засобів 

для передачі рішень, контроль за їх виконанням, коригування 

планів і заходів, залучення необхідних матеріальних і 

людських ресурсів та оцінки реалізації політики.  

До атрибутів публічної політики можна віднести:  

 адміністративні повноваження – легітимність 

прийняття рішень і їх виконання за ієрархією, що 

забезпечується суспільно визнаними органами управління; 

 компетенція;  

 впорядкованість; 
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 наступність. 

Характерні риси публічної політики: 

1. Публічність політики – виражає інтереси всієї нації. 

Для її успіху потрібна добровільна підтримка всіх дійових 

осіб цієї політики. Реалізація політики – процес, спрямований 

як по горизонталі, так і по вертикалі. Відсутність 

горизонтальної складової публічної політики в 

посткомуністичних країнах суттєво знижує її ефективність і 

збільшує ризик невдачі, оскільки публічна підтримка 

реалізації політики та партнерство з дійовими особами поза 

управлінською вертикаллю замінена на двостороннє 

спілкування між окремими (переважно державними) 

агенціями та органами прийняття рішень. Це призводить до 

обмеження ресурсів та інструментів здійснення, знижує 

об’єктивну оцінку результатів здійснення політики, підвищує 

ризик хибності в послідовності виконавчих дій та розподілі 

ресурсів, закладає помилки в реалізації наступних планів і 

політик .  

2. Прозорість політики. Обмеження участі інших 

дійових осіб у публічній політиці спілкуванням з органами 

прийняття рішень призводить до фільтрації інформації. 

Зумисна фільтрація інформації можлива в випадках прагнення 

органів прийняття рішень подати свою діяльність у вигідному 

для себе світлі, а ненавмисна може бути пов’язана з 

відсутністю в інших дійових осіб чіткого бачення всієї 

політики і небажання витрачати час та ресурси на збір повної 

інформації.  

3. Безперервність політики. Будь-яка публічна політика 

має початок, але не має кінця. Публічна політика є ланкою 

загального стратегічного плану розвитку нації в цілому чи 

окремих її складових, реалізація якої здійснюється в межах 

певної системи, розвивається та трансформується разом з нею. 

Наявність горизонтальної складової додає певної свободи для 

трансформування цієї системи, а брак її робить систему мало 
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гнучкою. Внаслідок цього зміна політичного керівництва 

держави не рідко призводить до деформації чи руйнування 

попередньої системи здійснення публічної політики, і 

відповідно, до призупинення чи викривлення самої публічної 

політики. Постає необхідність докладання значних зусиль 

щодо формулювання і реалізації нової публічної політики, 

спрямованої не лише на розв’язання проблеми, а й на 

подолання наслідків попередньої публічної політики.  

4. Залучення та використання ресурсів для реалізації 

публічної політики. Горизонтальна складова публічної 

політики автоматично передбачає залучення ресурсів усіх 

дійових осіб, зацікавлених у результатах політики. Брак 

горизонтальної складової змушує органи прийняття рішень 

обмежуватися лише доступними для державних органів 

управління ресурсами або зважуватись на різну конфіскацію 

ресурсів, втрачаючи партнерів реалізації публічної політики. 

Публічна політика нині відбувається в світовій системі, 

а також у національних політичних системах. Політолог А.Г. 

Мак-Грю вважає, що світова політика має п’ять відмінностей:  

1. Складність і різноманітність: зростання складності і 

різноманіт- ності інституцій та організацій, а також питань у 

„глобальному порядку денному‖. Не лише безпека і 

міжнародні відносини є міжнародними питаннями: 

економічний добробут, наркотики, екологія – ось питання 

внутрішнього порядку денного, тісно пов’язані з глобальними 

питаннями. До цього додалися дедалі більша реорганізація і 

транснаціональна кооперація.  

2. Інтенсивна структура взаємодії: держави - нації 

мають вищий рівень і ширші масштаби взаємодії.  

3. Прозорість держави-нації: структурні зв’язки між 

внутрішньою і міжнародною аренами означають, що 

національний порядок денний публічної політики більш 

відкритий до досягнень в інших країнах, що в свою чергу 
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означає, що держава менш здатна контролювати порядок 

денний, ніж це було в минулому. 

4. Швидкі і каскадні зміни: зміни не лише відбуваються 

швидко, а й мають здатність поширюватися 

непередбачуваним чином на різні питання і проблеми.  

5. Вразливість порядку і управління: глобальна 

політика менш стійка і більш вразлива, ніж політика держав-

націй. Глобальна згода і здатність міжнародних інституцій 

досягти згоди в своїх рішеннях значно відрізняються для 

різних галузей. 

Отже, в умовах глобалізації управління розглядається 

передусім як політичний імператив. У цілому політичний 

характер глобального управління пов’язаний з виробленням і 

прийняттям найзагальніших стратегічних рішень; масштабами 

соціального впливу управлінської діяльності та її інтегруючим 

спрямуванням; потребою реагувати на ситуації, що швидко 

змінюються, застосовуючи специфічні політичні засоби і 

технології.     

Американський політолог Х.К. Коулбетч наголошує на 

тому, що публічна політика повинна мати три загальних 

характеристики:  

 публічна політика повинна бути конкрентною, 

тобто всі складові заходи в межах однієї політики повинні 

узгоджуватися між собою, утворювати одне організаційне 

ціле, одну систему, розвиток якої і визначає публічна 

політика;   

 публічна політика повинна мати чітку ієрархію, 

з якою  здійснюється весь процес її реалізації 

(адміністративні органи, що приймають рішення, передають їх 

„донизу‖ для виконання за встановленою ієрархією 

повноважень). Крім органів прямого адміністрування 

політики, до цієї ієрархії входять з відповідними 

повноваженнями і виконавські, експертні і контрольні органи. 
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В ідеалі дії управління різних рівнів мають бути 

скоординовані з чітким зворотнім зв’язком;   

 публічна політика повинна мати повноцінний 

інструментарій  систему засобів для передачі рішень, 

контроль за їх виконанням, коригування планів і заходів, 

залучення необхідних матеріальних і людських ресурсів та 

оцінки реалізації політики. 

Отже публічна політика (public policy) – політика 

органів публічного управління, яка спрямована на досягнення 

суспільнозначущих цілей та вирішення суспільноважливих 

завдань, що передбачає використання механізмів узгодження 

інтересів зацікавлених публічних сторін.  

Сучасна держава являє собою політичний інститут, 

який має вищу юрисдикцією на всій відведеній їй території. В 

даний час чітко формується глобальна політика, яка впливає 

на суверенітет національних держав. Політична глобалізація 

перетворює сучасний світовий порядок, реконструюючи 

традиційні форми національної державності й перебудовуючи 

міжнародні політичні відносини. 

Глобальна політика сьогодні орієнтується не тільки на 

традиційні географічні інтереси, але і на безліч різноманітних 

економічних, соціальних, екологічних та інших проблем. 

Тому компоненти державного суверенітету - внутрішня влада, 

контроль за кордонами, політична автономія, невтручання - 

стикаються з безпрецедентними викликами. Зміни зачіпають 

всі складові концепції державного і національного 

суверенітету. Особливо сильно відчувають втручання у свої 

внутрішні справи слабкі держави, однак і відносно сильні 

держави повністю не можуть захистити свій суверенітет. 

Публічну політику та систему публічного управління 

України слід формувати відповідно до факторів глобалізації, 

аби знешкодити можливі негативні наслідки та максимізувати 

вигоди. Для України основною вимогою сьогодення є 

спрямування глобалізму не лише на осмислення світових 
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проблем і процесів, а, передусім, на наукове забезпечення 

управління сучасним розвитком країни. 

 

1.3. Основи глобального врядування 

 

„Врядування― як політичне поняття використовується і 

трактується науковцями в галузях політичної науки та 

державного управління з початку 60-х рр. ХХ ст. Саме в цих 

академічних колах вперше постали ряд фундаментальних 

питань щодо легітимності та ефективності політичної 

системи: Чи ефективно вирішують проблеми сучасні 

політичні системи? Наскільки демократичними є чинні 

процедури прийняття рішень? Наскільки демократичними і 

представницькими вони мають бути? В науковій літературі 

часто застосовується нормативний підхід для оцінки 

спроможності різних рівнів управління – місцевого, 

регіонального, національного, наднаціонального – до 

ефективного і демократичного врядування [8].  

Термін „врядування‖ є дуже багатогранним. Він 

активно вживається в сучасних суспільних науках, особливо в 

економіці та політичній науці. Цей термін виник у результаті 

пошуку економічною наукою (корпоративне управління) та 

політичною наукою (державне управління) всеосяжного 

поняття, здатного вмістити у свій обсяг різноманітні значення, 

що не входили до традиційного поняття «уряд». Стосовно 

здійснення повноважень у цілому, термін «врядування», і в 

корпоративному, і в державно-управлінському контекстах, 

охоплює діяльність виконавчих, представницьких 

(національних парламентів) та судових органів.  

Отже, врядування – це правила, процеси та норми 

поведінки, що впливають на спосіб здійснення владних 

повноважень інститутами ЄС, особливо стосовно 

забезпечення їх відкритості, участі громадськості, 

підзвітності, ефективності та узгодженості.  
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Поняття „врядування‖ на відміну від поняття 

„керівництво‖ складається з трьох складових:  

1) відповідальність за стан справ у країні несе не тільки 

влада. Врядування є компромісом, що базується на впливі 

політичного, економічного і соціального факторів, оскільки 

пропонує нові форми регуляторних дій;  

2) різні гравці вимагають залучення до процесу 

прийняття рішень і здатні пропонувати нові підходи до 

розв’язання суспільних проблем. Врядування робить наголос 

на делегуванні відповідальності, що відбувається між 

державою, громадянським суспільством і ринком;  

3) жоден із зацікавлених гравців не має знань та 

засобів, достатніх для самостійного розв’язання проблем, що 

виникають. Постає необхідність у багатоступінчастих 

процесах взаємодії і переговорів між різними гравцями.  

Термін „врядування‖ відповідає так званій 

постмодерністській формі економічної і політичної організації 

суспільства. Засновником концепції глобального врядування 

був В.Брандт та Комісія з глобального урядування, які 

запропонували під глобальним врядуванням розуміти процес, 

за допомогою якого інтереси суб'єктів можуть бути 

підсумовані і реалізовані на основі узгоджених дій в рамках 

формальних чи неформальних інститутів або режимів, 

створених індивідами або державами на добровільній основі з 

метою, що відповідають їх інтересам.  

Втім, глосарій Мережі ООН з Державного Управління 

роз’яснює термін „глобальне врядування‖ як „комплекс 

формальних і неформальних установ, механізмів та стосунків 

між державами, з допомогою яких, на глобальному рівні, 

виражаються колективні інтереси, встановлюються права та 

обов’язки, опосередковуються розбіжності світового 

співтовариства‖. З визнанням важливості ефективного 

врядування для макроекономічного зростання та стабільності, 

МВФ та Світовий банк навіть розширили умови надання 
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позик вимогами належного врядування та створення 

інституційних рамок вироблення економічної політики. В 

1995 р. у межах СОТ була створена нова категорія 

обов’язкових вимог до держав-членів, які поширювались на 

багато сфер внутрішнього законодавства. Міжнародні 

фінансові інститути надавали консультативну та технічну 

допомогу з метою забезпечення ефективного врядування та 

стримування корупції в державах-клієнтах. Проекти допомоги 

були присвячені розробці та підтримці кодексів і стандартів 

прозорості, відповідальності та управління громадськими 

ресурсами. 

В свою чергу виконавчий директор Програми Розвитку 

ООН Джеймс Густав Спес надав таке визначення глобального 

врядування – „це не глобальний уряд, а взаємодія керівництва 

та його механізмів контролю, що включають в себе як 

державних, так і недержав- них акторів, як приватних осіб, так 

і громадськість... Воно впроваджується та розширюється за 

допомогою економічної і екологічної глобалізації...економічна 

і екологічна інтеграція призводять до політичної інте- грації. 

Це і є глобальним управлінням‖. 

Європейська Комісія запровадила власну концепцію 

врядування в Білій книзі з європейського врядування, яка була 

прийнята Комісією в липні 2001 р. Біла книга містить низку 

рекомендацій та пропозицій щодо зміцнення демократії в 

Європі та підвищення легітимності інститутів ЄС шляхом 

покращення залучення громадськості, вдосконалення 

регуляторної політики та посилення ролі ЄС у світовому 

врядуванні. Метою книги є модернізація європейської 

громадської дії для того, щоб підвищити відповідальність 

виконавчих органів ЄС перед обраними представницькими 

органами та відкрити процедури прийняття рішень в 

Європейському Союзі для надання громадянам можливості 

брати участь у прийнятті рішень, які їх стосуються.  
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Інакше кажучи, всі автори підкреслюють що глобальне 

врядування може бути формальним та неформальним, 

включає в себе не скільки керівництво скільки взаємодію між 

різними державними та недержавними акторами з метою 

вирішення колективних проблем, може бути процесом, а може 

розглядатися і як механізми, установи або стосунки, подеколи 

також використовуються такі терміни як „порядок‖, 

„розподіл‖, „відповідальність ‖. 

Після обрання на посаду голови Європейської Комісії в 

1999 р., Романо Проді звернув увагу на необхідність 

здійснення фундаментальних реформ у процесі прийняття 

рішень в ЄС та способі функціонування європейських 

інститутів. Підтримка нових форм європейського врядування 

стала одним з чотирьох стратегічних пріоритетів Комісії, які 

вона визначила для себе на період каденції 2000-2004 рр.  

Більшість із запропонованих Комісією реформ 

врядування мали бути реалізовані негайно у межах існуючих 

договорів. Європейська Комісія була серйозно налаштована 

на здійснення низки заходів з метою втілення у життя змін, 

запропонованих у Білій книзі. Після завершення громадського 

обговорення Білої книги 31 березня 2002р., Комісія в червні 

2002р. прийняла першу серію заходів з уточнення та 

удосконалення європейського законодавства. Друга серія 

заходів (грудень 2002р.) завершила, на даний час, 

імплементацію реформи європейського врядування. Проте 

деякі з ініціатив могли бути втілені у життя лише після 

розробки та прийняття поправок до чинних договорів ЄС.  

Більше ніж півстолітня історія європейської інтеграції 

стала наочною демонстрацією досягнення стабільності, миру 

та економічного добробуту на Європейському континенті. 

Завдяки інтеграційним процесам європейцям вдалося 

забезпечити досягнення високого рівня життя, розбудувати 

реально функціонуючий єдиний внутрішній ринок та значно 

посилити роль ЄС в сучасному глобалізованому світі, що, 
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поза всякі сумніви, не вдалося б зробити європейським 

державам, у разі якби вони діяли поодинці та на власний 

розсуд. Інтеграційний проект виявився надзвичайно 

привабливим і за історично короткий проміжок часу набув 

континентального масштабу. Європейський Союз став 

моделлю регіональної інтеграції та зразком для наслідування 

по всьому світі. 

Дана модель являє собою форму наднаціонального 

вироблення політики, у якій певні повноваження передані з 

національного рівня на рівень Європейського Союзу. Метод 

Співтовариства – поняття, що використовується для 

характеристики інституційного режиму роботи у межах 

першої колони ЄС – випливає з логіки процесу інтеграції та 

має такі виразні риси:  

– монопольне право Європейської Комісії на 

законодавчу ініціативу та пропозиції щодо політики;  

–  широке використання голосування 

кваліфікованою більшістю в Раді ЄС, що забезпечує дійовість 

методу;  

–  активна роль Європейського Парламенту та 

його рівноправність з Радою ЄС у межах законодавчої 

процедури спільного прийняття рішень;  

– однаковість тлумачення законодавства ЄС та 

гарантування верховенства права Судом Європейських 

Співтовариств. 

В основі ефективного врядування та запропонованих 

Комісією змін лежать п’ять принципів – відкритість, участь, 

відповідальність, ефективність та узгодженість – кожен з 

яких є важливим для встановлення більш демократичного 

врядування (табл.1.1). Вони є базовими для демократії та 

верховенства права в державах-членах, але вони застосовні на 

всіх рівнях врядування: глобальному, європейському, 

національному, регіональному та місцевому. Вони є особливо 
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важливими для Європейського Союзу, який постав перед 

безпрецедентними в своїй історії викликами.  

Таблиця 1.1 

Принципи ефективного врядування  

Європейського Союзу 

 

Принципи Сутність 
Відкритість Інститути ЄС мають працювати відкрито. 

Разом з державами-членами їм слід активно 

обговорювати питання діяльності ЄС та 

рішення, які приймаються на європейському 

рівні. Це особливо важливо з огляду на 

необхідність зміцнення довіри до інститутів 

Союзу 

Участь Якість, відповідність та ефективність політики 

ЄС залежить від забезпечення участі всіх 

зацікавлених сторін упродовж всього процесу 

вироблення політики. Більш широка участь 

підвищує рівень довіри до кінцевого 

результату політичного процесу та до 

інститутів, які беруть у ньому участь. Участь 

великою мірою залежить від того як 

національні центральні уряди дотримуються 

інклюзивного підходу під час розробки та 

імплементації політик ЄС 

Відповідальність Ролі в законодавчих і виконавчих процесах 

мають бути більш чіткими і зрозумілими. 

Кожен з інститутів повинен чітко пояснити, що 

він робить в Союзі і взяти за це 

відповідальність. Однак, існує також потреба в 

більшій відповідальності держав-членів та всіх, 

хто так чи інакше залучений до процесу 

вироблення та імплементації політики ЄС на 

будь-якому рівні 
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Продовження табл.1.1 
Ефективність Напрями політики повинні бути дійовими та 

своєчасними, відповідати реальним потребам 

на основі чітких цілей, оцінювання 

майбутнього впливу та, якщо можливо, 

минулого досвіду. Ефективність також 

залежить від належної імплементації політики 

ЄС та прийняття рішень на максимально 

відповідному рівні 

Узгодженість Напрямки політики та дії мають бути 

узгодженими та зрозумілими. Потреба в 

узгодженості політики ЄС невпинно зростає: 

збільшується кількість завдань; розширення 

Союзу приводить до зростання 

багатоманітності; виклики та проблеми 

сучасного світу (глобальне потепління, 

демографічна криза тощо) впевнено 

перетинають кордони секторальних політик 

ЄС; зростає залучення регіональних та 

місцевих органів влади в процес вироблення 

політики ЄС. Узгодженість вимагає 

політичного лідерства, політичної волі та 

високої відповідальності від інститутів ЄС у 

забезпеченні несуперечливого підходу у межах 

складної системи Союзу 

 

Кожен з вищезазначених принципів є важливим, але 

жоден з них не може бути реалізований шляхом здійснення 

окремих заходів чи дій. 

Досвід європейських держав у сферах демократії, прав 

людини та верховенства права зведені у дванадцять принципів 

глобального демократичного врядування: 

1. чесне проведення виборів, представництво та участь, 

щоб забезпечити реальні можливості для всіх громадян мати 

свій голос у місцевих суспільних справах; 

2. чутливість, тобто місцева влада чутливо реагувала на 

законні очікування та потреби громадян; 
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3. ефективність і результативність, щоб забезпечити 

досягнення цілей і водночас найраціональнішого 

використання ресурсів; 

4. відкритість та прозорість, щоб забезпечити 

публічний доступ до інформації та полегшити розуміння, як 

ведуться суспільні справи; 

5. верховенств права, що передбачає забезпечення 

справедливості; 

6. етична поведінка державних службоців, щоб 

забезпечити перевагу суспільних інтересів над приватними; 

7. компетенції та спроможність, щоб забезпечити 

здатність представників та посадових осіб місцевої влади 

виконувати свої обов’язки; 

8. інновації та відкритість до змін, з метою забезпечити 

здобуття користі від нових рішень та кращих практик; 

9. сталий розвиток та орієнтація на довгострокові 

результати, щоб враховувати інтереси майбутніх поколінь; 

10. надійний фінансовий менеджмент, щоб забезпечити 

ощадливе та продуктивне використання суспільних коштів; 

11. права людини, культурне розмаїття та соціальне 

згуртування, щоб забезпечити захищеність і повагу до всіх 

громадян; 

12. підзвітність, щоб забезпечити, аби представники та 

посадові особи органів державної влади та місцевого 

самоврядування брали відповідальність і притягувалися до 

відповідальності за свої незаконні дії. 

Демократичне врядування розглядається переважно як 

суспільне самоврядування, яке здійснюють рівноправні 

громадяни через безпосередню участь в обговоренні 

громадських справ шляхом вільного вибору або 

співробітництво на партнерських засадах між державним і 

недержавним секторами (міжсекторальна співпраця). За умов 

демократичноговрядування на кожному рівні соціальної 

структуризації суспільства формування системи 
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демократичного врядування здійснюється знизу вгору через 

формування представницьких органів врядування. 

Дієве демократичне врядування має забезпечувати 

рівне право для всіх громадян країни брати участь у 

політичних процесах ухвалення рішень на всіх рівнях влади, 

від місцевого самоврядування до національного. Необхідна 

наявність вільних виборів за умови дотримання таємного 

голосування, права на створення політичних партій без 

перешкоджання з боку держави, справедливого та рівного 

доступу до вільної преси; вільних профспілкових організацій, 

свободи думки, а виконавча влада має бути обмежена 

законами та дозволяти рівний доступ до судів незалежно від 

неї. 

Основою демократичного врядування можна вважати 

такі принципи: 

- принцип участі народу; 

- принцип прозорості з правом вільного доступу до 

правдивої інформації; 

- принцип відповідальності або підзвітності урядів; 

- принцип чинності або ж відповідальності за 

результати. 

Реалізація зазначених принципів має такі практичні 

наслідки, як переосмислення ролі держави та розподіл 

функцій між державою та громадянським суспільством; 

розширення участі народу в гарантуванні громадянам 

реальної влади в самоуправлінні. Визнання таких функцій і 

прав громадян вимагає гарантій їх здійснення, включаючи 

наявність правової держави. Правову державу можна 

розглядати як основу врядування, оскільки політичні та 

економічні реформи, започатковані керівництвом, мають на 

меті створення такого державного устрою, де існує 

верховенство права, і в основі якого є незалежна судова 

система, спроможна ефективно запобігати таким загрозам 
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державі і суспільству, як корупція та організована 

злочинність. 

У зв’язку з тим, що Україна та інші держави 

Центрально-Східної Європи визначили європейську 

інтеграцію як ключовий вектор зовнішньої політики, 

Європейською Радою були сформульовані Копенгагенські 

критерії (1993р.) як умови членства в ЄС для країн 

Центральної та Східної Європи. До них належать:  

 політичний критерій, який вимагає стабільності 

інституцій, які мають забезпечити демократію, верховенство 

закону, права людини, включаючи захист національних 

меншин;  

 економічний критерій - вимагає наявності 

функціонуючої ринкової економіки, здатної конкурувати та 

витримувати тиск ринкових сил на внутрішньому ринку ЄС;  

 „членський критерій‖ передбачає здатність у 

повному обсязі скористатися правами та виконати 

зобов’язання, які походять з права ЄС і пов’язані із членством 

у Співтоваристві (інакше кажучи, вжити заходів для адаптації, 

імплементації, застосування та дотримання країною-

кандидатом встановлених правових норм). 

Вищезазначені критерії були запропоновані країнам-

кандидатам, оскільки в державах, які перебувають на стадії 

побудови демократичного суспільства, існують недоліки 

систем державного управління, які гальмують процеси 

європейської інтеграції, зокрема: 

- держава намагається регулювати усі сфери 

суспільного життя зверху донизу, переважають вертикальні 

ієрархічні адміністративні структури; 

- нераціональний розподіл функцій між різними 

відомствами: деякі функції дублюються, інші, навпаки, 

випали із поля зору; 

- традиційна адміністративна культура побудована на 

принципах закритості і не передбачає горизонтальної 
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взаємодії, не вироблені механізми узгодження позицій і 

розв’язання конфліктів; 

- немає чіткого розподілу відповідальності між різними 

відомствами, немає персональної відповідальності керівника 

міністерства, відомства за помилки в роботи або скоєні 

посадові злочини; 

- велика увага приділяється процедурним технічним 

питанням, замість вироблення політики і узгодження 

стратегії; 

- урядові (державні) програми і стратегії часто 

суперечать одна одній. 

Таким чином, сучасні процеси глобалізації 

відображають інтенсифікацію економічних, політичних, 

соціальних, культурних та інших зв’язків, проте історичні, 

політичні, культурні й економічні особливості по різному 

відображаються на їх розвитку. 

Економічний та соціально-політичний розвиток 

України сьогодні відбувається під дедалі більш потужним 

впливом глобалізації. У загальному вигляді глобалізацію 

можна уявити як сукупність процесів становлення більш-

менш єдиних загальносвітових ціннісних систем у всіх сферах 

людської життєдіяльності. Виконання цього завдання в 

Україні потребує формування публічної сфери, що базується 

на демократичних засадах, і як наслідок переформатування 

сучасної системи публічного управління в країні.Ураховуючи 

всеохопний вплив глобалізації на правову, політичну, 

економічну системи держави, соціально-культурну сферу 

суспільства, одним з основних завдань публічного управління, 

пов’язаних із глобалізаційними процесами в майбутньому, є 

пошук норм, інститутів та механізмів, які могли б забезпечити 

більш ефективне управління на місцевому, національному, 

регіональному і глобальному рівнях для збереження переваг 

глобальних ринків та конкуренції й забезпечення національної 

безпеки, збереження інформаційних ресурсів для того щоб 
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глобалізація служила інтересам людини, суспільства та 

держави в цілому. 

Висновки: Світові глобалізаційні процеси сьогодні 
зумовлюють поширення визнаних світовою цивілізацією 

цілей і цінностей суспільного життя. Їх формування потребує 

побудови публічної сфери, заснованої на демократичних 

засадах, запровадження адекватних засад публічного права, і, 

як наслідок, системи публічного управління. У цілому 

політичний характер глобального управління пов’язаний з 

виробленням і прийняттям найзагальніших стратегічних 

рішень; масштабами соціального впливу управлінської 

діяльності та її інтегруючим спрямуванням; потребою 

реагувати на ситуації, що швидко змінюються, застосовуючи 

специфічні політичні засоби і технології. В основі 

ефективного глобального врядування лежать п’ять принципів 

– відкритість, участь, відповідальність, ефективність та 

узгодженість – які є важливими для встановлення більш 

демократичного врядування. Вони є базовими для демократії 

та верховенства права та застосовуються на всіх рівнях 

врядування: глобальному, європейському, національному, 

регіональному та місцевому. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення глобалізації як провідної 

тенденції розвитку сучасного світу. 

2. Причини винекнення глобальний процесів. 

3. Дайте визначення публічної політики.  

4. Вплив глобалізації на сучасну публічну 

політику. 

5. Сутність глобального врядування. 
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Тема 2. Політика європейської інтеграції 

Зміст 

2.1. Еволюція ідеї європейської Єдності  

2.2. Європейська інтеграція в сучасних умовах 

2.3. Євроінтеграція України: проблеми та 

перспективи 

Рекомендована література: інтеграція, європейська 
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3. Копійка В. Європейський Союз: історія і засади 

функціонування : навч. посіб. / В. Копійка, Т. Шинкаренко ; за 

ред. Л. Губерського. – К. : Знання, 2009. – 751 с. 

4. Механізми регулювання інтеграційних процесів 

в Україні : навч. посіб. / [В. Д. Бакуменко, Д. В. Вітер, О. М. 

Руденко та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2009. – 656 с. 

5. Прокопенко Л. Л. Вступ до європейської 

інтеграції : навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко. – К. : Міленіум, 

2009. – 245с. 

Ключові слова: євопейська інтеграція, Європейський 

Союз, інституції ЄС, економічна і валютна інтеграція, 

стратегія „Європа 2020‖. 

 

2.1. Еволюція ідеї європейської Єдності  

 

Процес європейської інтеграції посідає особливе й 

надзвичайно важливе місце з-поміж наших пріоритетів у 

системі міжнародних відносин. Інтеграція – це не просто 

партнерство і взаємовигідне співробітництво. Складовими 

частинами й необхідними умовами цього процесу є 

входження до європейської системи безпеки, радикальні 
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перетворення на шляху демократичного розвитку, 

вдосконалення політичної системи та сфери захисту прав 

людини, формування сучасної моделі менеджменту та ведення 

бізнесу, закріплення міжнародного образу країни як 

конкурентоспроможної та інвестиційно привабливої тощо. 

Європа завжди вважалася колискою цивілізації, яка 

суттєво впливала на світові глобалізаційні процеси. Тим не 

менше, вона завжди потерпала від війн і численних 

економічних конфліктів, які постійно траплялися на території 

цього континенту. Відтак намагання втрутитися в процес 

регулювання економічних і політичних відносин з боку 

монархів чи навіть коаліцій країн були доволі значними , хоча 

і суперечливими, адже в основу об’єднання ставився свій 

національний інтерес, а не інтерес спільноти, яку вони 

прагнули створити. 

Ідея об'єднання європейських держав започаткована у 

далекому минулому. Вже з ХІ століття почали з'являтися 

уявлення про Європу як про щось єдине. Досліджуючи 

передумови їх виникнення, необхідно, на думку деяких 

авторів, відрізняти процес формування європейської 

цивілізації, з одного боку, та уявлення європейської 

спільноти, з другого боку, що є відмінною від інших регіонів 

та культур [1]. Загальна ідентичність Європи - це результат 

спільного культурного розвитку регіону. Історики вважають, 

що „європейська цивілізація виросла із трьох коренів 

(культур): греко-римської, християнської та культур 

германських, кельтських, слов'янських та інших варварських 

народів, які заявили про своє існування вже біля її витоків‖. А 

серед цих витоків першість в утворенні ідеї єдиної Європи 

відводиться християнству. Європейський світ, що був 

фактично позбавлений внутрішньої єдності, на думку 

Ф.Енгельса та К.Каутського, об’єднувався католицизмом, а 

вже у 1980 році Папа Іоан Павло ІІ в апостольському посланні 

проголосив Кирила та Мефодія провісниками європейської 
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інтеграції [1], таким чином визнаючи обидві гілки 

християнства (католицизм та православ’я) інтегративним 

фактором в Європі. 

В ХІ-ХІV столітті Європа характеризується не тільки 

значним економічним прогресом, але й духовним (цей період 

історії визнається як епоха „Відродження‖). У цю епоху 

Європа переглядає та застосовує до нових відносин таку свою 

спадщину, як грецьку та римську філософію, мистецтво, 

літературу, демократичну форму правління, римське право. 

Процеси формування націй та національних держав у ХІV-

XVI ст.ст. проходили паралельно з формуванням 

європейських національних культур, в яких фіксується 

взаємопов'язаність національних та космополітичних 

елементів, що створювали сприятливі умови для взаємного 

збагачення, взаємодії та формували європейське духовне 

багатоманіття. 

Гуманістичний та пацифістичний напрями європеїзму 

остаточно утверджуються в ХVI ст. у період розквіту 

„Ренесансу‖. В кінці епохи Відродження з’являється його 

новий напрямок - політико-прагматичний, який передбачав 

підхід до забезпечення миру в Європі, що був заснований на 

„балансі сил‖ чи „балансі інтересів‖. Цей підхід, на думку 

істориків, сформувався у ХVIІ ст.. Першим проектом, що був 

заснованим на ідеї "європейської рівноваги", став так званий 

„Великий план‖, який передбачав утворення в Європі 

конфедерації 15 християнських держав, приблизно рівних за 

територією та ресурсами, щоб забезпечити максимально 

можливу рівновагу між ними. Цей проект, на відміну від 

інших проектів свого часу, базувався на ідеї наднаціональної 

вищої влади. Наступні „європейські проекти‖ відносяться до 

епохи „Просвітництва‖. На еволюцію європеїзму ця епоха 

вплинула наступним чином: по-перше, саме в цей період 

європейська цивілізація формується як особливий тип 

духовної та політичної культури; по-друге, він 
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характеризується інтенсивним осмисленням місця та ролі 

Європи в світі; по-третє, саме в цей період обгрунтовуються ті 

чи інші положення стосовно розбудови Європи, 

співвідношення між єдністю та багатоманітністю, цілісністю 

та фрагментарністю, балансу сил та інтересів. Відбувається 

осмислення розвитку та особливостей європейської 

цивілізації, її ролі в світовій історії. 

У ХVIІІ ст. у європейській громадській думці 

формується розуміння того, що узгодженість різноманітності 

та єдності у міждержавних відносинах Європи можливе лише 

на стійкій правовій основі. 

Початок ХІХ ст. відзначався намаганням створити 

єдину Європу шляхом війни, проте перемога над Наполеоном 

зібрала у 1814-1815 рр. європейські держави у Відні. Саме на 

Віденському конгресі була зроблена спроба створити 

європейську хартію, конституювати систему європейських 

держав та відносин між ними на основі рівноваги та статус-

кво. При цьому визначали територіальні володіння кожної 

держави, планувалося укладення колективного договору, що 

підписувався керівниками восьми головних європейських 

держав, в який можна було внести зміни зі згоди сторін, а 

його розірвання без поважних причин могло викликати 

негативні наслідки для відповідної держави [1]. 

Цей конгрес започатковував принцип легітимності, на 

якому базуються порядок та стабільність [1], що стали 

основою Священного союзу, утвореного 15.11.1815 року. В 

історичному плані це було перше загальновропейське 

об'єднання. 

ХІХ ст. характеризувалося всесвітньою могутністю 

Європи, але в той же час і гострими суперечностями, а також 

чітко вираженим європоцентризмом. 

У 1830 р. створюється перша загальноєвропейська 

революційно-демократична організація „Молода Італія‖, а у 

1834 році - асоціація „Молода Європа‖, яка трактувалася як 
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федерація народів, що заснована на принципах національної 

незалежності та свободи у внутрішніх справах [2]. 

Головною ідеєю європеїзму цього періоду є ідея 

Сполучених Штатів Європи, яка вперше в якості ідентичного 

лозунгу була проголошена В.Гюго на третьому конгресі світу 

у Парижі (1849 р.), і у майбутньому стійко підтримувалася 

демократичними колами. 

Проте хоча європеїзм став духовною традицією, що 

передавалася елітою з покоління в покоління, реальна історія 

Європи не відповідала їй. До 30-х років ХХ ст. у Європі 

точилася боротьба двох полярних соціальних систем, 

протистояння яких було обтяжене першою світовою війною. 

Навіть у цей складний для Європи період з'являються 

нові проекти об'єднання Європи. У 1923 році Р.Куденхове 

Колергі видав книгу „Пан-Європа‖, закликавши створити 

панєвропейський рух. Пізніше був опублікований 

„Панєвропейський маніфест‖, який пропонував 

„демократичним державам‖ Європи об'єднатися. У 1927 році у 

Відні відбувся перший Панєвропейський конгрес, а в 

1930 році у Лігу Націй був поданий „Меморандум про 

організацію європейського федерального союзу‖. І хоча 

„європейська ідея‖ вперше була виражена в офіційному 

документі, що приймався на урядовому рівні, європейські 

держави, що входили до Ліги Націй, не були готові 

відмовитися від концепції „абсолютного суверенітету‖. 

Трагедія Другої світової війни спричинила 

усвідомлення неефективності інституційних моделей, що 

існували до її початку, а також суто міжнародно-правових 

гарантій міжнародної безпеки, заснованих на абсолютній 

повазі до суверенітету держави. Країни Європи дійшли 

висновку щодо необхідності інституційного обмеження 

абсолютної суверенності для забезпечення миру. Так виникли 

перші регіональні міждержавні, а пізніше і наддержавні 

інституції, які на початковому етапі повинні були 
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підтримуватися внутрішнім демократичним розвитком кожної 

держави відповідно до цінностей її внутрішнього права, що 

мало на меті не припустити повторного виникнення 

агресивних тоталітарних режимів, оскільки лідери Західної 

Європи усвідомили, що порушення демократії всередині 

держави веде до зовнішньої агресії. 

У післявоєнній Європі склалися три системи безпеки та 

співробітництва - дві регіональні та загальновропейська. Вони 

проіснували більше 40 років і забезпечували збереження миру 

на Європейському континенті, незважаючи на існування 

держав з різним суспільним устроєм. 

Регіональні системи: західноєвропейська, основу якої 

складали Північноатлантичний Союз (НАТО) та Європейське 

Співтовариство (ЄС) та Східноєвропейська, яку представляли 

Організація Варшавського договору (ОВД) і Рада Економічної 

Взаємодопомоги (РЕВ), функціонували відповідно до своїх 

основних принципів розвитку. Зокрема, західна - відображала 

демократичні цінності, а східна - зміцнювала особливий вид 

тоталітаризму. 

Виникнення регіональних організацій, заснованих на 

міжнародному праві, супроводжувалося стрімким розвитком 

економічних, політичних та правових теорій об'єднання 

європейських держав. Як зазначає Б.М. Топорнін, „оперувати 

старими поняттями, на кшталт „міжнародного 

співробітництва‖ або навіть „європейського співробітництва‖, 

виявилось вже складно, оскільки вони не відображали суті 

нових явищ‖. Аналогічна точка зору висловлюється також 

Ю.М. Юмашевим, який, зокрема, зазначає, що 

„Співтовариство являє собою приклад того, як у нових умовах 

держави-члени вкладають більш широкий зміст у поняття 

міждержавного співробітництва, і це диктує модель їх 

поведінки і визначає характер їх взаємин зі створеною ними 

організацією‖. На перший план для позначення цих нових 

процесів вийшло поняття інтеграції, що у сфері міждержавних 
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відносин визначається як „добровільне і взаємовигідне 

об'єднання окремих частин (суб'єктів) у певну самостійну 

цілісність (спільноту)‖. Така спільнота набуває нових якостей, 

які не притаманні її членам поодинці. Розрізняють „інтеграцію 

як процес‖ або „інтегрування‖, тобто зменшення значення 

(насамперед економічного) кордонів, та „інтеграцію як стан‖, 

тобто становище, за якого національні кордони вже не мають 

минулого значення [1]. 

Ідея „єдиної Європи‖ у західній системі 

тансформувалася у конкретні політичні ініціативи, 

європейські держави виявили спільний інтерес до перебудови 

континенту, економічною основою якої став „план 

Маршалла‖ 1947 року. Умовою пропонованої економічної 

допомоги США була підготовка європейськими державами 

спільної програми боротьби з бідністю та реконструкції 

економіки. 

У квітні 1948 року 16 західноєвропейських держав 

створили Організацію Європейського економічного 

співробітництва (ЄЕС), яка мала міжурядовий характер. У 

1961 році ОЄЕС була трансформована в Організацію 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до якої 

приєдналися США і Канада, а також Європейське економічне 

співтовариство (ЄЕС) як корпоративна структура. 

Одночасно з процесами економічної інтеграції почався 

процес політичного та військового співробітництва. 

Практичною реалізацією ідей європейської єдності стало 

створення таких структур, як Рада Європи та Європейське 

Співтовариство (пізніше – Європейський Союз). У 1949 році 

розпочала роботу Рада Європи - регіональна міжурядова 

організація, яка мала на меті досягнення єдності її членів та 

сприяння економічному і соціальному прогресу, розвитку 

культури, науки і управління, а також - підтримання та 

подальшу реалізацію прав людини та фундаментальних 

свобод. 
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Наступним кроком до практичної реалізації ідеї єдності 

був план Р.Шумана стосовно об'єднання вугільної 

промисловості. У 1951 році був підписаний Паризький 

договір, згідно з яким було засновано Європейське об'єднання 

вугілля та сталі (ЄОВС). Але не всі спроби європейської 

інтеграції були вдалими. Так, зазнало краху Європейське 

політичне співтовариство, а замість Європейського 

оборонного співтовариства у 1948 році виник 

Західноєвропейський Союз. 

Перегляд принципу наднаціональності в воєнній та 

політичній сфері дав можливість керівництву 

західноєвропейських країн досягти компромісу і підписати в 

1954 р. Паризькі угоди про утворення Західноєвропейського 

союзу у складі Англії, Франції, Німеччини, Італії, Бельгії, 

Нідерландів, Люксембургу. 

У червні 1955 р. відбулась перша після трьохрічної 

перерви зустріч МЗС країн „малої Європи‖, на якій було 

прийнято історичне рішення про об'єднання Європи в сфері 

економіки. 25 березня 1957 р. у Римі шість країн ( Франція, 

Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург) 

підписали угоди про утворення Європейського економічного 

співтовариства та Європейського співтовариства по атомній 

енергії (Євратому). 

Перша угода передбачала вирішення трьох основних 

завдань: 

 формування митного союзу, що передбачав 

вільне пересування товарів, робочої сили, 

капіталу; 

 спільну торгову політику щодо третіх країн та 

впровадження єдиних зовнішніх тарифів; 

 спільну політику в галузі сільського 

господарства та транспорту. 

Утворювались також Європейський соціальний фонд 

(ЄСФ), який мав сприяти врегулюванню питань зайнятості, та 
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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) - для контролю за 

експортом капіталу. Друга угода мала сприяти розвитку 

міцної єдиної індустрії з метою збільшення європейського 

енергетичного потенціалу. 

Розвиток теорії конвергенції соціальних систем та 

намагання припинити „холодну війну‖ сприяли підписанню у 

1975 році Заключного акту Наради з безпеки та 

співробітництва в Європі (НБСЄ). Межі нормалізації 

міжсистемних відносин в Європі, визначені заключним актом, 

були досить жорсткими. В основі документа було визнання 

принципів мирного співіснування „держав з різним 

соціальним устроєм‖. Проте радикальна перебудова 

міжнародних відносин у Європі була несумісна з 

тоталітарними політичними режимами соціалістичних держав. 

І тільки у 1989 році у Підсумковому документі НБСЄ був 

зроблений крок до розширення зв'язків, а у 1990 році в 

Паризькій Хартії для нової Європи, яку підписали 34 держави, 

була зроблена заява, що „ера конфронтації та розколу Європи 

завершилася‖. 

Система міжнародних відносин була трансформована: 

у міжнародних відносинах держав виникли взаєморозуміння 

та довіра, що відкрили можливість створення мирного 

співтовариства всіх європейських держав та народів. 

Наступні зміни у європейську інтеграцію були внесені 

Маастрихтською угодою, відомою як Договір про 

Європейський Союз (ДЄС), що був підписаний у 1992 році і 

набув чинності 1 листопада 1993 року. Стаття А Договору 

декларує, що "основою Союзу є Європейські Співтовариства". 

З 1991 року ЗЄС перетворився в оборонну структуру, 

складову частину Євросоюзу. За ЗЄС закріпилася з цього часу 

функція формування європейської ідентичності у сфері 

безпеки. 

Європейський Союз використав досвід європейських 

співтовариств, учасникам якого вдалося сформулювати 
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принципи та створити відповідні механізми, за допомогою 

яких забезпечувалася рівновага між загальними та 

сепаратними інтересами, реалізовувалися компромісні 

рішення, що сприяли подальшій інтеграції. 

До основних засад західноєвропейської інтеграції 

необхідно віднести:  

1) відхід від ідеології націоналізму;  

2) визнання зростаючої ролі економічної 

взаємозалежності держав;  

3) визнання принципів добровільної та рівноправної 

участі держав, а також - принципу демократії як передумови 

інтеграційних процесів;  

4) усвідомлення об'єктивності кризових станів у 

системі та необхідності застосування відповідних заходів 

щодо ліквідації їх наслідків;  

5) визнання необхідності добровільного делегування 

частини суверенних прав держави міждержавним 

(наддержавним) організаціям. 

Отже, в рамках Європейського Союзу та Ради Європи 

було утворено своєрідний правовий порядок, спрямований на 

регулювання не тільки відносин між державами Європи, а й 

на формування спільного для них права з чітко визначеними 

цілями, які полягають у забезпеченні інтеграційних процесів, 

спрямованих на зміцнення союзу між європейськими 

державами та народами, підтримання демократії та 

дотримання прав людини.  

 

2.2.  Європейська інтеграція в сучасних умовах 

 

Європейська інтеграція в сучасних міжнародних 

процесах відіграє особливу роль. Вперше термін „інтеграція‖ 

використав американський адміністратор „плану Маршалла‖ 

П. Гофман, запровадивши його в політичний лексикон для 

означення процесів, що розпочалися в Західній Європі. Після 
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Другої світової війни, з початком інтеграції, Європа 

сприймається як єдине ціле зі спільними інтересами, цілями та 

цінностями. Прямим наслідком об'єднання європейських країн 

в ЄС є зростання їх сили та впливу, що сприяє набуттю нового 

виміру політичного й міжнародного життя європейців. 

Сучасний Європейський Союз (ЄС) було 

започатковано у перші повоєнні роки, наприкінці 40-х рр. XX 

сторіччя. Політична складова європейської інтеграції 

розглядалась першочерговим завданням, а економічна 

інтеграція виявилась побіжним процесом. Однак процеси як 

економічної, так і політичної інтеграції в Європі після Другої 

світової війни мали складний та напружений характер. Одним 

із перших свідчень формування нового конфігураційного 

простору у царині економічної інтеграції у повоєнні роки 

Європи стало утворення у 1948 р. митного союзу Бельгії, 

Нідерландів та Люксембургу — Бенілюкс. 

Серед найважливіших причин винекнення європейської 

інтеграції можна виділити такі: 

 потреба взаємного порозуміння між країнами, 

зокрема між Німеччиною та Францією. Після багатьох років 

націоналістичних урядів у Європі, прийшов час на нову якість 

у європейській політиці — час на спільне функціонування та 

співіснування усіх народів Європи. Йшлося насамперед про 

економічне „зв'язування‖ Франції та Німеччини, що 

гарантувало б мир у Європі. Такий погляд мали, зокрема, 

члени французького уряду Ж. Моне та Р. Шуман; 

 потреба миру та безпеки. Нова Європа та 

країни цієї Європи повинні були гарантувати, що більше 

ніколи не повториться жорстокість обох світових воєн. 

Спільне прийняття рішень мало стати перешкодою для появи 

нових конфліктів, а тісна політична та економічна співпраця 

мали стати успішним бар'єром перед комунізмом, який 

набирав усе більших обертів, а також перед економічною 

експансією США в Європі; 
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 сподівання на економічний розвиток та 

добробут. Співпраця в межах об'єднаної Європи мала дати її 

мешканцям економічну стабільність та успіх. Утворення 

спільного ринку мало оптимізувати економічну діяльність та 

розвиток торгівлі в межах цілого континенту. Спільний ринок 

мав бути також гарантією вільного руху осіб, капіталу, товарів 

та послуг; 

 утримання економічного та політичного 

значення на міжнародній арені. 

У травні 1948 року на конгресі в Гаазі, скликаному за 

ініціативи європейських політиків та інтелектуалів, була 

прийнята Політична Декларація, яка закликала усі європейські 
країни до об'єднання. Результатом цього документу стало 

створення 5 травня 1949 року Ради Європи — першої 

європейської організації співпраці. Країнами-засновниками 

Ради Європи були: Бельгія, Велика Британія, Голландія, 

Італія, Люксембург, Франція та скандинавські країни. 

Завданням Ради Європи було зміцнення демократії, охорона 

прав людини та підтримка європейської культурної 

ідентичності. 

Великий внесок у розвиток співпраці зробив план 

відбудови європейської економіки, який був запропонований 

державним секретарем Дж. Маршаллом. Метою плану була 

фінансова та технологічна допомога країнам Європи, а 

умовою її надання було створення спільної комісії, яка мала 

складатися із представників країн, які отримуватимуть 

допомогу. З цією метою була створена Європейська 

Організація Економічної Співпраці. До 1952 р. з цієї допомоги 

у вигляді кредитів скористалося 18 держав, а загальна сума 

допомоги становила приблизно 14 млрд дол.. План Дж. 

Маршалла мав значний вплив на відбудову європейської 

економіки, а особливо на відбудову ФРН. Водночас, план був 

доповненням до політики стримування комунізму, яку 
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проводили США. З політичних причин усі країни, які 

перебували під впливом СРСР, відмовилися від цієї допомоги. 

У травні 1950 року в Парижі міністром закордонних 

справ Франції Р. Шуманом був запропонований новий план 
часткової економічної інтеграції — створення єдиної Європи. 

Ініціатором цього плану був Ж. Моне. У його Декларації, 
виголошеній 9 травня 1950 року, можна знайти такі 

пропозиції: 

- передача французької та німецької видобувної та 

металургійної галузей під спільне наддержавне керівництво! 

- створення спільної економічної бази як передумови 

утворення європейської федерації! 

- звільнення від усіх митних платежів у переміщенні 

вугілля та сталі між країнами-членами новоствореної 

організації скликання міжнародної конференції, яка підготує 

договір, що міститиме вищезгадані пропозиції 

Подальші роки принесли низку інтеграційних ініціатив 

у різних площинах. У 1952 році — у Парижі був підписаний 

Договір про створення Європейського Оборонного Союзу 

(ЄОС). Ідею цього договору Франція висловлювала ще в 1950 
році, так званий План Плевена (Ріеуеп). Членами нового 

Співтовариства мали стати країни-члени ЄСВС, а його 

структура була схожа до структури організаціг попередниці. 

Згідно з Договором, солдати СОЄ мали мати єдину військову 

форму, а військові частини були б перемішані з огляду на 

національність. Передбачено було також одноосібне 

керівництво над 40 військовими частинами Спільноти. Однак 

після підписання Договору, Франція його не ратифікувала. 

Внаслідок бурхливих дебатів, головним аргументом яких було 

обмеження суверенітету, парламент Франції не ратифікував 

Договір про ЄОС, результатом чого була відмова від цілої 

ініціативи. Через два роки зі схожою ініціативою виступив 

міністр закордонних справ Великої Британії Е. Іден. Як 

результат, 23 жовтня 1954 року був підписаний договір про 
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утворення Західноєвропейського Союзу (ЗЄС). Це мала б бути 

міжнародна організація, яка б займалася військовими 

справами, водночас не будучи пов'язаною з ЄСВС та з 

утвореним згодом Європейським Економічним Союзом. 

Після невдалої спроби утворення Європейської 

військової спільноти та Європейської політичної спільноти у 

1954 році Ж.Моне сформулював свої відомі принципи 

європейської інтеграції': 

- економічна інтеграція є первинною за політичну і 

йде знизу догори; 

- провідна роль у процесі інтеграції відводиться 

наднаціональним структурам, на федералістській концепції; 

- розвиток інтеграції повинен відбуватис за 

принципом: від простих форм до складних [3, с. 206]. 

Наступний етап економічної інтеграції країн Західної 

Європи розпочався відразу після початку конференції в 

Мессині, що в Італії, яка відбулася в червні 1955 року. 

Учасниками конференції були міністри закордонних справ 

країн-членів ЄСВС. На конференції утворено групу експертів, 

яка мала підготувати доповідь про можливість розширення 

інтеграції. Доповідь була представлена на черговій зустрічі 

„шістки‖ у 1956 році у Венеції. Доповідь П.Спаака стала 

основою для подальших розмов про інтеграцію. 

Після декількох зустрічей міністрів закордонних справ 

та голів урядів країн-членів ЄСВС, 25 березня 1957 року у Римі 

ці країни підписали два договори: Договір про створення 

Європейського Економічного Співтовариства (СЕЄ) та 

Договір про створення Європейського Співтовариства з 

питань Атомної Енергії (Євратом). Обидва договори набрали 

чинності 1 січня 1958 року. Окрім вищезгаданих договорів, 

було також підписано Конвенцію про Деякі Спільні 

Інституції. Відтак, з'явилися Європейський Парламент та 

Європейський Суд. 
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Наступним етапом стало підписання 8 квітня 1965 року 

(набрав чинності 1 липня 1967 року) Об'єднавчого Договору, 

згідно з яким утворилася спільна для трьох Співтовариств 

Комісія (замінивши Високу Владу ЄСВС та Комісії ЄЕС і 

Євратому). 

Наступний етап економічної інтеграції — створення 

митного союзу відбувся у 1968 р., коли 6 країн-членів ЄЕС 

(Франція, ФРН, Італія, Голландія, Бельгія та Люксембург) 

скасували національні митні тарифи і прийняли єдиний 

митний тариф. Таким чином, процес подальшої інтеграції 

вийшов на якісно новий рівень — рівень наднаціонального 

регулювання не тільки окремої галузі, а усієї економіки країн-

учасниць і поступкою частини суверенітету, зокрема 

„економічного‖. 

Створення „валютної змії‖ (механізму, що регулює 

коливання національних валют країн-членів співтовариства), 

Європейського фонду валютної співпраці в 1973 р., а в 1978 р. 

— Європейської валютної системи мало визначити нову 

якість економічної інтеграції європейських держав. У 1975 р. 

було створено чергову інституцію співтовариства — Суд 

аудиторів, завданням якого був контроль за реалізацією 

бюджету співтовариства. 

У червні 1985 року Європейською Комісією була 

представлена „Біла книга‖ у справі внутрішнього ринку. Цей 

документ разом із підготовленими доповідями вищезгаданих 

комітетів став основою для Єдиного Європейського Акту (ЄЄА), 

підписаного в лютому 1986 року, який модифікував Римські 

Договори і подав програму переходу до 1993 р. до єдиного 

внутрішнього ринку, який базувався на 4 свободах: 

- вільний рух товарів; 

- вільний рух осіб; 

- вільний рух капіталу; 

- вільний рух послуг. 
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Політичні зміни, спричинені падінням Берлінського 

муру та об'єднання Німеччини, розпад СРСР призвели до 

того, що політична інтеграція набрала обертів. У 1990 р. 

Бельгія запропонувала організувати конференцію, на якій 

планувалося напрацювати принципи для поглиблення 

політичного союзу та впровадження спільної валюти. Ця 

конференція завершилася 7 лютого 1992 року у Маастрихті 

підписанням Договору про створення Європейського Союзу. 

У цьому документі зазначено: „Європейський Союз 

будується на основі Європейських співтовариств, 

доповнюючись політикою та формою співпраці, 

встановленими у цьому Договорі. Європейський Союз 

базується на принципах свободи, демократії, поваги до прав 

людини та основних свобод, а також верховенства права; ці 

принципи є спільними для усіх країн-членів союзу‖ [2]. 

Згідно з Маастрихтським Договором, ЄС стоїть на 

трьох стовпах (рис.2.1): 

 

 
 

Рис.2.1 Основи Договору про створення ЄС. 

 

До повноважень відносяться: 

- спільний внутрішній ринок, тобто вільний рух осіб, 

капіталу, товарів та послуг; 

- митний союз; 
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- спільна торговельна політика; 

- спільна сільськогосподарська політика та політика 

рибальства; 

- спільна транспортна та енергетична політика; 

- Європейський Соціальний Фонд; 

- спільна політика з питань охорони навколишнього 

середовища; 

- захист конкуренції; 

- підтримка наукового та технологічного розвитку; 

- охорона здоров'я та споживачів; 

- цивільна оборона; 

- туризм та спорт. 

Спільна Зовнішня Політика та Політика Безпеки 

(СЗППБ) передбачає  зміцнення єдності та незалежності 

Європи, що повинно сприяти збереженню миру, безпеки, 

прогресу на цілому континенті та в світі. Цілі СЗППБ: 

- охорона спільних цінностей, життєвих інтересів, 

незалежності та цілісності ЄС, згідно з принципами Хартії 

Об'єднаних Народів; 

- зміцнення безпеки ЄС та його членів; 

- збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки; 

- підтримка міжнародної співпраці; 

- розвиток та зміцнення демократії, а також 

легітимних урядів та поваги до прав людини та основних 

свобод. 

Співпраця у сфері юстиції та внутрішніх справ 

передбачає, що ЄС зобов'язується: 

- забезпечити громадянам ЄС високий рівень охорони 

з питань свобод, безпеки та юстиції; 

- запобігати  расизму  і ксенофобії, а  також боротися 

з  цими явищами; 

- запобігати організованій злочинності та боротися з 

нею; 
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- боротися з тероризмом, торгівлею людьми, 

торгівлею наркотиками, торгівлею зброєю, корупцією та 

зловживаннями. 

З метою боротьби з цими явищами створено 

європейську поліцію — Європол, а також висловлено 

побажання в майбутньому уніфікувати покарання за такі дії в 

усіх країнах-членах. 

Критерії конвергенції (зближення) — це умови, 

виконання яких дає країнам-членам ЄС право вступу до 

економічного і монетарного союзу і які стосуються цінової 

стабільності, дефіциту бюджету, державного боргу, 

стабільності національної валюти і процентних ставок. 

Маастріхтська угода визначає п'ять критеріїв 

конвергенції, яким має відповідати кожна з країн-членів 

співтовариства, перш ніж вона братиме участь в третьому 

етапі економічного і монетарного (Валютного) союзу. Ось ці 

критерії [1, с. 81]: 

1. Достатній рівень стабільності та стійкість середніх 
темпів інфляції протягом одного року, причому цей рівень не 

повинен перевищувати більше ніж на півтора відсотки три 

найнижчі показники рівня інфляції країн-членів. 

2. Відношення державного дефіциту до валового 

внутрішнього продукту не повинне перевищувати 3%. 

3. Відношення державного боргу до валового 

внутрішнього продукту не повинно перевищувати 60%. 

4. Довгострокова номінальна процентна ставка не 
повинна перевищувати більше ніж на два процентні пункти 

довгострокової процентної ставки в трьох країнах з 

найнижчим показником процентів за банківськими вкладами. 

5. Терміном як мінімум два роки і без значної напруги 
зі сторони відповідної країни нормальне відхилення величини 

обмінного курсу не повинно виходити за граничне значення, 

передбачене механізмом обмінного курсу країни-члена ЄС. 
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Комісія і Європейський центральний банк періодично 

готують звіти про стан виконання позначених критеріїв. 

Важливим елементом формування вищезгаданих критеріїв є їх 

первинна ціль — збалансованість, насамперед, економічного 

розвитку спільноти країн, тобто впорядкованість соціально-

економічної системи всього ЄС, а отже, і зняття напруги у 

відносинах між країнами. 

У 1993 р. Європейська рада на своєму засіданні в 

Копенгагені визнала право країн Центральної та Східної 

Європи вступати до Європейського Союзу за умови 

виконання ними вимог за такими критеріями [2, с. 79]: 

 політичного: стабільність установ, які 

гарантують демократію, верховенство закону, 

дотримання прав людини та захист прав 

меншин; 

 економічного: діюча ринкова економіка; 

 „членського‖: зобов'язання, що випливають з 

факту вступу до ЄС, зокрема, визнання його 

політичних, економічних та монетарних цілей. 

Крім того, ісує й четвертий критерій — „спроможність 

Європейського Союзу абсорбувати нових членів, одночасно 

підтримуючи динаміку європейської інтеграції, є важливим 

фактором спільного інтересу як Союзу, так і держав-

кандидатів‖. 

Прийняття перших трьох критеріїв означає, що країни-

кандидати мають прийняти всю сукупність правових норм 

ЄС, відому як таку, що: 

- визначає кількісну складову політки згуртованості 

або приналежності до демократичних країн і відповідності 

певним вимогам; 

- спрямовану на забезпечення свободи в переміщенні 

товарів і капіталів, свободи для надання банківських, 

страхових та інвестиційних послуг, а також свободу в русі 

робочої сили та визнання професійної кваліфікації в межах 
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єдиного ринку. Цей критерій гармонізує закон про працю та 

соціальне забезпечення системи; 

- регулює конкуренцію та промислову політику, 

корпоративне законодавство, охорону промислових та 

інтелектуальних прав власності, транспорт і телекомунікації. 

Він встановлює стандарти для сільськогосподарської 

продукції, у секторі рибальства та управління якістю 

навколишнього середовища; 

- захищає інтереси споживачів, підтримує і гармонізує 

освіту, науку та дослідження. Він охоплює Митний союз, 

Шенгенську зону, Економічний і Валютний союз та має 

значний вплив на інституційний розвиток нових країн-членів 

ЄС [3, с. 7]. 

Щоб стати членом ЄС, кожна країна-кандидат повинна 

відповідати копенгагенським критеріям, які поділяються на 

економічні, політичні та законодавчі. Наразі приєднання 

країни не є гарантованим. 

Концепція і практика інтеграційної розбудови ЄС 

базується на трьох принципах.  

Перший принцип - інтеграція є засобом, а не метою. Це 

означає, що інтеграція передбачає взаємну вигоду і є не 

панацеєю, а ще одним інструментом для вирішення 

суспільних проблем.  

Другий принцип - інтеграція потребує поступовості і 

руху „крок за кроком‖: зона вільної торгівлі - митний союз - 

спільний ринок - валютний союз з єдиною грошовою 

одиницею та спільною економічною, грошово - кредитною та 

валютною політикою.  

Третій принцип - інтеграція потребує адекватного 

механізму, який дозволяв би, з одного боку, сприймати 

існуючі протиріччя як джерело подальшого розвитку 

інтеграційних процесів, а, з іншого, приймати збалансовані 

стосовно інтересів різних сторін рішення та доводити їх до 

виконання. 
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Фактично, всі три принципи вже задекларовані в 

концепції європейського будівництва, щосвого часу була 

розроблена Жаном Моне і викладена у Декларації Шумана (9 

травня 1950 року). Так, перший принцип євроінтеграції 

присутній у цій концепції у вигляді положення про те, що 

економічне співробітництво між членами нової Європи не є 

самоціллю, однак саме вона найбільш відповідає 

повсякденним практичним потребам учасників, сприяє 

зростанню добробуту народів і, водночас, менше торкається 

таких чутливих царин, як державний суверенітет, національна 

безпека, оборонна і зовнішня політика. 

Другий - фігурує як теза, згідно з якою рух до єдиної 

Європи може бути лише поетапним - від початкових та 

обмежених форм регіональної інтеграції до більш складних і 

широкомасштабних; від митного союзу і спільного ринку 

товарів - до єдиного внутрішнього ринку з вільним рухом 

товарів, послуг, капіталів та осіб, а потім - до економічного і 

валютного союзу й, нарешті, - до політичного союзу. 

(Еволюційну модель поступової, не обмеженої певними 

рамками чіткої і загальної концепції інтеграції на шляху до 

європейської єдності прийнято називати „методом Моне»‖.) 

Третій принцип євроінтеграції міститься в концепції 

Моне як твердження, що Європа не може бути створена 

відразу чи за єдиним планом. Вона будуватиметься на основі 

конкретних досягнень, завдяки яким спочатку виникне 

„солідарність de facto‖. Європейські народи - учасники будуть 

послідовно розповсюджувати цю солідарність на дедалі нові 

області спільної діяльності. Тим самим Моне „... дав 

можливість страху перед конфліктами стати рушійною силою 

європейської консолідації і залишив невизначеними цілі цієї 

консолідації, дозволивши кожному вважати, що Європа йде 

його власним шляхом‖. 

Сьогодні економічний аспект європейської інтеграції 

презентований, у першу чергу, Економічним і валютним 
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союзом (ЕВС), що уособлює тісне переплетіння грошово - 

кредитної політики з економічною (передусім, бюджетною) 

політикою і передбачає гармонізацію (конвергенцію) 

економічної та монетарної політики країн - членів Союзу з 

метою запровадження єдиної валюти - євро.  

Економічний і валютний союз базується на двох 

опорах. Перша - це координація економічної політики (Радою 

та міністрами держав - членів у сфері економіки і фінансів). 

Друга - це здійснення суверенних валютних повноважень 

Європейським центральним банком за взаємодії з 

національними центральними банками (Європейська система 

центральних банків). Прийнято розрізняти участь в ЕВС, яка є 

обов'язковою для всіх членів ЄС, і прийняття євро як єдиної 

валюти. Тобто: від нових членів не вимагається прийняття 

євро на момент приєднання, навіть якщо вони беруть участь в 

ЕВС. 

Політичний аспект євроінтеграції стосується створення 

спільного політичного простору Євросоюзу, основою якого є 

розбудова колективної системи прийняття рішень (Ліндберг). 

Моне зазначав, що заснування Європейської спільноти вугілля 

і сталі має привести до політичного союзу і виникнення 

Сполучених Штатів Європи як вагомої „політичної сили‖, 

оскільки Європейська спільнота вугілля і сталі - це не лише 

організм, здатний вирішити економічні проблеми, а й зародок 

федерації. 

Початком концептуалізації політичних аспектів 

євроінтеграції можна вважати доктрину „солідарної Європи‖, 

яка передбачала інтеграцію економічних політик, а не лише 

ринку, координацію національних політик та передачу 

частини функцій національних держав інститутам Спільноти. 

Сьогодні ця доктрина еволюціонувала у напрямі тези про ЄС 

як про регуляторну державу. Регуляторною є держава, до 

компетенції якої входить відповідальність не стільки за 

надання суспільних благ, скільки за надання цих послуг 
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приватними особами. Теза про регуляторну державу містить 

функціональний і територіальний аспекти. З точки зору 

функціональності, ця теза стверджує, що контроль економіки 

за допомогою регулювання, тобто довготривалого і 

вибірковогонагляду за ринковими процесами і приватними 

підприємствами з боку державних службовців, є обов'язком 

держави. Інакше кажучи, держава зобов'язана не лише 

створити реально конкурентоспроможні ринки і забезпечити 

їх збереження, а й керувати ними шляхом 

коригуванняринковими прорахунками, з одного боку, та 

наслідками ринкової діяльності, - з іншого. 

Територіальний аспект регуляторної держави включає 

такі питання:  

1) яким чином і наскільки жорстким має бути 

регулювання ринкових процесів;  

2) на якому територіальному рівні маєздійснюватися 

державне регулювання та яким чином мають бути 

організовані головні завдання політики регулювання. 

Центральним питанням політичної євроінтеграції є 

питання щодо форми організації європейського політичного 

простору - федерації, конфедерації чи якоїсь альтернативної 

форми. Попри те, що делегування валютного суверенітету в 

історії міжнародного права дотепер завжди пов'язувалося зі 

створенням федеративної держави, системі Європейського 

Союзу, за визнаннямєвропейських дослідників, і сьогодні 

бракує головних ознак державності. Скажімо, запроваджене 

Маастрихтським договором „громадянство Союзу‖ не є 

тотожним державному громадянству. 

Політичні складові європейської інтеграції лишаються 

проблематичними, оскільки Європейський Союз, попри 

перетворення за Лісабонським договором на „єдину 

інтеграційну структуру‖, лишається „форумом, мета якого 

полягає в об'єднанні воль і вольової діяльності його держав - 
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членів у рамках тісних взаємних зобов'язань‖ (Матіас 

Гердеген).  

Наразі найголовнішим завданням ЄС є розробка 

концепції подолання гострих соціально-економічних проблем: 

глобалізація, яка тисне на ЄС ззовні, а також старіння 

населення, яке тисне на нього зсередини. 

Аналіз дотримання цих критеріїв країнами-учасниками 

ЄС і країнами-кандидатами дає можливість визначити, що 

самі критерії є мірою організації (впорядкованості) системи, 

принаймні якщо говорити про економічну складову 

міжнародної інтеграції. 

Переговори про членство в ЄС — це довготривалий 

процес. їх тривалість та перебіг залежать від ступеня 

готовності країни-канди-дата до членства, що, своєю чергою, 

залежить від багатьох чинників, найважливішими з яких є 

такі: 

 прогрес кандидата в імплементації права 

Співтовариств у національне законодавство; 

 можливості для інституційного пристосування; 

 пристосування національних структур 

кандидата до функціонування на єдиному європейському 

ринку. 

Зі сторони ЄС, переговори мають міжурядовий 

характер, головну роль у цьому процесі відіграють країни-

члени, а не Європейська Комісія, як прийнято вважати. 

Учасниками спеціально скликаної для переговорів 

Міжнародної конференції є всі країни-члени (так званий 

колективний негоціатор). 

Економічна та валютна інтеграції в Європейському 

Союзі відбувалися одночасно і були між собою тісно 

пов'язані. Економічна та валютна інтеграція держав 

Європейського Союзу охоплює п'ять основних етапів: 

- Зона вільної торгівлі (відсутність мита на торгівлю 

всередині угруповання); 
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- Митний союз (відсутність мита на торгівлю всередині 

угруповання, спільний митний тариф); 

- Спільний ринок (відсутність мита на торгівлю 

всередині угруповання, спільний митний тариф, вільний рух 

капіталу, послуг, робочої сили); 

- Економічний Союз (відсутність мита на торгівлю 
всередині угруповання, спільний митний тариф, вільний рух 

капіталу, послуг, робочої сили, гармонізація економічної 

політики); 

Повна інтеграція — Економічний та Валютний Союз 

(відсутність мита на торгівлю всередині угруповання, 

спільний митний тариф, вільний рух капіталу, послуг, робочої 

сили, гармонізація економічної політики, спільна валюта, 

єдина грошова політика). 

На саміті ЄС у грудні 2009 р. було ухвалене 

принципове рішення про створення нової наднаціональної 

архітектури нагляду і контролю за фінансовими ринками, 

основу яких мали складати Європейська рада аналізу 

системних ризиків (European Systemic Risk Board, ESRB) та 

Європейська система фінансових контролерів (European 

System of Financial Supervisors, ESFS).  

Європейська рада аналізу системних ризиків як 

незалежний орган ЄС була створена в межах запровадження 

макропруденційного нагляду за фінансовими ринками на рівні 

ЄС з метою запобігання або пом’якшення наслідків системних 

ризиків для фінансової стабільності в Євросоюзі. Вона має 

сприяти нормальному функціонуванню внутрішнього ринку і 

тим самим забезпечити стійкий внесок фінансового сектора в 

економічне зростання. 

Основними завданнями ESRB визначені такі:  

- збір та аналіз необхідної інформації;  

- виявлення та визначення пріоритетності системних 

ризиків;  
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- визначення сфер, де такі системні ризики вважаються 

значними;  

- надання рекомендацій щодо виправлення становища у 

зв'язку з виявленими ризиками;  

- надання, в разі виявлення ризиків або загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути, 

конфіденційної інформації Раді ЄС з оцінкою ситуації для 

прийняття відповідного рішення;  

- здійснення моніторингу результатів застосування 

застережень і рекомендацій;  

- співпраця з органами Європейської системи 

фінансових контролерів, зокрема, з метою визначення 

кількісних та якісних показників для ідентифікації та 

вимірювання системних ризиків;  

- координація своєї діяльності з діями міжнародних 

фінансових організацій, зокрема МВФ і Радою з фінансової 

стабільності (FSB), а також органами макропруденційного 

нагляду за фінансовими ринками інших країн. 

Європейська система фінансових контролерів являє 

собою нову структуру нагляду за фінансовими ринками ЄС. 

До складу ESFS увійшли три новостворені установи: 

Європейський орган з банківської діяльності (European 

Banking Authority, EBA), Європейський орган із страхування 

та пенсійного забезпечення (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority, EIOPA) і Європейський орган 

з цінних паперів та фондового ринку (European Securities and 

Markets Authority, ЕСМА), замінивши відповідно 

Європейський комітет банківського нагляду (CEBS), 

Європейський комітет страхового та пенсійного нагляду 

(CEIOPS) та Європейський комітет регуляторів ринку цінних 

паперів (CESR). 

Нова система нагляду за фінансовими ринками ЄС 

базується на принципах партнерства, гнучкості і 

підпорядкованості, покликана зміцнити довіру між 
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національними наглядовими органами, гарантуючи, крім 

іншого, відповідність їх дій потребам забезпечення фінансової 

стабільності. 

Процес утворення нових наднаціональних органів 

Євросоюзу не обмежується лише фінансовою сферою. 

Економічні проблеми в ЄС породили певні суперечності між 

країнами-членами, зокрема, з питань:  

- посилення бюджетної дисципліни, надання 

фінансової допомоги (протиріччя між країнами донорами та 

реципієнтами);  

- проведення єдиної міграційної політики (перш за все, 

щодо „закриття‖ кордонів для емігрантів та біженців з поза 

меж ЄС);  

- проведення єдиної зовнішньої політики (насамперед, 

щодо участі у військовій операції в Лівії).  

Такі розбіжності ускладнюють функціонування нової 

зовнішньополітичної та дипломатичної інституції – 

Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (ЄСЗД), 

створення якої було однією з вимог Лісабонської угоди. 

Служба призначена для більш чіткої координації 

європейської зовнішньої політики та ефективного 

представництва ЄС за кордоном. 

Під впливом фінансово-економічної кризи в ЄС 

відбувся перехід від політики лібералізації економічної сфери 

до більш жорсткого регулювання з посиленням 

наднаціонального характеру інтеграційного об’єднання. 

Сьогодні ЄС визначив рівень розвитку, який він хоче 

досягти до 2020 року. Тому для ЄС стала вкрай необхідна 

стратегія для того, щоб вийти з кризи сильнішими та 

перетворити Євроспільноту на розумну, стійку і 

всеохоплюючу економіку з високим рівнем зайнятості, 

продуктивності та соціальної згуртованості. 
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„Європа—2020‖ — це стратегія соціально-

економічного розвитку Європейського Союзу на період до 

2020 року. Основні положення Стратегії розвитку ЄС. 

Сьогодні „Європа—2020‖ встановлює бачення 

соціальної ринкової економіки Європи XXI століття. Так, 

Європа—2020 пропонує три взаємопосилюючі пріоритети: 

 розумне зростання: зростання економіки, що 

ґрунтується на знаннях та інноваціях; 

 стале зростання: сприяння більш ефективному 

використанню ресурсів, розвитку більш екологічної та 

конкурентоспроможної економіки; 

 всеохоплююче зростання: стимулювання 

економіки з високим рівнем зайнятості, що сприятиме 

соціальній та територіальній згуртованості. 

Сьогодні ЄС визначив рівень розвитку, який він хоче 

досягти до 2020 року. Існує консенсус з приводу того, що для 

спрямування спільних зусиль і керування прогресом, ЄС 

повинен був спільно погодити обмежену кількість провідних 

цілей на 2020 рік. Ці цілі повинні співвідноситися з темою 

розумного, сталого і всеохоплюючого зростання. Вони 

повинні бути вимірними і відображати різноманітність 

ситуацій держав-членів, а також ґрунтуватися на достатньо 

надійних даних для цілей порівняння. 

На підставі цих критеріїв були обрані нижче подані 

цілі, а їх досягнення матиме вирішальне значення для успіху 

ЄС в 2020 році: 

1. Рівень зайнятості населення віком від 20 до 64 років 

має збільшитися від поточних 69% до принаймні 75%, 

зокрема шляхом більшого залучення жінок, працівників 

літнього віку та кращої інтеграції мігрантів у трудові ресурси; 

2. ЄС прагне інвестувати 3% від ВВП в науково-

дослідну діяльність. Єврокомісія пропонує дотримуватися цілі 

у 3%, в той час як необхідно розробити показник, який би 
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відображав інтенсивність науково-дослідної діяльності та 

інновацій; 

3. Викиди парникових газів мають бути зменшеними 

щонайменше на 20% порівняно з рівнем 1990 р., або з 

урахуванням відповідних умов, на 30%, збільшення частки 

поновлюваних джерел енергії в кінцевому енергоспоживанні 

на 20%, а також досягнення збільшення на 20% ефективності 

використання енергії; 

4. Досягнення цілі у сфері освіти, що полягає у 

подоланні проблеми наявності осіб, що залишають школу, а 

саме скорочення їх кількості до 10% порівняно з теперішніми 

15%, одночасно збільшуючи частку населення у віці 30—34 

років з вищою освітою з 31% принаймні до 40% у 2020році; 

5. Кількість громадян, що живуть на рівні, нижчому за 

національно визначену межу бідності, повинно бути 

зменшеним на 25%, дозволяючи тим самим більше як 20 млн 

осіб вийти з цієї ситуації (межа бідності, визначена на 

національному рівні, визначається як 60 % від середнього 

доходу в кожній державі-члені). 

Єврокомісія висунула сім провідних ініціатив з метою 

сприяння прогресу за кожною пріоритетною темою: 

 „Інноваційний Союз‖ для покращення рамкових 

умов та доступу до фінансування досліджень та інновацій, з 

тим щоб забезпечити перетворення інноваційних ідей на 

продукти та послуги, що сприятиме розвитку та створенню 

робочих місць; 

 „Молодь у русі‖ для підвищення ефективності 

систем освіти та сприяння вступу молоді на ринок праці; 

 „Програма в області цифрових технологій для 

Європи‖ спрямована на прискорення розвитку 

високошвидкісного доступу в інтернет, з тим щоб компанії та 

домогосподарства мали змогу використовувати переваги 

єдиного ринку цифрових послуг; 
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 „Європа з ефективним використанням ресурсів‖ 

для зменшення залежності економічного зростання від 

використання ресурсів, для підтримки переходу до 

низьковуглецевої економіки, збільшення використання 

відновлюваних джерел енергії, модернізації нашої 

транспортної галузі та підвищення енергоефективності; 

 „Промислова політика в епоху глобалізації‖ для 

покращення економічного середовища, особливо для малих і 

середніх підприємств, і для підтримки розвитку міцної та 

сталої промислової бази, що є конкурентоспроможною у 

світовому масштабі; 

 „Програма для нових умінь та робочих місць‖ 

для модернізації ринків праці та розширення можливостей 

людей завдяки розвитку їх навичок протягом життя з метою 

збільшення їх участі у трудовому житті та досягнення кращої 

координації між попитом і пропозицією на трудові ресурси, в 

тому числі шляхом мобільності трудових ресурсів; 

 „Європейська платформа проти бідності‖ — 

спрямована на забезпечення соціально-територіальної 

згуртованості, щоб переваги економічного зростання та 

створених робочих місць розповсюджувалися на якнайширше 

коло населення, а люди, що живуть в умовах бідності і 

соціальної ізоляції мали можливість жити гідним життям і 

брати активну участь в житті суспільства. Ці сім основних 

ініціатив генерують зобов'язання як для ЄС, так і для держав-

членів. 

Отже, Європейський Союз є унікальним явищем у 

системі сучасних міжнародних відносин. Його унікальність 

полягає в тому, що народи і держави, які входять до його 

складу, знайшли найефективніші шляхи та механізми 

гармонійного поєднання національних, міждержавних і 

спільних інтересів у всіх сферах суспільного життя на 

великому геополітичному просторі. Сьогодні не можна 

назвати іншого регіону світу, де різним народам вдалося б 
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забезпечити таку єдність реальних інтересів у сучасному 

житті й ціннісних орієнтацій на майбутнє. 

 

2.3.  Євроінтеграція України: проблеми та 

перспективи 

 

Проблеми європейської інтеграції України у 

загальному спектрі стратегічних завдань її внутрішньої та 

зовнішньої політики посідають одне з провідних місць. Це 

стратегічний напрямок не тільки і не стільки зовнішньої 

політики України, скільки її внутрішньої політики.  

З проголошенням державної незалежності, одним з 

головних чинників захисту національних інтересів України є 

її роль і місце в системі міжнародних відносин як впливової 

європейської держави та ключового суб’єкта міжнародної 

безпеки. Відтак, стратегічним пріоритетом 

зовнішньополітичної діяльності було визначено європейську 

інтеграцію. 

Саме європейська інтеграція є на сьогодні 

безальтернативним зовнішньополітичним курсом держави, як 

запорука зміцнення її міжнародних позицій, набуття 

додаткових гарантій забезпечення територіальної цілісності, 

суверенітету та національно-культурного відродження країни, 

створення передумов для проведення більш ефективної 

оборонної політики, перебудови й підготовки національної 

економіки до функціонування в умовах жорсткої конкуренції 

з економічними системами інших країн. 

Європейський вибір України ґрунтується на життєво 

важливих інтересах та історичному прагненні українського 

народу бути невід’ємною частиною єдиної Європи. Набуття 

членства України у Європейському Союзі сприятиме процесу 

зміцнення глобальної безпеки, забезпечення стабільності та 

уникнення передумов для поновлення штучних бар’єрів між 

країнами пострадянського простору. 
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Тому, вищим політичним керівництвом України 

підтверджено відданість європейським демократичним 

цінностям, правам людини, та верховенству права. Ідея 

європейської інтеграції підтримується більшістю громадян 

України та впливовими політичними силами у державі. 

Отже, стратегічно важливим пріоритетом 

зовнішньополітичної діяльності України є укладення Угоди 

між Україною і Європейським Союзом про асоціацію а також 

Угоди про створення всеосяжної зони вільної торгівлі з 

країнами ЄС. 

З проголошенням Україною державної незалежності, 

одним із стратегічних пріоритетів зовнішньополітичної 

діяльності держави було визначено процес європейської 

інтеграції. Так, у Постанові Верховної Ради Української РСР 

від 25 грудня 1990 р. ―Про реалізацію Декларації про 

державний суверенітет України у сфері зовнішніх зносин‖, 

Уряду було доручено ―…спрямувати зусилля на забезпечення 

безпосередньої участі Української РСР у 

загальноєвропейському процесі та європейських структурах‖. 

У Зверненні Верховної Ради України ―До парламентів і 

народів світу‖ від 5 грудня 1991 р. у зв’язку з підтвердженням 

на референдумі Акта проголошення незалежності 

зазначається: ―Україна як європейська держава готова 

приєднатися до Гельсінського заключного акта, Паризької 

хартії та інших документів НБСЄ‖. 

Акцентуємо увагу на тому, що з прийняттям 

вищезазначених стратегічних документів процес європейської 

інтеграції було визначено одним із стратегічних пріоритетів в 

зовнішньополітичної діяльності України. 

В ―Основних напрямах зовнішньої політики України‖, 

схвалених Верховною Радою 2 липня 1993 р., зазначається: 

―Зовнішньополітичні зусилля України мають бути постійно 

спрямовані на розвиток європейського регіонального 

співробітництва в усіх сферах з метою зміцнення своєї 
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державної незалежності та ефективного забезпечення 

національних інтересів‖. 

З метою розширення формату співпраці між Україною 

та Європейським Союзом, 14 червня 1994 р. у Люксембурзі 

була підписана, а 1 березня 1998 р. набула чинності після 

ратифікації усіма державами – членами ЄС Угода про 

партнерство і співробітництво між Україною і ЄС. 

Зазначеною Угодою було започатковано партнерство між 

Європейським Союзом і його державами-членами, з одного 

боку, та Україною – з іншого. У положеннях стратегічного 

документу визначено такі цілі стратегічного партнерства між 

сторонами, а саме: 

- упровадження політичного діалогу між Україною і 

Європейським Союзом, що сприятиме розвитку тісних 

політичних відносин; 

- сприяння розвитку торгівлі, інвестицій і гармонійних 

економічних відносин між сторонами і в такий спосіб – 

прискоренню їх сталого розвитку; 

- створення основ взаємовигідного економічного, 

соціального, фінансового, цивільного, науково-технічного та 

культурного співробітництва. 

З’ясовано, що з метою консолідації зусиль органів 

державної влади України з питань євроінтеграції, щодо 

створення передумов необхідних для набуття Україною 

повноправного членства в Європейському Союзі, Указом 

Президента України від 11 червня 1998 р була затверджена 

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. 

У Стратегії зазначено, що: ―Національні інтереси 

України потребують утвердження України як впливової 

європейської держави, повноправного члена ЄС. У зв’язку з 

цим необхідно чітко та всебічно визначити 

зовнішньополітичну стратегію щодо інтеграції України до 

європейського політичного, економічного та правового 

простору‖. Стратегією інтеграції України до ЄС визначено 
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комплекс стратегічних завдань, у політичній, економічній, 

правовій та безпековій сферах, що мають бути реалізовані 

компетентними органами державної влади України до 2007 

року для створення передумов для набуття Україною 

повноправного членства у Європейському Союзі. Зазначимо, 

що керівництвом України було визначено пріоритетність 

виконанням органами державної влади у свої діяльності 

зазначених завдань. Від їх успішної реалізації залежатиме 

економічний прогрес та політична стабільність в Україні у 

короткостроковій перспективі. 

Серед основних завдань компетентним органам 

державної влади України з питань європейської інтеграції 

було визначено такі (табл.2.2): 

Таблиця 2.2 

 
Завдання Сутність 

Адаптація законодавства України 

до законодавства ЄС, забезпечення 

прав людини 

Сутність завдання полягає у 

необхідності приведення у 

відповідність національного 

законодавства України із сучасною 

європейською системою права. 

Важливою складовою процесу є 

реформування правової системи 

України на умовах та стандартах, 

які встановлюються у конвенціях 

Ради Європи. Процес адаптації 

законодавства України до 

законодавства Європейського 

Союзу сприятиме розвитку 

політичної, підприємницької, 

соціальної, культурної активності 

громадян України, економічний 

розвиток держави у рамках ЄС і 

сприятиме поступовому 

підвищенню добробуту громадян, 

приведенню його до рівня, що 

склався у державах – членах ЄС 

 



 80 

Продовження табл.2.2 

Економічна інтеграція та розвиток 

торговельних відносин між 

Україною і Європейського Союзу 

Сутність цього завдання полягає у 

необхідності лібералізації та 

синхронізованому відкритті ринків 

ЄС та України; взаємному 

збалансуванні торгівлі; наданні на 

засадах взаємності режиму 

сприяння інвестиціям з ЄС в 

Україну та українським 

експортерам на ринках ЄС; 

запровадженні спільного правового 

поля і єдиних стандартів у сфері 

конкуренції та державної підтримки 

виробників. Важливою складовою 

процесу є  упровадження зони 

вільної торгівлі між Україною та 

Європейським Союзом, що є 

важливою складовою економічної 

інтеграції та розвитку торгівлі між 

Україною і ЄС 

Інтеграція України до ЄС у 

контексті загальноєвропейської 

безпеки 

Сутність завдання полягає у тому, 

що Європейський Союз визнає 

важливу роль України у формуванні 

новітньої архітектури 

загальноєвропейської безпеки у 

третьому тисячолітті. Стратегічно 

важливим є той факт, що 

Європейській Союз прагне спільно 

з Україною розширити співпрацю 

та взаємодію у галузі  безпеки і 

оборони, що має стати для нашої 

держави гарантією національної 

безпеки. Принцип неподільності 

європейської безпеки однаково 

важливий як для України, так і для 

ЄС та його повноправних та 

асоційованих держав-членів 
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Продовження табл.2.2 

Політична консолідація та 

зміцнення демократії 

Сутність завдання полягає у тому, 

що політична консолідація 

передбачає неухильне поглиблення 

політичного діалогу і поліпшення 

загальної атмосфери політико-

дипломатичних відносин між 

Україною та ЄС. Вона спрямована 

на гарантування політичної 

стабільності в Україні і на всьому 

Європейському континенті; 

забезпечення мирного розвитку та 

плідного співробітництва всіх 

європейських націй; зміцнення 

демократичних засад в 

українському суспільстві 

 

Реалізуючи положення Стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу Україною було створено інституційний 

механізм адаптації та сформовано певну нормативно-правову 

базу для послідовної й ефективної реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції. 

Акцентуємо увагу на тому, що необхідність пошуку 

шляхів вирішення зовнішньополітичних проблем та 

вдосконалення зовнішньополітичної діяльності країни з 

реалізацію стратегічного курсу на європейську інтеграцію 

обумовило прийняття Програми інтеграції України до 

Європейського Союзу, що була схвалена Указом Президента 

України від 14 вересня 2000 р. № 1072/2000. Передбачалося, 

що Програма інтеграції України до Європейського Союзу має 

стати головним інструментом загальної стратегії на шляху 

наближення України до ЄС за всім спектром співробітництва 

– політичним, соціальним, фінансовим, економічним, 

торговельним, науковим, освітнім, культурним тощо. Інші 

програми та плани політичного, соціально-економічного 

спрямування, що розробляються або підлягають розробленню 
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органами виконавчої влади, повинні ґрунтуватися на цілях 

цієї Програми. 

Зазначимо, що успішна реалізація завдань з 

європейської інтеграції на сучасному етапі зумовлена 

необхідністю виконання таких завдань, а саме: 

1) адаптація національного законодавства України у 

відповідність до законодавства Європейського Союзу та 

розроблення проектів нормативно-правових актів України з 

урахуванням вимог Європейського Союзу; 

2) створення сприятливих зовнішньополітичних умов 

для забезпечення політичної безпеки України на міжнародній 

арені, а також повноправної участі держави у глобальних та 

регіональних безпекових структурах; 

3) підвищення ефективності координації, взаємодії та 

державного контролю за діяльністю органів виконавчої влади 

України з питань європейської інтеграції; 

4) створення привабливого інвестиційного клімату в 

Україні та залучення міжнародної допомоги Європейського 

Союзу з метою розвитку економіки України; 

5) реалізація комплексних заходів щодо підвищення 

міжнародного іміджу України та рівня поінформованості 

міжнародного співтовариства про суспільно-політичну 

ситуацію у державі; 

6) підготовка та імплементація міжнародних проектів і 

програм з питань спрямованих на розширення формату  

євроінтеграційного співробітництва; 

7) вжиття заходів щодо перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців з питань європейської інтеграції з 

урахуванням відповідного досвіду суміжних із Україною 

держав – членів ЄС тощо. 

Необхідність успішної реалізації стратегічного курсу 

України на Європейську інтеграцію зумовило потребу із 

удосконалення національної системи державного управління 

зовнішньополітичною діяльністю. З цією метою у березні 
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2007 р. між Україною і Європейським Союзом було 

започатковано переговорний процес із підготовки базового 

договору між Україною та ЄС на заміну чинної Угоди про 

партнерство та співробітництво від 14 червня 1994 р. У 2008 

році між сторонами було узгоджено назву нового договору – 

Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. 

Виступаючи на XVII саміті Україна – ЄС, який 

відбувся у Києві 27 квітня 2015 р., Президент України П. 

Порошенко наголосив, що перспектива членства у ЄС є 

стратегічним орієнтиром українських прагнень до 

перетворення і ключовою метою, заради якої проводяться 

реформи. Уперше Україна брала участь у саміті в статусі 

держави, яка уклала Угоду про асоціацію з Європейським 

Союзом. 

Для України європейська інтеграція – це шлях 

модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, 

залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, 

створення нових робочих місць, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, 

вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як 

невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в 

провідних європейських країнах модель соціально-

економічного розвитку. 

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі 

створенням надійних механізмів політичної стабільності, 

демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а 

виконання його вимог – інструментом розбудови 

демократичних інституцій в Україні. Крім того, членство у ЄС 

відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки 

Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з 

європейськими державами у сфері контролю за експортом і 

нерозповсюдження зброї масового знищення, дасть змогу 

активізувати співробітництво в боротьбі з тероризмом, 
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організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною 

міграцією, наркобізнесом тощо. 

Ефективне державне управління передбачає здатність 

країни надавати адміністративні послуги і забезпечувати її 

економічне зростання і конкурентоспроможність на 

міжнародній арені. 

Реформа державної служби значною мірою визначає 

успіх і інших реформ, результати яких безпосередньо 

залежать від якості управлінських рішень державних органів. 

Зобов’язання якнайшвидше провести реформу 

державного управління, зокрема державної служби, 

закріплене в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та 

Програмі діяльності Кабінету Міністрів України. 

Законодавче закріплення нових принципів державної 

служби, гармонізованих з європейськими принципами, є 

одним із завдань Плану заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною і Європейським Союзом на 2014-

2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 17 вересня 2014 року № 847-р, і Плану 

законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого 

Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року 

№ 509-VIII. 

Для виконання зобов’язань, визначених Угодою про 

асоціацію між Україною і ЄС, у співпраці з державними 

органами влади, у тому числі з НАДС, та за участю 

Представництва ЄС в Україні, міжнародних експертів і 

представників громадськості розроблено Стратегію 

реформування державного управління України на 2016-2020 

роки та план заходів з її реалізації, затверджену 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 

2016 року № 474-р. Зазначена Стратегія відповідає 

європейським стандартам належного урядування та 

європейським принципам державного управління програми 

SIGMA. 

http://www.center.gov.ua/component/k2/itemlist/category/92-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.center.gov.ua/component/k2/itemlist/category/92-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D0%BF/paran268#n268
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Також за участю міжнародних експертів ЄС, програми 

SIGMA і представників громадськості була забезпечена 

розробка та прийняття Закону України «Про державну 

службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, який набув 

чинності 1 травня 2016 року. 

Відповідно до плану заходів з реалізації Стратегії та з 

метою ефективного впровадження нової моделі державної 

служби та Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII 

„Про державну службу‖ НАДС у співпраці з міжнародними 

експертами, зокрема експертами програми SIGMA, 

забезпечено прийняття усіх підзаконних актів визначених 

згаданим Законом. Загалом прийнято 41 підзаконний акт (з 

них 24 постанови і 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

України та 16 наказів, які зареєстровано у Міністерстві 

юстиції), серед яких: 

 Положення про Комісію з питань вищого 

корпусу державної служби; 

 Порядок проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби; 

 Типові вимоги до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби категорії «А»; 

 Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, 

які претендують на зайняття посад державної служби 

категорій «Б» і «В»; 

 Порядок проведення атестації осіб, які 

претендують на вступ до державної служби щодо вільного 

володіння державною мовою; 

 Типовий порядок проведення оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців; 

 Типове положення про службу управління 

персоналом державного органу; 

 Питання оплати праці державних службовців. 

Водночас для реалізації положень Закону НАДС 

розроблені проекти законів України „Про внесення змін до 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://www.center.gov.ua/component/k2/item/1950-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4-10122015-%E2%84%96889-vii-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58866
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деяких законів України у зв’язку із прийняттям Закону 

України Про державну службу ‖ (реєстр. № 4526), «Про 

внесення змін до Митного Кодексу України» (реєстр. № 4634) 

та „Про внесення змін до Податкового кодексу України‖ 

(реєстр. № 4635), які схвалені на засіданні Кабінету Міністрів 

України 25 березня 2016 року та внесені на розгляд 

Парламенту. 

Разом з тим, відповідно до плану заходів з реалізації 

Стратегії потребує внесення технічних змін до Закону 

України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII „Про державну 

службу‖ (далі – Закон). У зв’язку із цим, НАДС у співпраці з 

громадськістю, представниками заінтересованих органів, 

міжнародними та вітчизняними експертами підготувала 

проект Закону України „Про внесення змін до Закону України 

„Про державну службу‖ для уточнення окремих положень 

Закону. Зазначений проект Закону схвалено 22 березня 2017 

року на засіданні Уряду та 23 березня 2017 року внесено на 

розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 6227). 

Також у червні 2016 року була сформована та 

розпочала роботу Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби, яка включає 12 членів, представників всіх гілок влади 

України, і також 4 представників громадських об’єднань, 

наукових установ та навчальних закладів. 

Для належної і прозорої організації процесу 

конкурсного відбору на посади державної служби створений і 

функціонує веб-портал вакансій державної служби 

(https://career.gov.ua/). Також інформація про оголошення 

конкурсів на вакантні посади державної служби та результати 

проведених конкурсів розміщується на веб-сайті 

(http://www.nads.gov.ua/). 

Водночас з метою забезпечення визначення 

оптимальної чисельності державних службовців з 

урахуванням функцій та організаційної структури органів 

державного управління, оптимізації чисельності працівників 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58866
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58866
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59031
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59031
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59032
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59032
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61407
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61407
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/490-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/490-2016-%D1%80
https://career.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/
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органів державного управління НАДС у 2016 році у тестовому 

режимі запустила портал автоматизованого збору даних щодо 

кількісного складу державних службовців (ksds.nads.gov.ua). 

Онлайн-система збору даних, розроблена вперше в Україні, 

працює практично в режимі реального часу і охоплює 898 

державних органів (129 органів виконавчої влади та 769 

судової влади). Розробка та впровадження виконані 

Національним Агентством з питань державної служби за 

допомогою команд iGov та Проектного офісу Національної 

ради реформ, без витрат державних коштів. 

Також наказом НАДС від 21 жовтня 2016 року № 223 

затверджено форму звітності КСДС (квартальна) „Звіт про 

кількісний склад державних службовців‖ та Інструкцію щодо 

її заповнення (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

14 листопада 2016 року за № 1477/29607). 

Визначення фактичної чисельності державних 

службовців проводиться НАДС щокварталу (система КСДС). 

Крім того, з метою забезпечення ефективного 

управління людськими ресурсами у сфері державної служби, 

контролю зайнятості на державній службі, сприяння 

прозорості витрат на персонал за підтримки Світового банку 

розроблено Концепцію впровадження інформаційної системи 

управління людськими ресурсами в державних органах та 

плані заходів щодо її реалізації, яку схвалено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 № 844-р. 

Концепція визначає напрями, механізм і строки 

впровадження інформаційної системи управління людськими 

ресурсами (HRMIS) у державних органах. 

З метою забезпечення ефективного впровадження 

реформи державної служби, обговорення проблем і викликів у 

її реалізації, поширення кращих практик управління 

персоналом в органах державної влади та вироблення 

практичних рекомендацій утворено Раду управління 

людськими ресурсами державної служби при НАДС (наказ 

https://ksds.nads.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1477-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1477-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1477-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2017-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2017-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2017-%D1%80
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НАДС від 07 грудня 2017 року № 248), до складу якої 

входитимуть керівники підрозділів управління персоналом 

центральних органів виконавчої влади. 

Крім того, для досягнення цілей Стратегії, НАДС 

розроблено Концепцію створення команди фахівців з питань 

реформ, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 11 листопада 2016 року № 905-р. 

Для забезпечення узгодженості, ефективності та 

результативності реалізації державної політики у відповідних 

сферах, підготовки та реалізації фахівцями національних 

реформ, забезпечення підзвітності і прозорості діяльності 

органів виконавчої влади, а також з метою впровадження в 

роботу органів державного управління сучасних інструментів 

оперативного моніторингу чисельності працівників органів 

державного управління та витрат на оплату їх праці Стратегія 

передбачає проведення функціонального обстеження у 

міністерствах та інших центральних органах виконавчої 

влади. 

Відповідно до плану заходів з реалізації Стратегії в 10 

міністерствах, визначених Кабінетом Міністрів України як 

пілотних, робочими групами на чолі з їх керівниками та/або 

державними секретарями, утвореними Кабінетом Міністрів 

України, було проведено функціональне обстеження. За 

результатами функціональних обстежень, відповідно до 

визначених місій, цілей та сфер державної політики у цих 

міністерствах були утворені відповідні директорати, 

відповідальні за одну/декілька сфер державної політики. 

Проведення функціонального обстеження міністерств, 

визначених Кабінетом Міністрів України як пілотних, сприяло 

оптимізації внутрішньої організаційної структури міністерств, 

шляхом виокремлення в їх апараті окремо структурних 

підрозділів, відповідальних за якість формування державної 

політики, стратегічне планування та координацію реалізації 

відповідної політики (директоратів), а також здійсненню 

http://www.center.gov.ua/component/k2/itemlist/category/182-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://www.center.gov.ua/component/k2/itemlist/category/182-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://www.center.gov.ua/component/k2/itemlist/category/95-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.center.gov.ua/component/k2/itemlist/category/95-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.center.gov.ua/component/k2/itemlist/category/95-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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набору до них (оновленого) персоналу на посади фахівців з питань 

реформ. 

Крім того, НАДС розроблено Концепцію оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади, схвалену 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 

року № 1013-р. 

Концепція визначає керівні принципи організації 

діяльності міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади. 

Також на даний момент здійснюється гармонізація 

Закону України „Про державну службу‖ від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII і проекту нової редакції Закону України „Про 

службу в органах місцевого самоврядування‖ (реєстр. № 2489 

від 30 березня 2015 року), розробленого НАДС. 

Загалом уряд ухвалив більш ніж 33 розпорядженнь про 

схвалення 129 планів імплементації 179 актів законодавства 

ЄС. Зокрема, Кабмін затвердив вісім планів імплементації 13 

актів законодавства ЄС у сфері охорони здоров’я, 43 плани 

імплементації 45 законів ЄС у сфері інфраструктури, два 

плани імплементації двох законів ЄС у сфері юстиції, три 

плани імплементації трьох законів в агросфері, 10 планів 

імплементації 38 актів у сфері економічного розвитку та шість 

планів імплементації дев’яти актів у сфері фінансів, а також 

14 планів імплементації 14 законів ЄС у соціальній сфері, 20 

планів імплементації 20 актів у сфері екології та природних 

ресурсів та один план імплементації одного акта 

законодавства ЄС у сфері освіти.  

Коментуючи досягнення України через рік після 

підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС, 

колишній єврокомісар з питань розширення і політики 

сусідства ЄС Ш. Фюле зазначив, що найкращим стимулом для 

реформ в Україні є перспектива членства у ЄС. 

Обговорення проблеми реалізації інституційного та 

адміністративного потенціалу європейської інтеграції України 

Отформатировано: украинский

Отформатировано: украинский

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-optimiz
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-optimiz
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569
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свідчить про те, що цей процес увійшов у практичне русло. 

Він поєднує три основні напрями діяльності державних і 

недержавних закладів та установ: організаційну, 

інформаційну та безпосередньо практичну. Організаційна 

діяльність передбачає створення необхідної нормативно-

правової бази та формування відповідних органів, закладів і 

установ. Практична діяльність передбачає поступове і 

послідовне включення окремих суспільних структур в спільні 

проекти європейських співтовариств. Інформаційна діяльність 

має на меті подання найширшому суспільному загалу 

об’єктивної інформації про сутність, зміст, цілі та наслідки 

реалізації курсу України на європейську інтеграцію. 

Висновки: Європейський Союз є унікальним явищем у 

системі сучасних міжнародних відносин. Його унікальність 

полягає в тому, що народи і держави, які входять до його 

складу, знайшли найефективніші шляхи та механізми 

гармонійного поєднання національних, міждержавних і 

спільних інтересів у всіх сферах суспільного життя на 

великому геополітичному просторі. Сьогодні не можна 

назвати іншого регіону світу, де різним народам вдалося б 

забезпечити таку єдність реальних інтересів у сучасному 

житті й ціннісних орієнтацій на майбутнє. Формування 

інституційного та адміністративного потенціалу європейської 

інтеграції України представляє собою складний, 

багаторівневий і всеохоплюючий процес організаційної, 

інформаційної та безпосередньо практичної діяльності 

державних і недержавних структур, орієнтованих на 

перспективу набуття Україною членства в Європейському 

Союзі. Європейський вибір України відкриває нові 

перспективи співробітництва з розвинутими країнами 

континенту, надає можливості економічного розвитку, 

зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних 

відносин.  
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3.1. Трансформація систем забезпечення 

міжнародної та європейської безпеки 

 

Людство вступило у нове тисячоліття, в полосу 

радикальних змін світового устрою та глобального 

безпекового простору. Сучасна система міжнародної безпеки 

перебуває в процесі глибокої трансформації, знаходячись під 

впливом процесів глобалізації. Оцінка перспектив розвитку 

міжнародної безпеки потребує вивчення суті епохальних змін 

в міжнародних відносинах, що відбуваються в наш час. Аналіз 

процесів міжнародного життя минулого то сучасності дає 

ключ до розуміння характеру та тенденцій формування 

світового устрою, у якому нам доведеться жити в 

майбутньому. Найбільш ефективним методом визначення та 

прогнозування майбутніх змін є вивчення процесів 

трансформації міжнародної системи безпеки. У наш час вже 

накопичено достатній емпіричний матеріал, який може 

допомогти в цих дослідженнях. З’являються окремі 

фундаментальні праці, присвячені проблематиці глобального 

розвитку міжнародних систем. 

Розвиток країн світу тісно пов’язаний з формуванням 

сучасного глобального простору безпеки і стабільності. У 

третьому тисячолітті будь-яка країна може залишитися поза 

магістрального цивілізаційного розвитку, якщо її лідери не 

враховуватимуть нові вимоги та правила гри, що формуються 

у безпековому просторі. Інтеграційні процеси в сучасному 

світі створили такі могутні міжнародні структури, які вже 

зараз впливають на долю будь-якої держави, нерідко 

незважаючи на норми міжнародного права та існуючі 

міжнародні домовленості. Усталені принципи, на яких 

протягом останніх майже 400 років (після Вестфальського 

мирного договору 1648 р.) будувалася система міжнародних 

відносин, а саме: суверенітет держав, недоторканість 

кордонів, невтручання у внутрішні справи країн тощо - у 
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третьому тисячолітті ставляться під сумнів практикою війни з 

тероризмом, зупинення геноциду та систематичного 

порушення прав людини, підтримки демократії у будь якій 

країні чи регіоні світу. Ці морально-правові імперативи 

виступають в деяких випадках мотивацією діяльності низки 

провідних воєнних потуг світу. Головною метою для багатьох 

держав постає адаптація навколишнього простору безпеки до 

―правил гри‖ глобалізованого світу. При цьому держави 

вимушені брати до уваги морально-етичні критерії оцінки 

своєї політики міжнародною спільнотою. Водночас глобальні 

та регіональні системи безпеки виявилися нездатними 

ефективно реагувати на низку нових загроз воєнного і 

невоєнного характеру. 

Епоха глобалізації починається в середині ХХ ст., коли 

виникають її сучасні моделі, що не тільки у кількісному 

відношенні є вищими за форми більш ранніх епох, але й 

мають у порівнянні з ними безпрецедентні якісні відмінності - 

якщо судити про глобалізацію на підставі того, як вона 

організована та відтворюється. Провідним фактором 

глобалізації безпеки постало створення, застосування і 

розповсюдження ядерної зброї та її носіїв, що об’єднало і 

стиснуло глобальний безпековий простір, відтепер в ньому не 

можна знайти місце, щоб сховатися у випадку світової 

термоядерної війни, що покладе край будь-якому 

відтворенню. Ядерний фактор надав специфіки всім без 

винятку глобалізаційним процесам, тому й епоха глобалізації, 

що триває сьогодні, в безпековому вимірі розпочалася з 

першим використанням ядерної зброї 6-го серпня 1945 р. та 

еволюціонувала з усвідомленням факту смертності людства, 

кінець історії якого може покласти глобальна термоядерна 

війна. 

Глобалізація є процес, що втілює у собі трансформацію 

просторової організації світу та його регіонів, соціальних 

відносин та взаємодій – що вимірюється за допомогою таких 
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показників, як їх тривалість, інтенсивність, швидкість і вплив, 

- які породжують міжконтинентальні або міжрегіональні 

потоки та структури активності, взаємодій та проявів влади. 

Сучасна стратегія міжнародної безпеки має вирішувати 

глобальні проблеми уважно та послідовно, приділяючи 

належну увагу зваженому балансу у своїй діяльності. Вона не 

може собі дозволити зосереджуватись на одних проблемах за 

рахунок інших чи настільки фокусуватися на сучасних 

проблемах, що забувати про майбутні, що можуть сильно від 

них відрізнятися. 

З цих причин стратегія міжнародної безпеки має 

враховувати фундаментальні елементи глобальних проблем і 

приділяти належну увагу кожному з них. 

Відвернення глобальних конфліктів, тяжка робота на 

благо світу – це основна мета, заради досягнення якої 

національна стратегія безпеки повинна зосередитись на 

паралельному і взаємно підсилюючому знешкодженні всіх 

цих загроз. З цієї причини мають прагнути до більш тісної 

співпраці демократичні союзники та партнери. В даній 

ситуації потрібен багатонаціональний підхід, бо самостійно 

жодна держава не зможе виділити необхідну кількість 

ресурсів та сконцентрувати всю силу волі, яка б дозволила 

попередити загрози або вирішити глобальні проблеми на 

прийнятному рівні. 

Стратегія міжнародної безпеки повинна працювати в 

небезпечному, швидкоплинному світі глобалізації та 

постійних змін в умовах непередбачуваного майбутнього з 

кількома варіантами розвитку подій. 

Існує низка причин, з яких глобалізація безпеки є 

незворотною. По-перше, технологія, включно з 

вдосконаленням військової техніки, сама по собі є досить 

потужною рушійною силою глобальних процесів. 

Транскордонні потоки інформації будуть зростати незалежно 

від рішень політиків. По-друге, системи міжнародного 



 96 

управління (норми й інститути) більш розвинені зараз, ніж 

коли-небудь в історії людства. По-третє, незважаючи на 

драматичність сучасної світової кризи кінця першого 

десятиліття ХХІ-го століття, її не можна порівняти з такою 

кінця 20-х – 30-х рр. ХХ ст., що врешті призвела до Другої 

світової війни. 

Основи нинішньої глобалізації закладалися відразу 

після Другої світової війни. Стратегія цього складалася із 

трьох елементів: забезпечення безпеки, демократизація й 

економічний розвиток. Були створені відповідні інститути: 

НАТО, система підтримки 15 демократичних 

(некомуністичних) режимів, програми відновлення Німеччини 

та Японії, ГАТТ, МВФ і Всесвітній банк. 

Безпека можлива лише в умовах сталого розвитку, за 

якого задоволення нинішніх потреб людства не приноситься в 

жертву здатності до цього майбутніх поколінь. Для 

досягнення цієї мети необхідно міжнародне співробітництво. 

В українському ―Політологічному енциклопедичному 

словнику‖ безпека трактується як ―діяльність людей, 

суспільства, держави, світового співтовариства народів щодо 

виявлення (вивчення), запобігання, послаблення, усунення 

(ліквідації) і відвернення загрози, здатної згубити їх, 

позбавити матеріальних і духовних цінностей, завдати 

невідшкодовних збитків, заблокувати шляхи для прогресив- 

ного розвитку‖. 

„Безпека суспільства‖ (societal security) - загальний 

термін для визначення зусиль, спрямованих на подолання 

сучасних загроз безпеці. Поняття «безпеки суспільства» 

сформувалось внаслідок усвідомлення феноменів 

ідентичності та згуртованості суспільства як джерел 

нестабільності або стабільності. Найбільш впливовою ідеєю 

концептуального розширення досліджень безпеки у 1990-х 

роках Копенгагенської школи стало поняття безпеки 

суспільства. Концепція фактично зводиться до невійськових 
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загроз та невійськових рішень, коли суб’єктом є не держава 

(національна безпека), чи індивідууми (особиста безпека та 

захищеність), а суспільство. Копенгагенська школа 

долучилась до розвитку поняття безпеки, виділивши 

відповідні дисципліни (вивчення безпеки, стратегічні 

дослідження, міжнародні відносини, аналіз конфлікту). 

Завдяки цьому з’явилась змога досліджувати вбивство людей 

за політичними мотивами їх власним урядом чи іншими 

сегментами суспільства та можливість обґрунтування загибелі 

осіб внаслідок соціального будівництва, незважаючи на те, 

наскільки абстрактними та суб’єктивними вони можуть бути. 

Безпека суспільства стосується спроможності суспільства 

продовжувати існування в його існуючому стані за мінливих 

умов, викликаних глобалізацією та гіпотетичних чи реальних 

загроз. Для такої безпеки існує загроза, коли суспільства 

вбачають небезпеку для ідентичності. Безпека суспільства – 

це новий вимір, який піддається подальшому аналізу. Він 

покликаний заповнити відстань між безпекою держави та 

захищеністю людей. Термін „безпека суспільства‖ вперше 

вжив Б. Бузан у книзі „Люди, держави та страх‖ (1991). 

Безпека суспільства залишається сектором державної 

безпеки, але вона також є об’єктом безпеки із власними 

правами. В той час як державна безпека визначається 

загрозами для суверенітету (якщо держава втрачає 

суверенітет, вона не зможе існувати як держава), безпека 

суспільства стосується тільки загроз для ідентичності 

суспільства (якщо суспільство втрачає ідентичність, воно не 

виживе як суспільство). 

Ієрархія загроз виглядає наступним чином: 

ідентичність, згуртованість, права меншин, демографічні 

зміни, екстремізм, сепаратизм, культурна ідентичність, 

регіоналізм, релігійна ідентичність, історичне минуле, 

бідність, мова, міграція, сім’я. 
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У наукових дослідженнях виокремлюються такі 

аспекти змісту безпеки, як внутрішня безпека (стабільність і 

гармонія суб’єкта) та зовнішня безпека (відсутність загроз з 

боку інших суб’єктів). 

Отже, залежно від умов класифікації, в науковій та 

літературі об’єкти безпеки можна визначати (і цей список не є 

закритим):  

 за територіально-просторовою ознакою – 

індивідуальні, суспільні (групові), державні (національні), 

локальні, транс- регіональні, субрегіональні, регіональні, 

глобальні (світові, універ- сальні); · 

 за сферами забезпечення необхідних умов 

життєдіяльності: політичний, економічний (поділяється на 

фінансовий, технологіч- ний, ресурсний, аграрний, 

продовольчий тощо), екологічний, сус- пільний, військовий 

(мілітарний), демографічний, культурний, ідеологічний, 

інформаційний; ·  

 за формою вираження – матеріальні й духовні 

цінності, національні інтереси. 

Загалом у міжнародних відносинах основним 

критерієм типології безпеки слугує поділ безпеки на 

національну/внутрішню (безпеку держави) і міжнародну 

безпеку. 

Новiтнi виклики та загрози європейськiй безnецi 

змусили європейцiв по-новому поглянути на проблематику 

своєї безпеки, а також переоцiнити роль традицiйних 

безпекових iнституцiй. Так, попри досить тривалу iсторiю 

європейських iнтеграцiйних процесiв, саме на початку 90-х 

років минулого столiття чинники безпеки почали вiдiгравати 

роль, мабуть, найпотужнiшого стимулу та орiєнтиру їхньої 

подальшої еволюцiї. Iснування загроз системного характеру 

пов’язане iз загальною динамiкою розвитку системи 

мiжнародних вiдносин. 
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3.2. Об’єднана Європа у ХХІ столітті 

 

Процеси інтеграції, що розгорнулися на 

Європейському континенті після Другої світової війни, 

характеризувалися як кількісними перетвореннями 

(розширення), так і якісними (консолідація європейської 

спільноти). Європейський Союз - найважливіша європейська 

організація, що набуває рис наддержавності, постає як один з 

найвпливовіших глобальних акторів. Перед ЄС постає задача 

ефективного забезпечення власної безпеки. Черговий етап 

розширення Європейського Союзу, поставив перед ЄС задачу 

побудови безпечного середовища біля своїх кордонів, 

створення певного „кола друзів‖ - демократичних держав з 

належним управлінням, які б проводили дружню, 

прогнозовану проєвропейську політику. Перед ЄС постає 

також складне завдання забезпечення власної енергетичної 

безпеки. Невирішені регіональні конфлікти, незавершеність 

внутрішніх перетворень у сусідніх країнах, неефективність 

держави, що породжує корупцію, зловживання владою та 

злочинну діяльність - ось головні загрози для розширеної 

Європи. 

Вибір оптимальної моделі європейської інтеграції – 

питання, яке супроводжувало формування європейських 

співтовариств і Європейського Союзу на всіх етапах. Ідеї 

європейської інтеграції спираються на тривалу історичну 

традицію, що включає досвід Римської імперії, імперії Карла 

Великого, Священної Римської імперії, імперії Наполеона, 

дискусій про створення Сполучених Штатів Європи початку 

ХХ ст., інтеграційних процесів, які розпочалися після Другої 

світової війни. Після закінчення Другої світової війни 

європейські країни розпочали пошук стратегій розвитку з 

метою не допустити, щоб на європейський континент 

повернулася війна, і гарантувати тривалу безпеку його 

народам. Інтеграційні процеси економічного характеру в 
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Західній Європі розпочалися з утворення Бенілюксу (1948 р.), 

Європейського об’єднання вугілля та сталі (1951 р.). Проте 

лише ініціатива 1957 р. щодо створення єдиного економічного 

простору „європейською шісткою‖ започаткувала новий 

рівень міжнародної співпраці, який виявився надзвичайно 

успішним. 

Сучасний статус ЄС став результатом специфічної 

форми регіональної співпраці, що розвивалася разом із 

глибокою відданістю ідеалам демократії, прав людини та 

верховенства права. Європейська єдність – об'єктивний 

процес – підготовлена попередніми міжнародними 

договорами – Маастрихтським (1992), Амстердамським (1997) 

і Ніццьким (2001). В економічній і політичній галузях 

Європейський Союз домігся вагомих результатів. 

За п’ятдесят років країни, котрі взяли участь у ЄЕС, 

досягли високого добробуту і стабільності. Крок за кроком 

організація вийшла за межі суто торгового блоку, що 

координував торгову політику країн-членів і встановлював 

спільні тарифи. 

Незважаючи на побоювання скептиків, Європа все-таки 

об'єдналася, і об'єднана Європа виявилася провідною 

економічною державою, яка спроможна конкурувати зі 

Сполученими Штатами Америки й азіатськими економіками й 

на рівні обговорювати питання міжнародної торгівлі й 

фінансів. 

Завершення формування єдиного економічного 

простору й утворення Європейського валютного союзу 

актуалізувало питання політичної взаємодії 12 країн-

засновниць Європейського Союзу. Багато хто розраховував на 

те, що створення єдиного політичного й економічного 

простору відповідно Маастрихтського договору (1992), 

дозволить Європі повернути свою колишню велич, але вже в 

новій політичній формі. „Європа‖повинна була стати новою 

наддержавою, причому з економічного, політичного і 
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військового боку. Вона могла знову стати найважливішим 

гравцем на світовій арені. У 1990-х роках багато європейців 

могли з упевненістю говорити про те, що могутність 

об'єднаної Європи відродить, нарешті, глобальну 

„багатополярність‖.  

Намагання держав Європейського Союзу посилити 

військово-політичну інтеграцію здійснювалося шляхом 

зміцнення та формування інституційної основи та 

―оперативного виміру‖ Західноєвропейського союзу, 

невід’ємної складової ЄС. Держави ЄС досягли істотних 

результатів у рамках Маастріхтського та Амстердамського 

раундів підготовки та доповнення Договору про 

Європейський Союз. Були сформовані необхідні умови для 

переходу від цілі утворення спільної європейської оборонної 

політики в практичну площину. Ліквідувавши юридичні 

перешкоди щодо поширення СПБО (спільної політики 

безпеки і оборони) на всі ―сфери зовнішньої політики та 

політики безпеки Союзу‖ та розширивши компетенції СПБО, 

країни ЄС розпочали розбудову ―оборонного компонента‖ в 

складних перемовинах зі США в форматі НАТО. 

Економічні успіхи інтеграції перетворили ЄС в одного 

з лідерів міжнародних політичних відносин. Спільна зовнішня 

політика ЄС є порівняно новим напрямком європейської 

інтеграції (1999 р.), який викликає гострі суперечки як між 

країнами-членами ЄС, так і за його межами. Незважаючи на 

це, нинішній Європейський Союз, до якого входить 27 

держав, є політичною організацією, що діє в усіх сферах, де 

людство зіштовхується з найбільшими викликами сучасності. 

Європейський Союз має 130 представництв у різних 

державах світу та в міжнародних організаціях, які опікуються 

питаннями співпраці у справах торгівлі, енергетики, довкілля, 

прав людини та боротьби проти міжнародної злочинності. ЄС 

підтримує ідею багатостороннього підходу до розв’язання 
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проблем і ухвалення рішень й активно співпрацює в ООН, 

СОТ та інших інституціях світового врядування. 

Процес розширення ЄС після закінчення „холодної 

війни‖ у Європі потребував надання допомоги країнам 

перехідного періоду 

Південної Європи, а згодом – країнам Центральної та 

Східної Європи здійснити перехід до ринкової економіки і 

відкритого суспільства. Цей досвід ЄС намагається 

використовувати в інших регіонах, аби допомогти іншим 

країнам досягти такого самого рівня добробуту і стабільності. 

Європейський Союз — найбільший світовий донор 

міжнародної допомоги. Нині ЄС надає 60% усієї офіційної 

світової допомоги на потреби розвитку. Сама тільки 

Європейська комісія виділяє понад 7 мільярдів євро. Ці кошти 

направлені на боротьбу проти бідності йгуманітарну допомогу 

всім країнам і регіонам, котрі її потребують. 

Зовнішньополітична діяльність ЄС охоплює 

найрізноманітніші сторони міжнародного життя від 

регіональної політики до протидії міжнародному тероризму, 

боротьби проти змін клімату та ВІЛ/СНІДу чи розв’язання 

найгостріших конфліктів планети. Серед актуальних завдань 

сьогодення – наголошує Беніта Ферреро-Вальднер, 

Європейський комісар у справах зовнішніх відносин і 

європейської політики сусідства – створення інструментів 

швидкого реагування на гуманітарні кризи чи поліційних і 

військових місій, які можна використовувати для миротворчої 

діяльності в різних регіонах планети (Ліван, Західні Балкани 

чи Демократичну Республіку Конго). ЄС відіграє важливу 

роль у віднаходженні шляхів урегулювання конфлікту на 

Близькому Сході чи ситуації навколо іранської ядерної 

програми. У питаннях боротьби проти змін клімату й у сфері 

енергетичної безпеки ЄС утримує світове лідерство за 

фінансовою та політичною участю. Поширення зони миру і 
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стабільності в Європі і в інших частинах планети – стратегія 

ЄС на наступні півстоліття. 

Перемоги ЄС виглядають особливо переконливо на тлі 

численних перешкод, що виникали впродовж усього його 

існування. В умовах глобалізації, поширення і поглиблення 

інтеграції в ЄС очевидною стала необхідність прийняття 

європейської конституції, що повинна стати символом 

об’єднаної Європи. 

Процес європейської інтеграції, поява та діяльність 

функціональних співтовариств неминуче сприяло появі теорій 

і концепцій, які стали теоретичною базою для поглиблення 

співпраці. Політичні й економічні теорії, що пов’язані з 

процесом європейського будівництва, були покликані 

аргументувати поглиблення і поширення інтеграційних 

процесів у Західній Європі. 

Ці концепції містять визначення сутності, рушійних 

сил, інституційної архітектури об’єднаної Європи, а також 

впливу, який євробудівництво здійснює на національні 

держави. 

Після чергового етапу розширення Європейського 

Союзу новим інструментом відносин ЄС з країнами-сусідами 

є Європейська політика сусідства (ЄПС), що передбачає 

організацію співпраці за багатьма стратегічно важливими для 

ЄС напрямами, але не передбачає перспективи членства. Її 

розвитком є концепція політики Східного партнерства. Східне 

партнерство, як і ЄПС, базується на Європейській стратегії 

безпеки - ключовому документі ЄС у цій сфері. Отже, для 

Європейського Союзу важливим є перетворення політики 

Східного партнерства на дієвий механізм співпраці з 

країнами-партнерами, що сприяв би побудові безпечного 

середовища у регіоні своєї дії, і, таким чином, зміцненню 

європейської безпеки. Україна, здійснюючи стратегічний курс 

на євроінтеграцію, повинна вигідно використовувати 

можливості, що їх пропонує Східне партнерство, і віднайти 
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своє місце у європейському безпековому просторі, стати його 

важливою складовою частиною. 

Ключовим документом в сфері європейської безпеки є 

так звана Європейська стратегія безпеки, прийнята 12 грудня 

2003 року. Цей документ має загальний характер і визначає 

основні концептуальні підходи Європейського Союзу до 

проблем забезпечення безпеки, визначає основні загрози та 

виклики, а також заходи та методи їх подолання. 

Серед основних загроз названі тероризм, 

розповсюдження зброї масового ураження, регіональні 

конфлікти, організована злочинність. Окремо серед інших 

загроз слід виділити неналежне управління, зловживання 

владою та неефективність державних інститутів, оскільки це 

створює підґрунтя для конфліктів, злочинності, породжує 

корупцію та нестабільність. Отже, певні прояви слабкості та 

державної неефективності, особливо у близькому прикордонні 

Європи, є загрозою для безпеки Євросоюзу. 

Об'єднана Європа у ХХІ столітті постає як глобальний 

актор, який прагне забезпечити свою безпеку шляхом 

створення демократичного, передбачуваного та стабільного 

оточення.  

 

3.3. Міжнародні організації та сучасна система 

міжнародної безпеки 

 

Європейська система безпеки зіткнулась з новими 

небезпечними викликами, які загрожують їй як ззовні у 

вигляді агресивних дій однієї сторони проти іншої, так і з 

середини – тероризм, радикалізм, масштабна нелегальна 

міграція. Ключовими міжнародними організаціями у 

європейському просторі є – ООН, ЄС, НАТО і ОБСЄ.  

ООН як провідна глобальна установа забезпечення 

міжнародної безпеки. Організація Об'єднаних Націй та її 

органи відіграють важливу роль у запобіганні й усуненні 
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міжнародних конфліктів і ситуацій, що можуть призвести до 

міжнародних непорозумінь або викликати міжнародний спір і 

продовження яких може загрожувати міжнародному миру і 

безпеці. Вирішення міжнародних спорів мирним шляхом 

здійснюється трьома головними органами ООН: Радою 

Безпеки, Генеральною Асамблеєю і Міжнародним судом. 

Статутом ООН визначено такі цілі організації:  

- підтримувати міжнародний мир та безпеку;  

- розвивати дружні відносини між націями на основі 

поваги принципу рівноправ’я і самовизначення народів;  

- здійснювати співробітництво для розв’язання 

міжнародних проблем економічного, соціального, 

культурного і гуманітарного характеру та для заохочення і 

розвитку поваги до прав людини і основних свобод;  

- організовувати і погоджувати дії націй для 

досягнення цих спільних цілей. 

Діяльність організації грунтується на таких принципах:  

- суверенна рівність усіх держав-членів;  

- вирішення країнами-членами своїх міжнародних 

спірних питань мирними засобами і так, щоб не загрожувати 

миру, безпеці та справедливості;  

- утримання будь-якої держави від загрози силою або 

застосування сили проти інших держав;  

- надання державами-членами допомоги ООН в усіх її 

діях, які здійснюються відповідно до Статуту, й утримання від 

допомоги будь-якій країні, проти якої ООН вживає заходів 

превентивного або примусового характеру;  

- забезпечення дотримання країнами, які не є членами 

ООН, тих самих принципів, оскільки це необхідно для 

підтримання міжнародного миру і безпеки;  

- невтручання у справи, які стосуються внутрішньої 

ком- петенції будь-якої держави. 

Членами ООН можуть бути всі миролюбні держави, які 

беруть на себе зобов’язання дотримуватися Статуту і, на 
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думку ООН, можуть і прагнуть ці зобов’язання виконувати. 

Нових членів приймає Генеральна Асамблея за рекомендацією 

Ради Безпеки. Рада Безпеки ООН. 

Рада Безпеки, згідно зі Статутом, несе головну 

відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки. 

Кожен член Ради має один голос. Для прийняття рішень з 

питань діяльності ООН потрібно дев´ять голосів, включаю- чи 

голоси всіх п´яти постійних членів Ради.  

Генеральна Асамблея ООН розглядає можливість 

використання положень Статуту для обговорення спорів або 

ситуацій, згідно із ст. 11 Статуту і за умови додержання ст. 12 

можливість внесення рекомендацій. Якщо спір не передано на 

розгляд Ради Безпеки, то на підставі статей 11, 12, 14, 35 

Статуту повноваження з врегулювання спорів переносяться на 

Генеральну Асамблею. Її рішення також матимуть 

рекомендаційний характер для сторін, що спорять. На відміну 

від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має приймати 

рішення, обов´язкові для виконання всіма членами ООН. 

Виходячи із ст. 92 Статуту ООН, Міжнародний суд є 

головним судовим органом ООН. Міжнародний суд 

складається з п'ятнадцяти суддів,  що складають колегію, 

обраних незалежно від їх громадянства з числа осіб високих 

моральних якостей, та задовольняють вимогам, що 

пред'являються до їх країн для призначення на вищі судові 

посади, або які є юристами з визнаним авторитетом в галузі 

міжнародного права. Члени Суду обираються Генеральною 

Асамблеєю і Радою Безпеки з числа осіб, занесених до списку 

за пропозицією національних груп Постійної палати 

третейського суду. Компетенція Суду поширюється тільки на 

спори між державами. Суд не може розглядати спори між 

приватними особами і державою і, тим більше, між 

приватними особами. Однак і спори між державами можуть 

розглядатися лише за згодою всіх сторін. Таким чином, 
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компетенція Суду є для держави не обов'язковою, а 

факультативною. 

Європейський союз (ЄС), створений на підвалинах 

Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) з метою 

економічної та політичної інтеграції, піднесення економіки та 

життєвого рівня населення європейських країн. 

Важливим досягненням у справі інтеграції у сфері 

озброєнь стало створення Європейського Агентства з питань 

оборони, схвалене на саміті ЄС у Брюсселі в 2004 році. Нова 

структура розбудовує оборонні спроможності та координує 

співпрацю  європейських виробників зброї та військової 

техніки. 

Аналізуючи перспективи європейської політики у 

галузі безпеки і оборони, можна говорити, що 

трансатлантичні зв’язки, принаймні, у коротко - і 

середньостроковій перспективах зберігатимуть свою ключову 

роль. Це пов’язано з тим, що суто європейський оборонний 

потенціал ще довго буде недостатнім, порівняно з 

можливостями Північноатлантичного альянсу, для 

ефективного реагування на сучасні виклики. 

Попри юридичну обов’язковість спільних 

комунітарних норм ЄС в сфері безпекової та оборонної 

політики, перебіг еволюції СЄПБО перебуває в значній 

залежності від національних безпекових політик країн-членів 

ЄС. 

У документі „Перегляд Європейської політики 

сусідства‖ (далі – Перегляд ЄПС), оприлюдненому 18 

листопада 2015 року, безпека визначена одним із пріоритетів: 

„новий фокус на безпеці відкриє широкий спектр нових сфер 

співпраці в рамках ЄПС‖. 

Попередження конфліктів пропонується здійснювати 

шляхом їх раннього виявлення та попередження, для чого має 

бути розроблений постійно діючий механізм та вироблена 
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готовність Євросоюзу адекватно і своєчасно зреагувати на 

нову загрозу. 

Для боротьби з тероризмом і радикалізмом Брюссель 

пропонує країнам-сусідам посилити взаємодію у протидії 

фінансуванню тероризму, втягуванню молоді в терористичні й 

радикальні рухи, нелегальній міграції і торгівлі зброєю. 

Передбачається активне залучення організацій 

громадянського суспільства та використати вже наявних в ЄС 

платформ Мережі попередження про радикалізацію 

(Radicalisation Awareness Network), Європолу (Europol), 

Євроджасту (Eurojust), підрозділів фінансових розслідувань. 

У реформуванні секторів безпеки країн-сусідів ЄС 

планує допомогу шляхом консультацій, підтримки безпекових 

програм, розвитку безпекових інституцій і можливостей та 

діалогу з громадянським суспільством. Наприклад, в Україні з 

2014 року діє Консультативна місія ЄС з реформи цивільного 

сектору безпеки (КМЄС).  

Роль НАТО у формуванні сучасної системи 

міжнародної безпеки. Створенню Організації 

Північноатлантичного договору значною мірою  передувало 

значне загострення воєнно-політичних відносин між 

державами –переможцями у Другій світовій війні. 

Основна роль НАТО – гарантувати безпеку й 

територіальну цілісність держав-учасників, яка залишається 

незмінною. Основну мету НАТО досягає шляхом 

забезпечення розвитку демократичних інститутів і мирного 

врегулювання спорів; стримує й захищає від загрози агресії 

будь-яку державу-учасника; зберігає стабільність в Європі. 

Сучасні загрози пов’язані з численними серйозними 

ризиками: міжнародний тероризм, розповсюдження зброї 

масового знищення, некерованість країн, що зазнали краху 

державної влади, організована злочинність, погіршення 

екології та пов’язані з цим загрози безпеці, природні та 

техногенні катастрофи, та інші. Щоб ефективно боротися з 
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загрозами необхідно розвивати широке партнерство і 

взаємодію між НАТО та Європейським Союзом. Ці дві 

організації мають спільно ефективно працювати у сфері 

безпеки та оборони, тим більш, що переважна більшість 

європейських держав сьогодні входять до складу обох 

структур.   

НАТО раз на 10 років змінює концепцію і розробляє 

нову стратегію. Причин потреби розробки нової Стратегічної 

Концепції є багато. До головних із них варта віднести: 

необхідність вироблення нового концептуального підходу з 

чітким стратегічним баченням, чіткими пріоритетами і чітким 

відчуттям ресурсів; втрата актуальності діючої Стратегічної 

Концепції 1999 року, яка не враховує значні події і зміни в 

міжнародній безпеці; необхідність врахування нових загроз: 

до загроз тероризму і організованої злочинності добавились 

загрози енергетичній безпеці, кібер-атак і боротьба за джерела 

ресурсів; початок глобальності дій Альянсу з виходом за межі 

традиційної євроатлантичної зони відповідальності; поява і 

розвиток Європейської Політики Безпеки і Оборони; 

розширення співробітництва Альянсу з країнами з усього 

світу; збільшення кількості країн-членів і перспективи 

продовження розширення; втрата ефективності діяльності 

структури НАТО в сучасних умовах.   

У нинішніх умовах НАТО залишається головним 

гарантом безпеки в Європі. НАТО дещо змінив підходи до 

колективного гарантування безпеки. Схвалена на Уельському 

Саміті НАТО «Концепція рамкових країн» (Framework Nations 

Concept) дозволяє об’єднувати багатонаціональні зусилля в 

рамках груп країн-членів Альянсу для колективного 

вирішення спільних для них завдань і протидії спільним 

викликам. Тоді ж була створена перша група із десяти країн за 

сприяння Німеччини як рамкової країни. Наступна група із 

семи союзників, за сприяння Великої Британії як рамкової 

країни, підписала 30 листопада 2015 року у Лондоні 
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відповідний меморандум і створила Об’єднані експедиційні 

сили (Joint Expeditionary Force) чисельністю 10 тис. осіб, які 

здатні швидко розгортатись та проводити увесь спектр 

операцій, включаючи операції високої інтенсивності Такий 

підхід підвищує здатність Альянсу цілеспрямовано реагувати 

на нові загрози. 

НАТО, на відміну від ЄС, створює саме військово-

безпековий простір на своїх кордонах, залучаючи країн-

партнерів, включаючи й Україну, до власних механізмів 

безпеки. З цією метою, Альянс започаткував Платформу 

взаємосумісності (Interoperability Platform), спрямовану на 

підвищення оперативної сумісності між країнами-партнерами, 

з Україною включно, і силами НАТО, та практично долучився 

до реформування системи безпеки й оборони України. Цим 

само Альянс сприяє підвищенню здатності країн-партнерів 

протидіяти новим загрозам як самостійно, так і в співпраці з 

НАТО.  

Роль Організації з Безпеки та Співробітництва у 

Європі у становленні і розвитку міжнародної безпеки. 
Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), що 

раніше називалася Нарадою з безпеки і співробітництва в 

Європі (НБСЄ), було започатковано як політичний консульта- 

тивний орган, до якого ввійшли країни Європи, Центральної 

Азії та Північної Америки. В січні 1995 року вона набула 

статусу міжнародної організації. 

Дяльність ОБСЄ традиційно будується за трьома 

основними вимірами: воєнно-політичному, економічно-

екологічному і „людському‖ (права людини і розвиток 

демократичних інститутів). 

Воєнно-політичний вимір ОБСЄ не тільки фіксує 

загальні принципи взаємовідносин держав та їх поведінки у 

питаннях національної та міжнародної безпеки, але й включає 

більш конкретні сфери їх реалізації. Серед останніх можна 

виокремити такі комплекси питань як зміцнення довіри між 
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державами- членами, контроль за озброєннями, попередження 

та врегулювання конфліктних ситуацій, протидія 

транснаціональним загрозам. 

Нині формат Економічного і екологічного форуму 

ОБСЄ надає можливість обговорювати актуальні проблемні 

питання у відповідних сферах на рівні представників 

національних урядів, громадянського суспільства, бізнесу, 

науки, міжнародних організацій, а також презентувати 

конкретні результати діяльності підрозділів ОБСЄ та її 

представництв на місцях. Це дає можливість поглибити 

політичний діалог між країнами в межах цієї організації. 

Діяльність ОБСЄ у сфері прав людини та демократії, 

позначається терміном „людський вимір‖. Концепція цієї 

безпекової організації виходить з презумпції того, що 

справжня та довгострокова безпека та стабільність досяжна 

лише на основі побудови вільного суспільства, яке дозволяє 

кожному брати повну участь у суспільному житті. Така 

участь, повага до прав кожного члена суспільства, надає 

можливість запобігти ескалації суспільно-політичних 

конфліктів шляхом врахування всіх законних інтересів, 

наявних у соціумі. 

Створення ОБСЄ як всеосяжної європейської 

організації мало велике значення для реалізації концепції 

безпеки на загальновизнаних принципах. Це – демократія, 

права людини, верховенство права, ринкова еконо- міка, 

соціальна справедливість і збереження довкілля, що не 

викликало заперечень у всіх країн-учасниць. За основу ОБСЄ 

було взято принцип рівноправності держав, незалежно від 

рівня економічного і соціального розвитку. Надблоковий 

статус ОБСЄ сприяє зближенню позицій різних військово-

політичних потуг і зміцненню довіри між ними. Спільність 

цінностей стає основою для більш глибокого взаєморозуміння 

та прозорості у взаємовідносинах. Зона ОБСЄ охоплює як 

демократичні і розвинені європейські держави, так і 
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авторитарні чи напівдемократичні з особливими уявленнями 

про демократію, азійські чи євразійські країни.  

ОБСЄ і НАТО співпрацюють як на політичному, так і 

на оперативному рівнях у таких сферах, як попередження 

конфліктів, кризове врегулювання, а також при реагуванні на 

нові безпекові виклики. Члени НАТО наголошують на 

важливості ОБСЄ як регіональної безпекової організації, 

форуму для обговорення питань, важливих для 

євроатлантичної безпеки. НАТО та ОБСЄ проводять 

консультації з питань регіональної безпеки, а також 

співпрацюють у сфері попередження конфліктів, при 

кризовому врегулюванні та посткризовому відновленні. 

На даний час в рамках Євросоюзу існують різні форми 

взаємодії збройних сил держав-членів як на міжурядовому 

рівні, так і на рівні різних інституційних структур Євросоюзу. 

Ці дискусії набули особливої актуальності і гостроти після 

того, як Росія зухвало і безкарно порушила Будапештський 

меморандум від 5 грудня 1994 року, здійснивши анексію 

Криму і окупацію частини української території на Донбасі, 

роздмухуючи пожежу війни у центрі Європи. З огляду на цю 

небезпечну ситуацію, лідери провідних європейських країн, 

передусім Франції і Німеччини, дедалі більше схиляються до 

необхідності зміцнення оборонного потенціалу Євросоюзу 

паралельно із зміцненням потенціалу НАТО. Загрозу 

європейській безпеці представляє також ісламський 

екстремізм і тероризм, який призвів до посилення потоку 

сотень тисяч біженців і нелегальних мігрантів в країни ЄС з 

нестабільних країн Близького Сходу і Африки. Власні збройні 

сили необхідні ЄС також для проведення операцій з примусу 

до миру на території тих країн, де вирують військові 

конфлікти і де у Європи є економічні та політичні інтереси.  

Сьогодні намагання країн Євросоюзу посилити свій 

оборонний потенціал шляхом створення Євроармії паралельно 

з НАТО можна розглядати як спробу мати додаткові 
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можливості здійснення тиску на ті держави, агресивні дії яких 

підривають європейську безпеку. 

Воєнна політика Європейського Союзу визначає мету, 

завдання та алгоритм спільної діяльності країн ЄС у воєнній 

сфері поза рамками НАТО, але за погодженням з Альянсом. 

Ідея загальноєвропейської системи безпеки виникла ще до 

заснування НАТО. У 1948 році Бельгія, Велика Британія, 

Люксембург, Нідерланди і Франція уклали Брюссельський 

пакт про створення Західноєвропейського союзу, 

спрямованого на стримування і протидію радянській 

експансії, який формально проіснував до 2011 року. 

Практично відразу після створення НАТО у 1949 році лідери 

європейських держав почали обговорювати необхідність і 

можливість формування Об'єднаних збройних сил Європи 

(ОЗСЄ) паралельно з НАТО. З того часу ініціаторами проекту 

створення ОЗСЄ були і залишаються Франція і Німеччина. 

Питання доцільності створення ОЗСЄ розглядалося 

європейськими країнами на різних рівнях протягом останніх 

25 років. Принципи розвитку воєнно-політичного 

співробітництва країн ЄС були сформульовані в концепції 

Спільної зовнішньої політики і безпеки (СЗПБ), яка 

передбачала оформлення оборонної політики ЄС з метою 

створення спільних сил оборони. 

У 1993 році на основі франко-німецької бригади був 

створений „Єврокорпус‖ швидкого реагування (Eurocorps), 

особовий склад якого у разі потреби міг бути збільшений з 5 

до 50 тис. військовослужбовців з Франції, Німеччини, Іспанії, 

Бельгії та Люксембургу. На думку деяких експертів, саме 

„Єврокорпус‖ може стати основою формування майбутніх 

ОЗСЄ. 

У травні 1995 року Франція, Італія, Іспанія та 

Португалія домовилися про створення Європейських 

оперативних сил швидкого реагування (European Operational 

Rapid Force, Eurofor) для виконання гуманітарних і 
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миротворчих місій в середземноморському регіоні. На даний 

час ці сили брали і беруть участь більш як у 30 миротворчих 

місіях переважно в Африці і Азії. У 1995 році була створена 

франко-британська Європейська авіаційна група (European Air 

Group, EAG) для сприяння співпраці британських та 

французьких ВПС в операціях в регіоні Перської затоки і на 

Балканах. У 1997 році до цієї групи приєдналися Бельгія, 

Італія, Іспанія, Німеччина та Нідерланди. У 1995 році були 

створені Європейські морські сили (Euromarfor, EMF) за 

участю ВМС Франції, Італії, Португалії та Іспанії з метою 

здійснення таких операцій як морський контроль, гуманітарні 

місії та миротворчі операції в Середземноморському басейні. 

Амстердамський договір ЄС 1997 року 

продемонстрував рішучість Євросоюзу відігравати самостійну 

роль на міжнародній арені. Згідно з цим договором, у разі 

відповідного рішення Європейської Ради передбачалася 

співпраця країн ЄС у формуванні спільної оборонної 

політики, у військовому плануванні і реагуванні на кризи, 

участь у миротворчих операціях, а також у сфері спільного 

виробництва озброєнь і військової техніки (ОВТ). Восени 

1998 року були оприлюднені основи Європейської політики 

безпеки і оборони (ЄПБО), в рамках якої 12 грудня 1999 року 

на Гельсінській конференції ЄС була представлена концепція 

Сил швидкого реагування ЄС (The EU Rapid Reaction Force, 

RRF) і відповідних структур воєнно-політичного управління 

та планування. При цьому була визнана прерогатива ООН при 

прийнятті рішень про початок миротворчих операцій. Даний 

проект був підтриманий Вашингтонським самітом НАТО у 

квітні 1999 року. 

У 2004 році був затверджений принципово новий 

підхід до організації та функціонування збройних сил ЄС, що 

полягав у формуванні невеликих мобільних підрозділів на 

рівні посиленого батальйону чисельністю до 1,5 тис. 

військовослужбовців, названих „бойовими групами‖ (Battle 
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Groups). Всього до 2007 року передбачалося формування 6–10 

таких груп. „Бойові групи‖ могли створюватися однією 

країною-членом ЄС, або спільно кількома країнами, при 

взаємодії з Силами швидкого реагування НАТО (NATO 

Response Force, NRF). Україна безуспішно намагалася 

включити підрозділ своїх ЗС в одну з батальйонно-тактичних 

груп, яка формувалася з країн Вишеградської групи. 

Лісабонський договір ЄС 2007 року, який набув 

чинності 1 грудня 2009 року, конкретизував діяльність ЄС у 

сфері спільної політики безпеки і оборони. Зокрема, у цьому 

договорі підкреслюється можливість формування спільної 

оборони ЄС проти зовнішніх загроз. Згідно з цією угодою, 

країни ЄС можуть формувати багатонаціональні підрозділи зі 

складу своїх збройних сил для зміцнення своєї 

обороноздатності, а також використовувати свої війська для 

проведення миротворчих місій за межами Європи. 

На початку 2015 року з пропозицією створити в ЄС 

власні збройні сили на базі армій ФРН і Франції виступив 

один з основних лобістів ОЗСЄ президент Європейської 

комісії Жан-Клод Юнкер. В інтерв'ю німецькій газеті Welt am 

Sonntag Ж-К.Юнкер заявив: „Спільна європейська армія 

показала б світу, що між країнами-членами ЄС ніколи більше 

не буде війни. Така армія допомогла б нам здійснювати 

спільну зовнішню політику і політику безпеки, усвідомити 

відповідальність Європи у світі‖. 

16 вересня 2016 року Франція і Німеччина на 

неформальному саміті лідерів Євросоюзу в Братиславі 

представили план створення „спільної військової сили країн 

ЄС на рівні НАТО за оборонним потенціалом‖. 23 листопада 

2016 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про 

реалізацію Спільної політики безпеки і оборони (СПБО), що 

містить положення про формування в рамках Євросоюзу 

військово-політичної структури для реалізації колективної 

оборони. У цьому документі зокрема пропонувалося створити 
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багатонаціональну європейську армію з метою військового 

реагування на кризові ситуації, гібридні загрози і тероризм, 

що представляють загрозу для європейської безпеки. Однак 14 

листопада 2016 року на зустрічі глав МЗС і військових 

відомств країн-членів Євросоюзу був схвалений план з 

імплементації нової Стратегії політики безпеки і оборони, що 

не передбачає створення єдиної європейської армії. 

Процес посилення оборонної політики ЄС протягом 

2017 року розвивався досить динамічно. 16 лютого ц.р. 

Європарламент підтримав резолюцію про створення 

об’єднаних збройних сил ЄС. У червні ц.р. у Брюсселі був 

створений Центр планування і управління військовими 

операціями Євросоюзу з метою консультування генштабів ЗС 

країн, в яких мають місце збройні конфлікти. 

На даний час керівництво блоку НАТО не бачить 

протиріч між зміцненням оборони Євросоюзу і сильним 

Альянсом. Отже, міжнародні організації та їхні органи 

відіграють важливу роль в підтриманні міжнародного миру і 

безпеки. 

 

3.4. Інституційні засади політики національної 

безпеки 

 

Гарантування безпеки та збереження державності з 

давніх часів розглядалося як основна функція держави. Для 

України з проголошенням незалежності створення ефективної 

системи міжнародної та регіональної безпеки було одним з 

ключових пріоритетів, що розглядалося як базовий інструмент 

для формування безпечного оточення. Безпека Української 

держави є важливим елементом європейської безпеки загалом. 

Науковці вважають, що національна безпека „…є 

основою для конструктивної взаємодії органів державної 

влади, організацій і суспільних об’єднань для захисту 
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національних інтересів України і забезпечення безпеки особи, 

суспільства і держави‖. 

Національна безпека будь-якої держави внаслідок своєї 

багатоаспектності і комплексності потребує соціальної 

системи її забезпечення, основним призначенням якої є 

виконання певних дій, спрямованих, перш за все, на захист 

національних цінностей, реалізацію національних інтересів. 

Тобто мова іде про систему забезпечення національної 

безпеки (СЗНБ). 

СЗНБ виступає як організаційна система державних  

недержавних інституцій, інших суб’єктів, які покликані 

вирішувати завдання забезпечення національної безпеки у 

визначений законодавством спосіб.  

Розглядаючи СЗНБ як складову системи національної 

безпеки, професор Ситник Г.П. розміє її як „…сукупність 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених механізмів 

(інституційних, організаційних, правових та інших) та 

суб’єктів забезпечення національної безпеки (посадові особи 

держави, органи державної влади та місцевого 

самоврядування, державні установи та заклади, сили та засоби 

сектору безпеки, інститути громадянського суспільства, 

окремі громадяни), які на основі чинного законодавства 

трансформують політику національної безпеки у 

цілеспрямовану скоординовану діяльність (заходи 

політичного, правового, організаційного, воєнного та іншого 

характеру) щодо реалізації національних інтересів‖ [9]. 

СЗНБ є цілісною системою, елементи якої тісно 

пов’язані між собою. Основними елементами СЗНБ є її 

суб’єкти та об’єкти. У якості основних об’єктів СЗНБ 

розглядаються національні цінності та національні інтереси. 

Можна також класифікувати об’єкти СЗНБ через 

призму носіїв національних цінностей і національних 

інтересів. У даному разі об’єктами є держава, суспільство, 

людина і громадянин. 
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Крім цього, об’єктом СЗНБ виступає і сама СЗНБ. 

Суб’єктами СЗНБ виступають: держава, суспільство, окремі 

громадяни. 

Під системою національної необхідно вважати певну 

сукупність суспільних та державних структур та недержавних 

організцій, які функціонують у сфері захисту прав та свобод 

громадян, базових цінностей суспільства від внутрішніх та 

зовнішніх загроз, а також підсистема державних законодавчих 

актів та нормативних документів недержавних (суспільних) 

організацій..  

У процесі взаємодії об’єктів і суб’єктів СЗНБ 

виникають деякі функціональні особливості. Так, завдання 

щодо забезпечення національних інтересів покладаються, 

передусім, на державу та її інститути, а суспільство і 

громадяни беруть меншу участь у відповідних процесах. 

Суб’єкти СЗНБ тісно взаємодіють між собою, але 

кожен з них спеціалізується на вирішенні конкретних завдань 

відповідно до своєї предметної компетентності. Шевченко 

М.М. розглядає функціональні компоненти СЗНБ (див. табл. 

3.1). 

Наприклад, аналітичний компонент включає дії, 

пов’язані з накопиченням та аналізом нових знань у сфері 

національної безпеки (інформації про реальні та потенційні 

загрози, національні інтереси, цінності, цілі та інші структурні 

компоненти національної безпеки).  

Прогнозно-проектувальний  компонент призначений 

для прогнозування міжнародної та воєнно-політичної ситуації, 

визначення можливих загроз і ризиків та планування 

діяльності органів по забезпеченню національної безпеки в 

напрямку досягнення національних цілей. 

Конструктивно-організаційний компонент передбачає 

дії по реалізації конкретного впливу системи на середовище 

національної безпеки, на загрози національній безпеці з метою 

їх усунення чи мінімізації. Він також включає стратегію по 

Отформатировано: украинский
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використанню засобів, ресурсів, методів по забезпеченню 

національної безпеки. 

Комунікативний компонент – це дії, що пов’язані із 

налагодженням взаємодії структурних компонентів в середині 

системи забезпечення національної безпеки та зовнішнім 

середовищем.  

Таблиця 3.1 

Функції та основні завдання системи забезпечення 

національної безпеки України  
Функції Основні завдання 

Цілепокладання Концептуалізація національних інтересів. Своєчасне 

прийняття та контроль виконання дежавно-управлінських 

рішень у сфері забезпечення національної безпеки, і 

внесення коректив по результатам їх реалізації. 
Цілевизначення Формування національних цілей забезпечення безпеки. 
Цілереалізація Захист недоторканості національних цілей забезпечення 

безпеки, їх носіїв та гаранта протягом усього періоду їх 

юридичної дієвості. Визначення форм взаємодії між 

суб’єктами забезпечення національної безпеки. Визначення 

концептуальних засад формування системи забезпечення 

національної безпеки з урахуванням контексту політичного 

режиму конкретної держави, домінуючої парадигми 

національної безпеки, зовнішньополітичного курсу 

держави, характеру воєнної доктрини, засад застосування 

силових структур до виконання завдань у безпековій та 

оборонній сферах у державі та за її межами. Визначення 

форм взаємодії між різними підсистемами системи 

національної безпеки та міжнародними системами безпеки. 
Організаційно- 

управлінська 

 

Організація функціонування системи забезпечення 

національної безпеки в цілому; прийняття державно-

управлінських рішень; відповідальність за прийняті 

рішення. Впровадження системи демократичного 

цивільного контролю над Воєнною організацією та 

правоохоронними органами держави. Впровадження 

системи взаємодії між державним та недержавним 

секторами системи забезпечення національної безпеки. 

Впровадження системи інформаційно-пропагандистського 

супроводження державної політики забезпечення 

національної безпеки. 
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Продовження табл. 3.1 
Прогностична 

 
Моніторинг процесів, що відбуваються в усіх складових 

сфери національної безпеки; прогнозування змін, що 

стануться в них, та загроз життєво важливим національним 

інтересам. Спостереження за проявами міжнародного 

тероризму. Виявлення зовнішніх небезпек, загроз 

національним інтересам та дестабілізаційних чинників. 

Виявлення внутрішніх небезпек, загроз національним 

інтересам та дестабілізаційних чинників. Виявлення 

внутрішніх небезпек, загроз зниження рівня ефективності 

функціонування системи забезпечення національної 

безпеки. Оцінювання загроз національним інтересам. 

Виявлення причин виникнення загроз національним 

інтересам та прогнозування наслідків їх прояву. 
Програмно-

практична 
Вжиття заходів щодо захисту державного суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканості кордонів. 

Вжиття заходів щодо відстоювання національних інтересів 

у різних сферах життєдіяльності суспільства. Використання 

можливостей Ради безпеки ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС та 

інших структур колективної безпеки в питаннях захисту 

державного суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканості кордонів України. Охорона державного 

кордону, повітряного простору держави та підводного 

простору в межах територіального моря України. Вжиття 

заходів щодо запобігання воєнному конфлікту. Боротьба з 

організованими злочинними угрупованнями, в тому числі 

міжнародними, які намагаються діяти через державний 

кордон України та виключну (морську) економічну зону 

України. Вжиття заходів щодо стримування розв’язання  
 воєнного конфлікту та недопущення його переростання в 

локальну або реґіональну війну. Проведення інформаційно-

психологічних і спеціальних операцій для запобігання 

воєнному конфлікту та стримування його. Переведення 

національної економіки, окремих її галузей або 

підприємств, у тому числі транспортних, і комунікацій на 

функціонування в умовах особливого періоду. 
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Продовження табл. 3.1 

 
Програмно-

теоретична 

 

Розроблення концепцій, доктрин, стратегій і програм у 

сфері національної безпеки. Планування і вжиття 

конкретних заходів щодо протидії та нейтралізації загроз 

національним інтересам. Створення та удосконалення 

нормативної бази для ефективного функціонування системи 

забезпечення національної безпеки. Удосконалення 

організаційної структури системи забезпечення 

національної безпеки. Розробка державної ідеології, 

ідеології державотворення та ідеології національної 

безпеки. Розроблення науково обґрунтованих пропозицій і 

рекомендацій щодо прийняття державно-управлінських 

рішень для захисту національних інтересів України. 
Планування 

 
Прискорення реформування структурних елементів 

системи забезпечення національної безпеки, й зокрема 

Збройних Сил України та інших військових формувань для 

забезпечення максимальної ефективності виконання ними 

завдань за призначенням. Спільне проведення планових та 

оперативних заходів у межах міжнародних організацій і 

договорів у галузі безпеки. Участь у дво- та 

багатосторонньому співробітництві в галузі безпеки, якщо 

це відповідає національним інтересам України. Комплексне 

кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та 

інше забезпечення діяльності складових (структурних 

елементів) системи для виконання завдань за призначенням. 

Підготовка сил і засобів силових елементів системи 

забезпечення національної безпеки до застосування їх за 

призначенням. Прискорення процесу делімітації та 

демаркації кордонів України. Виконання державних 

програм модернізації наявних і розроблення та 

впровадження новітніх зразків військової техніки та 

озброєнь. 
Аналітична 

 
Розвиток науки державного управління, воєнної науки, 

соціальних та гуманітарних наук з метою вироблення нових 

наукових знань в галузі безпеки. Формування експертно-

консультативного середовища з питань міжнародної та 

національної безпеки. 
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Продовження табл. 3.1 
Інтеграційна Виконання міжнародних договорів України у воєнній сфері, 

зокрема щодо заборони й нерозповсюдження зброї 

масового ураження, та зміцнення довіри між державами. 

Поглиблення військово-політичного партнерства та 

співробітництва з НАТО і ЄС; участь у міжнародній 

миротворчій діяльності. Розвиток транскордонного 

співробітництва з суміжними державами. 
Координаційна Оцінення рівня національної безпеки, досягнутого 

системою забезпечення національної безпеки на цей час. 

Оцінка результативності дій щодо нейтралізації виявленої 

загрози та визначення витрат на ці дії. Оцінка ефективності 

функціонування системи забезпечення національної 

безпеки. 
Соціально-

адаптивна 

 

Формуванння та розвиток соціальних якостей особистості 

та населення в контексті аксіологічних залежностей у сфері 

національної безпеки України. Формування соціально-

психологічної мотивації особистості та населення в 

контексті реалізації національних цілей забезпечення 

безпеки. 
Ідеологічна Здійснення заходів інформаційно-пропагандистського 

супроводження державної політики національної безпеки. 

Поширення комплексу ідей, поглядів, наддовготривалих 

програм забезпечення національної безпеки. Формування 

військової культури та культури безпеки. 
Партисипаторна Соціалізація громадян країни, з метою їх активної участі в 

забезпеченні національної безпеки. Залучення 

громадянського суспільства до прийняття політичних 

рішень у сфері забезпечення національної безпеки. 
Моніторинг та 

контроль 

 

Встановлення доцільної взаємодії між структурними 

компонентами системи забезпечення національної безпеки 

в процесі її функціонування за допомогою передачі 

інформації. 

 

Сучасне розуміння сутності національної безпеки 

передбачає більш широкий погляд на вирішення проблеми її 

забезпечення, а отже і на розробку та впровадження політики 

національної безпеки України. Стан справ щодо забезпечення 

національної безпеки значною мірою обумовлений якістю 
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результатів комплексного аналізу чинників, які визначають 

загрози щодо реалізації національних інтересів. Водночас 

незважаючи на те, що у 2003 р. Закон України „Про основи 

національної безпеки України‖ визначив основні напрями 

державної політики з питань національної безпеки, до цього 

часу вказана політика залишається фрагментарною, 

розбалансованою та досить суперечливою. Зокрема, аналіз 

чинників, які породжують загрози національній безпеці 

України зовнішнього характеру дозволяє дійти висновку, що 

до них варто передусім зарахувати: 

• зміну геополітичних конфігурацій, а відтак посилення 

суперечностей між провідними центрами сили щодо поділу 

сфер впливу; 

• глобальну фінансово-економічну кризу, яка зумовила 

невизначеність перспектив глобальної економіки й сприяла 

усвідомленню необхідності системних змін світового 

економічного порядку; 

• зростання рівня загроз поширення зброї масового 

ураження та посилення небезпеки неконтрольованого 

розповсюдження технологій подвійного призначення, 

перегляду національних кордонів поза нормами міжнародного 

права, транснаціональної організованої злочинності, 

нелегальної міграції, міжнародного тероризму, ескалації 

міждержавних і громадянських конфліктів при одночасному 

зниженні дієвості заходів з боку провідних міжнародних 

організацій щодо їх запобігання та врегулювання; 

• нові виклики міжнародній безпеці у фінансовій, 

енергетичній, екологічній та інших сферах; 

• прагнення окремих держав досягти переваг у 

військово-технічній сфері; збереження ролі воєнної сили як 

засобу вирішення проблемних питань воєнно-політичних 

відносин; 

• суттєве збільшення спроможностей провідних країн 

щодо проведення інформаційно-психологічних операцій. 
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Проблеми національної безпеки належать до 

найголовніших, найскладніших багатоаспектних та 

інтегральних явищ суспільного і політичного життя. В зв’язку 

з цим при вивченні національної безпеки використовують 

багато категорій, зокрема такі як безпека, національна 

безпека, нація, національні інтереси, загрози, небезпека, 

система забезпечення національної безпеки та інші. 

Одночасно, національна безпека є системою 

оптимізації взаємовідносин між усвідомленими загрозами та 

ресурсами, що має суспільство для протидії цим загрозам. 

Загрози для суспільства існують завжди, а рівень захищеності 

від них ніколи не буває максимальним. Тому національна 

безпека є динамічним засобом досягнення і підтримки балансу 

між реальними та потенційними загрозами, з одного боку, та 

здатністю суб’єкта протидіяти їм, з другого. 

Національна безпека функціонує через систему 

різноманітних відносин між особою і суспільством, між 

громадянином і державою, між суспільством і державою, між 

різними державами. Тому національна безпека – це стан 

внутрішніх і міждержавних відносин, який визначає 

ефективність системи державних, правових і суспільних 

гарантій прав і свобод людини і громадянина, базових 

цінностей та інтересів суспільства і суверенної держави від 

внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Об’єктами національної безпеки є: людина і 

громадянин - їхні конституційні права і свободи; суспільство - 

його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, 

інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і 

навколишнє природне середовище і природні ресурси; 

держава - її конституційний лад, суверенітет, територіальна 

цілісність і недоторканність. 

Суб’єктами забезпечення національної безпеки є: 

Президент України; Верховна Рада України; Кабінет 

Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони 



 125 

України; міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади; Національний банк України; суди загальної 

юрисдикції; прокуратура України; місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування; Збройні 

Сили України, Служба безпеки України, Державна 

прикордонна служба України та інші військові формування, 

утворені відповідно до законів України; громадяни України, 

об’єднання громадян (табл. 3.2). 

Основними принципами забезпечення національної 

безпеки є: 

 пріоритет прав і свобод людини і громадянина; 

 верховенство права; 

 пріоритет договірних (мирних) засобів у 

розв’язанні конфліктів; 

 своєчасність і адекватність заходів захисту 

національних інтересів реальним і потенційним загрозам; 

 чітке розмежування повноважень та взаємодія 

органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; 

 демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією держави та іншими структурами в 

системі національної безпеки; 

 використання в інтересах України 

міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної 

безпеки. 

Національна безпека України за суспільними сферами 

функціонування поділяється на такі головні види: політичну, 

економічну, державну, соціальну, інформаційну, науково-

технологічну, екологічну, гуманітарну та воєнну безпеку. 

Політична безпека – це стан захищеності політичних 

інтересів особи, соціальних груп, держав від внутрішніх та 

зовнішніх загроз, а також система заходів щодо забезпечення 

цієї захищеності. В багатьох випадках вона ототожнюється з 

державною безпекою, проте її зміст значно ширший. 

Політична безпека означає безпеку всього політичного життя, 
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захищеність прав і свобод громадян, політичних партій, 

громадсько-політичних об’єднань, рухів, цілісності і 

незалежності держави від політичної сваволі і екстремізму в 

середині держави, політичного тиску та агресивних 

устремлінь на міжнародній арені. 

Економічна безпека – це стан захищеності 

національної економіки, який забезпечує здійснення 

економічного суверенітету, економічне зростання в умовах 

системи міжнародних взаємозв’язків. Економічна безпека 

передбачає захист економічного життя від незаконних і 

підривних фінансово-економічних дій окремих громадян, 

організацій та інших держав. Вона пов’язана з захистом 

економічних прав і свобод, майна громадян, громадських 

організаційта держави з забезпеченням економічної 

рівноправності, свободи торгівлі, економічної діяльності в 

межах чинного законодавства. 

Соціальна безпека відображає стан захищеності 

соціальних інтересів особи, соціальних груп та суспільства в 

цілому. Від соціальної безпеки залежить забезпечення 

нормальних умов життя суспільства, недопущення деградації 

окремих соціальних груп, саме виживання української нації. 

Вона є таким станом правових норм та інститутів безпеки, що 

забезпечують захист прав і свобод людини, духовних і 

матеріальних цінностей суспільства. 

Інформаційна безпека суспільства і держави 

характеризується рівнем захищеності, стійкістю основних 

сфер життєдіяльності (економіки, сфери управління, 

військової справи тощо) щодо небезпечних, дестабілізуючих 

інформаційних впливів. Інформаційна безпека особистості 

відображає рівень і якість її інформування щодо реального 

стану справ у всіх сферах життєдіяльності, захищеність її 

психіки та свідомості від небезпечних інформаційних впливів 

– маніпулювання, дезінформування та інших. Це такий стан 

правових норм та відповідних інститутів, що забезпечує 
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постійну наявність достовірної інформації для прийняття 

обґрунтованих управлінських та політичних рішень та захист 

інформаційних ресурсів держави. 

Екологічна безпека – це стан правових норм і 

відповідних інститутів, що гарантує захист навколишнього 

середовища, раціональне використання та відновлення 

природних ресурсів, зберігання і розвиток довкілля для 

забезпечення повноцінної життєдіяльності людини. 

Науково-технологічна безпека – це стан захищеності 

наукового потенціалу держави, наявних в країні 

конкурентноспроможних технологій, а також недопущення та 

усунення наслідків технологічної недосконалості 

господарської діяльності. 

Гуманітарна безпека України охоплює духовне життя 

суспільства. Це стан захищеності гуманітарного потенціалу 

нації: її фізичного та психічного здоров’я, соціального 

благополуччя, моральності, духовності, інтелектуального 

ресурсу, психологічної єдності, гуманітарної активності. 

Інтелектуальна безпека передбачає створення необхідних 

передумов для розвитку і функціонування інтелектуального 

потенціалу – системи освіти і науки, інтелектуальної 

власності, комп’ютерного забезпечення, системи зв’язку, бази 

даних на друкованих (бібліотеки) та електронних носіях. 

Фундаментом національної безпеки України поряд з 

економічною безпекою є воєнна безпека. За обставин 

наростання загроз національній безпеці воєнна безпека може 

набувати пріоритетного значення. 

Воєнна безпека – це стан захищеності прав та свобод 

громадян, базових інтересів та цінностей суспільства і 

суверенної держави від можливих зазіхань із застосуванням 

воєнної сили. Особливістю воєнної безпеки є те, що вона є 

частиною державної безпеки і в той же час функціонує як 

самостійне явище. Воєнні аспекти мають всі інші види 
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безпеки – соціальна, економічна, екологічна, інформаційна 

тощо 

Щодо системи забезпечення національної безпеки 

України, то її стан незадовільний, для того є чимало причин. 

Серед них, зокрема: розбалансованість і незавершеність 

системних реформ у сфері безпеки та оборони; зниження 

боєздатності Збройних сил України та інших військових 

формувань; погіршення стану оборонної промисловості; 

невідповідність правоохоронної системи України завданням 

захисту прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина; недостатня ефективність діяльності державних 

органів, що здійснюють розвідувальну і контррозвідувальну 

діяльність; недосконалість Єдиної державної системи 

цивільного захисту населення і територій; високий рівень і 

системний характер корупції у секторі безпеки та оборони; 

неадекватність реагування державних органів на конфліктні 

загострення у сфері політичних, економічних, соціальних, 

міжетнічних, міжконфесійних відносин; недостатній контроль 

за ввезенням в Україну екологічно небезпечних технологій та 

матеріалів, збудників хвороб, використанням генетично 

модифікованих організмів; нездатність України протистояти 

новітнім викликам національній безпеці, пов'язаним із 

застосуванням інформаційних технологій в умовах 

глобалізації. 

Політика національної безпеки спрямована на захист 

визначених Стратегією національної безпеки України життєво 

важливих національних інтересів, а саме: прав і свобод 

людини і громадянина; суверенітету України, її 

територіальної цілісності, недотор- канності державного 

кордону, демократичного конституційного ладу, верховенства 

права; соборності держави на основі консолідації усіх 

територіальних громад, суспільних верств, етнічних груп 

навколо цінностей незалежного, вільного, суверенного і 

демократичного розвитку єдиної України; 
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конкурентоспроможності держави та економічного добробуту 

населення шляхом всебічного розвитку людського, науково-

технічного, інноваційного потенціалів країни; удосконалення 

механізмів реалізації конституційного принципу поділу влади 

на законодавчу, виконавчу і судову; не ухильного додержання 

гарантій незалежності та об'єктивності суду; обмеження 

втручання держави у діяльність економічних суб'єктів, 

громадян, громадських організацій та політичних партій, 

релігійних об'єднань; безпечних умов життєдіяльності, 

захисту навколишнього природного середовища; збереження і 

розвитку духовних і культурних цінностей суспільства; 

гармонійних відносин з іншими державами світу, сприйняття 

Української держави міжнародним співтовариством як 

повноцінного і рівноправного його члена.  

Розробка та впровадження державної політики 

національної безпеки базується на таких визначених 

законодавством принципах, як пріоритет прав і свобод 

людини і громадянина; верховенство права; пріоритет 

договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів; 

своєчасність і адекватність заходів захисту національних 

інтересів реальним і потенційним загрозам; чітке 

розмежування повноважень та взаємодія органів державної 

влади щодо забезпечення національної безпеки; 

демократичний цивільний конт- роль над Воєнною 

організацієюі правоохоронними органами держави; залучення 

громадянського суспільства до процесу вироблення та 

реалізації політики національної безпеки; використання в 

інтересах України механізмів міжнародної колективної 

безпеки.  

Таким чином, національна безпека України 

забезпечується шляхом проведення виваженої державної 

політики відповідно до прийнятих в установленому порядку 

законів, доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, 
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економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-

технологічній, інформаційній та інших сферах. 

Суб'єктами розробки та впровадження державної 

політики національної безпеки є: Президент України; 

Верховна Рада Украї- ни; Кабінет Міністрів України; Рада 

національної безпеки і обо рони України; міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади; Національний банк 

України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; 

місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування; Збройні Сили України, Служба безпе- ки 

України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна при- 

кордонна служба України та інші військові формування, 

утворені відповідно до законів України; громадяни України, 

об'єднання громадян (табл.3.2).  

Таблиця 3.2 

Суб’єктам Повноваження 

Президент України як глава держави, гарант державного 

суверенітету, територіальної цілісності 

України, додержання Конституції України, 

прав і свобод людини і громадянина, 

Верховний Головнокомандувач Збройних 

Сил України і Голова Ради національної 

безпеки і оборони України здійснює загальне 

керівницт- во у сферах національної безпеки 

та оборони України 

Верховна Рада України в межах повноважень, установлених 

Конституцією України, визначає засади 

внутрішньої та зовнішньої політики, основи 

національної безпеки, формує законодавчу 

базу в цій сфері, схвалює рішення з питань 

введення надзвичайного і воєнного стану, 

мобілізації, визначення загальної структури, 

чисельності, функцій Збройних Сил України 

та інших військових формувань, створених 

відповідно до законів України 
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Продовження табл.3.2 
Рада національної 

безпеки і оборони 

України 

координує та контролює діяльність органів 

виконавчої влади у сферах націо- нальної 

безпеки і оборони; з урахуванням змін у 

геополітичній обстановці вносить 

Президенту України пропозиції щодо 

уточнен- ня Стратегії національної безпеки 

України та Воєнної доктрини 

Кабінет 

МіністрівУкраїни 

забезпечує державний суверенітет і 

економічну самостійністьУкраїни, вживає 

заходів щодозабезпечення прав і свобод 

людини і громадянина, обороноздатності, 

національної безпеки України, громадського 

порядку і боротьби із злочинністю 

Національний банк 

України 

відповідно до основних засад грошово-

кредитної політики визначає та проводить 

грошово-кредитну політику в інтересах 

національної безпеки України 

Міністерства та інші 

центральні органи 

виконавчої влади 

в межах своїх повноважень забезпечують 

виконання передбачених Конституцією і 

законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України 

завдань, здійснюють реалізацію концепцій, 

програм у сфері національної безпеки, 

підтримують у стані готовності до 

застосування сили та засоби забезпечення на- 

ціональної безпеки; 

Місцеві державні 

адміністрації та органи 

місцевого 

самоврядування 

забезпечують вирішення питань у сфері 

національ- ної безпеки, віднесених 

законодавством до їх компетенції 

Збройні Сили України та 

Державна прикордонна 

служба України 

забезпечують оборону України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканності кордонів; протидіють 

зовнішнім загрозам воєнного характеру 
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Продовження табл.3.2 
Правоохоронні органи ведуть боротьбу іззлочинністю і протидіють 

тероризму, забезпечують захист і врятування 

населення в разі виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного і природ- ного 

характерів 

Суди загальної 

юрисдикції  

здійснюють судочинство у справах про 

злочини, що завдають шкоди національній 

безпеці України 

прокуратура України  здійснює повноваження у сфері національної 

безпеки України відповідно до Конституції 

України та Закону України "Про прокуратуру 

України"; 

громадяни України  шляхом участі у виборах, референду- мах та 

через інші форми безпосередньої демократії, 

а також через органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, які вони 

обирають, реалізують національні інтереси, 

добровільно і в порядку виконання 

конституційних обов'язків вживають заходів, 

визначених законодавством України, щодо 

забезпечення її національної безпеки, як 

безпосередньо, так і через свої об'єднання 

привертають увагу суспільних і державних 

інститутів до небезпечних явищ і процесів у 

різних сферах життєдіяльності країни; у 

законний спосіб і законними засобами 

захищають власні права та інтереси, а також 

власну безпеку 

 

Основними функціями вказаних суб'єктів при розробці 

та впровадженні політики національної безпеки є:  

- вироблення і періодичне уточнення Стратегії 

національної безпеки України і Воєнної доктрини України, 

доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері національної 

безпеки, планування і вжиття конкретних заходів щодо 
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протидії загрозам національним інтересам України і їх 

нейтралізації;  

- створення нормативно-правової бази, необхідної для 

ефективного функціонування системи національної безпеки;  

- удосконалення її організаційної структури;  

- комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, 

технічне, інформаційне та інше забезпечення життєдіяльності 

складових (структурних елементів) системи;  

- підготовка сил та засобів суб'єктів системи до їх 

застосування за призначенням; 

 - постійний моніторинг впливу на національну безпеку 

процесів, що відбуваються в політичній, соціальній, 

економічній, екологічній, науково-технологічній, 

інформаційній, воєнній та інших сферах, релігійному 

середовищі, міжетнічних відносинах; прогно- зування змін, 

що відбуваються в них, та потенційних загроз націо- нальній 

безпеці;  

- систематичне спостереження за станом і проявами 

міжнародного та інших видів тероризму;  

- прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, 

дестабілізуючих чинників і конфліктів, причин їх виникнення 

та наслідків прояву; 

 - розроблення науково обґрунтованих пропозицій і 

рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з метою 

захисту на- ціональних інтересів України; 

- запобігання та усунення впливу загроз і 

дестабілізуючих чинників на національні інтереси;  

- локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів і 

ліквідація їх наслідків або впливу дестабілізуючих чинників;  

- оцінка результативності дій щодо забезпечення 

національної безпеки та визначення витрат на ці цілі;  

- участь у дво та багатосторонньому співробітництві в 

галузі безпеки, якщо це відповідає національним інтересам 

України;  



 134 

- спільне проведення планових та оперативних заходів 

у рам- ках міжнародних організацій та договорів у галузі 

безпеки.  

Таким чином, головними суб'єктами розробки 

державної політики національної безпеки є: Верховна Рада 

України; Президент України; Рада національної безпеки і 

оборони України. 

Як показує практика, оцінка стану національної 

безпеки здійснюється за такими основними сферами: - воєнна 

безпека; - державна безпека; - внутрішньополітична безпека; - 

економічна безпека; - соціальна безпека; - енергетична 

безпека; - інформаційна безпека; - кібербезпека; - 

зовнішньополітична і міжнародна безпека та ін. 

 

3.5. Методи реагування на загрози національній 

безпеці 

 

Ефективність державного управління сприяє 

динамічному розвитку суспільної системи та покладена в 

основу компетентних і оптимальних державно-управлінських 

рішень. Проблема ефективності державного управління 

належить до найбільш досліджуваних та найбільш 

актуальних. Практика обґрунтування й прийняття 

стратегічних рішень у сфері воєнної безпеки провідними 

державами світу ґрунтується на методах моделювання 

можливих сценаріїв розвитку обстановки. Таким чином, на 

ефективність державного управління національною безпекою 

здійснює вплив низка чинників, що носять об´єктивний та 

суб´єктивний характер. 

Національна безпека гарантується шляхом визначення 

та подальшої нейтралізації загроз державності, суспільному 

ладу й політичному устрою, національній ідентичності. 

Небезпеку формує все, що руйнує державну незалежність, 

породжує нестабільність та спалахи насильства, розмиває й 
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нищить усталені та ідентифікуючі уявлення національної 

політичної спільноти про себе і світ. Держава керує за- 

грозами: частину з них усуває; частину ―заморожує‖; решту – 

терпить і сприймає як виклики своєї історичної долі, що цю 

державу політич- но гартують, вказуючи їй місце в  історії. 

Залежно від обсягу та характеру компетенції суб’єкти 

забезпечення національної безпеки, що безпосередньо 

зобов’язані приймати державно-управлінські рішення щодо 

реагування на загрози національної безпеці можуть бути 

поділені на: суб’єкти загальної компетенції та галузевої 

компетенції, а також органи міжгалузевої компетенції.  

Суб’єкти загальної компетенції здійснюють 

керівництво всіма чи більшістю напрямів забезпечення 

національної безпеки. Суб’єкти галузевої компетенції 

здійснюють керівництво окремими напрямами забезпечення 

національної безпеки. Органи міжгалузевої компетенції 

здійснюють заходи, спрямовані на міжгалузеве регулювання 

при вирішенні тих чи інших питань, міжгалузеву координацію 

та контрольно-наглядові функції щодо реагування на загрози 

національної безпеці. 

Згідно з принципом комплексності політика у сфері 

національної безпеки відповідно до Концепції (основ 

державної політики) національної безпеки України має 

передбачати координацію зовнішніх та внутрішніх складників 

економічної, соціальної, екологічної, науково-технологічної, 

культурної, воєнної, інформаційної політики держави. 

Комплексність державної стратегічної політики зумовлюється 

й тим, що в її формуванні та реалізації мають брати участь 

представники різних гілок влади, господарсько-керівної і 

політичної еліти, наукової громадськості тощо. 

Дотримання принципу системності державної політики 

забезпечуватиме найвищу її ефективність, гармонійне та 

взаємопов’язане функціонування її складників. Як наслідок, 

активність держави на одному напрямі підсилюватиме й 
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стимулюватиме позитивні зрушення на інших напрямах. 

Важливими якостями системної державної політики є її 

гнучкість і здатність до маневрування, яка забезпечує 

стратегічну стабільність політичного курсу та ефективну 

компенсацію окремих прорахунків. Отже, аналіз політичної 

діяльності держави та маневрування між пріоритетними й 

іншими напрямами – два обов’язкові складники політичного 

менеджменту. 

Забезпечення національної безпеки України передбачає 

здійснення сукупності заходів політичного, економічного, 

оборонного, правового, організаційного та соціального 

характеру, зокрема:  

– проведення активної зовнішньополітичної 

діяльності, спрямованої на підтримання геостратегічної 

рівноваги;  

– утвердження політики добросусідства щодо 

сусідніх держав;  

– забезпечення оборонної достатності;  

– розбудова служби національної безпеки, 

підтримання внутрішньої безпеки та правопорядку;  

– нарощування економічного потенціалу 

й підвищення ефективності використання науково-технічного 

потенціалу;  

– охорона навколишнього середовища; 

– здійснення демографічної політики, сприяння 

всебічному розвитку охорони здоров’я, освіти та фізичної 

культури.  

Розроблення зазначених заходів та втілення їх у життя 

покладаються на органи законодавчої, виконавчої та судової 

влади, засоби масової інформації, громадські організації та 

громадян і визначаються Конституцією України, 

відповідними законами та підзаконними актами України. 

Система державних органів, що забезпечують національну 
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безпеку, має ґрунтуватися на принципах розподілу влади, 

паралелізму функцій з метою підвищення її надійності. 

Керівництво цією системою здійснює Рада 

національної безпеки і оборони України (РНБОУ), яку очолює 

Президент України. Функції Ради є суто дорадчими, 

допоміжними. Специфіка та відмінність РНБОУ від інших 

суспільно-державних структур безпеки полягає насамперед у 

тому, що вона повинна сприяти інтеграції, взаємодії та 

координації всіх органів влади, що виконують функції 

забезпечення безпеки нації – зовнішньополітичні, економічні, 

демографічні, екологічні, суто військові тощо. Саме як 

інтеграційно-координуюча структура Рада національної 

безпеки і оборони України здатна забезпечити чітке 

(практично автоматичне) виконання своїх функцій 

різноманітними підрозділами державного апарату у разі 

стрімкого (вибухового) зростання небезпеки, соціальної чи 

внутрішньополітичної кризи, загострення міждержавних 

відносин, розв’язання збройного конфлікту, подолання 

стихійного або техногенного лиха чи інших катастроф. 

На Раду національної безпеки і оборони України 

покладається розроблення планів дій у таких ситуаціях та 

контроль в умовах кризового управління. Вона повинна мати 

у своєму розпорядженні надійні джерела об’єктивної і точної 

інформації, достатньої за обсягом та оперативної, щоб 

забезпечувати Президенту України можливість ухвалення 

оптимальних рішень та впевненого прогнозування ситуації.  

Важливою функцією Ради є також визначення 

стратегічних пріоритетів України з огляду на національні 

інтереси, ухвалення рішень стосовно варіантів її розвитку, 

вільних від впливу вузьковідомчого підходу, властивого 

окремим органам державного управління. Надвідомчий 

характер дає змогу Раді якнайповніше усвідомлювати 

завдання національної безпеки в контексті інтересів 

суспільного розвитку України та формувати програми 
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конкретних дій щодо перспективної державної політики. 

Важливе завдання РНБОУ – комплексне оцінювання 

інформації, що над- ходить з різних структур системи 

національної безпеки, опрацювання та реалізація на її основі 

відповідних заходів. 

З метою подолання загроз необхідно посилити процес 

формування ефективної оборонної системи України, 

забезпечити необхідні можливості функціонування державних 

органів та суспільних інституцій у кризових ситуаціях, 

розробити комплексну державну систему кризового 

реагування, відповідальну за протидію загрозам. 

З урахуванням створення і функціонування системи 

забезпечення безпеки України, основними принципами 

забезпечення безпеки України є принципи:  

- Збалансованість - діяльність у сфері забезпечення 

безпеки України передбачає гармонійний розвиток всіх сфер 

життєдіяльності України та сприяння економічному, 

культурному та духовному процвітанню країни;  

- Пріоритетність безпеки народу - пріоритетним 

об'єктом забезпечення безпеки України є її 

багатонаціональний народ, а інші об'єкти (особистість, 

держава, еліта, культурна спадщина, економіка) мають меншу 

значимість, яка оцінюється відповідно до їх впливом на 

небезпеку ситуації, що склалася;  

- Історичність - забезпечення безпеки України має 

враховувати історію країни, її позитивний та негативний 

досвід в даній сфері, причому глибина ретроспективного 

аналіз повинна в кілька разів перевищувати глибину 

планування (прогнозування) розвитку країни;  

- Комплексність - забезпечення безпеки України 

здійснюється з урахуванням усього комплексу загроз, а також 

сил, засобів і способів протидії їм;  

- Безперервність - оцінка рівня безпеки України, 

вироблення і реалізація відповідних заходів щодо її 
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підвищення здійснюється безперервно (через задані для 

кожного рівня управління інтервали часу);  

- Адекватність - протидія джерелам і носіям небезпеки 

здійснюється адекватно відповідно із їх актуальністю і 

впливом на рівень безпеки країни;  

- Інтелектуальність - з безлічі можливих варіантів 

управління у сфері забезпечення безпеки і розвитку України 

вибирається той, який відповідає мінімальній небезпеки для 

країни (вибір будь-якого іншого варіанту свідчить про 

недостатню інтелектуальність системи);  

- Активність - заходи щодо забезпечення безпеки 

включають активну зміну поведінки об'єктів захисту та 

попереджувальні дії на носії та джерела небезпеки;  

- Поєднання об'єктивного і суб'єктивного підходів - 

рішення з управління у сфері забезпечення безпеки 

виробляються і приймаються на основі об'єктивних оцінок і 

розрахунків, а ціноутворення і розробка задуму здійснюються 

на основі суб'єктивного бачення перспективи людьми, що 

володіють мистецтвом і досвідом розробки успішних 

стратегій;  

- Оперативність - коригування цілей, задумів і 

управління здійснюється оперативно у випадках виникнення 

непередбачуваних ситуацій і подій;  

- Реалізованість - формування задуму, плану і 

управління забезпеченням безпеки України здійснюється з 

урахуванням реальних можливостей країни та наявності 

необхідних тимчасових, матеріальних, фінансових, кадрових 

та інших резервів;  

- Режимність (розмежування доступу) - відомості про 

справжні цілі, задуми, характеристики захисного управління 

країною мають різні ступені закритості та доступності 

інформації у відповідності зі ступенем участі суб'єктів у 

процесі забезпечення безпеки;  
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- Технологічна циклічність - реалізація механізму 

забезпечення безпеки України здійснюється на основі 

структур і технологій, необхідних і достатніх для організації 

безперервного циклу, що складається з етапів ціноутворення, 

формування задуму, вироблення та реалізації управління в 

даній сфері; 

 - Привабливість - позитивне і зрозуміле уявлення 

цілей, задумів і планів забезпечення безпеки і розвитку країни 

для більшості населення, суміжних держав і всього світу. 

Розробка концептуальної моделі забезпечення 

національної безпеки та відповідного її реагування на загрози 

основним визна- ченим об'єктам (суспільство, особа, держава) 

є складним проце- сом та може включати наступні етапи 

роботи:  

а) дослідження типології моделей та аналіз 

можливостей її використання для аналізу та прогнозування 

загроз визначеним соціальним об'єктам.  

б) визначення границі застосовності моделей при 

аналізі та прогнозуванні загроз соціальним об'єктам та 

можливостей використання отриманих даних в управлінських 

рішеннях.  

в) розробка методологічних засобів побудови моделі 

аналізу та прогнозування загроз соціальним об'єктам у системі 

забезпечення національної безпеки.  

г) обґрунтування форми, структури та функцій 

концептуальної моделі забезпечення національної безпеки як 

основного засобу аналізу та прогнозування розвитку загроз 

соціально значимим об'єктам; 

 д) розробка моделі забезпечення національної безпеки 

та реагування на загрози соціальним об'єктам. 

Зміст загрози визначається:  

• національними інтересами країни;  
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• обставинами (власною уразливістю – ступенем 

захищеності цієї загрози), що визначає потенційний збиток 

при реалізації загрози; 

 • місцем і часом прояву негативних факторів, чинників 

і умов;  

• можливостями, намірами і волею суб'єкта загрози 

(потенційного супротивника або конкурента).  

Таким чином, загроза національній безпеці пряма або 

непряма можливість нанесення збитку конституційним 

правам, свободам, якості і рівню життя громадян, 

суверенітету і територіальній цілісності, стійкому розвитку 

Україні, обороні і безпеці держави. 

За видами розрізняють: пряму загрозу - це загроза, що 

створюється адресною навмисною діяльністю суб'єкта, який 

розглядається як конкурент, супротивник або ворог. непряму 

загрозу - загроза, що викликана деструктивними змінами 

ринкової кон'юнктури або непередбачуваними політичними 

подіями, що руйнують системи економічної і політичної 

взаємодії, що склалися, або їх нездатністю до кризового 

реагування. Залежно від того, звідки загроза виходить, тобто 

де джерело загрози, розрізняють також зовнішні, внутрішні і 

транснаціональні загрози. 

Загальний алгоритм забезпечення безпеки України 

реалізується як циклічно повторюваний процес вироблення та 

реалізації захисних управляючих впливів, що складається з 4-

х етапів. 

 1-й. Збір та систематизація необхідної інформації про 

об'єкти безпеки, носіях небезпеки і суб'єктах забезпечення 

безпеки, що знаходяться як в Україні, так і в інших країнах.  

2-й. Аналіз інформації, побудова моделі ситуації й 

оцінка її небезпеки.  

3-й. Вироблення сукупності захисних управляючих 

впливів і їх узгодження за часом, місцем і потребами ресурсів.  
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4-й. Реалізація захисних управляючих впливів в 

системі державного управління (включаючи органи безпеки).  

Так, загрози національній безпеці в суспільній 

свідомості і, зокрема, у свідомості політичного керівництва 

країни проходить кілька стадій: усвідомлення загрози - 

реакція на усвідомлену загрозу - відповідь на загрозу. 

Розглянутий алгоритм, в реалізації якого беруть участь 

всі суб'єкти забезпечення безпеки, повинен бути покладений в 

основу функціонування системи забезпечення безпеки 

України. Це дозволить виявляти й оцінювати весь спектр 

загроз безпеки України та здійснювати протидію ним шляхом 

вироблення і реалізації заходів профілактичного, 

оперативного, захисного і забезпечуючого характеру 

За допомогою загального алгоритму повинно 

забезпечуватися вироблення і реалізація такого управління 

країною, яке буде відповідати найменш небезпечним шляхом 

руху країни на заданому інтервалі часу від її поточного стану 

до цільового (заданого). Схема відображення поточної 

ситуації управління, в якій здійснюється вироблення та 

реалізація найменш небезпечного шляху (способу) досягнення 

мети розвитку країни була представлена вище.  

Система забезпечення безпеки України повинна мати 

можливість змінювати режим функціонування в залежності 

від рівня небезпеки ситуації в країні. Виділяються чотири 

рівня небезпеки ситуації в країні:   

- Низький - небезпека не перевищує заданий 

(нормальний, штатний) рівень, відбуваються окремі 

небезпечні події, локальні надзвичайні події;  

- Середній - небезпека помітно перевищує заданий 

рівень, виникають локальні кризові ситуації в окремих 

регіонах (суб'єктах країни); 

 - Високий - небезпека значно перевищує заданий 

рівень, виникають кризові ситуації в ряді регіонів (суб'єктів 

або сферах життєдіяльності країни);  
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- Катастрофічний - надзвичайний зростання небезпеки, 

характерне для великомасштабних катастрофічних або 

передвоєнних ситуацій, що загрожують можливості 

подальшого існування країни. 

Залежно від величини об'єкту безпеки (країна, область, 

район, населений пункт), може розроблятися і прогноз для 

заходів щодо забезпечення безпеки. Чим більший об'єкт, тим 

на більш довгий період повинен бути складений прогноз і 

підготовлений план по його реалізації. 

Для визначення стану безпекового середови- ща та 

подальшої розробки стратегічних планів найчастіше 

використовуються методи страте- гічного аналізу. Одним з 

найпоширеніших та якісних інструментів стратегічного 

планування є методика SWOT-аналізу. SWOT аналіз не 

містить в собі економічних категорій, тому на сьогоднішній 

день він зарекомендував себе як універсальну методологію, 

що використовується для формування стратегій у різних 

сферах життєдіяльності. 

Слабкі сторони національної безпеки держав – це 

відсутність важливих елементів системи забезпечення 

національної безпеки або заходів, що досі не вдається 

здійснити у сфері національної безпеки порівняно з іншими 

державами, внаслідок чого вона потрапляє у несприятливе 

воєнне, політичне, економічне, інформаційне, екологічне 

тощо становище.  

Сильні сторони системи забезпечення національної 

безпеки – це особливі успіхи порівняно з іншими державами, 

що дають їй додаткові переваги при здійсненні державної 

політики національної безпеки. 

Можливості – це сприятливі обставини, які система 

забезпечення національної безпеки держави може 

використати для отримання переваги перед політичними 

конкурентами.  
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Загрози – можливість чи неминучість виникнення 

соціальних, природних або техногенних явищ із 

прогнозованими, або неконтрольованими небажаними 

подіями, що можуть виникнути у певний момент часу в межах 

даної території, спричинити смерть людей і завдати шкоди 

їхньому здоров’ю, призвести до матеріальних і фінансових 

збитків, тощо. 

Таким чином методика SWOT аналізу – це оцінка 

реального стратегічного стану держави, що показує, на 

скільки існуюча стратегія державної політики національної 

безпеки відповідає внутрішнім та зовнішнім факторам. 

Для встановлення зв’язків між між факторами 

зовнішнього та внутрішнього безпекового середовища та 

формування стратегії зміцнення національної безпеки в сфері 

державної безпеки складається матриця SWOT, наприклад 

Тосько Р.Р й Новікова А.В. пропонують наступний SWOT 

аналіз, що має такий вигляд (табл. 3.3).  

Стратегія SO передбачає, що будь-яка держава має 

спиратись на сильні сто рони власної системи забезпечення 

національної безпеки, використовуючи при цьому наявні 

можливості зовнішнього середовища. 

Стратегія ST передбачає викорис- тання сильних сторін 

для мінімізації загроз сис- темі забезпечення національної 

безпеки.  

Стратегія WO спрямована на міні- мізацію впливу 

слабких сторін у разі реалізації наявних можливостей 

держави.  

Стратегія WT. Метою даної стратегії є мінімізацію 

впливу слабких сторін з метою подолання реальних загроз 

системі забезпечення національної безпеки. 

 

 

 

 

Отформатировано: украинский
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Таблиця 3.3  

SWOT-аналіз безпекового середовища держави 
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

Подолання корупції. Проведення 

судової реформи, як ключового 

елементу становлення правової 

держави. Децентралізація влади та 

розвиток місцевого самоврядування. 

Відновлення довіри громадян до 

представницької демократії. 

Створення європейської 

комунікативної моделі «влада-

громадяни 

Сепаратизм  

Енергетична залежність від РФ  

Етнічний конфлікт в Криму та 

Закарпатті  

Міжконфесійний конфлікт  

Русифікована мовно-культурна 

сфера  

Гуманітарний конфлікт на Сході 

України 

Можливості (O) Загрози (T) 

1. Зміцнення Української 

демократичної держави  

2. Створення ефективного сектору 

безпеки й оборони  

3. Підвищення обороноздатності 

держави  

4. Відновлення територіальної 

цілісності держави  

5. Інтеграція в ЄС 6. Формування 

ефективної системи міжнародних 

гарантій національної безпеки в сфері 

державної безпеки  

7. Формування ефективної системи 

стратегічного парт- нерства з 

країнами та міжнародними 

організаціями 

1. Порушення територіальної 

цілісності  

2. Військова присутність 

Російської Федерації в Криму та 

на Сході України  

3. Ведення РФ «гібридної» війни 

проти України  

4. Відсутність надійних 

зовнішніх гарантій безпеки для 

України  

5. Корупція та неефективна 

система державного управління 

6. Неефективність системи 

забезпечення національної 

безпеки України в сфері 

державної безпеки 

 

Аналіз безпекового середовища – це дуже важливий та 

складний етап стратегічного планування державної політики 

національної безпеки, який на сьогодні є досить актуальним. 

Він вимагає уважного аналізу процесів, що відбуваються у 

безпековому середовищі, оцінки чинників і встановлення 

зв’язку між можливостями, загрозами, сильними та слабкими 

сторонами системи забезпечення національної безпеки в сфері 

державної безпеки. 
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Проведення системного моніторингу стану 

захищеності національних інтересів обґрунтовується 

необхідністю своєчасного виявлення, запобігання та 

нейтралізації реальних і потенційних загроз. Отримані 

внаслідок проведення такого моніторингу результати 

слугуватимуть підставою для внесення коректив і доповнень у 

паспорти загроз національній безпеці України. 

Паспорт (матриця) загрози - це документ, який 

передбачає ідентифікацію (оцінку) подій, явищ, процесів, 

інших чинників, що створюють небезпеку реалізації життєво 

важливим національним інтересам України, характеристику їх 

можливого розвитку (масштаб, тенденції розвитку, можливі 

наслідки для національної безпеки), а також визначення 

основних організаційно-правових та інших механізмів щодо 

діяльності суб'єктів забезпечення національної безпеки з 

реагування на загрози (моніторинг, запобігання, превентивні 

дії, локалізація тощо). 

Повний цикл розумових дій від виникнення проблемної 

ситуації до вирішення проблеми має кілька етапів:  

• виникнення проблемної ситуації;  

• усвідомлення сутності невирішених завдань і 

постановка проблеми;  

• знаходження способу вирішення шляхом здогадки або 

висунення припущень і обґрунтовування гіпотези;  

• доведення гіпотези;  

• перевірка правильності вирішення проблем. 

Структура паспорта загрози містить три частини, а 

саме:  

1) загальну характеристику загрози;  

2) характеристику можливого розвитку загрози;  

3) діяльність суб'єктів забезпечення національної 

безпеки з реагування на загрози. 

1. Загальна характеристика загрози  
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1.1. Структура загрози Вказуються складові загрози, які 

утворюють своєрідне "дерево загрози". Аналізу мають 

підлягати можливі явища, події, процеси та інші чинники, що 

створюють небезпеку реалізації життєво важливим 

національним інтересам України.  

1.2. Об'єкти загрози Об'єкти загрози визначаються 

відповідно їх спрямованості проти реалізації життєво 

важливих національних інтересів. Тобто об'єктом загрози є 

той чи інший життєво важливий національний інтерес або 

сукупність (група) національних інтересів.  

1.3. Джерела загроз Джерелами загроз визначаються 

явища, процеси, події та інші чинники, а також суб'єкти, які 

створюють небезпеку реалізації національних інтересів 

України, засоби загрози.  

2. Характеристика можливого розвитку загрози  

2.1. Масштаб та імовірність виникнення загрози 

Вказуються тривалість (коротко-, середньо-, 

довгостроковість) загрози та просторовий розмах зовнішніх та 

внутрішніх чинників, що в змозі перешкоджати реалізації 

національних інтересів та їх наслідків, імовірність виникнення 

загрози, імовірність застосування засобів загрози у мирний 

час та особливий період, комбінації варіантів застосування 

загрози спільно з іншими загрозами та ймовірність цих 

варіантів.  

2.2. Тенденції розвитку загрози Надається коротка 

довідка про систему показників (індикаторів) вимірювання 

загрози, систему порогових значень для загрози, перелік 

методів, за якими здійснюється оцінка рівня загрози, список 

експертів, що брали участь в оцінці стану і тенденцій розвитку 

загроз, джерела інформації про загрозу. Вказується оцінка 

рівня загрози та динаміка розвитку загрози.  

2.3. Можливі наслідки загрози Вказуються прогнози 

наслідків дії загрози для реалізації життєво важливих 

національних інтересів.  
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3. Діяльність суб'єктів забезпечення національної 

безпеки з реагування на загрози  

3.1. Суб'єкти забезпечення національної безпеки 

Мають бути стисло описані, виходячи із норм чинного 

законодавства, основніфункції, завдання, повноваження, 

сфери відповідальності, особливості діяльності суб'єктів 

забезпеченнянаціональної безпеки, підпорядкованих їм сил і 

засобів щодо виявлення, запобігання, прогнозування, 

нейтралізації (пониженнярівні) загрози (її складових).  

3.2. Ресурсне забезпечення Вказуються особливості 

організації ресурсного забезпеченя (фінансового, матеріально-

технічного, інформаційного тощо) діяльності суб'єктів 

забезпечення національної безпеки з реагування на загрози, 

сили і засоби, що додатково можуть залучатися, їх розподіл та 

порядок використання.  

3.3. Способи і методи реагування на загрози 

Визначається алгоритм дій суб'єктів забезпечення 

національної безпеки, підпорядкованих їм сил і засобів, а 

також тих, які можуть залучатися додатково щодо реагування 

на загрози, їх розподіл, порядок, способи і методи 

використання. 

Будучи найстарішим з методів, що вживаються у наш 

час, оцінка загрозіз використаннямекспертних думок, метод 

сценаріїв, що спирається на системний підхід, дає змогу 

організувати і спрямувати процес активного збору, оцінки і 

переробки наявної первинної і відтворення нової (вторинної) 

інформації як аналітичного, так і прогнозного характеру. 

Сценарієм є розкладання досліджуваної проблеми на ряд 

підпроблем, які, у свою чергу, розбиваються на ще більш 

приватні підпроблеми, і так далі. Кожна підпроблема будь-

якого рівня при розбитті ділиться на непересічну безліч 

підпроблем наступного рівня. Схемний сценарієм є дерево з 

одним коренем (нульовий рівень). 
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Основними завданнями, для вирішення яких 

використовується метод сценаріїв, є визначення генеральної 

мети розвитку можливих загроз та об'єкта, на який вони 

спрямовані, виявлення основних факторів фону 

(навколишнього середовища) і формулювання критеріїв для 

оцінки верхніх рівнів дерева цілей. Сценарій як метод 

призначений для: передбачення і попередній аналіз якісних 

змін, стрибків, які можуть виникати в результаті тих або 

інших економічних, технічних або організаційних заходів, в 

умовах невизначеності їх проведення; визначення умов 

досягнення бажаної мети в розвитку об'єкта експертизи і 

встановлення набору проблем, які можуть виникнути на 

шляху до досягнення цієї мети. 

Важливим завданням органів виконавчої влади у 

державотворчих процесах залишається подальше опанування 

комплексного підходу до планування, пере- дусім 

стратегічного, підвищення його питомої ваги. 

 

3.6. Основи стратегічного управління у сфері 

національної безпеки 

 

Стратегічне планування як вид управлінської 

діяльності полягає в розробці стратегічних рішень, що мають 

орієнтувальний, організуючий та об'єднувальний характер та 

спрямовані на досягнення визначеної мети. Стратегією та 

законодавством України серед пріоритетних принципів 

політики національної безпеки визначено пріоритет 

договірних (мирних) засобів у розв’язанні конфліктів та 

використання в інтересах України механізмів міжнародної 

колективної безпеки 

Стратегієя національної безпеки України це - офіційно 

визначена сукупність стратегічних завдань, заходів, дій та 

інших стратегічних рішень СЗНБ, що відповідають 

можливостям держави щодо їх забезпечен- ня і спрямовані на 
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досягнення прийнятного рівня забезпечення на- ціональної 

безпеки в середньо - та довгостроковій перспективі.  

Стратегічними вважаються такі рішення СЗНБ, що є 

комплексними, масштабними, з високим рівнемузагальнення 

та агрегованості, спрямованими на забезпечення захисту 

національних цінностей та національних інтересів, досягнення 

визначених національних цілей. 

В Законі України „Про організацію оборонного 

планування записано, що „Стратегія воєнної безпеки - 

складова Стратегії національної безпеки України, що визначає 

напрями попередження та нейтралізації реальних і 

потенційних загроз національній безпеці України у воєнній 

сфері‖. 

Відповідно до Закону України „Про основи 

національної безпеки України‖ у загальному вигляді 

сформульоване визначення цільовоїфункції системи 

забезпечення національної безпеки: основ- ною цільовою 

функцією СЗНБ необхідно вважати підвищення рівня безпеки 

держави та суспільства до такого рівня, що гарантує їх 

усталений розвиток та виключає неприйнятні збитки. 

Стратегією національної безпеки України визначено на 

середньострокову перспективу низку пріоритетних завдань 

політики національної безпеки: захист прав та інтересів 

громадян і юридичних осіб України за кордоном; розширення 

та поглиблення економічного співробітництва України з 

іноземними державами і міжнародними організаціями; 

надання допомоги вітчизняним суб'єктам господарювання за 

кордоном; сприяння залученню іноземних інвестицій та 

диверсифікації джерел і маршрутів постачання сировинних 

ресурсів; створення умов для інтеграції України в єдиний 

європейський простір; здійснення збалансованої політики у 

відносинах з ключовими міжнародними партнерами України; 

підвищення ефективності зовнішньополітичної діяльності 

України у Центральноєвропейському та Чорноморсько-
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Каспійському регіонах; створення сприятливих умов для 

зміцнення єдності українського суспільства на основі 

європейських демократичних цінностей; формування 

ефективної системи публічних інститутів, спроможних 

адекватно реагувати на зміни безпекової ситуації (насамперед 

за рахунок попередження і протидії корупції, здійснення 

адміністративної реформи, подальшої реалізації судової 

реформи, сприяння розвитку недержавної системи безпеки); 

зміцнення енергетичної безпеки; забезпечення інформаційної 

безпеки. 

Стратегією національної безпеки України серед 

пріоритетних завдань визначено необхідність розбудови 

більш ефективної системи управління національною 

безпекою, що передбачає, зокрема, модернізацію двох 

взаємопов'язаних складових вказаної системи. 

Перша складова має на меті організаційно-правове та 

ресурсне забезпечення загальнодержавного механізму 

скоординованих дій Президента України та гілок державної 

влади, спрямованих на розробку та реалізацію державної 

політики національної безпеки. Ключове місце в цьому 

механізмі належить Президентові України, оскільки він як 

глава держави є гарантом державного суверенітету, 

територіальної цілісності, додержання Конституції України, 

прав і свобод людини і громадянина та здійснює загальне 

керівництво у сфері національної безпеки.  

Друга складова передбачає організаційно-правове й 

ресурсне забезпечення структур (сил і засобів), які спеціально 

створюються для виконання завдань забезпечення 

національної безпеки і загалом визначаються як сектор 

безпеки держави (збройні сили, правоохоронні органи тощо). 

При цьому забезпечення централізації управління вказаними 

структурами є ключовим питанням. 

Проблема підвищення ефективності, гнучкості, 

надійності державного управління в надзвичайних та 
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кризових ситуаціях для різних сфер національної безпеки є 

загальною. У Стратегії, наприклад, визначено комплекс 

стратегічних завдань, спрямованих на підвищення 

ефективності державного управління в умовах криз, 

надзвичайного стану та особливого періоду, а саме: 

формування системи стратегічного планування, створення 

дієвих механізмів моніторингу з метою вчасного коригування 

пріоритетів політики безпеки; розвиток системи стратегічного 

планування, координації та контролю діяльності сектору 

безпеки; законодавче уточнення завдань і функцій суб’єктів 

забезпечення національної безпеки, у тому числі в умовах 

особливого періоду та кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України; посилення прогностичної 

функції системи управління національною безпекою; 

підвищення ефективності діяльності суб’єктів забезпечення 

національної безпеки з упереджального отримування 

інформації для своєчасного виявлення існуючих і нових типів 

внутрішніх і зовнішніх загроз, розробка дієвих заходів щодо 

їх запобігання та нейтралізації; інформаційно-аналітична 

підтримка органів державної влади, насамперед в умовах 

кризових і надзвичайних ситуацій, у тому числі особливого 

періоду; впровадження інформаційно-телекомунікаційних 

мереж в органах державної влади; розробка та впровадження 

загальнодержавної системи визначення та моніторингу 

порогових значень показників (індикаторів), що 

характеризують рівень захищеності національних інтересів у 

різних сферах життєдіяльності та виникнення реальних загроз 

національній безпеці тощо. 

Для найбільш ймовірних загроз та кризових ситуацій 

повинні бути розроблені сценарії розвитку подій і відповідні 

механізми реагування сектору безпеки на них з чітким 

визначенням переліку завдань та регламентом дій для кожної 

складової сектору безпеки, сформовані антикризові 
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(надзвичайні) програми (плани, заходи), що мають бути 

забезпечені необхідними ресурсами, силами та засобами. 

Сукупність таких механізмів попередньо формується в 

процесі „раціонального‖ стратегічного планування та 

зберігається в базі даних кризових (надзвичайних) механізмів 

стратегічного управління. Наявність такої сукупності 

кризових механізмів стратегічного управління дозволяє 

суттєво зменшити час на прийняття стратегічних рішень, 

підвищити ступінь їхньої обґрунтованості, попередньо 

готувати необхідні сили та засоби для дій у кризових та 

надзвичайних ситуаціях тощо. 

Варіанти кризових (надзвичайних) стратегічних 

рішень, що стосуються засад внутрішньої і зовнішньої 

політики, введення надзвичайного та воєнного стану тощо 

надаються для розгляду та прийняття рішення органу 

державної влади (особі), що приймає остаточне рішення з цих 

питань.  

Згідно з Конституцією України до повноважень 

Верховної Ради України належить: визначення засад 

внутрішньої і зовнішньої політики; оголошення за поданням 

Президента України стану війни і укладення миру, схвалення 

рішень Президента про використання Збройних Сил України 

та інших військових формувань у разі збройної агресії проти 

України, про введення воєнного чи надзвичайного стану в 

Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або частко- 

ву мобілізацію, про оголошення окремих місце- востей зонами 

надзвичайної екологічної ситуації тощо. Виключно законами 

України визначаються: засади зовнішніх відносин, 

зовнішньоекономічної діяльності, основи національної 

безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення 

громадського порядку; правові режими держав-ного кордону, 

воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної 

ситуації.  
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Президент України відповідно до Основного закону: 

забезпечує державну незалежність, національну безпеку 

держави, представляє її в міжнародних відносинах, здійснює 

керівництво зовнішньополітичною діяльністю, веде 

переговори та укладає міжнародні договори України, є 

Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, 

здійснює керівництво у сферах національної безпеки та 

оборони держави; вносить до Верховної Ради України 

подання про оголошення стану війни та у разізбройної агресії 

проти України приймає рішення про використання Збройних 

Сил України та інших військових формувань; приймає 

рішення про загальну або часткову мобілізацію та ведення 

воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі 

загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; 

приймає рішення про введення в Україні надзвичайного стану, 

а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості 

України зонами надзвичайної екологіч- ної ситуації – з 

наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою 

України.  

Кабінет Міністрів України: забезпечує державний 

суверенітет і економічну самостій- ність України, здійснення 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, заходів щодо 

забезпечення обороноздатності й національної безпеки 

України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 

організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

Таким чином, органом державної влади, що схвалює 

рішення з питань внутрішньої і зовнішньої політики, введення 

воєнного або надзвичайного стану в Україні, про загальну або 

часткову мобілізацію, про особливий період, про оголошення 

окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної 

ситуації тощо є Верховна Рада України. Рішення, що 

приймаються з цих питань Президентом України, повинні 

бути схвалені Верховною Радою, а Уряд забезпечує їх 
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безпосереднє виконання, у тому числі шляхом реалізації 

спеціальних антикризових (надзвичайних) програм (планів), 

мобілізаційних планів, стратегічного планування 

застосуванням Збройних Сил України тощо. Ініціаторами 

застосування кризових механізмів стратегічного планування 

та управління можуть виступати Президент України, Кабінет 

Міністрів України та народні депутати. 

Відповідно до Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 року 

№ 287/2015, неефективність системи забезпечення 

національної безпеки визнано однією з найбільших загроз 

національній безпеці України. Причинами цього стали, 

зокрема несформованість сектору безпеки і оборони як 

цілісного функціонального об’єднання, керованого з єдиного 

центру; недостатність ресурсного забезпечення, неефективне 

використання ресурсів у секторі безпеки і оборони тощо.    

Серед пріоритетних завдань держави щодо усунення 

цієї загрози визначено, зокрема, необхідність удосконалення 

державної системи стратегічного планування, створення 

єдиної системи моніторингу, аналізу, прогнозування та 

прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони. Її 

метою є своєчасне виявлення і запобігання загрозам 

національній безпеці, визначення порядку дій у кризових 

ситуаціях у межах єдиного комплексу заходів політичного, 

воєнного, економічного, інформаційного та іншого характеру. 

Вжиття відповідних комплексних змін у системі забезпечення 

національної безпеки передбачене також і Указом Президента 

України від 5 січня 2015 року № 5 „Про Стратегію сталого 

розвитку „Україна – 2020‖.  

Зокрема, одними з найважливіших заходів держави 

щодо реформування системи забезпечення національної 

безпеки визначені: оновлення доктринальних та 

концептуальних підходів до забезпечення національної 
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безпеки, функціональна оптимізація, створення ефективної 

державної системи кризового реагування.    

Необхідність формування системи прогнозування та 

планування у сфері національної безпеки обумовлена також 

комплексним характером сучасних загроз і докорінними 

змінами безпекового середовища. Безліч нових проблем, з 

якими стикаються особа, суспільство і держава, вимагають 

прийняття спільних узгоджених рішень на основі постійної 

оперативної взаємодії і чіткої координації зусиль.   Вирішення 

цієї проблеми дозволить забезпечити: своєчасне і адекватне 

реагування на реальні та потенційні загрози національній 

безпеці; узгодження програм реформування та розвитку 

органів сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості 

за єдиним задумом; максимально ефективне використання 

спроможностей і ресурсів суб’єктів сектору безпеки і оборони 

щодо захисту національних цінностей і реалізації 

національних інтересів; ефективну координацію дій органів і 

сил сектору безпеки і оборони та функціонування єдиної 

системи ситуаційних центрів; раціональний розподіл 

фінансових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для 

ефективного функціонування органів сектору безпеки і 

оборони та оборонної промисловості.    

Формування системи прогнозування та планування у 

сфері національної безпеки потребує вдосконалення 

нормативно-правової бази і організаційного забезпечення як 

на загальнодержавному, так і на відомчому рівнях.   Підходи 

до планування розвитку системи забезпечення національної 

безпеки України, як і її ключового елементу – сектору безпеки 

і оборони, на сьогодні є багато у чому застарілими і 

реалізуються непослідовно. Це обумовлено, зокрема тим, що 

відповідні процеси регулюються нині низкою нормативних 

документів, які не формують цілісної системи стратегічного 

прогнозування та планування і недостатньо пов’язані з 

бюджетним процесом.  
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Нині правове регулювання у даній сфері здійснюється 

відповідно до Законів України „Про основи національної 

безпеки‖, „Про Раду національної безпеки і оборони України‖, 

„Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України‖ та „Про 

державні цільові програми‖ та низки постанов Кабінету 

Міністрів України. 

Отже, на сьогодні в Україні законодавчо врегульовані 

процеси прогнозування та планування лише щодо одного 

компонента сектору безпеки і оборони, а саме - оборонної 

сфери. Проте, реалізуючи завдання Стратегії національної 

безпеки України щодо забезпечення розвитку сектору безпеки 

і оборони як цілісного функціонального об’єднання, 

керованого з єдиного центру, виникає необхідність розробки і 

запровадження єдиної системи прогнозування та планування у 

сфері забезпечення національної безпеки. 

Ця система повинна охоплювати такі основні процеси: 

збір і аналіз інформації за широким спектром сфер 

національної безпеки; виявлення і оцінка ризиків і загроз 

національній безпеці; оцінка стану функціонування складових 

сектору безпеки і оборони, а також результатів виконання 

планів і заходів розвитку за попередній період; виявлення 

тенденцій і побудова прогнозів (сценаріїв) розвитку ситуації у 

безпековій сфері у коротко-, середньо- і довгостроковій 

перспективі; розробка документів стратегічного планування, у 

т.ч. плану розвитку сектору безпеки і оборони, узгодження їх 

з планами соціально-економічного розвитку держави та 

бюджетним процесом; управління ризиками у сфері 

забезпечення національної безпеки; періодичне внесення 

коректив у стратегічні документи і плани держави у сфері 

забезпечення національної безпеки.  

Запровадження такого підходу дозволить більш чітко 

визначати засади, цілі та основні завдання державної політики 

у сфері національної безпеки і оборони, пріоритети і напрями 
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розвитку сил безпеки і оборони з урахуванням існуючих 

загроз та економічних можливостей держави.    

Базовим принципом планування та прогнозування 

сфери національної безпеки має стати принцип системності, 

який означає, що сектор безпеки і оборони України 

розглядається як єдиний об’єкт прогнозування і планування.   

Такий плановий підхід сприятиме збалансуванню вимог до 

структури органів сектору безпеки і оборони, їх чисельності, 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення, 

пріоритетності завдань розвитку та т.і.  

 На практиці цей процес повинен включати в себе такі 

основні елементи: періодичні огляди сектору національної 

безпеки і оборони, які б визначили та уточнювали цілі 

національної безпеки, пріоритети політики національної 

безпеки і шляхи їх реалізації; організацію взаємодії державних 

органів, наукових установ та неурядових організацій, у 

результаті якої буде регулярно здійснюватися  оцінка загроз 

національній безпеці, прийматися рішення, спрямовані на 

корегування заходів, розмежування завдань органів 

національної безпеки, уточнення їх структури і обов’язків 

щодо реалізації поставлених завдань; прозорий процес 

розподілу ресурсів і контролю за їх використанням.  

Впровадження системи прогнозування та планування у 

сфері забезпечення національної безпеки потребує 

формування відповідної законодавчої бази. Зокрема, мають 

бути внесені взаємоузгоджені доповнення до законів „Про 

основи національної безпеки України‖, „Про Раду 

національної безпеки і оборони України‖, „Про державні 

цільові програми‖, „Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України‖ та „Бюджетний кодекс України‖. 

Відповідні зміни до законодавства мають бути 

спрямовані, зокрема, на нормативне визначення та 

врегулювання таких аспектів, як: завдання стратегічного 
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прогнозування та планування; суб’єкти (органи державної 

влади, їх підрозділи) процесу планування, їх повноваження та 

порядок взаємодії; перелік і вимоги до змісту документів 

планування і прогнозування, які розробляються на 

загальнодержавному і відомчому рівнях, порядок їх розробки, 

експертизи, погодження, затвердження, коригування та 

періодичності перегляду; заходи, на основі яких 

визначатимуться результати виконання завдань розвитку 

сектору безпеки і оборони за попередній період, 

формулюватимуться та уточнюватимуться цілі, загрози та 

основні напрямки державної політики у сфері забезпечення 

національної безпеки; завдання комплексного огляду сектору 

безпеки і оборони, порядок та строки його проведення;  

процес моніторингу і регулярної оцінки стану та загроз 

національній безпеці, незалежної експертизи документів у 

сфері забезпечення національної безпеки, та інформування і 

подання пропозицій щодо актуалізації документів планування 

у сфері національної безпеки; порядок визначення обсягів 

необхідного фінансування сектору національної безпеки і 

оборони та узгодження процесу планування його розвитку з 

процесом бюджетного планування; місце стратегічного 

прогнозування та планування у сфері національної безпеки в 

загальнодержавному процесі стратегічного планування та 

складання Державного бюджету; контроль за реалізацією 

документів стратегічного планування. 

В основу стратегічного прогнозування і планування у 

сфері національної безпеки мають бути покладені: щорічне 

послання Президента України до Верховної Ради України про 

внутрішнє і зовнішнє становище України, на якому згідно з 

Бюджетним кодексом України ґрунтується прогноз 

Державного бюджету України на наступні за плановим два 

бюджетні періоди та проект Основних напрямів бюджетної 

політики на наступний бюджетний період; Стратегія 

національної безпеки України, яка відповідно до Закону 
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України „Про основи національної безпеки‖, визначена 

документом, обов’язковим для виконання, і основою для 

розробки конкретних програм за складовими державної 

політики національної безпеки. 

Висновки. Новiтнi виклики та загрози європейськiй 

безnецi змусили європейцiв по-новому поглянути на 

проблематику своєї безпеки, а також переоцiнити роль 

традицiйних безпекових iнституцiй. Об'єднана Європа прагне 

забезпечити свою безпеку шляхом створення демократичного, 

передбачуваного та стабільного оточення. Ключовими 

міжнародними організаціями у європейському просторі є – 

ООН, ЄС, НАТО і ОБСЄ.   

Забезпечення національної безпеки України передбачає 

здійснення сукупності заходів політичного, економічного, 

оборонного, правового, організаційного та соціального 

характеру. Враховуючи багаторівневий і комплексний 

характер стратегічного планування і прогнозування у сфері 

забезпечення національної безпеки, необхідно запровадити 

належну підготовку та перепідготовку фахівців у цій галузі, а 

також передбачати створення відповідних структурних 

підрозділів у кожному суб’єкті стратегічного планування і 

постійно діючих міжвідомчих робочих груп та залучати до 

цих процесів представників наукових та науково-дослідних 

установ. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Вплив процесу глобалізації на сучасну стратегію 

міжнародної безпеки. Європейська політика безпеки  

2. Класифікаця об’єктів безпеки. Роль 

міжнародних організацій у забезпеченні міжнародної безпеки. 

3. Суб’єкти та об’єкти забезпечення національної 

безпеки. 

4. Види загроз національній безпеці Українита 

щляхи їх подолання. 
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РОЗДІЛ 3 

КОМПЕЛЕКС ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛИНИ „ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНЕ 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА” 

 

3.1.  Завдання для підготовки до семінарських 

занять 

 

Тема1. Глобальні процеси та проблеми сучасності  

Зміст 

1.1. Сутність та основни ознаки процесу глобалізації. 

1.2. Глобальні процеси: класифікація та причини 

виникнення. 

1.3. Тенденції та напрямки сучасної глобалізації. 

1.4. Глобальні політичні проблеми сучасності. 

Ключові слова: глобалізація, глобальні процеси, 

класифікація глобальних процесів, причини винекнення 

глобальних процесів. 

Список використаних джерел:  

1. Акмарал Арыстанбекова. Глобализация. 

Объективная логика и новые вызовы / А. Арыстанбекова // 

Международная жизнь. – 2004. – № 4-5. – С. 54-57.  

2. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія / 

О.Г. Білорус. – К. : ―Батьківщина‖. – 2001. – 244с.  

3. Глобалізація й безпека розвитку. Монографія / О.Г. 

Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. – К. – 2001. – 480 с. 

4. Глобальна економіка: конспект лекцій для студентів 

економічних напрямів підготовки усіх форм навчання / C. О. 

Радзієвська. – К.: «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 344 с. 

5. Войтович Р. Глобалізація як універсальна форма 

історичної динаміки перехідних суспільств / Р. Войтович // 

Вісн. НАДУ. – 2012. – № 1. – С. 21–32. –  Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2012_1_4.pdf  
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6. Токар В. Глобалізм як сучасний етап розвитку 

світової економічної системи / Токар В. // Збірник наукових 

праць. Вип. 41. – К.: Інститут світової економіки і 

міжнародних відносин НАНУ – 2004. – 88 с. 

 

Тема 2.  Глобалізація та публічна політика 

Зміст 

2.1. Атрибутивні та функціональні особливості 

публічної сфери в Україні.  

2.2. Публічна політика: функції та основіні складові.  

2.3. Вплив глобалізації на публічну політику країни.  

2.4. Напрями гармонізації управління й публічної 

політики.  

Ключові слова: публічна сфера, публічна політика, 

врядування, державне управління, адміністративна реформа, 

державна політика, адміністративні та політичні посади, 

політична культура, регулятивна функція держави. 

Практичне завдання:  

1. Визначте атрибутивні та функціональні особливості 

публічної сфери в Україні.  

2. Охарактеризуйте ключові ознаки публічної політики  

у взаємодії влади і суспільства?  

3. Розкрийте функціональні особливості публічної 

("політичної") діяльності і управлінської ("адміністративної") 

діяльності.  

4. Визначте відмінності політичних та 

адміністративних складових у державному управлінні та 

проблеми реформування урядування і публічної політики на 

сучасному етапі розвитку України?  

Список використаних джерел:  

1. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії і 

практики аналізу політики / В. Парсонс ; пер. з англ. - К. : 

Видавн. дім "Киє- во-Могилян. акад.", 2006.  
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2.  Демократия, управление, культура: проблемные 

измере- ния современной политики. Политическая наука: 

Ежегодник 2006 / глав. редА. И. Соловьев.- М. : Рос. полит. 

энцикл. (РОССПЭН), 2007.  

3. Гаджиев К. С. Политическая наука. - М., 1994 / 

Электрон. б-ка Социолог. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. - 

Режим доступа: 

http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-

1251. 

4. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з 

держав- ного управління / В. Я. Малиновський. - К. : Центр 

сприяння інсти- туц. розвитку держ. служби, 2005. - 251 с. 

 

Тема 3. Політика європейської інтеграції 

Зміст 

3.1. Етапи європейської інтеграції . 

3.2. Основні засади розвитку інтеграційних процесів на 

території Європи та роль України в них. 

3.3. Зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на 

впровадження політики європейської інтеграції. 

3.4. Тенденції розвитку зовнішньої політики України 

для подальшої євроінтеграції. Стратегія розвитку ЄС«Європа 

2020». 

3.5. Вимоги ЄС до організації державної служби. 

Ключові слова: європейська інтеграція, інтеграційні 

процеси, політика європейської інтеграції, Стратегія розвитку 

ЄС«Європа 2020». 

Практичне завдання:  

1. Оцінити наслідки реалізації положень Угоди про 

асоціацію для міжнародного становища України та 

взаємовідносин з державами-сусідами. 

2. Оберіть варіанти правильних відповідей. Якщо їх 

буде більше однієї, то згрупуйте їх як ―найбільш правильна‖, 
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―правильна‖, ―може мати право на існування‖. Прокоментуйте 

кожну з відповідей, аналізуючи всі ―за‖ і ―проти‖. 

1. На етапі економічної трансформації України в 

єропейськеспівтовариство найважливіше значення мають її 

відносини з: міждержавними економічними організаціями 

загальної компетенції; міждержавними організаціями з 

регулювання економічних відносин на галузевому рівні; 

міжнародними організаціями з регулювання світової торгівлі 

та з Міжнародними валютно-кредитними організаціями. 

 2. Економічний розвиток та підвищення добробуту 

українського народу можливе в рамках:  

- Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова ГУАМ;   

- Співдружність Незалежних Держав СНД;  

- ЄС. 

Список використаних джерел: 

1. Європейський Союз. Словник-довідник. – К. : К.І.С., 

2001. – 142 с.  

2. Інтеграція в європейський освітній простір: 

здобутки, проблеми, перспективи : Монографія / За заг. ред. 

Ф.Г.Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560 с. 

3. Копійка В. Європейський Союз: історія і засади 

функціонування : навч. посіб. / В. Копійка, Т. Шинкаренко ; за 

ред. Л. Губерського. – К. : Знання, 2009. – 751 с.  

4. Міжнародна інтеграція : навч. посіб. / [В. Д. 

Бакуменко, Д. В. Вітер, О. М. Руденко та ін.]. – Ужгород : 

Ліра, 2009. – 472 с. 

5. Механізми регулювання інтеграційних процесів в 

Україні : навч. посіб. / [В. Д. Бакуменко, Д. В. Вітер, О. М. 

Руденко та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2009. – 656 с. 

6. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні 

проблеми сучасності : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. 

- 3-ге вид., допов. - К. : Хай-Тек Прес, 2014. - 352 с. 
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Тема 4. Міжнародна та європейська безпека 

Зміст 

4.1. Прични трансформації системи забезпечення 

міжнародної та європейської безпеки. 

4.2. Основні кризові явища та ситуації у сферах 

міжнародної та європейської безпеки.  

4.3. Міжнародні організації та сучасна система 

міжнародної безпеки. 

4.4. Сучасні загрози міжнародній безпеці: критері та 

класифікації.  

Ключові слова: міжнародної безпека, європейської 

безпеки, міжнародні організації, система міжнародної 

безпеки. 

Практичне завданя: Обрати одну з загроз 

міжнародної та європейської безпеки та визначити:  напрямки 

її подолання, причини винекнення та організації, що 

розробляють заходи щодо її усунення. 

Рекомендована література: 

1. Білорус О.Г. Глобальні трансформації і безпека 

розвитку політичних, економічних і соціальних систем // 

Глобалізація і безпека розвитку / Білорус О.Г. та інші. - К.: 

КНЕУ, 2001. - 733 с. 

2. Коломієць О.В. Концепт міжнародної безпеки в 

контексті глобалізації: монографія / О.В. Коломієць, - К.: Вид-

во КиМУ, 2013. - 427 с. 

3. Международная безопасность: Учеб. пособие для 

студентов ВУЗов / В.М. Кулагин. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 

319 с. 

4. Тимків Я. Особливості та класифікація сучасних 

загроз національній та міжнародній безпеці / Ярополк Тимків 

// Науковий вісник. Одеський державний економічний уні- 

верситет. – 2006. – № 11 (31). – 221 с. 
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Тема 5. Механізми забезпечення національної 

безпеки 
Зміст 

5.1. Інституційні засади державної політики 

національної безпеки. 

5.2. Цілі, завдання, критерії, суб’єкти, об’єкти та 

складові стратегічного управління у сфері національної 

безпеки.  

5.3. Основні нормативно-правові акти, що 

регламентують діяльність суб’єктів публічного управління у 

сфері національної безпеки. 

5.4. Технології, методи, способи реагування на 

загрози національній безпеці.   

Ключові слова: державна політика національної 

безпеки, суб’єкти та об’єкти управління у сфері національної 

безпеки, загрози національній безпеці. 

Практичне завданя: обати одну з загроз національній 

безпеці та визначити технологію, метод, спосіб реагування. 

Рекомендована література: 

1. Національна безпека України: стратегічні 

пріоритети та шля- хи їх реа лізаціЇ: мат-ли «круглого столу» / 

за заг. ред. О. В. Лит- виненка. – К. : НІСД, 2011. – 64 с. 

2. Забезпечення національної безпеки України в 

умовах глобальних та регіональних невизначеностей : 

матеріали кругл. столу (Київ, 6 берез. 2012 р.) / за ред. 

Ю.В.Ковбасюка, К.О.Ващенка, Г.П.Ситника. – К. : НАДУ, 

2012. – 159 с. 

3. Новицький Г.В. Теоретико-правові основи 

забезпечення національної безпеки України: Монографія. / 

Г.В. Новицький. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496 с. 

4. Європейський проект та Україна : монографія / 

А. В. Єрмолаєв, Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. 

Резнікова [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 192 с. 
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3.2. Тестові завдання для самоконтролю 

 

1. Європейська економічна Спільнота (EEC — 

European Economic Community) створена в: 

1) 1953 році 

2) 1955 році 

3) 1957 році 

2. Після Другої світової війни за пропозицію Робера 

Шумана створений (-ні), (-но) … .  

1)  Європейський Союз;  

2)  Європейські співтовариства;  

3)  Європейське співтовариство вугілля і сталі;  

4)  ЄСВС та ЄЕС.   

3. Головування в Європейському Союзі держави-

члена змі нюється:  

1) що півроку; 

2) щороку ; 

3) раз на два роки . 

4. Європейський Союз був заснований … .  

1)  Єдиним Європейським актом 1987 р.;  

2)  Маастрихтським договором 1992 р.;  

3)  Лісабонським договором 2007 р.;  

4)  Амстердамським договором 1997 р. 

5. Згідно з установчими договорами ЄС є … .  

1)  міжнародною організацією;  

2)  конфедерацією;  

3)  федерацією;  

4)  конфедерацією з елементами федерації. 

6. Принципом функціонування ЄС, згідно з яким 

заходи ЄС за змістом та формою не повинні виходити за 

межі того, що є необхідним для досягнення цілей 

установчих договорів, є принцип…. 

1)  субсидіарності;  

2)  пропорційності;  
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3)  верховенства права ЄС;  

4)  збалансованого розподілу повноважень. 

7. Джерелом влади в Європейському Союзі виступає 

… .  

1)  народ Європейського Союзу;  

2)  Європейські співтовариства;  

3)  глави держав або урядів держав – членів ЄС;  

4)  національні парламенти держав-членів. 

8 Україна щодо ЄС … .  

1)  є державою-кандидатом;  

2)  є  державою-заявницею;  

3)  є асоційованим членом ЄС;  

4)  не має жодного із зазначених статусів. 

9. Правовою основою відносин між Україною та ЄС 

є: 

а) ініціатива ЄС «Східне партнерство»; 

б) Угода про партнерство та співробітництво від 14 черв-ня 

1994 року ; 

в) Конституція України. 

10. Обов’язковими умовами набуття членства в ЄС, 

згідно з його установчими договорами, є такі: 

1) членство в Раді Європи та НАТО;  

2) відповідність національного законодавства нормам права 

ЄС та високий рівень економічного розвитку;  

3) бути європейською державою та поважати цінності ЄС;  

4) усе зазначене вище. 

11. Договір про приєднання до Європейського 

Союзу після завершення переговорів підписується …   

1) організацією ―Європейський Союз‖ з кожною державою-

кандидатом окремо;  

2) державами-членами Європейського Союзу з кожною з 

держав-кандидатів окремо;  

3) державами-членами Європейського Союзу з усіма 

державами-кандидатами разом;  
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4) Президентом Європейського Союзу.  

12. Право вето на вступ нових держав у ЄС 

належить: 

1)  Європейському парламенту і державам-членам;  

2)  найвпливовішим державам-членам;  

3)  Європейській раді;  

4)  Раді Європейського Союзу. 

13. Принцип захисту прав людини як один із 

головних принципів Європейського співтовариства був 

уперше закріплений у … .  

1) Договорі про Європейське економічне співтовариство;  

2)  рішенні Суду ЄС;  

3)  Маастрихтському договорі 1993 р.;  

4)  Лісабонському договорі 2007 р. 

14. До інститутів Європейського Союзу не 

належить; 

1) Президент Європейської ради;  

2) Рада ЄС;  

3) Європейська рада;  

4) Європейський центральний банк. 

15. Законодавчий процес в ЄС знаходить вираження 

у: 

1) звичайній законодавчій процедурі та спеціальній 

законодавчій процедурі;  

2) єдиній законодавчій процедурі;  

3) процедурі спільного прийняття рішень, процедури 

консультації та процедурі співробітництва;  

4) процедурі прийняття загальнообов’язкових нормативних 

актів в ЄС та у державах-членах. 

16. Україна у правовідносинах з ЄС виступає … .  

1) державою-заявницею;  

2) державою-членом;  

3) державою – кандидатом на вступ;  

4) не має жодного з вищевказаних правових статусів. 
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17. Дипломатичні відносини між Україною та ЄС : 

1) встановлені з набуттям незалежності у 1991 р.;  

2) встановлені з підписанням Угоди про партнерство і 

співробітництво у 1994 р.;  

3) є триваючим предметом переговорів з ЄС;  

4) не встановлені. 

18. Яку назву мають щорічні офіційні зустрічі 

представників України та ЄС? … .  

1) міжнародна конференція;  

2) міжнародний симпозіум;  

3) саміти;  

4) комюніке. 

19. На даному етапі між Україною та Європейським 

Союзом ідуть переговори про укладання … .  

1) нової Угоди про партнерство та співробітництво;  

2) Договору про вступ України до Європейського Союзу;  

3) Угоди про асоціацію;  

4) Угоди про співробітництво з державами – членами 

Європейської асоціації вільної торгівлі. 

20. Європейська політика сусідства визначає … .  

1) порядок набуття членства в ЄС;  

2) особливий правовий режим посиленої співпраці ЄС та його 

сусідами надає їм можливість брати участь у різних видах 

діяльності ЄС шляхом тіснішої політичної, економічної, 

культурної співпраці та взаємодії у галузі безпеки;  

3) привілейовані відносини ЄС з Україною;  

4) порядок набуття членства Україною в ЄС. 

21. Орган державної влади, відповідальний за 

порядок здійснення адаптації законодавства України до 

законодав-ства ЄС, – це … .  

1) Комітет з питань європейської інтеграції;  

2) Державний департамент адаптації законодавства;  

3) Міністерство закордонних справ України;  

4) Міністерство юстиції України. 
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22. Болонський процес — це: 

1) угода щодо стандартизації підходів до організації 

навчального процесу і функціонування вищої школи в 

Європейському Союзі 

2) процес структурного реформування національних ситем 

вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм й 

інституційних перетворень у вищих навчальних закладах 

Європи  

3) процес впровадження досвіду підготовки студентів в 

університеті м . Болонья (Італія) 

23. НАТО — це: 

1) міжнародна політично-військова організація, військово-

політичний блок  держав, що володіє всією необхідною 

інфраструктурою і системою органів з її управління4 

2) перша міжнародна міждержавна організація, створена з 

метою розвитку співробітництва, досягнення миру і безпеки 

між народами; 

3) агресивний військовий блок, мета якого — встановлення 

світового пануванн. 

24. Найвищим органом прийняття рішень в НАТО 

є: 

1) Північноатлантична рада ; 

2) Комітет оборонного планування; 

3) верховна рада НАТО. 

25. НАТО співпрацює з такими міжнародними 

організаціями як: 

1) радою Європи, міжнародною організацією з міграції, 

асамблеєю Західноєвропейського Союзу, організацією з 

питань заборони хімічних озброєнь 

2) радою Європи, міжнародною організацією з міграції, 

асамблеєю Західноєвропейського Союзу, організацією з 

питань заборони хімічних озброєнь, міжнародним комітетом 

Червоного Хреста міжнародною федерацією товариств Чер 
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воного Хреста та Червоного Півмісяця та іншими 

парламентськими і неурядовими організаціями; 

3) з митним Союзом. 

26. Метою діяльності організації об’єднаних Націй 

(ООН) — міжнародної організації, яка заснована 24 

жовтня 1945 року на конференції у Сан-Франциско на 

підставі Хартії об’єднаних Націй є: 

1) підтримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки та 

розвиток співробітництва між державами світу  

2) сприяння міжнародному економічному і соціальному 

співробітництву та розвитку 

3) збереження довоєнних кордонів між державами. 

27. Україна має в Раді безпеки статус: 

1)постійного члена;  

2)непостійного члена;  

3) взагалі не має жодного статусу. 

28. Адаптація (тобто, пристосування) законодавства 

України до законодавства ЄС передбачає: 

 1) приведення чинних правових актів у відповідність до 

стандартів і вимог, за якими розробляються і приймаються 

правові акти у ЄС +  

2) приведення змісту всіх законів України до змісту 

законодавства ЄС  

3) апроксимацію чинних правових норм в ключових галузях 

права 

29. Дванадцять золотих зірок на прапорі 

Європейського Союзу символізують:  
1) число держав-засновників ЄС; 

2) число держав, які запровадили єдину валюту — євро; 

 3) досконалість, повноту і єдність . 

4) інший варіант. 

30. Визначте головну мету утворення ООН: 

1) розвиток дружніх відносин між націями на ґрунті 

поважання принци-пу рівності і самовизначення народів; 
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2) міжнародне співробітництво щодо вирішення проблем 

економічного, соціального, культурного й гуманітарного 

характеру; 

3) підтримка міжнародного миру й безпеки; 

4) формування центру узгодження зусиль націй для 

досягнення спільних цілей. 

31. Організація європейського економічного 

співробітництва згодом перетворилася на : 

1) ЄОВС; 

2) ЄАВТ; 

3) ОЕСР; 

4) ЄС. 

32. Оборона України, захист її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканності покладаються 

на:  

1) Збройні Сили України; 

 2) Службу безпеки України ; 

3.) Президента України ; 

4) Кожного громадянина України. 

33. Безпека - це: 

1) негативні зміни в політичному середовищі;  

2) стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, 

суспільства, держави; 

 3) відсутність загроз; 

4) система показників соціально-економічного становища 

держави. 

34. Стан захищеності державного суверенітету, 

конституційного ладу, територіальної цілісності, 

економічного, науково-технічного й оборонного 

потенціалу країни, законних інтересів і прав громадян – 

це:  

1) національна безпека;  

2) національна економічна безпека; 

3) стратегія забезпечення національної безпеки;  
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4) стратегія забезпечення національної економічної безпеки. 

35. Принципи зовнішньої політики України: 

1) відносин з іншими державами та організаціями;  

2) дотримання принципу неподільності міжнародного миру та 

міжнародної безпеки;  

3) відсутність територіальних зазіхань чи претензій до 

сусідніх держав і невизнання жодних територіальних 

претензій до себе;  

4) всі вищеперелічені принципи.  

36. Стратегічними партнерами України є: 

1) держави як провідні суб’єкти міжнародних відносин; 

2) міжнародні організації; 

3) як держави, так і міжнародні організації.  

37. Що є найбільшою загрозою для України в 

умовах глобалізації: 

1) втрата cyверенітету. 

2) надмірна інформатизація суспільства; 

3) зміна керівництва в країні; 

4) віддалення перспективи вступу до ЄС. 

38. Що є рушійною силою глобалізації: 

1) поява ТНК (Транснаціональна корпораця); 

2) поява міжнародних організацій; 

3) розвиток науки й технологій та поява новітніх ЗМК; 

4) економічний розвиток. 

39. Національна безпека держави є... 

1) складовою економічної безпеки; 

2) складовою фінансової безпеки держави; 

3) не має правільної відповіді; 

4) підсистемою енергетичної безпеки. 

40. Головне завдання сучасної зовнішньої політики 

України: 

1) забезпечення стабільності міжнародного становища країни;  

2) мирне врегулювання міжнародних суперечностей;  

3) невтручання у внутрішні справи інших держав. 
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41. Національна безпека відображає :  

1) державна політика, покликана забезпечити збереження та 

зміцнення життєво важливих національних цінностей;  

2) відносини між суб’єктами національного та етнічного 

розвитку;  

3) науково-обґрунтована система заходів, спрямована на 

реалізацію національних інтересів;  

4) здатність та можливість чинити визначальний вплив на 

діяльність та поведінку людей і їх об’єднань. 

42. Сучасна національна безпека зводиться до: 

1) підтримання військової безпеки;  

2) забезпечення зовнішньополітичної безпеки;  

3) підтримання належного рівня економічної безпеки;  

4) багатокомпонентної безпеки. 

43. У широкому розумінні національна безпека – це:  

1) захищеність життєво важливих інтересів особи, держави і 

суспільства;  

2) стан держави, що забезпечує її цілісність та суб’єктність в 

системі міжнародних відносин;  

3) забезпеченість територіальної цілісності і суспільно-по- 

літичного ладу.  

44. У вузькому розумінні національна безпека 

означає :  

1) спроможність держави виступати в якості суб’єкта міжна- 

родного права;  

2) здатність держави зберігати власний суверенітет;  

3) захист особи, суспільства і держави. 

45. Цілісна система забезпечення національної 

безпеки України організовується:  

1) державними органами;  

2) громадськими організаціями;  

3) посадовими особами і громадянами. 

46. У межах системи міжнародних відносин 

політична безпека України передбачає :  
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1) характер інтеграції в систему міжнародних економічних 

відносин;  

2) забезпечення інтересів збройними засобами;  

3) наявність стійкого політичного суверенітету. 

47.Під національними інтересами розуміють :  

1) інтереси держави;  

2) інтереси політичної еліти;  

3) інтегральний вираз інтересів усіх членів суспільства;  

4) інтереси певного народу. 

48. Однією із складових національних інтересів є її 

зовнішня політика. Її головними завданнями визначено:  

1) захист інтересів держави за кордоном;  

2) захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб за 

кордоном;  

3) забезпечення стабільності міжнародного становища 

України;  

4) ізоляція та захист національного господарства від світової 

економічної системи, охопленої глобалізацій ними процесами. 

49. Одним з важливих шляхів забезпечення 

національної безпеки України вважається її співпраця з 

НАТО. Започаткувало цю тісну співпрацю підписання 

Україною:  

1) Хартії про особливе партнерство з НАТО;  

2) програми ―Партнерство заради миру―;  

3) Хартії Європейської безпеки;  

4) Стратегічної концепції НАТО 

50. Початком діяльності України в європейських 

структурах як рівноправного партнера ознаменувала така 

подія:  

1) вступ в ООН;  

2) створення СНД;  

3) підписання Гельсінського Підсумкового акту;  

4) вступ до Ради Європи. 
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3.3 Питання для підготовки до контрольно-

модульного оцінювання 

 

1. Глобальні тенденції розвитку світу. 

2. Сутність і взаємозв’язок понять „глобалістіка‖ і 

„глобалізм‖, їх співвідношення з поняттям „глобалізація‖. 

3. Походження й розвиток європейської інтеграції.  

4. Об’єктивність і пріоритетність розширення 

Європейського Союзу 

5. Європейське врядування як різновид 

державного управління.  

6. Причини розвитку і походження європейської 

інтеграції. 

7. Стандарти європейського врядування в 

європейському адміністративному просторі. 

8. Сутність та особливості Європейської політики 

сусідства. Тенденції розвитку Європейської політики 

сусідства. 

9. Загальна характеристика інституцій ЄС. 

10. Назвіть основні передумови для удосконалення 

організаційного (координаційного) механізму державного 

управління адаптацією національного законодавства до вимог 

Європейського союзу. 

11. Якою мірою досвід підготовки європейських 

країн до членства в ЄС може бути застосований в Україні? 

12. До яких міжнародних договорів, конвенцій 

приєдналася Україна? 

13. Дайте визначення поняття „кадрова політика‖. 

Назвіть основні напрямки кадрової політики. 

14. Європейська політика безпеки і оборони. 

15. Охарактеризуйте Європейську політику безпеки 

і оборони. 

16. ООН як провідна глобальна установа 

забезпечення міжнародної безпеки. 
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17. Роль Організації з Безпеки та Співробітництва у 

Європі. 

18. Роль НАТО у формуванні сучасної системи 

міжнародної безпеки. охарактеризуйте Стратегічні концепції 

НАТО 

19. Визначте роль ОБСЄ в становленні і розвитку 

міжнародної безпеки. 

20. Назвіть політичні, економічні та адміністративні 

критерії, які виробив Євросоюз для країн, які бажають стати 

його членами . 

21. Сформулюйте основні стратегічні завдання 

євроатлантичного співробітництва України 

22. Що є визначальним для формулювання 

внутрішніх і зовнішніх засад безпеки України? Назвіть 

принципи національної безпеки. 

23. Роль верховної ради України в питанні 

забезпечення реалізації політики європейської інтеграції 

України. 

24. Характерні риси європейського врядування. 

25. У яких спільних європейських просторах 

присутня Україна? 

26. Пріоритетні напрями забезпечення національної 

безпеки України. 
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3.4 Завдання для контрольно - самостійної роботи 

 

Контрольно-самостіна робота виступае як засіб 

самостійного здобуття і поглиблення знань студента, а також 

як форма самоконтролю та контролю самостійного навчання 

студента з боку кафедри. 

Виконуючи контрольно-самостійну роботу, магістрант 

набуває досвіду роботи з науковою літературою, 

переодичними спеціальними виданнями, законодавчими 

актами, матеріалами фінансової звітності господарюючих 

суб'єктів, даними фінансового обліку та іншими джерелами 

знань; вчиться аналізувати та узагальнювати, а також чітко 

висловлювати свої думки з приводу заданої тематики в 

письмовій формі. Все це є підгрунтям для виконання більш 

складних форм робіт в майбутньому, таких як магістерська 

робота. 

Вимоги до оформления контрольно-самостійної 

роботи. 

Контрольна робота виконуеться самостійно. Якщо в ній 

приводяться окремі цитати з наукових статей, цифрові дані, 

потрібно зробити посилання на їх джерела, (вказавши в 

квадратних дужках [...]), автора, назву праці, місце, рік 

видання, сторінку. Якщо аналізуеться практичний матеріал, то 

слід вказати конкретний об'ект аналізу та джерела 

використаних даних. 

При написанні контрольної роботи не можна 

обмежуватись матеріалом тільки одного підручника. Потрібно 

ознайомитись з матеріалами кількох підручників та посібників 

різних авторів, першоджерелами з вибраної теми, підібрати 

наукову літературу та ознайомитись із публікаціями в 

періодичних виданнях. Робота завершуеться списком 

використаної літератури, після якого студент ставить дату і 

свій підпис. 
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У тексті контрольної роботи питания плану повинні 

бути обов'язково виділені. Виклад матеріалу з чітким 

розмежуванням параграфів допомагає студентові розділити 

матеріал на логічні частини, бачити зв'язок між ними, не 

допустити повторів, краше засвоїти матеріал теми. 

Виклад матеріалу повинен бути з посиланнями на 

джерела використанох літератури (в квадратних дужках [...]), 

а також з чітким розмежуванням параграфів, що допомагае 

студентові розділити матеріал на логічні  частини, бачити 

зв'язок між ними, не допустити повторів, краще засвоїти 

матеріал теми. 

Список використаної літератури повинен містити не 

менше п'яти джерел. Після викладення матеріалу необхідно 

навести список використаної літератури. 

Обсяг контрольної роботи повинен становити: 10-15 

стандартних сторінок друкованого тексту формату А4, шрифт 

14, штервал 1,5 або 10-20 слайдів. 

Своечасно виконану контрольну магістрант здає на 

кафедру за десять днів до підсумкового оцінювання на 

перевірку. У разі негативноі рецензії вона повертаеться на 

доопрацювання, після чого виконуеться повторно і знову 

подається на перевірку. 

 

Питання для розгляду 

 

1. Вплив глобалізації на публічне управління. 

2. Сучасні підходи щодо моніторингу загроз 

національній безпеці України. 

3. Завдання та цілі євроінтеграції України. 

4. Роль міжнародних організацій в забезпеченні 

міжнородної безпеки.  

5. Глобальне врядування: сутність та основні 

характеристики. 
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6. Шляхи і методи реагування на загрози 

національній безпеці. 

7. Походження й розвиток європейської інтеграції. 

8. Європейське врядування як різновид 

державного управління. 

9. Стандарти європейського врядування. 

10. Сутність та особливості Європейської політики 

сусідства. 

11. Євроінтеграційна перспектива України на 

сучасному етапі розвитку суспільства. 

12. Інституції Європейського Союзу. 

13. Європейська політика безпеки і оборони. 

14. ООН як провідна глобальна установа 

забезпечення міжнародної безпеки. 

15. Роль ОБСЄ в становленні і розвитку 

міжнародної безпеки. 

16. Роль НАТО в формуванні сучасної системи 

міжнародної безпеки. 

17. Еволюція європейської інтеграці. 

18. Національні інтереси і стратегічні перспективи 

України. 

19. Шляхи забезпечення Національної безпеки 

країни в сучасних умовах. 

20. Види загроз національній безпеці Українита 

щляхи їх подолання. 
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