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ПЕРЕДМОВА  
 

 

 

У колективній монографії висвітлено важливі аспекти 

багатовимірної діяльності країн Європейського Союзу із забезпечення 

для своїх громадян гідних політико-правових і соціально-економічних 

життєдайних цивілізаційних умов. Після обрання Президентом 

України П. О. Порошенка, звертається увага й на розширення реальних 

можливостей щодо імплементування позитивної європейської практики 

в усіх українських регіонах. 

Сподіваємось, що після підписання як політичної, так і економічної 

частин Угоди про Асоціацію України з ЄС матеріали запропонованої 

книги спонукають читачів поглиблити знання про суть інтеграційних 

досягнень країн Європейського Союзу та усвідомити пріоритетність 

перспектив входження України до інтеграційного європейського 

простору. Автори монографії знають і про те, що в українському 

суспільстві ще й до нині існує доволі поверхове уявлення про 

Європейський Союз, його інституції, суспільно-політичні й соціально-

економічні досягнення та їхній можливий вплив на українські реалії. 

Усе це посилило умотивування дати відповідь у книзі на назрілі 

питання і виклики з актуальних євроінтеграційних проблем. Тим 

паче, що автори здобули необхідні знання в ході реалізації проекту на 

тему: «Наукові пропозиції щодо імплементації європейських 

соціальних стандартів на півдні України», який другий рік виконується 

в ЧДУ ім. Петра Могили на замовлення Міністерства освіти і науки 

України.  

Вважаємо, що опублікована праця стане гідним внеском у 

євроінтеграційні доробки Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили і буде корисною для студентів, аспірантів, 

науковців та інших зацікавлених читачів.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ТЕМИ 

ЗА ТЕМАТИЧНИМ ПЛАНОМ МІНІСТЕРСТВА 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 

 

 

 

У 2013-2014 рр. члени кафедри державної політики і менеджменту 

Інституту державного управління Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили разом із представниками кафедри 

Жана Моне та Навчально-наукового центру з європейської та світової 

інтеграції України здійснювали дослідження згідно з тематичним 

планом Міністерства освіти і науки України за проблемою під назвою 

«Наукове забезпечення впровадження європейських соціальних 

стандартів у південному регіоні Україні». 

Відразу після визначення ЧДУ ім. Петра Могили переможцем у 

конкурсі наукових проектів, ця тема була зареєстрована в УКРІНТЕІ 

та був визначений склад виконавців дослідження проблеми.  

Згідно з наказом ректора університету керівником теми було 

призначено Багмета М. О., доктора історичних наук, професора, 

Заслуженого працівника освіти і науки України, Відмінника освіти 

України, проректора з науково-педагогічної роботи та питань розвитку 

університету.  

Виконавцями теми було призначено таких працівників університету:  

Зюзін В. О. – доктор медичних наук, професор;  

Сорока С. В. – доктор наук з державного управління, доцент;  

Котляр Ю. В. – доктор історичних наук, професор;  

Коваль Г. В. – доктор наук з державного управління, доцент;  

Палагнюк Ю. В. – кандидат політичних наук, доцент;  

Ляпіна Л. А. – кандидат політичних наук, доцент;  

Норд Г. Л. – кандидат економічних наук, доцент;  

Шатун В. Т. – кандидат політичних наук, доцент;  

Матяж С. В. – кандидат наук з державного управління, ст. викладач;  

Донченко Т. О. – кандидат наук з державного управління, викладач;  

Погромський В. О. – кандидат історичних наук, ст. викладач;  

Седнєва Н. О. – кандидат політичних наук, ст. викладач;  

Черненок К. П. – кандидат економічних наук, ст. викладач;  

Гуцалова М. В. – провідний спеціаліст;  

Міхель Д. О. – науковий співробітник;  
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Бочкарьова Т. Ю. – аспірант;  

Палагнюк О. В. – аспірант.  

Протягом першого року дослідження були визначені пріоритети, 

методи, засоби й інструментарії наукового дослідження, розподілені 

обов’язки між учасниками і розпочався процес виконання першого 

етапу проекту.  

У ході проведення аналізу модернізації України, зокрема реформу-

вання соціальної сфери, щодо набуття європейськості українською 

державою було творчо опановано міжнародні інструментарії. Зважаючи 

на сучасний євроінтеграційний курс України, важливе місце зайняло 

розроблення рекомендацій щодо здійснення конкретних цілеспрямо-

ваних соціальних реформ у кожному регіоні і, зокрема, на півдні 

України. У цьому дослідженні провідні науковці ЧДУ ім. Петра 

Могили з державного управління, історії, політології, економіки, 

педагогіки, охорони здоров’я та залучені аспіранти і студенти 

приступили до розроблення методології концепції та формулювання 

власного бачення моделей упровадження європейських соціальних 

стандартів у південному регіоні України.  

 Запропонована модель базується на Законі України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики (2010 р.)», а зараз на основних 

положеннях Інавгураційної промови Президента України П. О. По-

рошенка
1
. Виконавці проекту усвідомлювали те, що використання 

загальноприйнятого європейського світосприйняття і виваженої 

загальнодержавної зовнішньої та внутрішньої політики з урахуванням 

регіональних особливостей південного регіону сприятиме чіткості 

формулювання рекомендацій суті євроінтеграційного курсу України, 

спрямованого на підняття стандартів життя українських громадян до 

європейського рівня. 

В основу реалізації проекту покладено науковий аналіз, який містить 

історичний, системний, порівняльний методи та інституціональний підхід. 

Усе це базується на синтезі загальнонаукових методів пізнання. 

Застосовані в дослідженні методи й підходи дозволили всебічно 

охарактеризувати визначений предмет, рівень його розвитку, 

систематизувати тематичні знання та виконати поставлені завдання. 

Це також надало змогу зіставити однотипні політичні явища й 

охарактеризувати цінності та соціальні стандарти окремих європейських 

країн і рекомендувати імплементування їх варіативного бачення в 

                                                           
1 Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики // Відомості Верховної 
Ради України. – 2010. – № 40. – С. 40–54; Президентська обітниця зобов’язує // 

Урядовий кур’єр. – 2014. – 11 червня. 
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Україні. Принцип об’єктивності, застосований у процесі дослідження, 

також сприяв відображенню змісту формування системи соціальних 

стандартів, яка дісталась у спадщину більше 20 років тому, і 

доцільності її реформування на новому історичному етапі.  

Серед основних критеріїв забезпечення оптимальних життєвих 

умов у різних соціальних сферах для громадян Миколаївської, 

Херсонської та Одеської областей, як і в інших регіонах України, було 

з’ясовано, що відповідно до конвенцій Міжнародної організації праці 

(МОП) кожна людина має право на такий життєвий рівень (включаючи 

їжу, одяг, житло, медичний догляд, соціальне обслуговування), який 

необхідний для підтримання здоров’я і добробуту її самої та сім’ї, а 

також право на забезпечення в разі безробіття, інвалідності тощо. А 

забезпечення такого рівня неодмінно сприяє поліпшенню якості життя, 

тобто умов існування людини в цивілізаційному суспільстві. 

Виконавці проекту уточнили те, що якість життя характеризується 

як рівнем споживання товарів і послуг, так і включає соціальні 

результати економічного й політичного розвитку, а саме: середню 

тривалість життя, рівень захворюваності, умови й охорону праці, 

соціальну захищеність населення, забезпечення прав людини, 

поліпшення екології і т. д. 

Згідно з рекомендаціями МОП, рівень життя відображають такі 

показники: обсяг фонду споживання на душу населення, реальні доходи, 

тривалість життя, освіта; кількістю споживання важливих продуктів у 

натуральному виразі, забезпеченість житлом, комунальними й 

соціальними послугами, транспортом і зв’язком; якістю охорони здоров’я 

та іншими соціальними стандартами. Виходячи з міжнародних норм, під 

час реалізації проекту враховувалися такі аспекти, як зайнятість і 

умови праці, чинні соціальні гарантії, демографічні й екологічні умови 

тощо. Окрім цього, брався до уваги вплив негативних соціально-

економічних явищ, таких як: інфляція, безробіття, бідність, злочинність та 

дискримінація в різних її проявах.  

Важливим показником стану суспільної свідомості є соціальне 

самопочуття населення, як справедливо зазначено виконавцями теми. 

Соціальне самопочуття людини визначається мірою задоволення її 

соціальних потреб, які, у свою чергу, є похідними від наявної в 

суспільстві системи соціальних благ, виробництва та їх розподілу
2
. 

Серед побоювань щодо погіршення соціальних потреб на першому 

місці в усіх регіонах України, хоча і з деякими відмінностями, 

                                                           
2 Громадська думка про впровадження європейських стандартів у південному регіоні 

України. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 32 с. 
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знаходиться страх перед зростанням цін. Найбільше бояться цієї загрози 

мешканці східних областей, серед них про таке побоювання заявили 

85,6  %, тоді як серед мешканців центральних областей таких 83,2 %, 

серед мешканців південних областей – 82,0 %, а менше всього серед 

мешканців західних областей – 70,3  %. У (70,9 %) жителів південного 

регіону викликає стурбованість опинитися без роботи. У той же час 

серед жителів центральних областей це становить лише 61,9 %. 

Загрози неотримання заробітної плати, пенсій та інших виплати більше 

побоюються мешканці східного (63,0  %) і південного (61,5 %) регіонів 

країни, а менше всього – мешканці західних областей (41,2 %). Як 

з’ясували виконавці проекту, у мешканців південних областей, 

порівняно з іншими регіонами, виникає загроза щодо виникнення 

міжнаціональних конфліктів, а тут ще проживає більше 100 різних 

національностей
3
. 

У ході дослідження враховувалося те, що соціально-економічний та 

демографічний розвиток окремих регіонів України, в тому числі і 

півдня України, не є рівномірним. Регіональна диференціація 

демографічної ситуації в Україні зумовлена комплексною дією 

різноманітних природно-географічних, історичних, економічних, 

політичних факторів, таких як: різний ступінь розвитку господарської 

та соціальної інфраструктури, структура виробництва, регіональні 

відмінності рівня та якості життя населення, специфіка ринків праці, 

особливості способу життя сільського та міського населення, 

передусім у мегаполісах, динаміка міграційних процесів, тенденції 

урбанізації, екологічна ситуація, культурно-історичні традиції тощо. 

Задля справедливості варто константувати, що у попередні роки на 

покращення наявного стану демографічного розвитку була спрямована 

низка державних та регіональних програм. Позитивним є й те, що у 

проекті стратегії демографічного розвитку на 2006-2015 рр., 

розробленому Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту України 

спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, 

окрема увага приділена вдосконаленню механізму диференційованого 

надання державної підтримки в галузі регіонального демографічного 

розвитку; використанню механізмів соціального діалогу, підтримці 

регіональних і місцевих соціальних ініціатив щодо розв’язання 

регіональних проблем демографічного розвитку. І хоча ці положення 

нерідко були лише задекларовані, однак в анонсованій темі представники 

ЧДУ імені Петра Могили сформулювали власні першочергові 

                                                           
3 Громадська думка про про європейські процеси в Україні. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ 

ім. Петра Могили, 2013. – 35 с. 
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рекомендації щодо демографічного розвитку південного регіону 

України. Що стосується Миколаївської області, вказувалося на 

доцільність вирішення проблем, пов’язаних зі зниженням смертності у 

працездатному віці, зокрема від новоутворень, хвороб системи 

кровообігу, захворювань органів дихання, інфекційних захворювань, 

нещасних випадків, отруєнь і травм; створенням стимулів для 

заохочення до народження другої дитини, зниження захворюваності на 

туберкульоз органів дихання та інфекційними хворобами, а також 

зменшенням міграційного відтоку населення. Для Одеської області 

йшлося про зниження смертності немовлят; зменшення смертності в 

працездатному віці, зокрема від захворюваності на туберкульоз 

органів дихання та інфекційні хвороби, а також від інфекційних 

захворювань, нещасних випадків, отруєнь і травм. Пропозиції для 

Херсонської області теж рівною мірою зводяться до приділення уваги 

щодо зниження смертності у працездатному віці, зокрема від 

новоутворень, хвороб системи кровообігу, інфекційних захворювань, 

нещасних випадків, отруєнь і травм; зменшення міграційного відтоку 

населення; зниження захворюваності на туберкульоз органів дихання 

та інфекційні хвороби. Крім того, важливим негативним чинником, що 

впливає на соціальні показники і, зокрема, на стан здоров’я та 

тривалість життя, в усіх трьох областях є доцільність боротьби із 

тютюнопалінням. 

Зважаючи на те, що система стандартів соціальних послуг в усіх 

цивілізованих суспільствах формується на показниках якості життя 

тих, хто їх отримує, виконавці проекту намагалися враховувати такі 

критерії та тенденції. 

1. Варто звертати увагу на запровадження обов’язкового 

дотримання соціальних стандартів при розробці програм соціально-

економічного розвитку. Передумовами цього є розробки концепцій та 

методики, на основі яких формуються державні й регіональні 

мінімальні соціальні стандарти.  

2. Необхідно завжди коригувати загальну концепцію державної 

стандартизації та нормування соціальних послуг і запроваджувати 

гнучку завершену регіональну систему соціальних стандартів, яка б 

достатньою мірою враховувала соціальні й територіальні особливості 

України, в тому числі, що стосується Миколаївської, Одеської і 

Херсонської областей.  

3. Згідно з методикою визначення розмірів фінансового забезпечення 

державних соціальних стандартів надання послуг населенню при 

розробці програм фінансування державних та комунальних закладів, 

потрібно місцевими органами влади завжди відображати нормативи, 
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передбачені Законом України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії», а також враховувати зміни до Бюджетних 

кодексів України щодо розрахунків соціальних нормативів з 

урахуванням різних типів адміністративно-територіальних одиниць: 

область, район, місто-регіон, місто-район, сільська громада.  

4. Розробники проекту особливу увагу звертали на планомірне 

здійснення інтеграції України в європейське співтовариство відповідно 

до ратифікованої Верховною Радою України «Європейської соціальної 

Хартії», яка зобов’язує керівників усіх рівнів, у тому числі й 

південного регіону, пам’ятати про відповідність міжнародним нормам 

і стандартам національних соціальних критеріїв, зокрема тим, які 

стосуються питань оплати праці, підвищення пенсійного забезпечення, 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, надання 

соціальної допомоги сім’ям із дітьми та малозабезпеченим сім’ям. 

5. Час вимагає від Кабінету Міністрів України передбачення виділення 

коштів на проведення моніторингу виконання євроінтеграційних завдань 

на основі чинного законодавства щодо соціальних стандартів та 

внесення нових пропозицій після підписання Угоди про асоціацію 

Україна із ЄС стосовно змін до чинного законодавства щодо посилення 

статусу Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів. 

6. Після підписання як політичної, так і економічної частин Угоди 

про асоціацію України із ЄС з метою уніфікації законодавства в галузі 

надання соціальних послуг та адаптування його до нових ринкових 

умов терміново потрібне внесення змін до цілого ряду Законів 

України, в яких відображені євроінтеграційні проблеми. Йдеться, 

зокрема, про: 

 Закон України «Про соціальні послуги», де буде внесено 

доповнення щодо визначення поняття та показників якості надання 

соціальних послуг; 

 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», в якому по-новому передбачатиметься обчислення та 

перерахування розміру пенсій; 

 законів України щодо вилучення показника «рівень забезпечення 

прожиткового мінімуму» як такого, що не відповідає новому проекту 

Конституції України. 

7. Сьогоднішні реалії потребують удосконалення й методики 

визначення прожиткового мінімуму, яка по-новому фомулюватиме 

принципи формування наборів продуктів харчування, непродовольчих 

товарів та переліку послуг з урахуванням сучасних змін у структурі 

споживання та регіональних розбіжностей. 
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8. Потребує прискорення і розроблення державних соціальних 

стандартів та нормативів у сферах здійснення соціальної роботи з 

дітьми, молоддю та різними категоріями сімей, навчальними 

закладами, закладами охорони здоров’я, житлово-комунального 

обслуговування, обслуговування закладами культури, транспорту та 

зв’язку, в основу яких слід закласти механізм визначення якості 

надання таких послуг та створення уповноваженого органу державної 

влади або самоврядної організації з функцією контролю за наданням 

таких соціальних послуг. 

9. Сьогодні варто звернути увагу на суттєве розширення самого 

поняття «соціальні стандарти». Слід розробити й законодавчо затвердити 

цілісну систему соціальних стандартів, у яких прожитковий мінімум 

стане лише вихідною базою, на якій нарощуються інші, більш високі 

життєві стандарти для різних соціальних прошарків.  

10. Варто подумати й про можливість запровадження загальнонаціо-

нального індикатора відповідності прийнятих соціальних стандартів та 

ступенів задоволеності ними громадян. Як подібний індикатор можна 

використати «індекс задоволеності споживачів», розроблений за 

методикою Стокгольмської школи економіки згідно з проектом 

Європейського Союзу «Спільнота, споживачі та громадські об’єднання». 

Для забезпечення відповідності державних мінімальних стандартів 

новій нормативно-правовій базі, видозміненим соціально-економічним 

умовам, слід переглянути та доповнити перелік євроінтеграційних 

соціальних послуг.  

Нинішнє проведення дослідження щодо запровадження 

європейських соціальних стандартів на півдні України дає підстави 

зазначити таке. 

Соціальна політика держави є ефективною тільки тоді, коли базується 

на дієвій системі стандартів, відповідальності за їх виконання, проведенні 

аналізу причини тих чи інших явищ, виявлених відхилень і диспро-

порцій. Проте питання імплементування європейського досвіду щодо 

соціальних стандартів залишаються недостатньо розкритими в нашій 

державі, зокрема на півдні України. 

Актуальність вивчення громадської думки щодо європейських 

соціальних стандартів полягає у виявленні елементів зворотного 

зв’язку між суспільством та державою як єдиного засобу легітимації 

останньої. Саме рівень інформування громадськості з питань 

упровадження європейських соціальних стандартів в Україні дозволяє 

мати повну картину усвідомлення населенням наслідків вступу чи 
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відмови вступу до ЄС на основі проведення різноманітних соціолог-

гічних досліджень 
4
. 

Вищеперелічене і послугувало окресленню завдань теми.  

Метою проекту є розробка на регіональному рівні авторського 

бачення моделі здійснення реальних кроків щодо реального 

впровадження європейських соціальних стандартів на півдні України. 

Запропоновані положення і рекомендації, вважаємо, будуть використані 

працівниками органів державної влади і місцевого самоврядування, 

активістами громадських організацій і товариств, керівниками 

підприємств і відомств і, безперечно, науковцями й студентами.  

Варто підкреслити, що на всіх етапах дослідження багатовимірно 

використовуються анкетування. Взагалі, соціологічні опитування як 

елемент зворотного зв’язку були обов’язковою передумовою 

ефективної реалізації будь-якої політики, а підтримка суспільством 

урядових євроінтеграційних дій стала єдиним засобом їх легітимації.  

Результати проведення дослідження засвідчують: 

– по-перше, що всі висновки і рекомендації базуються на творчому 

аналізі всеукраїнських та регіональних програм і реалізованими 

рішеннями органів місцевої влади, які стосуються проблем 

європейських соціальних стандартів;  

– по-друге, налагоджено постійний моніторинг на півдні України з 

метою виявлення позитивних і негативних наслідків запровадження 

європейських соціальних стандартів;  

– по-третє, розробленно конкретні наукові рекомендації та 

варіативне моделювання імплементації європейських соціальних 

стандартів у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях з 

урахування сучасної специфіки вирішення соціальних програм.  

Висновки дослідження будуть сприяти розробленню системи 

показників, які відображатимуть сьогоденні реальні аспекти ставлення 

населення України до впровадження європейських соціальних стандартів, 

і після обрання Петра Порошенка Президентом України та підписання 

економічної складової частини Угоди про асоціацію України і ЄС.  

                                                           
4 Багмет М. Діяльність Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної 

інтеграції України МДГУ імені Петра Могили по реалізації навчальних та інформаційно-

просвітницьких заходів з інтеграційних питань у Миколаївській області / М. Багмет, 
Д. Міхель // Взаємодія громадських організацій та державних установ у здійсненні 

стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України : Доповіді науково-

практичної конференції. – К. : Вид-во «СИНОПСИС», 2007. – С. 20–28; Громадська 
думка про впровадження європейських стандартів у південному регіоні України. – 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 21–30. 
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Сьогодні, на півдні України, як і вцілому в державі, спосте-

рігаються зміни громадської думки щодо стосунків України з ЄС. 

Нині, зазначають соціологи, прослідковується ріст зацікавленості 

темою, що впливає на позитивне ставлення до ЄС, збільшення уваги 

до прагматичних аспектів євроінтеграційних стосунків
5
. У той же час, 

як засвідчують матеріали здійсненого дослідження, варто більше уваги 

приділяти і пропагувати виявлення причин позитивних змін у настроях 

респондентів щодо поставлених запитань, які, принаймні, зводяться 

до:  

– компетентності (інформованості щодо теми опитування);  

– зацікавленості (виявлення інтересу до проблем, про які йдеться 

в запитаннях); 

– соціальної активності респондентів (відчуванні актуальності, 

важливості й доцільності євроінтеграції України).  

Говорячи про соціологічні дослідження, звертаємо увага на те, що 

опитування не є формою просвітництва або інформування громадян, а 

моніторинги – це спосіб виявлення нових тенденцій у соціальній 

реальності, можливостей підтвердження чи спростування наявних 

гіпотез щодо варіантів розгортання подій. Тому виконавці проекту 

завжди пам’ятали про те, що, інтерпретуючи результати соціологічних 

опитувань, необхідно враховувати і суб’єктивні, суперечливі погляди 

й думки людей, які, відповідаючи на запитання інтерв’юерів, не 

завжди впевнені у своїх відповідях.  

У цілому в процесі реалізації проекту на замовлення Міністерства 

освіти і науки України було проведено декілька моніторингів із різних 

напрямів соціальної політики.  

Нижче, як приклад, наведемо лише інформацію із звіту 

представників факультету соціології (декан – кандидат політичних 

наук, доцент Ляпіна Л. А.) про проведення анкетування у січні-лютому 

2014 р. серед студентів Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили (далі ЧДУ ім. Петра Могили) і Херсонського 

державного університету (ХНУ). Загальна кількість опитувань склала 

1625 респондентів. Усе анкетування базувалося на положеннях 

Болонської конвенції. 

 

                                                           
5 Палагнюк Ю. В. Політика ЄС щодо України на етапі реалізації Україною 

євроінтеграційної стратегії / Ю. В. Палагнюк // Наукові праці : Науково-методичний 
журнал. – Вип. 174. Т. 186. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2012. – С. 18–22. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 

 

1. Як Ви оцінюєте свою старанність у навчанні? 
 

Відповіді 
ЧДУ ім. Петра 

Могили, % 
ХНУ, % 

 

навчаюся сумлінно протягом усього 

триместру 
71,1 56,0 

навчаюся лише час від часу 27,2 42,2 

навчаюся тільки під час сесії 1,8 1,8 

 

Відповіді на перше питання засвідчують те, що студенти ЧДУ 

ім. Петра Могили набагато вище, ніж студенти ХНУ, оцінюють свою 

старанність у навчанні (71,1 % і 56 % відповідно). Майже половина 

студентів ХНУ 42,2 %), які брали участь в опитуванні, зазначають, що 

вони навчаються лише час від часу. Серед опитаних студентів ЧДУ 

імені Петра Могили цей показник не набирає й третину відповідей 

(27,2 %). Добре респонденти переконують про системність у освоєнні 

знань, оскільки в обох вищих навчальних закладах тільки 1,8 % 

заявили про «навчання тільки під час сесій».  

 

2. Якби у Вас з’явилась можливість знову вступати до ВНЗ, 

чи обрали би Ви знову той самий університет? 
 

Відповіді 
ЧДУ ім. Петра 

Могили, % 
ХНУ, % 

 

так, обов’язково 46,6 34,3 

скоріше так 39,1 45,7 

скоріше ні 12,3 20,0 

нізащо не обрав би 2,0 0 

 

Більша частина опитаних студентів у ЧДУ ім. Петра Могили та 

ХНУ ніколи не обрали б інший університет, якщо б знову вступали до 

ВНЗ. Про це свідчать дані у відповідях «так» та «скоріше так» (46,6 % 

й 39,1 % та 34,3 % й 45,7 % відповідно). Менше третини висловили 

певні сумління щодо власного майбутнього вибору. І лише 2 % 

опитаних студентів ЧДУ ім. Петра Могили ніколи не повторили б своє 

навчання у цьому навчальному закладі.  
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3. Якби у Вас з’явилась можливість знову вступати до ВНЗ, чи 

обрали би Ви ту ж спеціальність? 
 

Відповіді 
ЧДУ імені Петра 

Могили, % 
ХНУ, % 

 

так,обов’язково 40,5 32,2 

скоріше так 35,8 31,7 

скоріше ні 19,8 24,1 

нізащо не обрав би 3,9 12 

 

Щодо повторного вибору тієї ж спеціальності, то відповіді 

респондентів складають таку картину: обов’язково обрали би ту ж 

спеціальність, на якій зараз навчаються, 40,5 % студентів ЧДУ ім. 

Петра Могили та 32,2 % студентів ХНУ. Проте щодо негативного 

ставлення до власного вибору, у ЧДУ ім. Петра Могили лише 3,9 % 

нізащо б не обрали знову ту спеціальність, на якій зараз навчаються, а 

в ХНУ цей показник сягає 12 %, що свідчить про те, що кожен десятий 

респондент незадоволений своїм вибором. 

 

4. Оцініть, будь ласка, якість освіти, порівнюючи із здобутками 

країн ЄС, яку Ви отримуєте в університеті. 
 

Відповіді 
ЧДУ ім. Петра 

Могили, % 
ХНУ, % 

 

отримую якісну освіту 51,4 48,0 

отримаю скоріше якісну освіту, ніж 

неякісну 
34,9 30,0 

якість освіти, яку я отримую, є посе-

редньою 
12,3 22,0 

отримаю скоріше неякісну освіту, ніж 

якісну 
0,8 0,0 

отримую неякісну освіту 0,7 0,0 

 

Більшість респондентів задоволені якістю освіти, яку вони 

отримують у вищому навчальному закладі. Варіант відповіді 

«отримую якісну освіту» обрали 51,4 % респондентів ЧДУ ім. Петра 

Могили та 48,0 % респондентів ХНУ, і варіант відповіді «отримую 

скоріше якісну освіту, ніж неякісну» обрали 34,9 % та 30,0 % 

респондентів відповідно. І зовсім незадоволені якістю освіти всього 

0,7 % респондентів ЧДУ ім. Петра Могили. 
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5. Виходячи із європейського досвіду, вкажіть що в першу 

чергу сприяє забезпеченню високого рівня надання освітніх 

послуг? 
 

Відповіді 
ЧДУ ім. Петра 

Могили, % 
ХНУ, % 

 

професійна підготовка викладача 81,2 86,0 

особисті якості викладача (людяність, 

відповідальність, принциповість) 
51,5 42,0 

методичне забезпечення навчального 

процесу 
17,1 2,3 

наявність системи контролю й оцінки 

знань студентів 
16,9 1,1 

застосування сучасних освітніх 

технологій 
26,5 24,5 

залучення студентів до науково-

дослідницької діяльності 
14,4 28,2 

відповідність навчальних програм 

сучасним вимогам 
15,0 14,0 

посилення практичної підготовки 20,7 23,0 

стимулювання 14,3 14,1 

Інше 0,3 0,1 

 

Серед запропонованих варіантів щодо забезпечення високого рівня 

надання освітніх послуг студенти ЧДУ ім. Петра Могили та ХНУ 

найчастіше обирали такі, як професійна підготовка викладача (81,2 %), 

особисті якості викладача (51,5 %) та застосування сучасних освітніх 

технологій (26,5 %) 

 

6. Чи отримали Ви під час зимової сесії незадовільні оцінки? 
 

Відповіді 
ЧДУ ім. Петра 

Могили,  % 
ХНУ, % 

 
ні, не отримав (ла) 87,7 75,8 

так, отримав (ла) 12,3 24,2 
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7. Які причини не дозволили Вам підготуватися до зимової 

сесії? 
 

Відповіді 
ЧДУ ім. Петра 

Могили, % 
ХНУ, % 

 

було виділено мало часу на 

підготовку до сесії 
28,8 66,1 

не мав часу на підготовку у зв’язку 
з тим, що я працював (ла) 

39,9 23,9 

сімейні, особисті проблеми 15,0 7 

відсутність бажання 9,8 3 

ваш вариант 6,1 0 

 

Розподіл відповідей на вищезазначені питання доводить, що лише 

кожен десятий студент ЧДУ ім. Петра Могили мав академічні борги 

під час сесії. У ХНУ майже четверта частина респондентів отримала 

незадовільні оцінки під час сесії. Серед основних причин респонденти 

називають те, що було відведено мало часу на підготовку до сесії, та 

те, що багато студентів почали працювати в позаурочний час. У той же 

час майже кожен десятий респондент із ЧДУ ім. Петра Могили відверто 

вибрав варіант «відсутність бажання». Для ХНУ цей показник є 

незначним – усього 3 %. 

Як загальний висновок, представники Центру соціологічних 

досліджень, який діє на уже згаданому факультеті соціології ЧДУ 

ім. Петра Могили, зазначили старанність і сумлінність студентів 

Миколаєва і Херсона. Більшість із них висловила вдячність за 

належний рівень надання освітніх послуг та якісну підготовку 

майбутніх фахівців у реалізації євроінтеграційного курсу України.  
Дуже корисні напрацювання з цієї наукової теми здійснила 

кандидат політичних наук, доцент Сорока С. В., яка у 2013 р. 
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з 
державного управління, написала низку оригінальних статей і 
опублікувала цікаву монографію

6
. Зокрема, вона переконливо довела, 

що нинішній стрімкий розвиток євроінтеграційних процесів і 
глобалізації нагально вимагають від українського уряду і парламенту 
постійного звернення до досвіду більшості європейських країн з 
метою досягнення: верховенства права; точного і неухильного 
дотримання конституції, міжнародних договорів, законів і підзаконних 
актів; юридичної рівності перед законом і судом; передбачення законом 

                                                           
6 Сорока С. В. Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного 

управління: досвід країн Європейського Союзу та українська практика / С. В. Сорока. – 

Миколаїв : Вид-во ФОП Ємельянов Т. В., 2012. – 412 с. 
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творчої діяльності суб’єктів права; справедливості, гуманності і 
демократичності законодавства та правосуддя; обов’язковості 
встановлення об’єктивної істинності та юридичної відповідальності 
тільки за встановлену вину; виключення видів покарання, що 
порушують людську гідність чи спричиняють фізичні страждання; 
забезпеченості внутрішньої збалансованості правової системи, її інтеграції 
і диференціації на відповідні елементи; узгодженості елементів у 
системі і структурі права.  

Отже, розроблення наукових пропозицій щодо імплементації 
європейських соціальних стандартів на півдні України потребувало від 
виконавців проекту розгляду як суті теоретично-методологічних засад 
дослідження, так і цілого комплексу політико-правових та інших 
гуманітарних аспектів, які стосувалися окреслення в нових умовах 
певних рекомендацій для загальнодержавних і регіональних органів 
влади. Схематично, все це згруповано в такому форматі: комплексність-
систематичність-аналітичність-стратегічність.  

Комплексність відображає мету забезпечення більш повного, 
всеосяжного, виваженого та максимально об’єктивного дослідження 
норм Європейського права та оцінку можливостей їх імплементації в 
українське законодавство з обов’язковим застосуванням принципу 
комплексності. 

Систематичність виражається в логічно побудованому, послідовному, 
постійному та цілеспрямованому науково-практичному дослідженні, яке 
є повністю та суцільно орієнтоване на результат. 

Аналітичність цілеспрямовано направлена на аналіз великої 
кількості нормативно-правових та підзаконних актів Європейського 
Союзу та виділення серед них лише такого досвіду, який є доцільним 
для імплементації в національну практику з подальшим напрацюванням 
нових науково-практичних рекомендацій для подальшої реальної 
розбудови європейського простору в Україні.  

Стратегічність визначається в конкретному виробленню концептуаль-
них засад науково-практичних рекомендацій з упровадження євроінтегра-
ційного досвіду в 3-х областях південного регіону: Миколаївській, 
Одеській і Херсонській.  

Уже за перший рік виконання проекту було проведено 
Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Молодь півдня України про 
європейську інтеграцію: історія та сучасність», 2 науково-практичні 
конференції з опублікуванням доповідей, надруковано 4 монографії та 
20 статей у збірниках із переліку ВАК і захищено докторську та 4 
кандидатські дисертації

7
.  

                                                           
7 Вісник : Видання Центру європейської інтеграції та кафедри  програми Жана Моне 
Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Додаток до студентської 

газети «Вагант» ЧДУ імені Петра Могили. – 2012. – № 1 (5). – 25 грудня. 
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У 2014 р. заплановано: підготовку нових публікацій, проведення 

тренінгів і інших науково-практичних конференцій та круглих столів, 

а також залучення студентів до написання магістерських і дипломних 

робіт з інтеграційних проблем, зокрема з питань упровадження 

європейських соціальних стандартів у південному регіоні України. 

Завершення дослідження передбачено впровадженням результатів у 

лекційних курсах та семінарських заняттях і підготовкою пропозицій 

для регіональних органів державної влади та місцевого самовряду-

вання, політичних і громадських організацій, діяльність яких пов’язана 

з імплементацією європейських стандартів в Україні. Усе це неминуче 

відобразиться на подальшому покращенні політичних, правових, 

економічних і соціальних умов у різних населених пунктах регіону, 

що, у свою чергу, призведе до досягнення соціальної справедливості, 

миру і злагоди в українському поліетнічному суспільстві.  
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РОЛЬ ПОСТІЙНИХ КОМІТЕТІВ  

ТА ТИМЧАСОВИХ КОМІСІЙ У ПРОЦЕСІ 

ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ УРЯДІВ  

У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
 

 

 

Сучасна демократична держава не може функціонувати без 

ефективної взаємодії уряду та парламенту. Значну роль у процесі 

взаємодії відіграє контроль урядової діяльності, який здійснюється 

парламентськими комітетами та комісіями. Слід зазначити, що 

застосування термінів «комітет» чи «комісія» переважно залежить від 

загальноприйнятої в країні термінології. Основною відмінністю можна 

назвати те, що комітети створюються як постійні органи, а комісії 

можуть бути як постійними, так і тимчасовими.  

Комітети (комісії) парламентів визначають як допоміжні органи 

(установи), що створюються шляхом пропорційного представництва 

парламентарів та допомагають виконувати парламентські функції та 

повноваження. Вони як складові елементи внутрішньої структури 

парламентів (палат) створюються самими парламентами. За будь-якого 

способу формування їх склад відбиває співвідношення в парламенті 

партійно-політичних сил. Повноваження, порядок утворення і 

діяльності комісій визначаються регламентом парламенту (палати), 

спеціальним положенням про парламентські комісії, окремі норми, що 

регулюють їхню діяльність, можуть міститися в конституціях і 

конституційних законах.  

Теоретично роль комітетів та комісій полягає в попередній 

підготовці різного роду питань, які потім мають розглядатися на 

пленарних засіданнях законодавчого органу. Фактично ж комісії самі 

заздалегідь вирішують багато питань, а палати й парламенти нерідко 

майже автоматично затверджують їхні пропозиції. Вважається, що 

діяльність комісій дає змогу швидше і на вищому професійному рівні 

вирішувати парламентські справи. Найчастіше діяльність комітетів 

пов’язують із законодавчою функцією парламенту, але комітети в 

сучасних парламентах виконують значну контрольну функцію за 

урядом. І ця їхня функція набирає все більшої ваги та актуальності. 

Залежно від строку повноважень та обсягу компетенції парла-

ментські комітети поділяються на постійні і тимчасові. Постійні 
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комітети утворюються зазвичай на увесь строк повноважень 

парламенту, іноді – тільки на період сесії. Такі комітети зазначаються, 

як правило, у регламентах парламентів (палат) і мають галузевий 

характер, їх система певною мірою відповідає системі міністерств, 

діяльність яких підконтрольна комітетам. Постійні комітети на своїх 

засіданнях обговорюють інформацію міністрів зі своєї галузі, але 

важливо, що міністри не несуть відповідальності перед ними в повному 

сенсі цього слова, вони скоріше є підконтрольними та підзвітними. Із 

цього випливає, що комітети не ухвалюють обов’язкових для уряду і його 

членів рішень. Кількість постійних комісій (комітетів) у парламентах 

різних країн неоднакова: від шести в кожній з палат парламенту Франції 

до 22 у Бундестазі ФРН. Слід звернути увагу, що законодавство деяких 

країн закріплює певні постійні парламентські комітети за опозицією.  

Окрім постійних комітетів, у парламентах утворюються спеціальні, 

слідчі та деякі інші комісії та комітети. Вони здебільшого діють на 

тимчасовій основі, для вивчення якого-небудь конкретного питання 

або вирішення поставленого завдання, після чого їх діяльність 

припиняється. Спеціальні комісії (комітети) можуть мати найрізно-

манітнішу предметну компетенцію. Наприклад, у Франції спеціальна 

комісія може бути створена для розгляду будь-якого законопроекту на 

вимогу уряду, голови палати або кожної з постійних комісій. Одним із 

різновидів відповідних парламентських структур є тимчасові слідчі 

комісії або комітети з розслідування. Вони відіграють важливу роль у 

процесі парламентського контролю виконавчої влади. Слідчі комісії 

займаються різними питаннями державно-політичного життя, що 

мають суспільний резонанс: від розслідування зловживань окремих 

урядовців до масштабних політичних скандалів. Як правило, їм 

надаються широкі повноваження: викликати свідків і експертів, вести 

відповідні протоколи, фіксувати докази тощо.  

Нарешті, одним із різновидів парламентських комісій у двопалатних 

парламентах є об’єднані спільні комісії на паритетних, рiвних засадах 

представництва обох палат. Зокрема, в Італії існує декілька 

бікамеральних комітетів з нагляду і контролю, що контролюють уряд 

зі специфічних питань: телекомунікації, розподілу ресурсів у місцеве 

самоврядування, безпеки тощо
8
. Також поширеною практикою у 

двопалатних парламентах є формування об’єднаних слідчих комісій.  

                                                           
8 Verzichelli L. Italy: Delegation and Accountability in a Changing Parliamentary Democracy / 

L. Verzichelli // Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by 
K. Strom, W. Muller, T. Bergman. – New York : Oxford University Press Inc., 2003. – P. 458. 
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Контрольна діяльність парламенту багато в чому залежить від 

системи комітетів, яка склалася в окремих країнах. Для докладного 

розгляду цього питання автор пропонує звернутися до таблиці 1.  

Таблиця 1 

Системи парламентських комітетів і комісій  

в країнах Європейського Союзу 
 

Країна Комітети, які здійснюють контроль над урядом 

Данія, Люксембург, 

Португалія, Швеція 

Постійні комітети з контролю міністерств, спеціальні тимчасові 

комітети та слідчі комісії, міністри відповідальні перед будь-яким 
парламентським комітетом із будь-якого питання 

Бельгія, Франція, 

Німеччина, Іспанія 

Постійні комітети з контролю міністерств, спеціальні тимчасові 

комітети та слідчі комісії, міністри відповідальні перед будь-яким 
парламентським комітетом, але можуть відмовитися від 

надання інформації з певних питань 

Італія, Велика 

Британія 

Постійні комітети з контролю міністерств, спеціальні комітети та 

слідчі комісії 

Австрія, Нідерланди Спеціальні тимчасові комітети та слідчі комісії 

 

Як видно з таблиці 1, комітети європейських парламентів виконують 

значну роль у нагляді за урядом. Можна визначити три індикатори 

комітетської влади під час контролю уряду. По-перше, це обов’язок 

міністрів бути підконтрольними комітетам, як це відбувається у 

Бельгії, Данії, Франції, Німеччині, Люксембурзі, Португалії, Іспанії та 

Швеції. По-друге, обов’язок міністрів надавати відповіді будь-яким 

комітетам та з будь-якого питання, як-то в Данії, Люксембурзі, 

Португалії та Швеції. Для порівняння, у Бельгії, Франції, Німеччині, 

Іспанії міністрів не можна легально змусити надати відповідь на 

вимогу комітетів, однак, як свідчить практика, міністри завжди 

з’являються на вимогу комітетів і надають відповідну інформацію, 

хоча й можуть інколи надавати нечіткі та поверхові відповіді. Третім 

критерієм є право парламентських комітетів ознайомлюватися з 

урядовими протоколами, як це відбувається в Швеції. Такі повноваження 

збільшують статус та вплив парламентських комітетів. І хоча урядові 

протоколи не завжди є достатньо інформативними документами, але 

вони можуть надавати інформацію для критики дій та рішень 

виконавчої влади.  

На основі зазначених критеріїв можна виокремити чотири системи 

парламентських комітетів у контексті контролю уряду: 1) найбільш 

потужні в Данії, Люксембурзі, Португалії та Швеції; 2) із середнім 

рівнем комітетської влади (Бельгія, Франція, Німеччина, Іспанія); 3) із 

низьким рівнем підконтрольності уряду парламентським комітетам 

(Італія, Велика Британія); 4) система, за якої не передбачена підконтроль-
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ність кабінету парламентським комітетам, які переважно забезпечують 

розробку законодавства (Австрія та Нідерланди)
9
. 

Говорячи про участь парламентських комісій у процесі контролю 

уряду, слід виокремити такі сфери їхньої діяльності: розгляд звітів та 

інформації міністрів і керівників органів державної адміністрації; 

аналіз діяльності окремих секторів державного управління, зокрема 

впровадження у життя та виконання законів та постанов парламенту; 

реалізація прийнятих комісіями звітів та рекомендацій; парламентське 

розслідування шляхом створення слідчих комісій.  

Проаналізуємо контрольну діяльність постійних парламентських 

комітетів стосовно уряду. У переважній більшості країн такі комітети 

можуть контролювати дії виконавчої влади в межах їх компетенції, 

зокрема маючи повноваження з отримання необхідної інформації про 

діяльність уряду та виконання його адміністративної програми. Якщо 

проаналізувати еволюцію комітетської влади в країнах Європейського 

Союзу, то слід звернути увагу, що наглядова роль комітетів 

збільшувалася поступово. Важливим елементом цього процесу стало 

наближення компетенції парламентських комітетів до сфер діяльності 

міністерств, що дозволило різко підвищити ефективність контрольної 

діяльності парламентів. Так, парламентська реформа в Данії у 1972 році 

призвела до зміни системи парламентських комітетів та розширення їх 

повноважень: було створено 20 постійних спеціальних комітетів з 

юрисдикцією, відповідною до урядових міністерств, які мають 

контролювати відповідні сфери їх діяльності різними засобами
10

. В 

Ірландії у 1998 році комітети отримали право отримувати свідчення від 

міністрів, у 1979 році у Британській Палаті Громад була встановлена 

система спеціальних комітетів із нагляду за урядом.  

Цілком очевидно, що багато факторів впливають на виконання 

комітетами їх наглядової ролі. Важливу роль відіграє якісний склад та 

композиція комітетів. Як правило, склад комітетів відображає 

політичний поділ парламенту, отже, парламентські політичні групи 

представлені відповідно до їх чисельного складу. Часто особливі 

умови представництва в комітетах надані меншим групам, щоб 

забезпечити їх репрезентацію у комітетах або як повноправних членів, 

                                                           
9 Democratic Delegation and Accountability: Cross-national Patterns / [Bergman T., 

Muller W., Strom K., Blomgren M. ] // Delegation and Accountability in Parliamentary 
Democracies / Edited by K. Strom, W. Muller, T. Bergman. – New York : Oxford University Press 

Inc., 2003. – P. 173. 
10 Damgaard E. Denmark: Delegation and Accountability in Minority Situations / E. Damgaard // 
Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by K. Strom, W. Muller, 

T. Bergman. – New York : Oxford University Press Inc., 2003. – P. 290. 
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або як спостерігачів. Однак простого представництва членів опозиції в 

комітетах недостатньо для того, щоб гарантувати ефективний 

парламентський нагляд. Визначальну роль відіграє фактор лідерства в 

комітеті. Якщо одна парламентська група керує парламентською 

більшістю, вона може також керувати більшістю в кожному комітеті, а 

отже, зазвичай має можливість обмежити діапазон та можливості 

нагляду комітету над урядом. Інша ситуація складається в парламентах 

із багатопартійними коаліціями, де позиції лідерства в комітетах, як 

правило, закріплені за різними партіями. Багато парламентів у 

регламентах закріплюють право опозиційних партій керувати певними 

комітетами або обіймати відповідну кількість місць у комітетських 

органах управління (у бюро комітету, наприклад). На думку автора, 

саме представництво опозиції в комітетах та в комітетських органах 

управління надає процесу контролю за урядом більшої об’єктивності 

та неупередженості, а тому робить його більш ефективним.  

Звертаючись до особливостей функціонування постійних комітетів 

парламенту в країнах Європейського Союзу, зазначимо, що в 

Німеччині постійні відомчі комітети є основними інструментами 

парламентського нагляду. Більшість із цих комітетів, яких у Бундестазі 

17 скликання налічується 22, як у багатьох країнах ЄС, відповідають 

спеціалізаціям окремих урядових департаментів. Саме тому німецькі 

дослідники Р. Шик та В. Зех, характеризуючи структуру комітетів 

Бундестагу, називають її «дзеркальним відображенням уряду»
11

. 

Комітети можуть рекомендувати відповідним міністрам прийняти ті 

або інші заходи. І зважаючи на те, що члени комітету представляють 

політичні партії, які є частиною урядової більшості, від якої залежить 

стабільне функціонування виконавчої влади, такі рекомендації не 

можуть легко ігноруватися урядом.  

У Швеції повноваження з контролю уряду, поряд із постійними 

спеціалізованими комісіями, має також Конституційна комісія 

Ригсдагу, яка робить річні звіти щодо виконання урядом у цілому та 

окремими міністрами їх посадових обов’язків. Комісія має доступ до 

звітів та документів уряду. Звіти комітету розглядаються на пленарній 

сесії і голосується питання щодо його підтримки чи критики його 

діяльності. Законними повноваженнями комісії є запит документів 

щодо ведення урядових справ, і навіть можливість відсторонення від 

                                                           
11 Титова Т. П. Германский Бундестаг. Функции и процедуры (Schick R. The German 

Bundestag. Function and Procedures / R. Schick, W. Zeh. – Rheinbreitbach, 1999. – 143 p.) / 

Т. П. Титова // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. – Серия 4: Государство и право. Реферативный журнал. – 2002. – № 1. – 

С. 73. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=1232262
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2767&selid=72177
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2767&selid=72177
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2767&jyear=2002&selid=72177
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=72177&selid=1232262
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посади та порушення судового переслідування окремих міністрів за 

незаконні рішення при виконанні посадових обов’язків. І хоча таке 

судове переслідування не траплялося на практиці в повоєнний період, 

однак сама можливість його ініціювання надає Конституційній комісії 

статусу важливого органу контролю за діяльністю уряду. Важливо 

також, що інші комісії законодавчого органу, як і окремі його члени, 

мають право поставити перед Конституційною комісією питання про 

виконання міністрами службових обов’язків та ведення урядових 

справ
12

.  

У Великій Британії спеціальні комітети, які, як уже зазначалося, 

починаючи з 1979 року спеціалізуються на окремих міністерствах, є 

достатньо важливими інструментами парламентського контролю 

уряду. Маючи високий рівень спеціалізації, вони здатні здійснювати 

експертизу відповідних міністерств на високому рівні. Спеціальні 

комітети можуть вимагати присутності відповідних осіб та надання 

документів з метою дослідження урядової політики. Незважаючи на 

те, що комітети не можуть наказувати представникам уряду з’являтися 

на їх засідання та надавати необхідну інформацію, відмова міністрів 

від співпраці може мати негативні наслідки для уряду в цілому. Так, 

згідно з парламентським прецедентом 1979 року, кожен міністр 

повинен зробити усе можливе в межах його повноважень для того, 

щоб сприяти діяльності спеціальних комітетів. Окрім цього, з 1981 року 

передбачена можливість проведення дебатів у парламенті в разі, якщо 

Палата Громад стурбована відмовою надати інформацію її спеціальному 

комітету
13

. Тому цілком природно, що на практиці уряд іде назустріч 

запитам комітетів. І хоча спеціальні відомчі комітети фактично мають 

незначний вплив на урядову політику, але їхні дослідження значною 

мірою впливають на підконтрольність уряду парламентові. 

Окрему увагу слід приділити контролю за виконанням урядом 

бюджету, який здійснюють постійні комісії (комітети) парламентів. Слід 

виокремити два різновиди постійних комітетів, що займають центральне 

місце в процесі контролю реалізації бюджету. По-перше, це Бюджетний 

чи Фінансовий комітет, який співпрацює з Міністерством фінансів, він 

аналізує Закон про бюджет та готує звіт про його реалізацію. По-друге, 

                                                           
12 Bergman T. Sweden: From Separation of Power to Parliamentary Supremacy – and Back 

Again? / T. Bergman // Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited 
by K. Strom, W. Muller, T. Bergman. – New York : Oxford University Press Inc., 2003. – 

P. 607.  
13 Механизм парламентского контроля за расходованием государственных финансовых 
средств в Великобритании [Електронний ресурс] // «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER». – 

1998. – № 7 (102). – Режим доступу : http://www.rau.su/observer/N07_98/7_15.HTM. 

http://www.rau.su/observer/N07_98/7_15.HTM
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це Комітет громадського контролю, який, як правило, не бере участі в 

розробці бюджету. Він відрізняється від інших постійних комітетів тим, 

що його склад призначається членами опозиції. Комітет громадського 

контролю вивчає звіт колегіального аудиторського органу (Рахункової 

палати, Вищої палати контролю, Рахункового суду тощо). У більшості 

європейських країн ці інституції є органами парламенту, що здійснюють 

контроль за виконанням бюджету, вони можуть мати статус самостійного 

вищого органу фінансового контролю, як-то в Болгарії, Іспанії, Польщі 

та ФРН, або навіть наділятися певними функціями судових органів 

(Італія, Португалія, Франція, Словенія). Особливістю цих органів 

контролю є їх підзвітність парламенту.  

Звіти зазначених аудиторських органів, крім спеціальних бюджетних 

комісій, можуть також вивчати інші постійні комітети парламенту. За 

результатами роботи та на основі отриманих даних комітети, що 

спеціалізуються на питаннях бюджету, напрацьовують власні звіти та 

резолюції, які потім затверджуються парламентом
14

. Комітети 

бюджетного контролю можуть спрямовувати звіти відповідним 

міністерствам, вимагати пояснень та робити рекомендації, які уряд має 

враховувати. Також мають право вимагати від вищої аудиторської 

інституції проведення спеціальних ревізій у певних галузях, а також 

від інших постійних комітетів проведення досліджень щодо виконання 

урядом спеціальних програм, на які були спрямовані бюджетні кошти.  

Представники аудиторської інституції парламенту можуть бути 

присутніми під час засідань комітетів. Наприклад, у польському Сеймі 

члени Вищої палати контролю, беручи участь у роботі комітетів, 

можуть коментувати звіти та інформацію, що надають представники 

уряду та інші особи, а за вимогою комітету – надавати роз’яснення з 

питань контролю, що здійснює Вища палата контролю
15

.  

Комітет з бюджетного контролю може також вимагати відповідну 

інформацію від міністерств. У Комітеті фінансів, економіки та 

бюджетного контролю Національних Зборів Франції сформована система 
спеціальних доповідачів, які отримують необхідні дані від відповідних 

міністерств за бюджетний рік та складають звіт, що розглядається 

комітетом. Під час останньої каденції парламенту в комітеті 

                                                           
14 Tools for parliamentary oversight: A comparative study of 88 national parliaments / Written 

and edited by Hironori Yamamoto. – Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2007. – Р. 19–20. 
15 Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzony Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm. 
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призначено 44 доповідачі, при цьому загальна кількість членів 

комітету – 73
16

.  

У Німеччині парламентський контроль за бюджетом називають 

«конституційною ревізійною перевіркою». Він є частиною парла-

ментської процедури відправлення уряду у відставку і сприяє контроль-

ним функціям парламенту, забезпечуючи підзвітність і відповідальність 

окремих осіб у виконавчій гілці влади за їхню бюджетну політику. Звіт 

про виконання бюджету, який готує Федеральна контрольно-ревізійна 

служба, аналізується бюджетним комітетом парламенту. Традиційно 

головування в бюджетному комітеті віддається членові опозиції. Це 

підкреслює важливість критичного ставлення парламенту до уряду.  

Особливий статус бюджетного комітету ще більше підсилюється 

важливою роллю, яку відіграє його ревізійний підкомітет, що відповідає 

за парламентський контроль за управлінням бюджетно-фінансовою 

діяльністю, і у зв’язку з цим тісно співпрацює з Федеральною 

контрольно-ревізійною службою. Метою цієї структури є забезпечення 

постійного внесення в бюджетний процес важливих і актуальних 

фактичних даних. Федеральна контрольно-ревізійна служба здійснює 

поточний контроль і оцінює характер і хід виконання окремих 

проектів. І дуже часто робить це з подачі бюджетного комітету
17

. 

Також варта особливої уваги система парламентського контролю за 

виконанням бюджету, що склалася у Великій Британії. Вона включає 

17 спеціальних (відомчих) парламентських комітетів, у тому числі 

Комітет з фінансових питань і справ державної служби, а також 

Комітет у справах державних фінансів у Палаті Громад (Палата лордів 

традиційно не бере участі в розгляді фінансових питань). З огляду на 

те, що спеціальні комітети традиційно приділяють більше часу 

розгляду діяльності міністерств і відомств, ніж фінансовим питанням, 

а також у зв’язку з відсутністю в них необхідних допоміжних ресурсів 

і часу, функції контролю за державними витратами з їхнього боку 

номініальні. Як правило, вони проводять усього у декілька засідань на рік 

для обговорення планів фінансування відповідних міністерств, 

викладених у щорічних звітах міністерств про їхню діяльність, які 

представляються до парламенту. Окрім цього, з 1982 року три дні кожної 

сесії парламенту відводяться для дебатів і голосування за оцінками 

                                                           
16 PARLINE database on national parliaments [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ipu.org/parline/. 
17 Пігенко В. Парламентський контроль за бюджетом. Подібності і відмінності у 
практиці різних країн світу [Електронний ресурс] / В. Пігенко. – Режим доступу : 

http://www.pdp.org.ua/analytics/control/866-177-a2-. 
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виконання бюджетів міністерств, що представляються урядом, на 

підставі інформації, підготовленої спеціальними комітетами.  

Слід зазначити, що останнім часом відбувається посилення ролі 

Комітету з фінансових питань і справ державної служби, який як відомчий 

комітет керує діяльністю Міністерства фінансів Великої Британії. Комітет 

проводить щорічний аналіз макроекономічної ситуації в країні, 

заслуховує міністрів і чиновників із казначейства та публікує доповідь 

за підсумками розслідування. При цьому комітет прагне не займатися 

питаннями, що входять до кола розгляду інших спеціальних комітетів. 

Незважаючи на детальне вивчення діяльності Міністерства фінансів, 

комітет не пропонує ніякої альтернативної макроекономічної політики, 

а швидше інформує громадськість щодо фінансових аспектів діяльності 

уряду. Його доповіді широко використовуються при проведенні загальних 

дебатів у Палаті Громад з фінансової діяльності уряду, у тому числі при 

обговоренні бюджету, економічних прогнозів законодавчої програми 

уряду на початку нової парламентської сесії, конкретних законодавчих 

ініціатив. 

Центральне місце в механізмі парламентського контролю за 

витрачанням державних коштів займає Комітет у справах державних 

фінансів Палати Громад. До його складу входять 15 парламентарів, які 

обираються на початку діяльності парламенту нового скликання на 

увесь його термін. До складу комітету, як правило, входить урядовий 

міністр – головний (фінансовий) секретар Міністерства фінансів, який 

забезпечує зв’язок між казначейством (урядом) і комітетом. Головні 

функції Комітету – це спостереження за тим, щоб державні кошти 

витрачалися на цілі, передбачені парламентом, щоб витрати були зведені 

до мінімуму і щоб раціональні фінансові методи і практика використо-

вувалися при виконанні бюджету, а також управлінні в цілому. Основна 

частина роботи комітету полягає в розгляді доповідей Головного 

контролера й аудитора Великої Британії, який є посадовцем парламенту і 

призначається довічно на свій пост королевою після схвалення 

парламентом пропозиції прем’єр-міністра його кандидатури, заздалегідь 

погодженій з керівником Комітету у справах державних фінансів. 

Таким чином, він має незалежний статус та при підготовці доповідей 

спирається на апарат Національного офісу аудиту Великобританії, який 

нараховує близько 700 осіб, що знаходяться в його підпорядкуванні. 

Головний інструмент ефективного контролю за витрачанням 

державних коштів у розпорядженні комітету це те, що його слухання 

проводяться публічно двічі на тиждень, що дозволяє виносити багато 

питань фінансової політики уряду на суд громадськості. Винятком із 

правила є питання національної безпеки, комерційної таємниці, а 
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також питання, що знаходяться в судочинстві. На всіх його засіданнях 

є присутнім Головний контролер і аудитор, а також спеціальний 

чиновник Міністерства фінансів, що відповідає за державні фінанси, 

які виступають як консультанти та свідки. Важливо, що метою слухань є 

не звинувачення або покарання винних за прорахунки (у комітету немає 

прав на це), а оцінка зроблених помилок при проведенні фінансової 

політики з метою їх недопущення в майбутньому.  

Період одного розслідування комітету може тривати від півроку до 

півтора року і включає чотири основні стадії. Перша стадія – аудиторська 

перевірка Головним контролером і аудитором і публікація відповідної 

доповіді. Потім доповідь представляється на розгляд комітету, який 

проводить слухання і публікує протоколи за їх підсумками. Третя 

стадія – публікація, як правило, доповіді комітету з цього питання, яке 

включає підсумки аудиторської перевірки, матеріали слухань і 

рекомендації комітету. І нарешті, після публікації доповіді у двомісячний 

термін Міністерство фінансів у співпраці з відповідними міністерствами 

готує відповідь уряду на доповідь комітету. На початку нової сесії 

парламенту, як правило, виділяється один день для обговорення 

доповідей Комітету і відповідей уряду. Комітет, у свою чергу, вимагає 

відповіді від урядовців про ті заходи, які зроблені за підсумками його 

доповідей у ході попередньої сесії. Протягом однієї сесії парламенту 

комітет публікує близько 50 доповідей, тому між ним і міністерством 

фінансів йде постійний обмін документацією на усіх чотирьох стадіях 

розслідування
18

. Британський досвід здійснення контролю за виконанням 

бюджету свідчить, по-перше, про важливість забезпечення відкритості 

роботи механізму контролю, доступу громадськості до вивчення стану 

державних фінансів. По-друге, при здійсненні контролю відбувається 

постійна опора на широке коло джерел інформації, її порівняння з 

результатами незалежних перевірок і аудиту. Така система контролю є 

гарантією того, що уряд поважає волю демократично обраного парла-

менту країни при проведенні своєї фінансової політики.  

Інша важлива частина повноважень постійних комітетів парламенту 

пов’язана з контролем над урядом за виконанням законів та інших 

нормативних актів парламенту. Комітет може покладати обов’язок 

такого дослідження на окремих його членів. Зокрема, в Національній 

Асамблеї Франції кожен постійний комітет може номінувати одного 

або декількох членів для формування делегації для вивчення проблеми 

                                                           
18 Механизм парламентского контроля за расходованием государственных финансовых 
средств в Великобритании [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rau.su/observer/N07_98/7_15.HTM. 

http://www.rau.su/observer/N07_98/7_15.HTM
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впровадження законів. Парламенти також часто прописують у 

відповідних законодавчих актах обов’язок уряду періодично доповідати 

про виконання тих або інших законів перед комітетами. Можуть також 

створюватися спеціалізовані комітети з нагляду.  

У Словаччині, якщо комітет у процесі контролю за урядом виявляє 

випадки порушення закону або відсутність його імплементації в 

урядових нормативних актах, або порушення термінів реалізації, він 

має повідомити про це відповідному членові уряду або керівникові 

органу державного управління, який має вжити заходи для усунення 

порушення. Якщо цього не відбувається, комітет має поставити це 

питання перед Національною Радою
19

.  

Значну роль у процесі контролю виконавчої гілки влади в країнах 

Європейського Союзу відіграють парламентські розслідування. Говорячи 

про характер парламентського контролю, який здійснюється за 

допомогою слідчих комісій, слід звернути увагу на його дуалістичність. 

По-перше, такий контроль полягає у встановленні певних фактів та їх 

оцінюванні, а отже, є інформаційним. По-друге, це контроль коригува-

льний (корекційний) і включає в себе певний вплив з боку парламенту на 

становище контрольованого суб’єкта в майбутньому. Водночас, 

зважаючи на другу фазу контролю, важливо, що такий вплив не може 

мати правових наслідків. Це зумовлено тим, що парламент у процесі 

реалізації функції контролю не може втручатися у справи, які 

належать до компетенції виконавчої або судової влади в такий спосіб, 

що може порушити принцип поділу державної влади. 

Слідчі комісії є органами парламенту або однієї з його палат, що 

створюються з метою встановлення фактів неефективного державного 

управління, викриття зловживань органів державної влади і мають 

особливі повноваження, наближені до судових та адміністративних. 

Стосовно питання предмета можливого розслідування слід зазначити, 

що аналіз досвіду проведення парламентських розслідувань у зарубіжних 

країнах дозволяє констатувати таке. Найчастіше предметами розслідувань 

слідчих комісій стають порушення в діяльності посадовців, які ставлять 

під сумнів можливість здійснення ними своїх повноважень на високих 

державних постах. Це такі явища, як зловживання або перевищення 

посадових повноважень, факти корупції, несумлінне виконання посадових 

обов’язків, нецільове витрачання бюджетних коштів, некомпетентність у 

професійній діяльності, яка може викликати негативні наслідки. Також 

парламентські розслідування проводяться за фактами технологічних, 

                                                           
19 Tools for parliamentary oversight: A comparative study of 88 national parliaments / Written 

and edited by Hironori Yamamoto. – Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2007. – Р. 24. 
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екологічних катастроф, аварій, пожеж. У зв’язку з підвищеною теро-

ристичною загрозою останнім часом усе частіше проводяться 

парламентські розслідування, що стосуються обставин здійснення 

терористичних актів. Нерідко предметом стають фінансові, соціальні 

кризи, а також випадки невиконання прийнятих парламентом законів. 

Слід виокремити такі елементи, які глибше розкривають поняття 

слідчої комісії парламенту: 

1) є внутрішнім органом парламенту, до складу якого входять його 

члени; 

2) має повноваження проводити розслідування; 

3) метою діяльності є дослідження фактичного та правового стану 

окресленої парламентом проблеми, зокрема питання про політичну та 

конституційну відповідальність і формулювання відповідного рішення; 

4) для реалізації власної мети комісія має владні повноваження 

щодо суб’єктів підконтрольної парламенту виконавчої влади, зокрема 

фізичних осіб задля отримання інформації: такі її функції є аналогічними 

або подібними до тих, що належать органам судової або виконавчої 

влади; 

5) результати роботи комісії є основою для прийняття парламентом 

рішення в межах наданих йому повноважень, а також надають 

суспільству інформацію про справу, яка є об’єктом дослідження. 

Взагалі комісії, що наділяються правом проведення слідчих дій, є 

основним засобом розслідування та притягнення до відповідальності 

урядових чиновників, який є у розпорядженні парламенту. У цьому 

контексті важливим питанням є визначення парламентського органу, 

наділеного компетенцією проводити розслідування. Як правило, у 

країнах Європи нею наділяються тимчасові спеціалізовані слідчі 

комісії. Вони мають різні назви: слідчі комітети парламенту в Австрії, 

Швеції, Польщі, Латвії, Німеччині; парламентські слідчі комісії в 

Естонії та Литві; парламентські комітети з розслідування особливо 

важливих справ у Данії тощо. Однак слід звернути увагу на те, що в 

деяких країнах для проведення парламентського розслідування, поряд 

із тимчасовими слідчими комісіями, використовуються також наявні в 

парламенті (палаті) постійні комітети, як-то у Франції та Італії. У 

Німеччині слідчі повноваження, поряд із спеціалізованими слідчими 

комітетами, має Комітет із питань оборони, який за покладення на 

нього обов’язків провести парламентське розслідування наділяється 

правами слідчої комісії. У Нідерландах із 2002 року нижня палата 

парламенту має власний постійний слідчий підрозділ, так званий 

Слідчий Офіс (Investigation & Verification Office), основною функцією 

якого є перевірка даних, котрі уряд надає Палаті Представників. 
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Слід акцентувати, що прерогативи створення слідчих комісій, як 

правило, належать нижнім палатам парламенту, тому верхні палати в 

Чехії, Німеччині, Польщі, Австрії, не маючи повноважень нагляду за 

урядом, такі комітети створювати не можуть. У Словенії верхня палата – 

Національна Рада – не може створити слідчого комітету, але може 

вимагати зробити це в нижньої палати – Національної Асамблеї. 

Створення слідчих комісій як кожною палатою парламенту окремо, 

так і двопалатних комісій з розслідування можливе в Італії та Іспанії. 

Аналізуючи особливості процедури проведення парламентського 

розслідування доцільно виокремити його стадії. Російський дослідник 

Д. Б. Трошев виокремлює їх чотири: 

1. Порушення парламентського розслідування. 

2. Підготовка до проведення розслідування. 

3. Збір та аналіз інформації. 

4. Оприлюднення заключного звіту
20

. 

Також важливим моментом після проведення парламентського 

розслідування, на думку автора, є контроль за реалізацією прийнятих 

рішень парламенту за результатами звіту слідчої комісії. Він може 

здійснюватися відповідним постійним комітетом, компетенція якого 

відповідає розглянутій слідчою комісією справі. 

Ініціювати створення спеціальної слідчої комісії можуть члени 

парламенту, а в окремих випадках навіть уряд. Винятком є Австрія та 

Данія, де лише комітети з внутрішніх справ палат парламенту (Головний 

комітет та Постійний адміністративний комітет відповідно) можуть 

запровадити парламентське розслідування. Кількість парламентарів, 

необхідна для порушення питання щодо створення слідчої комісії, 

коливається від одного до 
1
/3 членів парламенту (палати). У Румунії та 

Іспанії політичні групи парламенту теж мають таке право
21

. Іншою є 

ситуація стосовно ухвалення рішення про створення комісії, яке, як 

правило, вимагає згоди парламентської більшості, незалежно від того, 

скільки підписів було зібрано на користь такого рішення. Винятком 

серед країн Європейського Союзу є Німеччина та Португалія, у яких 

створення слідчої комісії вимагає згоди 
1
/4 та 

1
/5 членів парламенту 

відповідно. Ускладненою є процедура створення тимчасової слідчої 

комісії у Франції, де пропозиція щодо її створення спрямовується на 

розгляд парламентського комітету, що має відповідну спеціалізацію. 

                                                           
20 Федотова Ю. Г. Дефиниция института парламентского расследования / 

Ю. Г. Федотова // Современное право. – 2011. – № 2. – С. 7. 
21 Tools for parliamentary oversight: A comparative study of 88 national parliaments / Written 

and edited by Hironori Yamamoto. – Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2007. – Р. 41. 

http://www.liborui.ru/CGI/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STAT_PRINT&P21DBN=STAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE.%20%D0%93.
http://www.liborui.ru/CGI/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STAT_PRINT&P21DBN=STAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE.%20%D0%93.
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Лише після аналізу ситуації та звіту комітету палата ухвалює рішення 

про необхідність створення слідчої комісії
22

. 

Цілком зрозуміло, що причиною встановлення чітких процедур для 

створення слідчих комісій є необхідність недопущення використання 

інституту парламентських розслідувань як інструменту політичного 

тиску на уряд та парламент, що може призвести до дестабілізації 

системи державного управління. З іншого боку, вимоги до створення 

слідчої комісії не повинні стати перешкодою для проведення 

об’єктивного парламентського розслідування. Не можна дозволити 

політичних силам, що підтримують уряд у парламенті, блокувати спроби 

їх ініціювання. У світлі окреслених вище факторів великого значення 

набуває можливість опозиції ініціювати парламентське слідство, а 

саме ухвалення рішення про створення слідчої комісії та прийняття 

рішення щодо її звіту. Було б цілком логічно, щоб меншість у 

парламенті мала б більше можливостей робити це. Але практика 

розвинених європейських країн не підтверджує цього. 

Для того щоб розслідування було об’єктивним, до складу слідчих 

комісій залучаються представники різних парламентських фракцій, 

зокрема й опозиційних. У переважній більшості європейських країн 

члени комісій обираються парламентом на засадах пропорційного 

представництва політичних сил. Це означає, що більшість у комісії, як 

правило, складають представники урядової коаліції. Однак загальною 

тенденцією є намагання надати можливість малим та опозиційним 

партіям брати активну участь у роботі слідчих комісій. З такою метою 

в Німеччині з 1970 року була запроваджена формула представництва 

за методом Гейера-Німейера – якщо, зважаючи на малочисельність, 

фракція не отримує жодного місця в слідчій комісії, вона має право 

делегувати спеціального спостерігача, який бере участь у засіданнях 

без права голосу
23

. У деяких країнах передбачено надання права 

опозиційним депутатам отримувати посаду керівника слідчого комітету 

або його заступника. Часто неписаним правилом є приналежність 

керівника та заступника до різних політичних фракцій, що також 

гарантує опозиції участь у керівництві роботою комісії, особливо за 

умов двопартійної системи. За необхідності, до складу слідчих комісій 

залучаються експерти з предмета розслідування. У Німеччині при 

                                                           
22 Tools for parliamentary oversight: A comparative study of 88 national parliaments / Written 

and edited by Hironori Yamamoto. – Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2007. – Р. 42. 
23 Czarny Р. Komisje śledcze niemieckiego Bundestagu / Р. Czarny // Przegląd Sejmowy. – 

1999. – № 3 (32). – S. 65. 
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цьому експерти, залучені ззовні, вважаються повноцінними членами 

комісії і навіть мають право голосу
24

. 

Ефективність роботи слідчих комісій багато в чому залежить від 
повноважень, якими вони наділені. Як правило, органи, уповноважені 
проводити парламентські розслідування, наділяються досить широкими 
повноваженнями. Виокремлюють дві моделі конституційного та 
законодавчого врегулювання слідчих повноважень комісій. Перша 
модель передбачає застосування процедур згідно з кримінально-
процесуальним кодексом (Польща, Австрія, Німеччина, Італія, 
Словаччина, Литва). У межах цієї моделі рішення про застосування 
примусу щодо свідків приймає відповідний судовий орган, до якого може 
звернутися комісія. Відповідно до другої моделі повноваження комісії 
врегульовані законодавчими актами, що стосуються діяльності слідчої 
комісії (у Чехії в Регламенті засідань слідчої комісії, який має ранг 
законодавчого документа). Це дозволяє злагоджено працювати, 
спираючись на норми, створені спеціально для потреб слідчої комісії, 
надаючи їй ширші компетенції і право вирішувати, які саме засоби 
застосовувати в процесі роботи. 

Як уже зазначалося, парламентські розслідування можуть проводитися 
відповідно до приписів кримінально-процесуального законодавства, а 
отримані матеріали можуть бути підставою для порушення кримінальної 
справи. Слідчі комісії можуть викликати на свої засідання і заслухо-
вувати будь-яких посадових та інших осіб, направляти запити в органи 
влади, вимагати надання інформації, у тому числі секретного 
характеру, у якій, як правило, їм не може бути відмовлено. Обмеження 
може стосуватися урядової інформації, як це відбувається у Великій 
Британії, де слідчі комітети можуть вимагати відповідні документи 
міністерств, однак уряд має право надавати дані лише в тому обсязі, у 
якому вважає за потрібне. Повноваження комісії щодо допиту свідків, як 
правило, законодавчо закріплені, що надає авторитету парламентському 
розслідуванню. Відмова з’явитися за викликом слідчої комісії і давати 
свідчення загрожує обвинуваченням у неповазі до парламенту або 
притягненням до адміністративної відповідальності. Слід зазначити, 
що це є дуже важливим, тому що, як засвідчує досвід Франції, до 
законодавчого закріплення в 1977 році цього положення мали місце 
випадки відмови посадових осіб з’являтися на вимогу комісії

25
. 

                                                           
24 Saalfeld T. Germany: Multiple Veto Points, Informal Coordination, and Problems of Hidden 

Action / T. Saalfeld // Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by 
K. Strom, W. Muller, T. Bergman. – New York : Oxford University Press Inc., 2003. – P. 363. 
25 Зарубежный опыт осуществления парламентского контроля [Електронний ресурс] // 

Аналитический вестник Государственной Думы. – Серия: Государственное 
строительство и конституционные права граждан РФ. – 2009. – Выпуск 2. – Режим 
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У загальному вигляді можна окреслити таку схему повноважень 

слідчих комісій:  

1) у визначеному законом порядку отримувати необхідні дані, що 

стосуються предмета розслідування, від державних органів, органів 

місцевої влади, службових осіб та окремих громадян; 

2) ознайомлюватись із документами, що стосуються предмета 

розслідування; 

3) запрошувати осіб для отримання свідчень чи пояснень із питань, 

щодо яких проводиться розслідування, заслуховувати їх; 

4) залучати фахівців для роботи в слідчій комісії, призначати 

необхідні експертизи
26

. 

Після проведення розслідування слідча комісія доповідає про його 

результати на засіданні парламенту (палати). Наслідком звіту комісії 

може бути притягнення посадових осіб до конституційної або політичної 

відповідальності, а також направлення справи до правоохоронних органів. 

Однак парламентське розслідування не може конкурувати із судовим, 

тим більше підміняти його. Постанови слідчих комісій не підлягають 

розгляду в суді. Суди вільні в розгляді та оцінці обставин справи і можуть 

як враховувати, так і не брати до уваги результати розслідування слідчих 

комісій. У Нідерландах взагалі забороняється, щоб результати 

розслідування слідчої комісії згодом стали основою судових рішень. 

Іншим важливим моментом, на якому слід акцентувати, є те, що 

звіт слідчого комітету або комісії виконує суто консультативну 

функцію, він не є обов’язковим для виконання ні для парламенту, ні 

для уряду, ні для судових органів. У ньому наводяться підсумки 

діяльності слідчого органу, які можуть бути корисними для подальшого 

вирішення проблеми компетентними органами. І зрозуміло, що для того, 

щоб ці рекомендації були втілені в життя, їх має підтримати 

парламентська більшість. Уповноважені органи повинні вчинити 

визначені законом дії для імплементації рішень комісії (наприклад, 

парламент може ініціювати ухвалення закону, спрямованого на 

вирішення проблеми, що стала предметом розслідування комісії, з 

урахуванням розроблених нею рекомендацій)
27

. 

                                                           
26 Слідчі функції парламенту: національний і зарубіжний досвід та напрями 

удосконалення : Інформаційно-аналітичне дослідження. – К. : Лабораторія законодавчих 
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27 Там само. – С. 11–12. 
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На думку автора, ефективність імплементації рішення парламенту 

за результатами звіту слідчої комісії визначає загальну дієвість 

парламентського контролю, що здійснюється за допомогою цього 

інституту. Важливо, щоб парламент проводив подальший моніторинг 

стану впровадження вироблених рекомендацій. Така практика, зокрема, 

існує у Франції. Після завершення шестимісячного терміну з моменту 

публікації звіту слідчого комітету, уповноважений член відповідного 

постійного комітету має представити у своєму комітеті звіт про 

практичну реалізацію рекомендацій, визначених слідчим комітетом. 

Досить часто комісія завершує свою діяльність без подання звіту 

(до речі, така практика спостерігається також і в Україні). Так, наприклад, 

в Угорщині більшість із існуючих слідчих комісій не подали фінального 

звіту на розгляд парламенту, оскільки не могли його створити через 

розбіжність у поглядах на результати розслідування. Таким чином, 

функціонування такої комісії втрачає сенс, адже вся суть її діяльності 

має бути відображена в підсумковому звіті. Світова практика свідчить, 

що членам тимчасових слідчих органів буває важко знайти консенсус 

під час створення рекомендацій стосовно подальшого вирішення 

розслідуваного питання. В Австрії цю проблему було вирішено таким 

чином: фінальний звіт повинен складатись із усіх позицій та пропозицій, 

представлених членами слідчої комісії
28

. 

Кожна країна має власні особливості функціонування тимчасових 

слідчих комісій. Охарактеризуємо їх на прикладі окремих країн ЄС. В 

Австрії слідча комісія створюється парламентською більшістю і кожна 

партія, представлена у Вищому парламентському комітеті, автоматично в 

ній репрезентується. Слідчі комісії працюють за такими самими 

правилами, як кримінальні суди. До 1988 року діяльність таких комісій 

не була публічною, але на сучасному етапі Президент парламенту 

може надати доступ представникам медіа до заслуховування показань 

свідків та експертів, що й робиться в більшості випадків
29

. 

У Бельгії парламентські слідчі комісії були нехарактерним явищем 

до 1980-х років, тому що парламентська більшість у солідарність із 

урядом намагалася не дозволяти дії, що могли дискредитувати окремих 

міністрів чи уряд у цілому. До того ж, навіть коли слідча комісія 

притягала окремих міністрів до відповідальності, вони не йшли у 

                                                           
28 Слідчі функції парламенту: національний і зарубіжний досвід та напрями 
удосконалення : Інформаційно-аналітичне дослідження. – К. : Лабораторія законодавчих 

ініціатив, 2007. – С. 34. 
29 Muller W. Austria: Imperfect Parliamentarism but Fully-fledged Party Democracy / 
W. Muller // Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by K. Strom, 

W. Muller, T. Bergman. – New York : Oxford University Press Inc., 2003. – P. 238. 
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відставку, доки їх підтримувала правляча партія. Сьогодні слідчі комітети 

стали альтернативним інструментом парламентського нагляду та їх 

діяльність набула значної публічності
30

. 

Важливу роль у процесі контролю уряду, як засвідчує практика, 

відіграє діяльність слідчих комісій в Італії. Значний резонанс отримала 

робота спеціальних комісій з безробіття, розслідування діяльності трестів 

(забезпечення свободи конкуренції) і злочинів мафії, що створило багато 

проблем для правлячих кіл. На думку К. Г. Холодковського, незважаючи 

на те, що створення деяких комісій надавало уряду можливість затягнути 

чи відкласти вирішення питань, не можна недооцінювати їхню діяльність. 

У результаті їхньої діяльності надбанням громадськості ставала 

достовірна інформація про проблеми управління державою. Так, 

робота комісії з розслідування злочинів мафії багато в чому 

підготувала ґрунт для підтримки суспільством рішучих антимафіозних 

заходів, що були застосовані в 1980-1990 рр.
31

. Водночас, саме завдяки 

парламентським розслідуванням, була відправлена у відставку, а потім 

притягнена до судової відповідальності низка представників уряду. 

В Іспанії парламентські розслідування, згідно зі ст. 76 Конституції, 

можуть проводити як спільні комісії Конгресу Депутатів і Сенату, так і 

створені окремо палатами. Іспанськими фахівцями із конституційного 

права діяльність слідчих комісій визначається як одна з найбільш 

значущих функцій, що здійснюється парламентом і використовується 

для вирішення будь-яких питань, які становлять публічний інтерес. 

Так, наприклад, протягом 1990-1992 років у Сенаті працювали комісії з 

розслідування проблем терористичної діяльності, робітників-емігрантів, 

університетської освіти, повеней, національних аеропортів, продажу й 

споживання наркотиків і т. п.
32

. 

Дещо інша ситуація склалася у Франції, де процедура контролю 

виконавчої гілки влади через створення тимчасових слідчих комісій 

рідко є ефективною. У більшості випадків, коли опозиція хоче створити 

таку комісію, уряд має можливість за підтримки парламентської більшості 

запобігти цьому, до того ж саме парламентська більшість має виключне 

                                                           
30 Winter L. Belgium: Delegation and Accountability under Partitocratic Rule / L. Winter, 

P. Dumont // Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by 

K. Strom, W. Muller, T. Bergman. – New York : Oxford University Press Inc., 2003. – P. 268. 
31 Грызлов Б. В. Специализированные органы парламента: сравнительный анализ / 
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32 Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі 
Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В. В. Марченко. – 
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право призначати членів комітету
33

. Ускладненим є порядок включення 

питання про формування комісії до порядку денного засідання палати, 

оскільки відповідно до п. 1 ст. 48 Конституції Французької Республіки 

1958 р. уряд встановлює пріоритетний, а Національні Збори – додатковий 

порядок денний, що не дозволяє депутатам змінити передбачену програму 

роботи. По суті, уряд сам вирішує, потребує він контролю з боку 

парламенту або ні. Крім норм, прописаних у Конституції Франції, 

діяльність тимчасових слідчих комісій регулюється Ордонансом № 58-

1100 від 17 листопада 1958 року та Регламентом Національних Зборів 

Республіки. Рішення про створення слідчої комісії ухвалюється 

постійною комісією палати – Комісією конституційних законів, яка 

може відхилити пропозицію про створення комісії, якщо це може 

спричинити втручання у виняткову компетенцію виконавчої влади або 

будь-яких інших органів, у тому числі й власне Національних Зборів. 

Парламентська статистика свідчить, що з 1981 до 1986 року із 65 внесених 

пропозицій про створення комісій 60 було відхилено, з 1986 до 1988 року 

з 22 пропозицій було відхилено 16
34

. Це пояснюється тим, що Уряд за 

допомогою конференції Глави Національних Зборів перешкоджав 

їхньому створенню, вважаючи це обмеженням своєї влади. 

На думку дослідника О. Д. Керімова, частота створення тимчасових 

слідчих комісій перебуває в прямій залежності від відносин між 

урядом і Національними Зборами Франції. У зв’язку з тим, що в 

нижній палаті встановлений мажоритарний парламентаризм, між 

нижньою палатою й вищим органом виконавчої влади існує згода 

щодо основних питань національної політики, і якщо більшість членів 

парламенту підтримують виконавчу владу, то комісії створюються 

досить рідко
35

. Однак іншою є ситуація за умов так званого періоду 

когабітації – співіснування Президента та Прем’єр-міністра, які є 

представниками різних політичних сил, що може спричиняти конфлікт 

у межах розділеної виконавчої влади. У таких умовах створення 

слідчих комісій стає важливою формою парламентського контролю за 

виконавчою владою, якою фактично керує Президент Франції. Так, із 

1997 до 2001 року було створено 15 тимчасових слідчих комісій. 

                                                           
33 Thiebault J. L. France: Delegation and Accountability in the Fifth Republic / 

J. L. Thiebault // Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by 

K. Strom, W. Muller, T. Bergman. – New York : Oxford University Press Inc., 2003. – P. 339. 
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Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В. В. Марченко. – 
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Згідно з ч. 5 ст. 6 Ордонансу № 58-1100 від 17 листопада 1958 року й 

п. 1-2 Регламенту Національних Зборів Франції діяльність слідчих комісій 

носить тимчасовий характер і припиняється з моменту надання доповіді, 

але не пізніше шестимісячного строку з моменту ухвалення резолюції 

про створення комісії. За цей час необхідно зібрати інформацію й 

надати висновок палаті. Глава Національних Зборів повинен негайно 

повідомити Міністра юстиції стосовно початку роботи спеціальної 

слідчої комісії. Згідно зі ст. 145-3, 145-4 Регламенту Національних 

Зборів, якщо Міністр юстиції повідомить про початок судового 

розслідування за фактами, які стали основою для роботи слідчої 

комісії, то таке розслідування повинно бути негайно припинено главою 

Національних Зборів
36

. Робота комісії припиняється й у випадках 

розпуску Національних Зборів Президентом Французької Республіки. 

Слідчі комісії Національних Зборів Французької Республіки мають 

досить широкий перелік повноважень у процесі проведення 

розслідування, серед яких – заслуховування міністрів, парламентарів, а 

також будь-яких приватних осіб; секретне інтерв’ювання осіб, що 

мають цінну інформацію; відрядження членів комісії з метою збору 

необхідної інформації як у межах Франції, так і за кордон; залучення 

експертів; звернення до Рахункової палати з пропозицією провести 

розслідування діяльності підконтрольних їй органів та служб. 

Важливо, що, незважаючи на такий широкий спектр повноважень, 

слідчі комісії не можуть застосовувати санкцій, їхні висновки й 

доповіді містять рекомендації щодо врегулювання певного питання. 

Проте комісія може направити доповідь Міністрові юстиції для 

порушення останнім судового розслідування. Проте, як уже зазначалося, у 

переважній кількості випадків політичні та адміністративні наслідки 

роботи комісій є незначними. 

Слід акцентувати увагу на тому, що загальною тенденцією для всіх 

європейських країн є нечисельність тимчасових слідчих комісій. За 

підрахунками автора, в Австрії такі комісії створювалися лише п’ять 

разів у 1980-х роках, жодного разу в 1990-х  та лише один раз за останні 

10 років. У Бельгії за період 1888-1988 роки було створено дев’ять таких 

комітетів, а починаючи з 1989 р., майже кожен рік створюється по одному 

комітету. У Португалії створення слідчих комітетів інтенсивно вико-

ристовується опозицією для контролю уряду, особливо під час функціо-

нування однопартійних кабінетів. Середня кількість таких комітетів 

                                                           
36 Rules of Procedure of the National Assembly of France [Електронний ресурс] // 
Офіційний сайт Національної Асамблеї Республіки Франція. – Режим доступу : 

http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ac.asp. 
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складає 8 за кожну каденцію парламенту. У Німеччині за каденцію 

парламенту в середньому утворюється 2-4 слідчі комісії. В Угорщині 

за останні чотири роки було створено 14 слідчих комітетів, переважна 

більшість за ініціативою опозиції. 

Підсумовуючи аналіз діяльності слідчих комісій у парламентах 

країн ЄС, хотілося б звернути увагу на такі його елементи. По-перше, 

це чітко окреслена політична мета створення слідчих комісій (часто 

під натиском суспільної думки). По-друге, межі їхньої діяльності 

стосуються процесу контролю, який може виходити за рамки 

діяльності парламенту як органу (наприклад, отримання свідчень від 

фізичних осіб). По-третє, сутність парламентського слідства залежить 

від прийнятого в державі співвідношення між правом та політикою. 

Можна стверджувати, що провадження слідчої комісії становить 

конкуренцію для судового провадження, яке керується позитивним 

правом, а не цілями політичними. Отже, є чітка відмінність від 

розслідування, що проводиться слідчою комісією парламенту і судовим 

розслідуванням. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: АНАЛІЗ 

ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ  
 

 

 

Громадянське суспільство як феномен суспільного життя за своєю 

суттю є формою організованого і цілеспрямованого впливу 

суспільства на реалізацію державної політики через свої інститути, яке 

створює противагу органам державної влади, запобігаючи їх узурпації. 

У країнах розвиненої демократії інститути громадянського суспільства 

як складова суспільного розвитку і показник демократичності системи 

формувалися стихійно протягом кількох століть під впливом розвитку 

капіталістичних відносин із відповідними атрибутами (ринок, особиста 

свобода громадян, парламентаризм, правова держава). У країнах 

Центральної та Східної Європи формування інститутів громадянського 

суспільства щойно розпочалося. Тому нині доцільно вести мову про 

інституалізацію громадянського суспільства, процесу, який передбачає 

утвердження суспільно-політичних інститутів, правове й організаційне 

закріплення відповідних соціальних відносин, що задовольняють 

більшість громадян держави і здатні забезпечити реальну причетність 

суспільства до формування суспільно значущих рішень. 

Процес інституалізації громадянського суспільства в країнах 

Центральної та Східної Європи розпочався задовго до «оксамитових 

революцій», але набув різних рис і темпів, незважаючи на їх нещодавню 

приналежність до одного типу суспільно-політичної системи. Це 

пояснюється, насамперед, національними особливостями їхнього 

розвитку і формами суспільної самоорганізації, які розвивалися під 

впливом історичних обставин. У різних країнах громадянське суспільство 

розуміють по-різному і приділяють головну увагу різним його аспектам. 

Відповідно, буде недоцільно порівнювати будь-які результати стратегій 

розвитку різних країн для встановлення зразків кращої практики. Тому 

необхідно визначити основнв у деяких європейських країнах, серед 

яких доцільно виокремити Велику Британію, що є однією зі старих 

країн-членів ЄС, Чехію, Угорщину, Польщу та Хорватію як нові 

країни-члени
37

. 

                                                           
37 Державна політика розвитку громадянського суспільства: моніторинг ефективності. 

Європейський досвід. – К. : ПРООН, 2011. – С. 25–26. 
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Масив відібраних країн забезпечує для дослідження достатньо 
релевантний рівень досвіду для порівняння. Чехія та Угорщина 
знаходились більшою чи меншою мірою в однаковій ситуації, коли 
відбувалась зміна їх політичних систем; вони близькі за розміром та за 
чисельністю населення і характер сектору організації громадянського 
суспільства в цих країнах теж доволі схожий. У той же час, політичні 
методи, вибрані урядами цих країн у сфері розвитку громадянського 
суспільства, суттєво відрізняються.  

Цікаво також подивитись, як британська система, яка завжди 
вважалась взірцем в усіх аспектах, пов’язаних із сектором організацій 
громадянського суспільства, змінюється під час фінансової кризи та після 
неї: які елементи залишаються незмінними, а які змінюються радикально.  

Існують також розбіжності між більш цілеспрямованими та 
простішими підходами та підходами більш складними та широкими – 
наприклад, розбіжності між Хорватією та Угорщиною. Саме в Угорщині 
виробили більшість політичних інновацій у сфері законодавчої бази для 
організацій громадянського суспільства у Східній Європі, але все ж 
залишається питання, наскільки ця складна система може виявитись 
корисною для угорського сектору організацій громадянського 
суспільства. Варто також проаналізувати законодавчі ініціативи Великої 
Британії, в якій принцип субсидіарності знаходить своє відображення в 
усіх сферах державної політики, у той час як інші країни з різними 
традиціями та умовами вибирають більш централізовану модель.  

Доцільно також порівняти досвід Польщі з її Законом про суспільно 
корисну діяльність із досвідом Угорщини, оскільки в обох країнах 
законодавство про суспільно корисну діяльність виконує роль суттєвої 
державної політики, пов’язаної з організаціями громадянського 
суспільства, але в одному випадку (Польща) головна увага приділяється 
жорстким стандартам дотримання, а в іншому (Угорщина) його зробили 
більш доступним для ширшого кола організацій громадянського 
суспільства. Крім того, досвід Польщі та Чехії в інтеграції потреб 
розвитку організацій громадянського суспільства до Національних 
планів розвитку ілюструє два різних підходи до вирішення країнами-
членами ЄС проблеми встановлених потреб у випадку наявності в 
індивідуальних урядів більш обмежених ресурсів. 

Загалом, ці країни дають достатньо широку інформацію для розуміння 
різних підходів і відповідних наслідків для вибраної ними державної 
політики. 

Аналіз розвитку громадянського суспільства у європейських 
країнах доцільно розпочати з Великої Британії, яка є країною звичайного 
права і через це її практика та історичні витоки відрізняються від 
континентальних європейських країн.  
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Велика Британія стала першою країною, яка підписала угоду про 

належну співпрацю між організаціями громадянського суспільства та 

урядовим сектором у листопаді 1998 року, що має назву «Угода про 

взаємовідносини між урядом та добровільним громадським сектором в 

Англії». Ця угода охоплює такі головні сфери, як заходи уряду, де 

головна увага приділяється незалежності добровільного громадського 

сектору, та заходи добровільного громадського сектору. 

Також до угоди додаються п’ять додаткових документів, кожний з 

яких присвячений конкретним сферам головної угоди: добровільним 

громадським організаціям чорношкірих та етнічних меншин, групам 

спільнот, консультаціям та оцінці політики, фінансуванню та закупівлі, а 

також волонтерству. 

Як й інші країни світу, Велика Британія серйозно постраждала від 

фінансової кризи. Новий уряд намагався запропонувати виборцям нове 

бачення у вигляді Концепції «великого суспільства». Це був головний 

загальний документ, у якому викладалась філософська концепція 

підходу уряду до громадянського суспільства
38

.  

Концепція великого суспільства призвела також і до змін у 

відносинах між урядом та організаціями громадянського суспільства – 

попередню угоду 1998 року замінила оновлена. Концепція великого 

суспільства суттєвою мірою покладається на організації громадянського 

суспільства, але вона розглядає «громадянське суспільство» у більш 

широкому сенсі; відповідно, вона охоплює взаємовідносини не тільки з 

організаціями громадянського суспільства, а також із представниками 

державного та приватного секторів, із суспільством взагалі. 

Поновлена угода, що була оприлюднена у грудні 2010 року, регулює 

відносини між урядом та організаціями громадянського суспільства в 

Англії і спрямована на досягнення таких п’яти результатів: сильне, 

різноманітне та незалежне громадянське суспільство; ефективна й 

прозора підготовка і розробка стратегій, програм та державних послуг; 

гнучкі та якісні програми і послуги; чіткі схеми для коригування 

програм та послуг; рівноправне та справедливе суспільство. 

Також для розбудови сильнішого громадянського суспільства у 

Великій Британії був прийнятий третій наскрізний документ «Стратегія 

для добровільних громадських груп, благодійних організацій та 

соціальних підприємств», який має безпосереднє відношення до 

                                                           
38 Концепції великого суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/content/big-society-overview (станом на 20.01.2014 р.). 
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організацій громадянського суспільства, висвітлюючи їхню роль в 

урядових ініціативах реформ
39

. 

У першому розділі цього документа визначається масштаб та характер 

можливостей, які відкриваються для організацій громадянського 

суспільства, в якості однієї зі складових більш загального порядку 

денного реформ уряду. 

У той же час у другому розділі наводяться деякі практичні заходи, 

які проводить уряд з метою підтримки сектору для використання цих 

можливостей у найближчому майбутньому та у більш довготерміновій 

перспективі. 

Разом зі стратегією був виданий документ для консультацій, 

спрямований на вдосконалення інфраструктурних організацій, допомогу 

їм у підвищенні кваліфікації, у розвитку партнерств та організаційних 

моделей, щоб відповідними можливостями змогли скористатись 

організації безпосередньої дії. 

У країні налічується також чимало місцевих угод. Вони звичайно 

розробляються та переглядаються на основі каскадного принципу, але 

перегляд та коригування на місцевому рівні проводяться частіше через 

безпосередній зворотний зв’язок зі спільнотами, що робить угоди 

місцевого рівня більш практичними. Місцеві угоди звичайно 

регулюють питання місцевого фінансування та прийняття політичних 

рішень місцевого рівня, вони не обов’язково охоплюють усі тематичні 

напрями угоди 1998 року. Нещодавно почали перегляд та коригування 

місцевих угод для відображення Концепції великого суспільства. Ці 

заходи досі продовжуються, оскільки ініціативи національного рівня 

залишаються доволі новими, відповідні документи були недоступними 

до кінця 2010 року, а процес консультацій на місцевому рівні також 

потребує часу. 

Далі почнемо аналіз державної політики у сфері розвитку 

громадянського суспільства в країнах, які відносно недавно перебувають 

у складі Європейського Союзу. Однією з таких європейських держав є 

Польща. 

Парламент Польщі ухвалив у квітні 2003 року Закон «Про суспільно 

корисну діяльність та волонтерство» після шестирічних громадських 

дебатів – формальних і неформальних – серед представників урядових 

структур та організацій громадянського суспільства. Цим законом 

визначалась нова категорія – суспільно корисні організації. Закон 

                                                           
39 Стратегія для добровільних громадських груп, благодійних організацій та соціальних 
підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cpa.org.uk/cpa_ 

documents/building_stronger_civil_society.pdf (станом на 21.01.2014 р.). 
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встановлює більш високі стандарти, яким повинні відповідати 

організації громадянського суспільства, що сподівається отримати цей 

статус.  

Головними цілями ухвалення цього закону були такі:  

 організація взаємовідносин між урядом та сектором організацій 

громадянського суспільства; 

 організація та зміцнення механізмів підтримки неурядових 

організацій з державних джерел, врегулювання сфери волонтерства та 

створення діалогу на основі громадянства. 

Закон став дуже важливим кроком у поліпшенні взаємовідносин 

між організаціями громадянського суспільства та державними 

установами, особливо на місцевому рівні. У той же час, його реалізація 

була пов’язана з деякими проблемами, особливо у зв’язку з тим, що 

хоча цей закон і давав нову правову базу і містив чітко визначені 

процедури замовлення виконання державних завдань на місцевому 

рівні, він не міг усунути низку стримувальних факторів (таких як 

взаємна недовіра, незацікавленість з боку місцевих урядових структур 

або недостатня сталість організацій громадянського суспільства тощо). 

Фактично, запроваджені законом стимули також не відповідали 

очікуванням, оскільки вже встановилась практика, коли місцеві органи 

влади замовляли послуги державним підрядникам із використанням 

тендерної процедури, передбаченої законом. 

Були також аналогічні проблеми і з реалізацією відсоткового 

механізму, який ухвалили «пакетом» разом із цим законом. Таким 

чином, незважаючи на запроваджену новим законом прогресивну правову 

базу, прогрес у його реалізації був повільнішим, ніж очікували. Але, крім 

того, цей закон став основою для прийняття Національної стратегії 

розвитку громадянського суспільства та підтримки Фонду громадських 

ініціатив, які забезпечують ключові елементи підтримки громадянського 

суспільства у Польщі в поточний час. 

Головним органом, уповноваженим контролювати реалізацію 

Закону про суспільно корисну діяльність та волонтерство є Польська рада 

з питань суспільно корисної діяльності, утворена згідно із Законом про 

суспільно корисну діяльність, ухваленим у 2003 році. Ця Рада почала 

повноцінно працювати у 2004 році. Вона стала консультативним органом 

при Міністрі економіки, праці та соціального забезпечення, який 

відповідає за реалізацію та моніторинг Закону про суспільно корисну 

діяльність.  
Цій орган є кодифікованою версією співпраці між державною 

адміністрацією та неурядовими організаціями на національному рівні. 
Її функції обмежуються дорадчою роллю та формуванням точок зору, 
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особливо, що стосується реалізації Закону про суспільно корисну 
діяльність. Рада виконує роль платформи, яка дозволяє неурядовому 
сектору висловлювати свої інтереси та міркування державній 
адміністрації в організований спосіб і в рамках існуючої правової бази.  

У такому сенсі Рада є важливою формою інституціоналізованого 
громадянського діалогу, яка доповнює дві інші вже існуючі його 
форми: Соціально-економічну тристоронню комісію (форум для дискусій 
між державною адміністрацією, профспілками та організаціями 
приватних роботодавців) та Об’єднаний комітет центрального та місцевих 
урядів. Створення Ради суспільно корисної діяльності розширює базу 
соціального партнерства з охопленням громадських організацій: асоціацій 
та фундацій, які працюють задля досягнення важливих соціальних цілей і 
в інтересах суспільства. 

До складу Ради входять 20 членів, одна половина – це представники 
центрального уряду та місцевих адміністрацій, а друга – представники 
неурядових організацій та церковних благодійних інституцій. 
Представників неурядових організацій у Раді призначає міністр праці 
та соціальної політики за поданням неурядових організацій. Міністр 
має право на свій розсуд вибирати з переліку вибраних осіб. Термін 
повноважень Ради – три роки, за винятком Ради першого скликання, 
членів якої вибирали на два роки. 

Рада проводить моніторинг реалізації Закону про суспільно 
корисну діяльність, зокрема, висловлюючи свою думку з питань, що 
виникають у зв’язку з його застосуванням, у зв’язку із запропонованим 
законодавством, що стосується суспільно корисної діяльності та 
волонтерства; а також шляхом збирання та аналізу інформації про 
перевірки організацій, які займаються суспільно корисною діяльністю. 
Рада також виконує роль посередника між організаціями та державними 
адміністраціями в разі виникнення конфліктів у процесі реалізації закону. 

Після приєднання до ЄС польські організації громадянського 
суспільства під керівництвом членів Ради суспільно корисної 
діяльності проводили успішне лобіювання на користь інтеграції ідеї 
підтримки громадянського суспільства до Національної стратегії 
розвитку Польщі, наскрізної стратегії, яка визначає використання 
структурних фондів та фондів зближення ЄС у країнах-членах ЄС. У 
результаті у 2005 році була ухвалена перша Стратегія розвитку грома-
дянського суспільства

40
. У Стратегії визначаються цілі та завдання для 

підсилення залучення громадськості та організацій громадянського 

                                                           
40 Стратегія розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 
http://www.pozytek.gov.pl/Strategia,Wspierania,Rozwoju,Spoleczenstwa,Obywatelskiego,493.

htm (станом на 21.01.2014 р.). 
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суспільства у Польщі в період 2007-2013 рр. Її головним ефектом та 
результатом стало встановлення основи для створення так званого Фонду 
громадянських ініціатив, урядової програми підтримки ініціатив 
громадянського суспільства згідно з наведеними у стратегії пріоритетами. 

Через затримку в реалізації Національної стратегії розвитку та деякі 

ускладнення в забезпеченні ресурсами діяльності Фонду громадянських 

ініціатив урядом було здійснено перегляд Стратегії у 2008 році.  

Так, 4 листопада 2008 року Рада міністрів ухвалила резолюцію про 

затвердження Стратегії розвитку громадянського суспільства на 2009-

2015 рр. та резолюцію про затвердження Національної оперативної 

програми Фонду громадянських ініціатив на 2009-2013 рр., подану 

Міністром праці та соціальної політики 

Поточна версія Стратегії – це більш усебічний документ із 

ключовими пріоритетами, які були визначені ще в його першій версії. 

У новому документі поновлюється аналіз поточної ситуації, включаючи 

також і пріоритети Національної стратегії розвитку з огляду на їхній 

зв’язок із цілями Стратегії розвитку громадянського суспільства.  

Документ визначає три головні стратегічні цілі розвитку громадянсь-

кого суспільства: 

 досягнення оптимального рівня участі громадян у громадянсь-

кому житті; 

 якісний та кількісний розвиток інститутів громадянського 

суспільства; 

 підвищення ефективності функціонування держави в її взаємо-

відносинах з організаціями громадянського суспільства та грома-

дянами. 

У документі визначаються пріоритети та конкретні заходи 

реалізації, а також система моніторингу та загальні індикатори для 

результатів. Але головна його функція все ж полягає в тому, щоб надавати 

керівні вказівки для реалізації Оперативної програми громадянського 

суспільства (Фонду громадянських ініціатив, яка стала невід’ємною 

складовою Політичної основи (стратегії) національного розвитку ЄС). 

Ще однією країною, що приділяє велику увагу розвитку організації 

громадянського суспільства, є Чехія. Сектор організацій громадянсь-

кого суспільства в цій країні включає громадські асоціації, фонди 

пожертв, суспільно корисні інституції, пов’язані з церквами юридичні 

особи та організаційні підрозділи громадських асоціацій. 

Протягом останніх двадцяти років державна політика Чехії у сфері 

громадянського суспільства проводиться за допомогою двох головних 

інструментів: створення Урядової ради у справах неурядових 

неприбуткових організацій та розробка і реалізація схеми Інвестиційного 
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фонду фундацій. Крім того, нещодавно урядом Чехії був ухвалений 

документ щодо Концепції підтримки розвитку неприбуткового сектору. 

Щодо Урядової ради у справах неурядових неприбуткових 

організацій (далі – Рада), то вона була створена урядовою постановою 

у 1992 році. Рада відіграє важливу роль у прийнятті рішень щодо 

стратегії та реалізації Інвестиційного фонду фундацій. До складу Ради 

входить рівна кількість представників уряду та неурядового сектору. 

До речі, урядову постанову щодо Ради доповнювали декілька разів, 

зокрема останні зміни в її положення вносились 11 січня 2010 року
41

. 

Зазначена вище Рада була важливим інструментом чеських 

законодавців, оскільки вона була спрямована на нагляд за однією з 

найбільш унікальних політичних інновацій у Східній Європі: фондом, 

який надає недоторканий капітал прийнятним чеським фундаціям. У 

1992 році Державним приватизаційним фондом був створений 

Інвестиційний фонд фундацій. Він був зареєстрований як акціонерна 

компанія, а Рада у справах фундацій стала її консультативним органом. 

Одним з основних документів, який регулює діяльність цього 

Інвестиційного фонду фундацій, є Закон про фундації та фонди. У 

законі визначається поняття «зареєстрованого недоторканого капіталу» як 

складової загальних активів фундації, який не може продаватись, 

використовуватись як застава або свідомо скорочуватись через дії 

фундації. Закон дозволяє користуватись лише надходженнями, 

отриманими від недоторканого капіталу, але ці кошти повністю звіль-

няються від податку на прибуток корпорацій, що дозволяє заощадити 

кошти, не сплачуючи податки. 

Наступним кроком розвитку громадянського суспільства у Чехії є 

Урядова концепція підтримки розвитку неприбуткового сектору. Ця 

концепція (затверджена урядовою постановою № 9 від 5 січня 

2009 року) містить інформацію про пріоритети, пов’язані з урядовим 

підлодом до підтримки організацій громадянського суспільства та 

узгоджуні з Національним планом розвитку, які, відповідно, від обра-

жають середньотермінове бачення на період до 2013 року. Концепція 

включає цілі та запропоновані реформи, які мають більш технічний 

характер, наприклад, удосконалення регулювання державних колекцій; 

але вона містить також і положення, що мають стратегічне значення 

                                                           
41 Державна політика розвитку громадянського суспільства: моніторинг ефективності. 

Європейський досвід. – К. : ПРООН, 2011. – С. 45. 
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для неприбуткового сектору, наприклад, концепцію нового закону про 

суспільно корисну діяльність
42

.  

Продовжуючи аналіз законодавчих ініціатив розвитку грома-

дянського суспільства, необхідно звернути увагу також на досвід ще 

однієї європейської країни – Угорщини, де сектор громадянського 

суспільства розвивався органічно, без якихось серйозних загроз із боку 

уряду, та у відносно швидкий і прогресивний спосіб порівняно з іншими 

колишніми соціалістичними країнами. Законодавці все більше почали 

визнавати послуги, що надаються організаціями громадянського 

суспільства, та розглядати такі організації як важливі учасники системи 

соціального забезпечення, а також застосовували накопичені такими 

організації досвід і кваліфікацію. У той же час, формалізована участь 

організацій громадянського суспільства у процесах розробки політики 

та ухвалення рішень була в Угорщині проблемним питанням, оскільки 

уряди не завжди були відкритими для залучення організацій 

громадянського суспільства в такі процеси. Але, навіть за відсутності 

чітко визначеного механізму участі, уряд застосував загалом сприятливу 

політику та законодавчу базу для організацій громадянського суспіль-

ства.  

Найбільш важливою та суттєвою подією в цій сфері було ухвалення 

Стратегічного документа уряду Угорщини щодо громадянського 

суспільства на 2002-2006 рр. Цей документ задекларував принципи 

співпраці між урядом та організаціями громадянського суспільства і 

створив для цього відповідну базу. 

Ключове положення стосовно принципу Громадянської стратегії 

уряду сформульовано у Програмі уряду таким чином, що держава 

розглядає автономне громадянське суспільство як партнера. Відповідно, у 

цьому документі міститься низка принципових заяв, спрямованих на 

визнання важливості громадянського суспільства і неприбуткового 

сектору, наводиться аналіз ситуації в секторі організацій громадянського 

суспільства і поточних потреб цих організацій та запроваджується ряд 

законодавчих і політичних заходів у зв’язку з цими потребами. 

У 2006 році уряд ініціював процес розробки нової стратегії або так 

званих Принципів розвитку відносин між урядом та громадянським 

суспільством із метою зміцнення партнерства із громадянським 

суспільством. У Принципах головна увага приділяється ідеям співпраці, 

                                                           
42 Урядова концепція підтримки розвитку неприбуткового сектору [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/informace_o_plneni_koncepce_2010.pdf 

(станом на 21.01.2014 р.). 
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наприклад, участь громадськості та партнерства між урядом та органі-

заціями громадянського суспільства, а також перегляд законодавства 

для вирішення проблем, виявлених у поточному законодавстві тощо
43

. 

На основі цих Принципів урядом була прийнята Резолюція про 

певні заходи задля розвитку відносин між урядом та громадянським 

суспільством у серпні 2007 року. Загалом цей документ містить низку 

заходів, до найважливіших з яких належать: 

 створення урядового інформаційного Інтернет-порталу для 

організацій громадянського суспільства; 

 запровадження єдиної системи ідентифікації фундацій та 

асоціацій у процесі підготовки до створення єдиного офіційного 

національного реєстру всіх організацій громадянського суспільства; 

 обов’язок усіх міністерств готувати дворічні плани співпраці з 

громадянським суспільством. 

Протягом останніх двадцяти років урядом та міністерствами також 

були прийняті різні галузеві стратегії, що впливали на організації 

громадянського суспільства та на їхній розвиток. Більшість із них 

залишались у сферах компетенції міністерств, наприклад, Національна 

стратегія боротьби з наркотиками, Стратегія рівних можливостей, 

Стратегія з аутизму тощо, але у деяких випадках розглядались 

критично важливі питання і Парламент ухвалював відповідні рішення. 

До найбільш нещодавніх можна, наприклад, віднести Національну 

програму по боротьбі з дитячою бідністю 2007 року або Національну 

стратегію щодо осіб похилого віку 2009 року тощо. Такі стратегії 

часто розроблялись організаціями громадянського суспільства у 

співпраці з профільними державними органами й у більшості випадків 

організації громадянського суспільства та уряд несуть спільну 

відповідальність за їхню реалізацію. 

Далі для аналізу досвіду європейських країн буде доцільним звернути 

увагу на таку країну, як Хорватія, яка за відносно нетривалий період 

незалежності спромоглася створити складну систему стратегічних та 

практичних інструментів і стратегій для регулювання взаємовідносин між 

урядом і сектором організацій громадянського суспільства. 

До найважливіших національних стратегій сприяння розвитку 

громадянського суспільства у Хорватії належать: Програма співпраці 

між урядом Республіки Хорватія та неурядовим і неприбутковим секто-

рами, підписана у 2000 році, Національна стратегія створення сприятли-

вих умов для розвитку громадянського суспільства, затверджена у 2006 

                                                           
43 Сатор Б. Державна політика розвитку громадянського суспільства: моніторинг 

ефективності. Європейський досвід / Б. Сатор. – Київ : ПРООН, 2011. – С. 48. 
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році, Оперативний план до Національної стратегії 2007 році та Кодекс 

зразків кращої практики та стандартів фінансування програм організацій 

громадянського суспільства з державного та місцевих бюджетів, 

ухвалений у 2007 році. 

Ці політичні документи є складовою трикомпонентної інститут-

ційної структури для підтримки неурядових організацій. Ця структура 

ґрунтується на співпраці та постійній взаємодії таких інституцій, як 

Рада розвитку громадянського суспільства, Національна фундація 

розвитку громадянського суспільства та Урядове бюро співпраці з 

неурядовими організаціями. Ці інституції тісно співпрацюють у 

просуванні стратегій та ініціатив із метою розвитку, підтримки та 

забезпечення сталості неурядових організацій у Хорватії. 

Аналізуючи перший документ, тобто Програму співпраці між урядом 

Республіки Хорватії та неурядовим і неприбутковим секторами, 

необхідно зазначити, що це юридично необов’язкова угода, якою 

визначаються принципи співпраці та обов’язки уряду й організацій 

громадянського суспільства
44

. 

Програма співпраці між урядом Республіки Хорватія та неурядовим 

і неприбутковим секторами, яка була затверджена у грудні 2000 року, 

ґрунтується на спільних цінностях сучасної демократії і цінностях 

громадян, громадянських ініціатив на користь соціальних змін, співпраці, 

солідарності, соціальної справедливості, прозорості, особистих прав та 

відповідальності, участі в процесі ухвалення рішень, поваги до 

особистості, самоорганізації, поваги до різноманіття організацій та 

безперервної освіти, і спрямована ця програма на створення ефективних 

механізмів для розвитку взаємовідносин між урядом та сектором. 

Другий документ – це Національна стратегія створення сприят-

ливих умов для розвитку громадянського суспільства, затверджена у 

2006 році.  

Метою Стратегії є створити такі умови для розвитку спільнот, у 

яких громадяни та організації громадянського суспільства, разом з 

іншими секторами, активно, рівноправно та відповідально, на основі 

принципів сталого розвитку та працюючи в інтересах громади, беруть 

участь у розбудові суспільства добробуту та рівних можливостей для 

всіх. 

Стратегія охоплює 11 головних тематичних напрямків, таких як: 

ціннісна основа для взаємовідносин між державою та громадянським 

                                                           
44 Програма співпраці між урядом Республіки Хорватії та неурядовим і неприбутковим 
секторами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.icnl.org/ 

knowledge/library/files/Croatia/program.pdf (станом на 25.01.2014 р.). 
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суспільством; соціальна згуртованість; участь громадян; громадянська 

освіта; правова основа для діяльності та розвитку організацій 

громадянського суспільства; підтримка громадянського суспільства; 

регіональний розвиток; розвиток волонтерства та доброчинності; 

розвиток громадянського суспільства у міжнародному контексті. 

Крім прийняття Національної стратегії, Урядове бюро співпраці з 

неурядовими організаціями розробило Оперативний план реалізації 

національної стратегії створення сприятливих умов для розвитку 

громадянського суспільства, який також був ухвалений Урядом у 2007 

році
45

. 

Основними цілями цього документа є, по перше, розробка Кодексу 

зразків кращої практики консультацій та підтримка його реалізації та, 

по-друге, аналіз правової бази доступу громадськості до інформації 

згідно зі стандартами Європейського Союзу та, за його результатами, 

вироблення пропозицій до Закону про доступ до інформації, 

запровадивши критерії громадських інтересів та пропорційності для 

обґрунтування відмови в доступі. 

Отже, враховуючи все викладене вище, можна зробити певні 

висновки. У кожній з країн, аналіз яких здійснювався вище, протягом 

останніх двадцяти років був ухвалений той чи інший документ, пов’я-

заний з розвитком громадянського суспільства та сектору організацій 

громадянського суспільства. Ці документи знаходяться у діапазоні від 

взаємних угод між урядами, наприклад, як у Великій Британії або 

Хорватії, чи парламентами та організаціями громадянського суспільства, і 

до односторонніх стратегій, прийнятих урядом, як це видно з аналізу 

документів, таких країн, як Угорщина, Польща та Чехія.  

У деяких із цих країн такі документи протягом 10-12 років 

переглядали або доповнювали. У деяких випадках, наприклад в 

Угорщині, такий перегляд був запланованим, у той час як в інших це 

було пов’язано зі зміною уряду, особливо у випадку Великої Британії, 

або з коригування графіка її реалізації, як це було зроблено у Польщі. 

Хорватія свою стратегію громадянського суспільства досі не переглядала, 

в той час як аналізовані вище документи Чехії були прийняті більш 

нещодавно і їхній перегляд запланований на наступні роки.  

Також, підводячи підсумки, треба зазначити, що різні країни 

забезпечують реалізацію в різний спосіб, наприклад, у певних країнах 

ухвалили один чи декілька документів, які виконують функції планів 

                                                           
45 Оперативний план реалізації національної стратегії створення сприятливих умов для 
розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.uzuvrh.hr/userfiles.pdf (станом на 25.02.2014 р.). 
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реалізації (Хорватія, Польща та Угорщина). На відміну від них в інших 

країнах відсутні конкретні загальні плани реалізації чи оперативні 

плани і вони проводять реалізацію своїх стратегій виходячи з 

деталізованих річних планів відповідальних осіб/органів (Чехія та 

Велика Британія). Крім того, у деяких країнах, таких як Велика 

Британія та Хорватія, були прийняті подальші документи, пов’язані з 

тематичними чи процедурними питаннями як складовою частиною 

реалізації – найчастіше це принципи або вказівки. Окрім цього, країни 

проводять реалізацію своєї політики у сфері громадянського суспільства 

за допомогою урядових програм: звичайно, це фонди та фундації 

(Хорватія, Чехія, Угорщина), але діють також програми зміцнення 

потенціалу та програми розвитку спільнот (Велика Британія) і так 

звані «оперативні програми», які фінансуються зі структурних фондів 

ЄС як складові національних планів розвитку країн-членів ЄС (Угорщина, 

Польща). 
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ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО 

ДОСВІДУ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ  

ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

В УКРАЇНІ 
 

 

 

1 травня 2004 р. відбулося «п’яте» розширення Європейського 

Союзу (далі ЄС), так зване розширення ЄС на Схід. Уперше Євросоюз 

поповнили відразу 10 держав, з яких вісім – постсоціалістичні країни 

Центральної та Східної Європи (далі ЦСЄ) (Естонія, Латвія, Литва, 

Польська Республіка, Угорщина, Чеська Республіка, Словаччина, 

Словацька Республіка). А також ще дві країни регіону (Болгарія та 

Румунія) приєдналися до ЄС через три роки, у 2007 р., коли відбулося 

«шосте» і на сьогодні вже передостаннє розширення ЄС після вступу до 

ЄС Хорватії 1 липня 2013 р. Для більшості держав п’ятого розширення 

ЄС реалізація програми підготовки до вступу зайняла близько 11 років, а 

для Болгарії й Румунії 14-15 років. Уперше членами ЄС стали країни 

(крім Кіпру й Мальти), які лише в кінці 1980-х рр. почали перехід від 

соціалістичної економіки до ринкового господарства, від авторитарної 

держави до демократії європейського зразка. У процесі євроінтеграції 

України велике значення має вивчення та узагальнення досвіду тих 

постсоціалістичних держав Центральної та Східної Європи, що вже 

стали членами ЄС, адже з теоретико-методологічної точки зору 

важливим у процесі європейської інтеграції нашої держави є 

максимальне використання аналогічного досвіду цих держав. 

Держави Центральної та Східної Європи після закінчення «холодної 

війни» і перших вільних виборів 1989-1990-х рр. почали формувати свої 

зовнішньополітичні пріоритети, проголосивши «повернення до 

Європи»
46

 основним напрямком зовнішньої політики. Як відзначав 

                                                           
46 Задорожня А. Г. Україна й країни Східної Європи у контексті європейської інтеграції / 

А. Г. Задорожня // Стратегія розвитку України у глобальному середовищі : матер. ІІІ 
міжн. наук.-практ. конф. 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. – Сімферополь : ВіТроПринт, 

2009. – C. 53; Герасимчук Т. Ф. Країни Центральної Європи в політиці Європейського 

Союзу (1989-2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Т. Ф. Герасимчук ; 
НАН України. Ін-т історії України. – К., 2005. – С. 15–16; Дем’янець В. І. Інтеграційна 

політика владних органів країн Вишеградської групи щодо ЄС і НАТО у 1989-1999 рр. : 

 



Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії 

 

58 

доктор політичних наук Л. Ярова, «перспектива прийняття в 

європейську спільноту була важливим чинником успішного розвитку 

країн Центральної Європи і Балтії в 1990-х роках ХХ ст., для яких мета 

вступу в ЄС стала однією з рушійних сил швидкої трансформації цих 

посттоталітарних держав в економічно і політично ліберальні 

демократії»
47

. Виходячи із цього, саме євроінтераційний напрям 

державної політики став визначальним для держав цього регіону та їх 

стратегії розвитку в різних сферах.  

У 1991 р. держави Центральної та Східної Європи, зокрема Республіка 

Польща, Угорщина, Чехословаччина, почали підписувати так звані 

«Європейські угоди» (або ж асоційовані угоди) з Європейським 

Співтовариством. Доктор юридичних наук В. Муравйов зауважив, що 

«Європейські угоди про асоціацію країн Центральної та Східної 

Європи з ЄС виходять з того, що гармонізація є головною передумовою 

економічної інтеграції у Співтовариство»
48

. На переконання кандидата 

політичних наук Л. Кіцили, ці угоди «піднесли їх стосунки з ЄЕС на 

якісно новий рівень, відкрили їм шлях для поступової лібералізації 

торгівлі, прийняття європейського законодавства, заклали правові основи 

для надання допомоги в межах спеціальних програм Співтовариства»
49

. 

Після укладання асоційованих угод з ЄС політика держав Центральної 

та Східної Європи була направлена на адаптацію національного 

законодавства до норм і стандартів ЄС, більш тісну економічну 

інтеграцію, співпрацю в пріоритетних напрямках зовнішньої політики. 

Головною метою імплементації цих угод було створення зони вільної 

торгівлі між ними та ЄС через скасування митних зборів та інших 

торговельних бар’єрів до кінця 1990-х рр.  

Більшість вітчизняних науковців вважають, що «Європейські угоди» 

стали основним механізмом реалізації стратегій держав Центральної та 

                                                                                                                                                     
автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / В. І. Дем’янець ; НАН України. Ін-т політ. і 
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курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. 

політ. наук : спец. 23.00.04 / Л. Ю. Кіцила ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2004. – 

С. 10.  
47 Ярова Л. В. Соціальна політика як чинник забезпечення європейської інтеграції 
України : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02 / Л. В. Ярова ; ДЗ «Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Одеса, 2011. – С. 5.  
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Східної Європи на європейську інтеграцію, а тому досягли своєї 

головної мети: «ціль виконати копенгагенські критерії членства в ЄС 

державами-кандидатами обумовила спрямованість внутрішньої та 

зовнішньої політики їхніх урядів – демократичні суспільні перетворення, 

зміцнення громадянського суспільства, глибокі ринкові трансформації за 

сприяння союзних інституцій та поглиблення політичного співро-

бітництва з державами-членами ЄС»
50

. Кандидат юридичних наук 

І. Березовська наголосила на тому, що угоди про асоціацію стали 

правовою основою розширення Євросоюзу. Такі угоди, укладені ЄС із 

європейськими середземноморськими країнами, країнами Центральної 

та Східної Європи і Західних Балкан мали на меті підготувати 

інтеграцію цих асоційованих держав до ЄС, що значною мірою 

визначило специфіку правового регулювання відносин сторін в умовах 

асоціації. Вступ до ЄС асоційованих країн Центральної та Східної Європи 

у 2004 та 2007 рр., підтвердили значення асоціації як організаційно-

правової механізму, що забезпечує найвищий рівень співробітництва 

двох сторін, а також дає можливість асоційованим країнам підготуватися 

до виконання тих зобов’язань, що пов’язані з членством у ЄС
51

.  

Слід також відзначити, що схожим шляхом укладання угод про 

стабілізацію і асоціацію пішли також і Балканської держави, перша з 

яких – Хорватія – стала членом ЄС 1 липня 2013 р., хоча зовнішні та 

внутрішні умови євроінтеграції, в першу чергу наслідки збройних 

конфліктів на Балканах 1990-х рр., відрізняють процес євроінтеграції 

Балканських держав від держав Центральної та Східної Європи.  

Беручи до уваги важливість укладання угод про асоціацію з ЄС для 

просування процесу євроінтеграції, певні вчені, наприклад доктор 

політичних наук О. Ковальова
52

, константували те, що в «Європейських 

угодах» не було положень щодо визначеної перспективи членства, а 

також термінів вступу до ЄС. Лише в преамбулі угоди між ЄС та 

Польщею було відзначено намір Польщі стати членом ЄС: «визначаючи 

той факт, що кінцевою метою Польщі є отримання членства в 

Співтовариствах і що ця асоціація, на думку Сторін, допоможе досягти 
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цієї мети»
53

. При чому на включенні такого формулювання в угоду 

наполягала польська сторона. 

Проте варто відзначити, що «Європейські угоди» були прийняті до 

визначення у 1993 р. Європейською Радою копенгагенських критеріїв 

членства в ЄС. Саме після рішень Копенгагенського саміту 1993 р. в 

ЄС сформувався окремий напрям політики – «східна політика ЄС», а 

держави Центральної та Східної Європи почали подавати офіційні 

заявки на вступ до ЄС.  

На вищезазначене звертала увагу й вітчизняна вчена-юрист 

І. Березовська. У своїй кандидатській дисертації з юридичних наук 

вона відзначила, що рішення Європейської Ради в Копенгагені 1993 р. 

головним чином сприяло визнанню асоціації ЄС із країнами ЦСЄ як 

такої, що має слугувати підготовці останніх до майбутнього членства в 

ЄС, адже саме на цьому саміті було визначено так звані «Копенгагенські 

критерії членства» – вимоги ЄС, виконання яких мало надати можливість 

асоційованим державам вступити до Євросоюзу. Вчена дійшла 

висновку, що без визначення Копенгагенських критеріїв членства в ЄС 

європейські угоди про асоціацію не стали б такими двосторонніми 

документами, що готували асоційовані держави до набуття членства в 

ЄС. Вона наголосила, що сам факт укладення угоди про асоціацію не 

має значного впливу на початок процедури вступу до ЄС, тому що для 

Євросоюзу важливим є формальне визнання статусу держави-кандидата 

на членство в цій організації та подання цією державою офіційної заявки 

на вступ. Тобто дослідження вищевикладеної проблеми підвело 

І. Березовську до висновку про те, що реалізація асоціації і процедура 

набуття членства в ЄС – пов’язані, але різні процеси: «говорити про 

існування такого виду асоціації, як підготовка до членства у 

Євросоюзі, можна лише умовно, оскільки положення багатьох угод 

про асоціацію між ЄС і третіми країнами не визначають заздалегідь 

можливості набуття асоційованою країною членства в Об’єднанні»
54

. 

Очевидно, головним видається те, що для створення асоціації з 

перспективою набуття членства в ЄС держава-кандидат має відповідати 

певним критеріям членства, які й було визначено на саміті в Копенгагені.  
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У результаті рішень Копенгагенського саміту 1993 р. Угорщина і 

Польща подали офіційні заявки на вступ до ЄС у 1994 р., Словаччина – 

у 1995 р., а Чехія – у 1996 р. Із цього часу їхня державна політика була 

направлена на набуття повноправного членства в ЄС шляхом виконання 

копенгагенських критеріїв членства, прийняття та імплементації 

урядових програм розвитку, політичному діалозі з ЄС і продовженні 

реформ відповідно до європейських стандартів у різних галузях. Отже, 

на цьому етапі постсоціалістичні держави Центральної та Східної 

Європи отримали статус асоційованих членів ЄС і почали активно 

впроваджувати державну політику, направлену на членство в ЄС.  

У процесі реалізації стратегії інтеграції до ЄС, держави ЦСЄ 

розв’язували схожі проблеми економічного й політичного характеру, 

пов’язані з постсоціалістичними трансформаціями. Наприклад, наявність 

великої кількості дрібних виробників, якість продукції, що не відповідала 

європейським стандартам тощо. Тому держави регіону були вимушені 

йти на непопулярні серед населення методи реформ. Основними 

галузями, що потребували серйозного реформування, стали аграрний 

сектор економіки, вугледобувна промисловість, металургійна та 

хімічна галузі, харчова та легка промисловість, меблеве виробництво, 

а також ті регіони, що були орієнтовані на виробництво експортної 

продукції. При цьому краще переорієнтацію на європейські стандарти 

якості переживали приватні підприємства, а не державні
55

.  

Окрім того, кандидат політичних наук М. Басараб зауважував, що 

загалом вигідні договори про асоціацію з державами Центральної та 

Східної Європи не завжди спрацьовували на користь держав цього 

регіону. Так, у тих галузях економіки, що були найскладнішими для 

адаптації до європейських стандартів і в яких асоційовані члени мали 

певні переваги (текстильна, харчова, металургійна галузі та сільське 

господарство тощо), збільшення об’ємів експорту в ЄС часто ставало 

ускладненим через адміністративні перепони, такі як: технічні вимоги, 

санітарні та ветеринарні норми ринку ЄС. Тому ці сфери найбільше 

страждали від антидемпінгових розслідувань, і склалася ситуація, коли 

східноєвропейські країни забезпечували лише 4 % імпорту країн-

членів ЄС, при цьому 12 % усіх антидемпінгових заходів Євросоюзу 

було спрямовано проти них. Більш того, до негативних аспектів 

процесу євроінтеграції з боку країн-членів ЄС, на думку М. Бесараба, 
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можна віднести й недостатнє фінансування цього процесу і прагнення 

держав-членів ЄС будь-яким чином захистити власні економічні 

інтереси: встановлення дискримінаційних обмежень для нових держав-

членів на початковому етапі (сільське господарство, переміщення 

робочої сили тощо), а також спроби зменшення своєї частки 

фінансування спільного бюджету
56

. 

Вищезазначені проблеми процесу європейської інтеграції, у тому 

числі, вплинули на ставлення громадян держав щодо вступу до ЄС. 

Наприклад, настрої громадян Польщі щодо вступу до ЄС змінювалися 

протягом процесу євроінтеграції: якщо у 1996 р. частка прибічників 

інтеграції в ЄС доходила до 80 %, то перед самим вступом до ЄС їх 

кількість не досягала вже 60 %
57

. Тому на такий важливий механізм 

євроінтеграційної політики, а саме на інформаційну політику держави 

щодо формування позитивної громадської думки з приводу євроінтеграції 

наголошував і вітчизняний дослідник В. Дем’янець. Зрештою, відповідно 

до його кандидатського дослідження з політичних наук «Інтеграційна 

політика владних органів країн Вишеградської групи щодо ЄС і НАТО 

у 1989-1999 рр.», саме успішна державна інформаційна політика щодо 

вступу до ЄС стала вагомою складовою євроінтеграційної політики 

держав цього об’єднання (Республіки Польща, Чеської Республіки, 

Республіки Словаччина та Угорщини): «стратегічним устремлінням 

урядів країн регіону були підпорядковані різні заходи і система 

роз’яснювальної роботи, організація проатлантичних громадсько-

політичних об’єднань, а також прозора діяльність відповідних державних 

органів, особливо тих, які уособлювали зв’язки та інституалізували 

відносини із ЄС і НАТО, що мало належний вплив і відповідне 

значення»
58

. Тобто державна інформаційна політика щодо інтеграції до 

ЄС є одним з важливих і дієвих механізмів євроінтеграційної політики 

держави. 

Системні реформи в постсоціалістичних державах Центральної та 

Східної Європи, незважаючи на певні труднощі, відбувалися під 

увагою та контролем із боку ЄС. Наприклад, упродовж усього періоду 

підготовки до вступу, держави ЦСЄ отримували значну фінансову 
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допомогу з його фондів, таких як PHARE
59

, SAPARD
60

, ISPA
61

, а також 

брали участь у багатосторонніх програмах ЄС
62

. Практика вико-

ристання таких фінансових інструментів ЄС, як ISPA і SAPARD, 

відповідала прийнятим в об’єднанні принципам розподілу ресурсів 

союзних фондів між державами-членами. 

SAPARD же була першою децентралізованою програмою допомоги 

державам-кандидатам. Вона характеризувалась самостійним розпо-

ділом державами-кандидатами всіх коштів і контролем за їх вико-

ристанням. Відтак, управління в її рамках надало можливість створити 

в державах ЦСЄ такі фінансові механізми, що були практично 

ідентичними до фінансових механізмів в самому ЄС, а це, у свою 

чергу, полегшило впровадження правил та регулювання ЄС до 

національних правових систем держав-кандидатів на вступ із ЦСЄ. 

Зрештою, внесок SAPARD в підготовку до вступу держав ЦСЄ був 

визнаний суттєвим
63

. Наприклад, держави Балтії отримували значні 

кошти за програмами допомоги. Так, загальна сума дотацій у 1991-

2001 рр. з боку ЄС через інструменти підтримки країн-кандидатів 

(PHARE, SAPARD, ISPA тощо) склала: для Латвії – 319 млн євро, 

Литви – 527 млн євро, Естонії – 323 млн євро. У результаті 

кандидатського дослідження з історичних наук В. Завадського 

«Європейська інтеграція країн Балтії (1991-2004 рр.)» було зроблено 

висновок, що розміри допомоги країнам Балтії з боку ЄС у 

перерахунку на душу населення були найвищими порівняно з іншими 

державами Центральної та Східної Європи, і така динаміка зберігалася 
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після вступу країн Балтії у ЄС
64

. Отже, отримання державами ЦСЄ 

значної фінансової допомоги з фондів ЄС для проведення системних 

реформ та адаптації до європейських стандартів у різних сферах 

можна назвати важливим фінансовим механізмом інтеграції до 

Євросоюзу. 

Крім того, залучення іноземних інвестицій держав-членів ЄС до 

держав Центральної та Східної Європи стало одним із економічних 

механізмів економічної інтеграції держав. Відзначимо, наприклад, що 

позитивний ефект на економіку Латвії, Литви та Естонії справило 

збільшення інвестицій, які надходили з держав-членів ЄС. За 

результатами підрахунків В. Завадського, загальний об’єм прямих 

інвестицій у економіку цих держав Балтії за період 1992-2002 рр. склав 

8761 млн євро. На його думку, такі капіталовкладення зіграли значну 

роль в економічному зростанні та укріпленні зовнішньоекономічних 

зв’язків із країнами ЄС
65

 колишніх республік СРСР Балтії. 

Кандидат економічних наук О. Шнирков відзначив, що важливими 

факторами структурних перетворень у державах – нових членах ЄС з 

ЦСЄ є надходження іноземних інвестицій та структурна допомога ЄС. 

Він вважав, що за рахунок прямих іноземних інвестицій країни-

кандидати змогли досить швидко адаптуватися до умов Єдиного 

внутрішнього ринку ЄС. Прямі іноземні інвестиції були і залишаються 

ключовим фактором для відновлення і розвитку промислових структур 

країн-кандидатів: їх нагромаджений обсяг досягнув у 2004 р. 191 млрд 

євро, або ж 40 % відповідного сумарного показника ВВП держав – 

нових членів ЄС. Загалом сума обсягів прямих іноземних інвестицій і 

відповідної допомоги ЄС у 1989-2006 рр. становила в цілому 242 млрд 

євро»
66

 у держави ЦСЄ.  

Одним із механізмів інтеграції до ЄС можна назвати гармонізацію 

внутрішнього законодавства асоційованих країн із правом Євросоюзу. 

Визначимо, що в процесі підготовки держав ЦСЄ до вступу в Євросоюз 

були переглянуті вимоги з гармонізації законодавства: від асоційованих 

держав уже вимагалося привести своє законодавство у відповідність із 

«спільним доробком ЄС» (acquis communautaire), визначеного у 

додатку до «Білої книги». У докторській дисертації з юридичних наук 
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В. Муравйова показано, що способами гармонізації в рамках асоціації 

держав ЦСЄ з ЄС виступали: приєднання до міжнародних угод, 

сторонами яких є країни-члени Євросоюзу; приведення національного 

законодавства асоційованих держав у відповідність із правом ЄС; 

укладання сторонами угод щодо взаємного визнання чинних стандартів
67

. 

Кандидат наук з державного управління Г. Дмитренко зауважив, що 

держави, які «наближаються до вступу в ЄС, мають повністю 

асимілювати законодавство Європейського Союзу та утримуватись від 

запровадження будь-яких заходів, що вступають у конфлікт з 

законодавством ЄС»
68

. На думку кандидата юридичних наук О. Лаби, 

гармонізацію права асоційованих держав із правом ЄС потрібно 

розглядати як етап у процесі поступової уніфікації правових норм ЄС 

та держав – не членів ЄС, що співпрацюють із ним. Загалом, як вона 

підсумувала, можна визначити такі способи зближення внутрішнього 

права асоційованих держав із правом ЄС, як «прийняття національних 

правових актів, які певною мірою враховували б положення права ЄС; 

приєднання держави, що не є членом ЄС, до міжнародних угод, які 

зобов’язують ЄС та держави – члени цього об’єднання; інкорпорація в 

національне право правових актів ЄС із гармонізації (директив); 

взаємне визнання сторонами діючих у кожній з них стандартів; 

паралельне ухвалення асоційованими країнами нормативних актів, що 

є ідентичними або схожими за своїм змістом з актами ЄС»
69

. 

Крім того, для більшості держав Центральної та Східної Європи 

дієвим механізмом інтеграції до ЄС стала й євроатлантична інтеграція. 

Це можна пояснити тим, що хоча після створення ЄС у 1990-х рр. був 

створений окремий стовп політики ЄС у напрямку спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки, реалізація його положень тільки 

починалася і знаходилася на етапі консультацій всередині самого ЄС. 

За таких умов дієвим механізмом інтеграції держав Центральної та 

Східної Європи у спільний європейський простір безпеки стало 

членство саме в Північноатлантичному Альянсі. При цьому звернімо 

увагу на те, що формально європейська та євроатлантична інтеграції 
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розглядалися окремо. Тим не менш, як підсумувала доктор політичних 

наук О. Ковальова, «фактично ж вступ до НАТО, або намір набути 

членства в Альянсі, виявились передумовою вступу до ЄС»
70

. Отже, 

такі держави, як Польща, Угорщина і Чехія, стали першими державами 

Центральної та Східної Європи, що почали процес євроатлантичної 

інтеграції, який розглядався ними як механізм інтеграції до ЄС. 

Готовність країн-кандидатів на вступ визначалася на основі звітів, 

що подані у Європейську Комісію Міністерствами Закордонних Справ, 

Комітетами з питань європейської інтеграції держав-кандидатів, а 

також на основі експертних оцінок спостерігачів від ЄС, резолюцій 

Європарламенту, статистичних даних міжнародних фінансових інсти-

тутів
71

, як узагальнив Т. Герасимчук у своєму кандидатському 

дослідженні із історичних наук «Країни Центральної Європи в політиці 

Європейського Союзу (1989-2004 рр.)». 

О. Ковальова у своєму докторському дослідженні з політичних 

наук виділила три етапи взаємовідносин ЄС з країнами ЦСЄ до 

початку переговорів про вступ. На її думку, кожен етап відобразив 

еволюцією спільної східної політики ЄС, а також процес розробки і 

реалізації стратегій євроінтеграції урядів держав ЦСЄ. На першому 

етапі (1989-1991 рр.) державами ЦСЄ було задекларовано намір 

розпочати новий вектор зовнішньої політики «повернення до Європи», а 

ЄС відзначив свою готовність до пошуку форм інтеграції постсо-

ціалістичних держав Європи. Потрібно враховувати те, що про 

перспективи членства держав ЦСЄ в ЄС у той період не йшлося. На 

другому етапі (1992-1993 рр.) політичний діалог ЄС і держав ЦСЄ 

відбувався в рамках Європейських (або ж асоційованих) угод, а його 

логічним завершенням стало затвердження критеріїв членства в ЄС 

(Копенгагенських критеріїв членства в ЄС). Урешті, третій етап (1994-

1997 рр.) почався поданням перших заяв держав ЦСЄ про членство в 

ЄС
72

.  
У результаті реалізації державами ЦСЄ політики на європейську 

інтеграцію за допомогою використання різних механізмів, у 1997 р. ЄС 
затвердив «Порядок денний – 2000» – програму розширення ЄС на 
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основі стратегії «вступу хвилями». Як наслідок, на Люксембурзькому 
саміті в грудні 1997 р. Польща, Угорщина, Чехія, Естонія, Словенія й 
Кіпр були включені до «першої хвилі» розширення, а вже у березні 
1998 р. в ЄС були розпочаті переговори про їхній вступ

73
. Таке 

рішення ЄС викликало занепокоєння інших держав ЦСЄ, що не були 
включені до «першої хвилі» розширення ЄС на Схід разом із тими 
п’ятьма державами, що були включені. Відомо, що особливе ставлення 
до такої політики та її результатів виникло в Словаччини, адже вона до 
1992 р. була разом із Чехією однією державою – Чехословаччиною, однак, 
у результаті такого рішення ЄС через свою не таку підготовленість до 
вступу до ЄС, як Чехія, Словаччина могла залишитися з іншої сторони 
кордону від Чехії – нового члена об’єднаної Європи. Тому різні 
можливі проблеми від вступу держав ЦСЄ «хвилями» й інші фактори 
призвели до того, що таку політику було переглянуто. 

Так, під час Гельсінського саміту в грудні 1999 р. та Копенгагенського 
саміту в грудні 2002 р. була змінена політика ЄС щодо вступу держав 
Центральної та Східної Європи: замість стратегії вступу «хвилями» 
була прийнята стратегія «рівних можливостей». Відтак, переговори 
про вступ почалися з усіма 10 державами-кандидатами з Центральної 
та Східної Європи, а також із Кіпром і Мальтою. З ними вже було 
підписано Партнерські угоди вступ, в основу яких було покладено 
спільні пріоритети співробітництва з виконання критеріїв членства в 
ЄС. Отже, рішення Копенгагенського саміту формально завершили 
переговорний процес про вступ, що уможливило 8 держав Центральної 
та Східної Європи стати членами ЄС у 2004 р., а 2 – у 2007 р.  

У кандидатській роботі В. Панової з політичних наук на тему 
«Регіональна політика держав Європейського Союзу в контексті 
забезпечення децентралізації в сучасній Україні» відзначено, що 
держава, яка отримує перспективу набуття членства в ЄС, стикається з 
необхідністю впровадження реформ у сфері публічної адміністрації 
для забезпечення успішної інтеграції в ЄС. Ці реформи, у тому числі, 
стосуються надання самостійності розвитку специфічних територій, що 
займають позицію між місцевими і державними рівнями управління в 
державі, шляхом використання їх економічного комплексу й 
особливостей регіональної ідентичності. Ця вчена усвідомлювала, що, 
по суті, необхідні для набуття членства в ЄС сталий розвиток і конку-
рентоспроможність означають побудову нової системи організації 
суспільства, однією зі складових якої є формування дієвого 
адміністративно-територіального устрою держави. Крім того, неодмінною 
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умовою членства в ЄС є створення або зміцнення регіонального рівня 
врядування. Врешті В. Панова підсумовала, що сам процес підготовки 
держави до вступу в ЄС є чинником, який позитивно впливає на розвиток 
її регіонів; а разом із ним відбувається узгодження національного 
законодавства з вимогами ЄС, що призводить до виникнення багатьох 
змін інституційно-правового характеру

74
 у державі-кандидаті на вступ. 

Отже, досвід держав ЦСЄ показав, що виникла необхідність 

надавати преференційну допомогу проблемним регіонам у зв’язку з 

посиленням регіональних розбіжностей у результаті розвитку ринкової 

економіки в державах цього регіону. Тому загалом у всіх цих державах 

у системі центральних органів влади були створені й функціонують 

інституції, що відповідальні за регіональний розвиток. Крім того, 

безпосередньо в регіонах діють також відповідні структури, на яких 

покладена значна відповідальність за реалізацію регіональної політики. 

Наприклад, в Угорщині функціонують повітові ради розвитку, в інших 

державах – агентства регіонального розвитку, які об’єднують 

представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

громадських організацій, суб’єктів підприємництва. Більш того, схожі 

структури координують реалізацію державної регіональної політики 

безпосередньо в регіонах цих держав. В. Панова доходить висновку, 

що процес формування регіональної політики та її результати в нових 

державах-членах ЄС з регіону ЦСЄ набули нових якостей та темпів 

завдяки фондам ЄС
75

. Отже, децентралізація та формування ефективно 

дієвої системи місцевого самоврядування є важливою передумовою 

набуття членства в ЄС, про що свідчить надання фінансової та іншої 

допомоги ЄС державам-кандидатам на вступ для проведення реформ у 

цій сфері управління в державі. 

Слід відзначити, що важливою політичною передумовою 

прийняття в ЄС постсоціалістичних держав Центральної та Східної 

Європи стала позиція провідних держав-членів ЄС, у першу чергу 

Німеччини та Франції, і позиції цих основних держав ЄС були різними 

стосовно конкретних держав-кандидатів на вступ із постсоціалістичного 

регіону Європи.  

Наприклад, Німеччина підтримувала вступ держав Литви, Латвії та 

Естонії до ЄС. Більш того, саме під час головування ФРН у ЄС у 1997 р. 

було прийняте рішення про включення держав Балтії у стратегію 
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підготовки до вступу. Таке лобіювання інтересів, на переконання 

В. Завадського, зумовлене не лише економічним чинникам, а й 

геополітично важливим стратегічним положенням держав Балтії, 

особливо для Німеччини, яке стає дедалі вагомішим. Зауважимо, що ще за 

радянських часів Німеччина була одним із головних торговельних 

партнерів прибалтійських республік. Крім того, ФРН мала намір укріпити 

свої лідерські в Європі економічні позиції також у постсоціалістичних 

країнах Центральної та Східної Європи. Адже завдяки включенню 

нових країн до ЄС Німеччина отримувала перспективу розширення 

гарантованих ринків для експорту своїх товарів і капіталів, а також 

залучення відносно дешевої робочої сили. Не можна оминути увагою й 

те, що у випадку країн Балтії, як і більшості інших держав ЦСЄ, 

рішення ЄС щодо визначення успішності виконання різних критеріїв 

їх членства в ЄС визначалось переважно політичними мотивами. Аналіз 

щорічних звітів Єврокомісії щодо стану перетворень та виконання 

головних критеріїв членства у Латвії, Литві та Естонії, зроблений 

В. Завадським, вказував на низку нерозв’язаних питань: недостатні темпи 

економічного розвитку, невирішеність проблеми російськомовного 

населення в Латвії та Естонії (прав меншин), повільні темпи адаптації 

законодавчої бази до норм і стандартів ЄС. Але, незважаючи на це, 

аналітики з Європейської Комісії загалом позитивно оцінювали стан 

підготовки цих держав до членства в ЄС. Отже, як підсумовує В. Завадсь-

кий, виконання усього комплексу критеріїв для колишніх радянських 

республік Балтії виявилося достатньо складним завданням
76

. Більш 

того, можна говорити про те, що не лише економічні, а більше 

політичні та геополітичні чинники, а також підтримка Німеччиною 

євроінтеграції держав Балтії, стали визначальними в успішному 

набутті членства Латвією, Естонією та Литвою у 2004 р.  

На думку вітчизняного дослідника І. Дмитрієва, хоча в євроінтеграції 

Польщі головним чинником був німецький (так само як і у випадку з 

державами Балтії), однак мав також значення й французький, на жаль, у 

негативному сенсі. Можна припустити, що французькі політичні еліти 

побоювались, що Польща може стати важливим лобістом США в 

Європі. Отже, французькі ліві сили уряду Л. Жоспена представляла 

Польщу як державу клерикальну, не толерантну, яка не зовсім 

відповідає республіканським ідеалам, що є основою політичної 

системи Франції. Якщо для Німеччини головне значення мало те, що 

                                                           
76 Завадський В. М. Європейська інтеграція країн Балтії (1991-2004 рр.) : автореф. дис. … 
канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / В. М. Завадський ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 

С. 11–12. 



Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії 

 

70 

Польща є важливим економічним і політичним партнером, то для 

Франції вона була переважно одним із важливих елементів сильної й 

об’єднаної Європи, яку прагне збудувати Франція. Очевидно, що з 

цього виникало побоювання, що велике розширення ЄС на Схід могло 

призвести до погіршення функціонування інституцій Євросоюзу. 

Однак, врешті-решт Франція підтримала вступ Польщі до ЄС
77

.  

Підсумуємо, що підтримка таких потужних держав об’єднаної 

Європи, з ініціативи яких і почалася європейська інтеграція після 

Другої світової війни, як Німеччина і Франція, має винятково важливе 

значення у процесі набуття членства в ЄС. Зважаючи на те, що 

Туреччина, наприклад, отримала статус асоційованого члена ЄС ще у 

1987 р., однак і досі не стала членом об’єднання, у тому числі, через 

негативну позицію Німеччини щодо цього питання, можна зробити 

висновок про важливість позитивної позиції Франції та Німеччини для 

вступу будь-якої держави до ЄС. 

Тим не менш, менш потужні гравці на європейській арені, ніж 

Німеччина та Франція, також відігравали свою роль у євроінтеграційному 

процесі держав ЦСЄ, адже підтримка кожної держави-члена ЄС, на 

період переговорного процесу держав ЦСЄ п’ятнадцяти держав-членів 

Євросоюзу, потрібна державі для набуття членства в об’єднанні через 

процедуру ратифікації угод кожним членом ЄС.  

Португалія, наприклад, постійно підтримувала розширення ЄС на 

Схід. На думку західних дослідників, таку позицію Португалії можна 

пояснити не лише стандартними причинами, заснованими на максимізації 

добробуту, геополітичних питаннях тощо. Як відомо через те, що 

Португалія пройшла схожий до постсоціалістичних держав ЦСЄ шлях 

до демократії та зміни ідентичності, португальська підтримка розширення 

ЄС на Схід засновувалася на її власному досвіді переговорів про вступ до 

Євросоюзу. Крім того, повністю підтримуючи Східне розширення ЄС, 

Португалія могла діяти разом із державами-членами ЄС, що становлять її 

«ядро», при цьому вона ставала сама більше «серцевиною», тобто більш 

європейською
78

, на переконання М. Шуккінка та А. Нієманна.  

Для аналізу євроінтеграції держав ЦСЄ можна представити такі 

закономірності передвступного переговорного процесу, які виявила 

О. Ковальова у своїй докторській дисертації з політичних наук. У 

першу чергу відзначимо, що одночасно з декількох розділів acquis 
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communautaire переговори проводились, як правило, з представниками 

групи держав-кандидатів. О. Ковальова вважала, що це надало делегаціям 

держав ЦСЄ важливі переваги, як: можливість прогнозувати розвиток 

власного переговорного процесу засновуючись на досвіді інших 

кандидатів на вступ, а також можливість консультацій між собою. 

Доречно також звернути увагу на те, що були передбачені три етапи 

обговорення порядком відкриття для переговорів розділів acquis 

communautaire. Так, на першому етапі узгоджувались найменш проблемні 

питання, що не потребували змін у національному законодавстві держав-

кандидатів, на другому вже обговорювались ті положення, впровадження 

яких розпочалося, а на третьому – найбільш складні правові норми. Не 

можна оминути увагою також те, що перед усіма державами-

кандидатами ЦСЄ на членство в ЄС постали схожі проблеми: участь у 

спільній сільськогосподарській політиці, квотування продукції та 

державні субсидії фермерам, законодавство про власність на землю, 

регулювання ринку праці, готовність прийняти зобов’язання членства 

щодо спільної політики у сфері юстиції і внутрішніх справ (прикордонний 

контроль, візовий режим, питання міграції, співробітництво між органами 

внутрішніх справ і суду) тощо. Виходячи із цього, О. Ковальова дійшла 

висновку, що переговорний процес показав дієвість політичних 

механізмів щодо зближення позицій сторін
79

. Отже, політико-правові 

механізми стали одними з головних засобів інтеграції до ЄС постсо-

ціалістичних держав ЦСЄ.  

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити 

певні висновки й узагальнення. 

Після укладання асоційованих угод з ЄС політика держав 

Центральної та Східної Європи була направлена на адаптацію національ-

ного законодавства до норм і стандартів ЄС, більш тісну економічну 

інтеграцію, співпрацю в пріоритетних напрямках зовнішньої політики. 

Гармонізацію внутрішнього законодавства асоційованих країн із 

правом Євросоюзу можна назвати одним із важливих аспектів 

інтеграції до ЄС. Визначимо, що в процесі підготовки держав ЦСЄ до 

вступу в Євросоюз були переглянуті вимоги з гармонізації законодавства: 

від асоційованих держав уже вимагалося привести своє законодавство у 

відповідність із acquis communautaire – «спільним доробком ЄС». 

Системні реформи в постсоціалістичних державах Центральної та 

Східної Європи, незважаючи на певні труднощі, відбувалися під 
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увагою та контролем із боку ЄС. Наприклад, упродовж усього періоду 

підготовки до вступу держави ЦСЄ отримували значну фінансову 

допомогу з його фондів, таких як PHARE, SAPARD, ISPA, а також 

брали участь у багатосторонніх програмах ЄС. Отже, отримання 

державами ЦСЄ значної фінансової допомоги з фондів ЄС для 

проведення системних реформ та адаптації до європейських стандартів 

у різних сферах можна назвати важливим фінансовим механізмом 

інтеграції до Євросоюзу. 

Держави ЦСЄ розв’язували схожі проблеми економічного і 

політичного характеру, пов’язані з постсоціалістичними трансформа-

ціями, в процесі реалізації стратегії інтеграції до ЄС. Наприклад, 

наявність великої кількості дрібних виробників, якість продукції, що 

не відповідала європейським стандартам. Тому держави регіону були 

вимушені йти на непопулярні серед населення методи реформ. При 

цьому краще переорієнтацію на європейські стандарти якості 

переживали приватні підприємства, а не державні. 

Крім того, держава, яка отримує перспективу набуття членства в 

ЄС, стикається з необхідністю впровадження реформ у сфері публічної 

адміністрації для забезпечення успішної інтеграції в ЄС. Ці реформи, у 

тому числі, стосуються надання самостійності розвитку специфічних 

територій, що займають позицію між місцевими і державними рівнями 

управління в державі, шляхом використання їхнього економічного 

комплексу й особливостей регіональної ідентичності. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ  

ОБОРОННОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

 

 
Європейський Союз об’єднує території 27 країн-членів, а також 

економічні, торговельні та фінансові аспекти. Він відіграє важливу 
роль у глобальних питаннях, а його значення зростає в міру того, як 
ухвалюються колективні рішення у сфері зовнішньої політики. ЄС 
підтримує партнерські відносини з усіма світовими ключовими гравцями, 
а також із тими, хто має власні погляди на світ та власні інтереси.  

В останні роки спостерігається посилення ролі Європейського 
Союзу як самостійного гравця в сучасній загальноєвропейській 
архітектурі безпеки. Важливо підкреслити, що основою спільної 
зовнішньої та безпекової політики ЄС залишається дипломатія, яка – в 
разі необхідності – підкріплюється торгівлею, допомогою, безпекою та 
обороною. Ця політика спрямована, насамперед, на розв’язання 
конфліктів та досягнення міжнародного порозуміння.  

Історичний розвиток Європи засвідчує, що гарантування безпеки 
було і залишається завданням різного типу міжнародних політичних 
блоків та організацій. Із загостренням нетрадиційних загроз постала 
потреба зміцнення інституційно-функціональної ролі міжнародних 
організацій у сфері гарантування безпеки. 

Динаміка міжнародних процесів свідчить про те, що значення 
регіональних систем безпеки в забезпеченні стабільності у світі надалі 
зростатиме. Посилюється взаємозалежність регіональних і глобальних 
організацій колективної безпеки та оборони (ООН, НАТО, ОБСЄ та 
ЄС).  

Питання становлення та розвитку спільної безпекової та оборонної 
політики ЄС досліджуються багатьма зарубіжними науковцями, зокрема 
Б. Тонрою, Т. Крістіансеном

80
, С. Моршем, Г. Макенстайном

81
 та іншими 

в працях із зовнішньої політики. Інституційну основу зовнішньої та 
безпекової політики детально аналізують Дж. Петерсон, М. Шаклетон

82
. 
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Загальні особливості розвитку спільної безпекової політики ЄС вивчають 
К. Гілл, М. Сміт

83
 та інші. 

Певний внесок у вивчення різноманітних проблем, пов’язаних з 

європейською та євроатлантичною інтеграцією, зробили такі вітчизняні 

науковці, як В. Говоруха, І. Грицяк, Г. Немиря, Л. Прокопенко, О. Рудік, 

В. Стрельцов, І. Шумляєва
84; 85

.  

Оцінюючи процес військово-політичної взаємодії в просторі ЄС 

після Другої світової війни, можна визначити сім етапів, які 

віддзеркалюють зародження й формування політики та стратегії ЄС у 

питаннях міжнародної безпеки.  

Вони включають: 

 пошук загальних напрямків та форм співпраці (1946-1949 рр.); 

 відхилення наддержавних проектів (1950-1954 рр.); 

 період концептуальної невизначеності (1955-1968 рр.); 

 поступове пожвавлення діалогу з проблем безпеки (1969-1986 рр.); 

 нормативно-правове та інституційне визначення сфери безпекової 

та оборонної співпраці (1987-1997 рр.); 

 реалізацію та вдосконалення інституційного механізму оєвропейсь-

кої безпекової та оборонної політики (ЄБОП, 1998 р. – середина  

2000-х рр.); 

 адаптацію ЄБОП до реалій багатополярної міжнародної системи 

(із середини 2000-х рр.). 

Бельгія, Великобританія, Люксембург, Нідерланди і Франція уклали 

Брюссельський пакт – Договір про спільну діяльність в економічній, 

соціальній і культурній галузях та колективну самооборону. Стаття V 

цього договору передбачала «колективну самооборону» проти можливого 

агресора та зобов’язувала країн-учасниць надавати Стороні, що зазнала 

нападу в Європі, «воєнну підтримку та іншу допомогу … а також 

надавати сприяння її зусиллям»
86

. 

У 1949 р. багатосторонній діалог із питань безпеки привів до 

створення НАТО. Натомість суто європейське безпекове утворення за 
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участю Бельгії, Великобританії, Люксембургу, Нідерландів і Франції 

відійшло на другий план. 

Попри посилення ролі НАТО, яка перебрала на себе оборонні та 

координаційні функції, створений за Брюссельським пактом Західний 

союз зберіг чинність як регіональна військово-політична організація. 

За Паризькою угодою 1954 р. це об’єднання, до якого приєдналися 

ФРН та Італія, дістало назву Західноєвропейський союз (ЗЄС). 

Завдання ЗЄС були адаптовані до тогочасних потреб країн-членів, а його 

організаційна структура («Організація Брюссельського договору») з 1950 

р. підпорядковувалася НАТО. За ст. IV модифікованого Брюссельського 

пакту, визнаючи недоречним дублювання європейцями воєнних 

структур НАТО, у військовому співробітництві Рада Західноєвро-

пейського союзу та його установи мали «покладатися на відповідні 

інформаційні та консультативні органи НАТО»
87

.  

Завершення холодної війни та перетворення Європейських 

Співтовариств на міжнародну структуру союзного типу призвели до 

подальших істотних змін у відносинах між країнами Європи. Особливо 

наочно ці процеси позначилися на відносинах у сфері безпеки. На 

засіданні Європейської Ради в Маастрихті (9-10 грудня 1991 р.) було 

ухвалено низку рішень щодо спільної зовнішньої політики і політики в 

галузі безпеки ЄС. 

У Маастрихтському договорі 1992 р. вперше з’явилися положення 

щодо розвитку Спільної зовнішньої та безпекової політики, яка у 

перспективі може стати «політикою спільної оборони». Згодом ця 

ініціатива була визнана недостатньо ефективною і замінена розширеним 

та більш дієвим політико-правовим інструментом, який зафіксований 

Амстердамським договором ЄС від 1997 р. (набув чинності у 1999 р.) і 

здобув назву Спільна Європейська політика безпеки та оборони (СЄПБО). 

Маастрихтським договором (1992 р.) та пізнішими базовими 

угодами (Амстердамським договором, 1997 р., Ніццьким договором 2000 

р.) було створено Європейський Союз, який став умовною «парасолькою» 

над Співтовариствами. Компетенцію Європейського Співтовариства 

було поширено на неекономічні сфери відносин, а питання спільної 

оборони було включено до концепції європейської безпеки. Спочатку 

Маастрихтський договір поширив зміни у відносинах безпеки лише на 

дев’ять країн, які одночасно були членами ЄС і ЗЄС і погодилися 
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перебрати на себе відповідальність у сфері європейської оборони. 

Однак, попри проголошення концепції європейської оборони, терміни 

та етапи її реалізації не встановлювалися.  

Спільна англо-італійська декларація від 4 жовтня 1991 р. підкреслю-

вала роль ЗЄС як «стратегічного моста» між ЄС і НАТО в галузі безпеки 

та оборони
88

. Водночас передбачалося створити міжнародно-політичні 

умови для розширення воєнно-політичних можливостей європейських 

структур поза межами НАТО. Компромісним рішенням стало ухвалення 

Радою ЗЄС «Петерсберзьких завдань» (19 червня 1992 р.), якими на ЗЄС 

покладалося проведення місій гуманітарного та рятувального характеру, 

операцій з підтримки миру та «управління кризами», включно з силовими 

формами миротворчих заходів. Європейські країни НАТО погодилися 

надавати ЗЄС необхідні ресурси для відповідних воєнних операцій
89

.  

Маастрихтский договір та «Петерсберзькі завдання» визначали 

подвійну асиметрію ЗЄС: у політичному плані ЗЄС був більше 

пов’язаний з ЄС, а в оперативно-тактичному плані для здійснення 

своїх військових функцій мав покладатися на НАТО.  

За Маастрихтським, Амстердамським та Ніццьким договорами 

Європейський Союз мав базуватися на трьох «опорах» – «стовпах». 

«Стовпи», або підвалини ЄС – поширена метафора, згідно з якою 

Європейський Союз – наче храм на трьох стовпах. Стовпи – складники 

Договору про Європейський Союз, а саме: 

 перший «стовп» – Європейські Спільноти – договори про засну-

вання Європейської економічної спільноти, Європейської спільноти з 

вугілля та сталі та Європейської спільноти з атомної енергії. Охоплює 

широке коло напрямків діяльності, визначених у договорах: спільна 

сільськогосподарська політика, митний союз та спільний ринок, 

економічний та монетарний союз тощо; 

 другий «стовп» – спільна зовнішня та безпекова політика 

(СЗБП), визначена в розділі V Договору про ЄС; 

 третій «стовп» – співпраця в галузі правосуддя та внутрішніх 

справ, визначена в розділі VІ Договору про ЄС. 

До першого «стовпа» належать сфери, право рішення в яких держави-

члени передали Спільноті. Натомість другий і третій «стовпи» – 

здебільшого, міждержавні, тож рішення тут ухвалюються за наявності 

консенсусу між державами. 
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Спільна зовнішня та безпекова політика – один із двох міжуря-

дових «стовпів» Європейського Союзу – має на меті формування 

спільної оборонної політики, яка може, зрештою, привести до єдиної 

системи оборони.  

СЗБП розвивається як доповнювальна, але не дублююча НАТО 

структура. Її головним завданням є створення сил та засобів для 

подальшого розширення можливостей Євросоюзу щодо участі у 

врегулюванні регіональних та локальних конфліктів, у т. ч. за межами 

Європи (на Близькому та Середньому Сході, в Африці та інших 

регіонах світу). 

Амстердамський договір (травень 1999 р.) запровадив посаду 

«Верховного представника» з питань СЗБП, надав у розпорядження 

Європейському Союзові новий інструмент СЗБП – спільну стратегію – 

і дозволив, за певних умов, використання голосування кваліфікованою 

більшістю. Ніццький договір, своєю чергою, дозволив, також за 

певних умов, вдаватися до тіснішої співпраці в СЗБП для здійснення 

спільних дій і спільних позицій, але не для військових чи оборонних 

операцій. Європейська Конституція запроваджує постійну посаду 

міністра закордонних справ ЄС, який замінить водночас і Верховного 

представника з питань СЗБП, і члена Комісії з зовнішніх справ, які 

досі певною мірою дублювали функції один одного. 

Це принципово новий інтеграційний напрям ЄС, що є складовою 

Спільної зовнішньої та безпекової політики.  

Під час саміту ЄС у грудні 1999 р. (Гельсінкі) був визначений 

напрям розвитку військової галузі, відомий як Гельсінська Основна 

Мета, або Основна Мета 2003. Відповідно до неї країни-члени ЄС 

мали досягти оперативної спроможності розгортати протягом 60 діб 

військовий контингент чисельністю 50-60 тисяч осіб і підтримувати їх 

протягом року з метою виконання Петерсберзьких завдань. Ці завдання 

передбачають гуманітарні, рятувальні та миротворчі місії, залучення 

військових сил до врегулювання криз, зокрема заходи, спрямовані на 

встановлення миру. 

У травні 2003 р. під час саміту ЄС на засіданні Ради із зовнішньої 

політики було зазначено, що ЄС досяг практично всіх оперативних 

можливостей із забезпечення реалізації Петерсберзьких завдань. 

Практичним підтвердженням цього були дві розпочаті 2003 р. воєнні 

операції ЄС у межах та поза межами Європи:  

 31 березня – операція CONCORDIA у колишній Югославській 

Республіці Македонія (контингент ЄС замінив сили НАТО);  

 12 червня – операція ARTEMIS у Демократичній Республіці 

Конго (повністю автономна операція ЄС). 

http://europa.dovidka.com.ua/a.html#_Treaty_of_Amsterdam
http://europa.dovidka.com.ua/v.html#_High_Representative_for
http://europa.dovidka.com.ua/s.html#_Common_Strategy
http://europa.dovidka.com.ua/t.html#_Enhanced_(closer)_cooperation
http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#_European_Constitution
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Наступний етап реалізації ЄПБО розпочався з прийняття у грудні 

2003 р. Європейської стратегії безпеки, що продемонструвало успішне 

подолання державами-членами ЄС кризи неузгодженості з питань 

спільної зовнішньої політики. Цей документ окреслив основні загрози 

та визначив головні напрями діяльності ЄС щодо попередження нових 

загроз. Зокрема стверджувалося, що оскільки широкомасштабна 

агресія проти окремої держави-члена ЄС наразі є неможливою, Європа 

постає перед потенційними загрозами тероризму, розповсюдження 

зброї масового знищення, регіональних конфліктів і незаконної 

міграції, неефективності дій інституту держави (системи державного 

управління), організованої злочинності. 

Відповідно до визначених загроз було окреслено цілі, яких Європа 

має прагнути, щоб захистити власну безпеку:  

 реагування на загрози – створення механізмів попередження та 

реагування, у тому числі у сфері активного кризового менеджменту і 

міжнародного співробітництва;  

 побудова безпеки в найближчому оточенні – реагування на 

загрозливі тенденції в найближчому оточенні з метою попередження і 

недопущення конфліктів та криз;  

 побудова міжнародного порядку, заснованого на ефективному 

багатосторонньому співробітництві – активне співробітництво з іншими 

впливовими гравцями на міжнародній арені, зокрема з впливовими 

світовими організаціями. 

У червні 2004 р. була прийнята Цивільна Основна Мета 2008. 

Згідно з її положеннями, у випадку прийняття рішення про початок 

місії Сили цивільного реагування (СЦР) мають розгортатися протягом 

30 діб. Ці акції можуть проводитися автономно, разом або у тісній 

співпраці з військовими. Основні завдання СЦР: 

 оцінка та проведення розслідування в кризовій ситуації або в 

такій, що загрожує перерости у кризову; 

 розгортання сил з метою налагодження відносин перед 

початком повномасштабної місії в рамках ЄПБО; 

 посилення механізмів врегулювання криз під егідою ЄС 

(наприклад, підтримка відповідної експертизи у сферах посередництва 

та моніторингу). 

До діяльності СЦР також належить патрулювання кордонів, 

правозахист, сприяння державному та місцевому управлінню, цивільний 

захист населення, матеріально-технічна підтримка та підтримка операцій. 

Як інструмент швидкого реагування групи СЦР можуть бути мобілізовані 

та розгорнуті протягом п’яти днів. 
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Основна Мета 2010 закликає членів ЄС до 2010 р. бути спроможними 

відповідати швидкими та рішучими діями, використовуючи всі узгоджені 

методи, у всьому спектрі операцій із врегулювання криз, що підпадають 

під дію Договору про Європейський Союз. З-поміж основних завдань 

реалізації Основної Мети 2010 можна зазначити такі: 

 заснування цивільно-військового органу в рамках Військового 

штабу Європейського Союзу: цей орган має миттєво брати на себе 

функції операційного центру в разі проведення певних операцій; 

 заснування Європейського оборонного агентства; 

 посилення координації спільних дій держав-членів ЄС; 

 розвиток дієвого Європейського управління повітряних перевезень 

для членів ЄС, які хочуть брати в ньому участь; 

 завершення формування Сил швидкого реагування ЄС; 

 забезпечення боєздатності авіаносця з відповідним повним 

забезпеченням та супроводом; 

 покращення виконання операцій ЄС на всіх рівнях у спосіб 

досягнення необхідної узгодженості та створення мережі взаємо-

пов’язаних засобів зв’язку і покриття (наземного та супутникового); 

 встановлення кількісних показників та критеріїв, яких мають 

досягти національні сили у сфері підготовки та застосування 

відповідно до Основної Мети 2010. 

Відповідно до Основної Мети 2010, було окреслено п’ять показових 

сценаріїв розвитку подій, що фактично і визначило основні сфери 

застосування збройних сил ЄС: 

1) розділення сторін, що ворогують, за допомогою сили – 

миротворчі операції; 

2) стабілізація, реконструкція та військові консультації для третіх 

країн; 

3) попередження конфлікту;  

4) операції з евакуації; 

5) допомога під час гуманітарних операцій
90

. 

Збройний конфлікт у Югославії виявив слабкі сторони багато сто-

роннього реагування. Держави-члени ЄС обмежились обговоренням 

питання на політичному рівні й не змогли розпочати спільні дії, здатні 

забезпечити врегулювання конфлікту. Військові рішення та заходи 

здійснювалися виключно НАТО, що знову продемонструвало перевагу 

трансатлантичних механізмів над суто європейськими. 

                                                           
90 Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України /  
І. І. Жовква, Г. П. Немиря, Г. М. Перепелиця [та ін.]. – К. : Інститут Євро-Атлантичного 

співробітництва, 2007. – 84 с. 
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Таким чином, ситуація спонукала Євросоюз зосередитися на розбудові 

власної Європейської системи безпеки й оборони та перебрати на себе 

функції Західноєвропейського союзу. Ця діяльність потребувала активної 

взаємодії і координації з НАТО, оскільки необхідно було узгодити 

спільні дії під час урегулювання криз, а також залучення військових 

ресурсів тих самих країн-членів ЄС та НАТО для участі в місіях під 

проводом цих організацій.  

Фактичне посилення ролі НАТО супроводжувалося рішеннями про 

зміцнення та перебудову безпекових механізмів ЄС. Саміти ЄС у 

Кельні та Гельсінкі (1999 р.) ухвалили ряд організаційних рішень: 

 введення посади Верховного представника зі спільної зовнішньої 

політики і політики безпеки; 

 створення Сил швидкого реагування ЄС з метою їх застосування в 

регіональних конфліктах без залучення або надання допомоги з боку 

НАТО.  

Консультації між ЄС і НАТО завершилися ухваленням Декларації 

ЄС – НАТО про європейську політику безпеки і оборони (1999 р.), яка 

затвердила стратегічне партнерство між цими організаціями, та 

ухваленням документа «Берлін-плюс» (2002 р.). Домовленості «Берлін-

плюс» виходили з того, що країни-члени обох організацій мають 

обмежений склад збройних сил та оборонних ресурсів. З метою 

уникнення дублювання ресурсів було погоджено, що ЄС під час 

проведення своїх операцій може користуватись ресурсами і засобами 

НАТО. Основними елементами домовленостей «Берлін-плюс» стали: 

 надання ЄС доступу до систем НАТО, які можуть допомогти 

планувати операції під керівництвом ЄС; 

 доступність сил та засобів НАТО для використання в операціях 

із врегулювання криз під проводом ЄС; 

 комплексне врахування наявних ресурсів для потреб операцій 

під керівництвом ЄС у системі оборонного планування НАТО; 

 угода між НАТО і ЄС щодо обміну інформацією з обмеженим 

доступом;  

 процедури надання, повернення і відкликання ресурсів і засобів 

НАТО;  

 проведення консультацій між НАТО і ЄС
91

.  

Ухвалені рішення свідчили про певну корекцію світогляду політич-

ного керівництва країн ЄС та поступове посилення намірів розвивати 

концепцію безпеки, безпосередньо зорієнтовану на європейський 

                                                           
91 Berlin Plus agreement [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nato.int/shape/ news/2003/shape_eu/se030822a.htm. 
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політичний простір та втілення колективних інтересів держав ЄС у 

сфері міжнародної безпеки. Прийняття у грудні 2003 р. «Стратегії 

європейської безпеки» стало спробою визначення ролі ЄС у сучасному 

світі. Попри істотну декларативність, цей документ окреслював 

загальні напрями діяльності ЄС у сферах зовнішньої політики, безпеки 

та оборони. Показово, що документ повністю уникав визначення меж 

та змісту поняття «європейський простір», водночас декларуючи 

небажання створювати у зв’язку з розширенням ЄС нових розподільчих 

бар’єрів.  

Основною інституцією ЄС, що відповідає за реалізацію спільної 

безпекової політики, є Рада ЄС, або Рада Міністрів. Відповідно до 

змін, внесених Лісабонським договором, Рада ЄС сприяє узгодженості 

зовнішніх політик Європейського Союзу стосовно їх відповідності 

загальним цілям зовнішньої політики та організовує спільну зовнішню 

та безпекову політику на базі загальних настанов та стратегічних 

напрямів, визначених Європейською Радою. Відповідно до нових змін 

створюється Рада із зовнішніх відносин, що забезпечує єдність, 

ефективність і послідовність дій ЄС у сфері зовнішньої та безпекової 

політики
92

. 

Із набуттям чинності Лісабонським договором 1 грудня 2009 р., 

яким було внесено відповідні зміни до засновницьких договорів ЄС, 

запроваджено посаду Президента Європейського Союзу. Він очолює 

Європейську Раду та представляє ЄС у сфері спільної зовнішньої та 

безпекової політики без шкоди повноваженням Високого представника 

із зовнішніх відносин та безпекової політики
93

.  

Для реалізації прийнятих рішень було створено ряд виконавчих 

органів ЄС:  

 офіс Високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки;  

 Комітет політики і безпеки; 

 Військовий комітет; 

 Військовий штаб ЄС.  

Ключовим положенням Лісабонської угоди є пункт про взаємну 

оборону, який зобов’язує надати допомогу і підтримку в разі, коли 

«територія країни-члена ЄС стане жертвою військової агресії». Цей 

пункт схожий зі ст. V Вашингтонського договору, але важливо, що 

європейський документ сформульований жорсткіше, ніж документ 

                                                           
92 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of 
the European Union // Official Journal of the European Union. – 2008. – Vol. 51. 
93 Там само. 
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НАТО. Це зобов’язання про колективну оборону у випадку воєнного 

нападу на будь-яку з країн-членів, а також положення про зобов’язання 

взаємного захисту країн-членів ЄС у разі терористичної атаки, стихійних 

або техногенних катастроф.  

Варто зазначити, що Європейський Союз вже кілька років успішно 

працює над посиленням власного військового потенціалу, спеціальне 

Європейське управління обороною координує діяльність у цій сфері, 

дедалі більшого розвитку отримує ідея постійної структурованої 

взаємодії в галузі безпеки та оборони між країнами-членами.  

Створено Комітет із питань політики та безпеки – «пусковий 

механізм» європейської безпекової та оборонної політики, а також 

спільної зовнішньої й безпекової політики, підпорядкований Раді 

Міністрів. Рішення про його створення ухвалила Ніццька Європейська 

Рада в грудні 2000 р., поклавши на Комітет стратегічне керівництво та 

політичний контроль за операціями з подолання кризових ситуацій. 

Крім того, Комітет стежить за розвитком міжнародних подій у царині 

СЗБП, допомагає визначати напрямки цієї політики та наглядає за її 

втіленням. До складу Комітету входять по одному представникові від 

кожної держави-члена. Йому допомагають Військово-політична група, 

Комітет із цивільних аспектів урегулювання кризових ситуацій, Війсь-

ковий комітет та Військовий персонал
94

. У межах спільної зовнішньої та 

безпекової політики Європейським Союзом реалізується спільна 

безпекова та оборонна політика (СБОП), основним завданням якої є 

виконання місій поза межами ЄС, зокрема операції з підтримання миру, 

запобігання конфліктам і зміцнення міжнародної безпеки. Координацію 

та моніторинг діяльності країн-членів у цій сфері здійснює новостворене 

Європейське оборонне агентство. Воно виконує такі функції: 

– розвиток оборонних можливостей; 

– сприяння розвитку наукових досліджень і розробці нових 

технологій в галузі оборони; 

– сприяння кооперації в галузі озброєнь; 

– створення конкурентоспроможного європейського ринку обо-

ронного устаткування і посилення європейської оборонної, технологічної 

та інституційної бази
95

. 

Отже, основними практичними механізмами здійснення політики в 

галузі безпеки в рамках ЄС є: 

                                                           
94 Глосарій термінів Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://europa. dovidka.com.ua/m.html. 
95 Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького ; редкол. : Ю. І. Римаренко (відп. ред) та ін. – К. : Довіра: Генеза, 

1996. – 942 с. 

http://europa.dovidka.com.ua/s.html#_Common_foreign_and
http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#European_Council
http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#European_Council
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– Спільна європейська політика в галузі безпеки та оборони – 

СЄПБО;  

– Спільна зовнішня та безпекова політика – СЗПБ; 

– Європейська безпекова та оборонна політика – ЄБОП.  

На сьогодні завдання ЄБОП чітко не прописані в установчих 

документах Європейського Союзу. Правовою базою є взаємне ухвалення 

спільної дії державами-членами для захисту країни, стосовно якої було 

здійснено напад. Спільна дія як правовий акт ЄС може слугувати 

правовою підставою для застосування державами-членами положень 

про колективну самооборону, закріплених ст. 51 Статуту ООН та ст. 5 

Північноатлантичного договору
96

. На перший погляд, вони є майже 

ідентичними, але за своїм змістом мають суттєві відмінні риси. 

Запровадження в рамках ЄС Спільної європейської політики у сфері 

безпеки та оборони розпочалося з розширення політико-правового 

механізму забезпечення європейської безпеки – Спільної зовнішньої та 

безпекової політики – через упровадження доповнювальної ініціативи – 

Спільної європейської політики у сфері безпеки та оборони. Ця ініціатива 

була ухвалена 1999 р. на саміті ЄС в Кельні, під час якого було заявлено, 

що ЄС повинен мати спроможність діяти самостійно, ґрунтовану на 

відповідній військовій могутності, системі ухвали рішень та політичній 

рішучості реагувати на міжнародні кризи
97

. 

У період 2011-2013 рр. передбачено розширення участі ЄС у 

закордонних операціях (місіях) і покращення співробітництва з ООН, 

НАТО та Африканським Союзом у сфері попередження і розв’язання 

конфліктів
98

. Цивільно-військове співробітництво залишатиметься 

основою розвитку європейських безпекових процесів. Передбачено 

розробку нових ініціатив у рамках актуалізації концепції СЄПБО та 

пошук компромісів між країнами-членами та інституціями ЄС у 

зазначеній сфері.  

Таким чином, за останні 20 років політичні та інституціональні 

зміни в ЄС створили передумови для нового сприйняття поняття «суто 

європейського» безпекового простору. Розробка концепції європейської 

безпеки характеризується комплексним підходом, виявленням якісно 

                                                           
96 Заворітня Г. П. Міжнародно-політичні основи становлення і розвитку спільної 

європейської безпекової та оборонної політики : дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.04 / 

Г. П. Заворітня ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2006. – 22 c.  
97 Oakes M. Common European Security and Defenc e Policy: A Progress Report / M. Oakes; 

International affairs and defence section. House of commons library. Research paper 00/84. – 

31 october 2000. – 60 p. 
98 Berlin Plus agreement [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nato.int/shape/ news/2003/shape_eu/se030822a.htm. 
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нових загроз і водночас наголошує на визнанні спільних для 

європейських країн цінностей.  

Якщо раніше держави Євросоюзу в питаннях безпеки покладалися 

повністю на політико-оборонний механізм НАТО і політичний 

механізм ОБСЄ та ООН, то віднедавна проблеми безпеки чим далі 

набувають актуальності для європейської політики і стають 

«внутрішнім пріоритетом» Європейського Союзу. Стурбованість ЄС 

питаннями забезпечення власної безпеки, створенням відповідної 

системи і її організації реалізувалася у прагненні активізувати Спільну 

зовнішню та безпекову політику. Проте з моменту свого започаткування 

СЗПБ виявилася неефективним політико-правовим та інституційним 

механізмом. Тому в 1999 р. Європейський Союз запровадив нову, 

успішнішу ініціативу з назвою Європейська політика безпеки та оборони. 

Необхідно зауважити, що саме сфера м’якої безпеки, тобто пост-

конфліктне врегулювання та надання допомоги в цивільному 

менеджменті, і є наразі найбільш успішним та найкраще функціонуючим 

елементом ЄПБО. Сфера військового врегулювання і досі сприймається 

неоднозначно більшістю держав-членів ЄС та має багато перешкод на 

шляху досягнення ефективного функціонування.  

Євросоюз наполегливо і поступово наближається до можливості 

впливати на вирішення проблем європейської та міжнародної безпеки. 

За останнє десятиліття ЄС спромігся суттєво розвинути свою військову 

складову як важливу ланку ЄПБО. Зокрема створення і розвиток 

військових контингентів дозволили Євросоюзу взяти на себе виконання 

миротворчих місій як на європейському континенті, так і поза його 

межами. 

Активізація зусиль ЄС у сфері зовнішньої політики та політики 

безпеки була спричинена неспроможністю ЄС самостійно врегулювати 

конфлікт на Балканах, усвідомленням власної військово-технологічної 

відсталості, розумінням змін, що відбулися у змісті і масштабах загроз, 

та визнанням необхідності побудови відповідної стратегії реагування. 

Це призвело до концептуальних змін у європейській безпековій 

політиці та появи ініціатив щодо створення власних європейських 

військових інструментів впливу на світову політику (у межах так 

званої «жорсткої безпеки»). 

Протягом останнього десятиріччя ЄС провів 23 цивільні місії та 

військові операції на трьох континентах. До них належать, зокрема, такі: 

миротворчі дії після наслідків цунамі у провінції Ачех (Індонезія); захист 

біженців у Чад; боротьба проти піратів у Сомалі та регіоні Африканського 

Рогу. Це свідчить про те, що роль ЄС як гравця у сфері безпеки стає 

відчутнішою. 

http://www.eeas.europa.eu/piracy
http://www.eeas.europa.eu/piracy
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Станом на листопад 2010 р. ЄС здійснює одночасно тринадцять 

воєнних та цивільних місій у 4 регіонах світу: на Європейському 

континенті (Балкани, Молдова/Україна), Близькому Сході, в Азії та 

Африці. Крім того, завершилось 11 воєнних та цивільних операцій на 

Балканах, Південному Кавказі, в Азії та Африці. 

Під час проведення операцій ЄС використовує матеріально-технічні 

ресурси НАТО. Таким чином, можна говорити про взаємодоповнювавльні 

зусилля та про взаємовигідну співпрацю ЄС та НАТО. 

У ЄС пріоритетним напрямом подальшого розвитку ЄПБО 

визнається не кількісне нарощування показників, а якісна реалізація 

потенціалу в цій сфері, що, у свою чергу, висуває перед державами-

членами ЄС такі завдання: досягнення консенсусу в усіх аспектах спільної 

політики безпеки та оборони; вироблення і засвоєння нової методології 

кризового менеджменту; ефективне використання можливостей міжна-

родного співробітництва; посилення оборонної промисловості та 

військових технологій.  

Мотивація щодо покращення стану національної безпеки, стабілі-

зація внутрішньої та зовнішньої ситуації, зменшення залежності та 

подальший вихід з-під впливу Росії і низка інших причин змушують 

Україну більш активно діяти в рамках зовнішньої та безпекової 

політики. Загальний процес інтеграції до ЄС передбачає здійснення 

відповідних змін у всіх напрямках та галузях, включаючи безпекову, 

тому подальша участь у СЗБП має в позитивному відношенні позначитись 

на позиціюванні нашої країни в безпековому вимірі геополітичного 

простору Європи. Досягнення цієї мети можливе лише за умов спільної 

зацікавленості всіх політичних сил, уряду та президента задля 

покращення геополітичного становища нашої держави як у Європі, так 

і на міжнародній арені. 
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ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ Й ОРГАНІВ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ  
 

 

 

Європейський досвід у сфері взаємодії органів публічної влади з 

громадськістю є корисним і ефективним у розбудові української 

системи державного управління. Дослідження європейської практики в 

цьому аспекті розкривають механізми забезпечення більшої участі 

громадян у політичному процесі. Так, згідно з Лісабонськими 

договором, громадяни отримують можливість висувати пропозиції до 

Парламенту та Ради щодо зміни законодавства. Кожен громадянин має 

право звернутися до європейського Омбудсмана, що свідчить про 

надання громадянам права громадянської ініціативи.  

У Білій книзі «Про європейське управління» Європейська комісія 

сконцентрувала увагу на процесі впровадження відкритих і прозорих 

процедур прийняття рішень, а саме: 

 надавати в режимі онлайн актуальну інформацію про підготовку 

програмних заходів на всіх етапах прийняття рішень; 

 встановити та опублікувати мінімальні стандарти проведення 

консультацій; 

 посилити спілкування з широкою громадськістю щодо питань 

загальноєвропейського значення, тим самим даючи громадянам змогу 

контролювати процес прийняття рішень на всіх його етапах; 

 в окремих сферах діяльності установлювати партнерські 

відносини, які виходять за рамки мінімальних стандартів і зобов’язують 

Європейську комісію проводити додаткові консультації взамін на більші 

гарантії відкритості та представництва тих організацій, з якими 

проводяться подібні консультації
99

. Визнаючи роль громадянського 

суспільства, європейські країни системно залучають громадян та їх 

об’єднання до формування та реалізації державної політики в усіх сферах. 

Це дозволяє звільнити державу від реалізації окремих надмірно 

обтяжливих для неї соціальних завдань із збереженням високих 

соціальних стандартів для населення (так, у Німеччині залучення 

                                                           
99 Національні та міжнародні механізми фінансування громадянського суспільства. 
Міжнародні заходи зміцнення довіри між державою та громадянським суспільством. – 

К. : Фенікс, 2012. – С. 126. 
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громадських організацій дозволяє заощаджувати 30-37 % вартості 

таких послуг для держави)
100

; підвищувати якість політичних і публічно-

правових рішень через врахування потреб населення, альтернатив і 

можливих наслідків рішень; забезпечувати ефективну імплементацію 

публічно-правових рішень населенням. Проаналізувавши європейський 

досвід у сфері розбудови інститутів громадянського суспільства, можна 

дійти висновку, що складовим елементом демократичного суспільства 

є громадська активність – ініціативна і добровільна участь людей у 

виробленні політики на різних рівнях і в різних сегментах життєдіяльності 

суспільства. Тому вітчизняні державні інституції мають підтримувати 

громадські ініціативи, створюючи сприятливі умови для їх упровадження 

та реалізації. 

Громадянське суспільство складається з двох компонентів – 

«матеріального» (в основі – ринкові відносини) та «нематеріального» 

(в основі – ментальні, духовні, правові чинники), а сполучною ланкою 

між ними є середній клас, основою формування якого мають стати 

вільні громадяни. Опорою громадянського суспільства є громадянин, 

наділений свободою думати, вибирати й діяти в різних сферах 

життєдіяльності: економічній, політичній, духовній, ідеологічній. Розви-

нуте громадянське суспільство має бути збалансованим. Абсолюти-

зація чи, навпаки, ігнорування таких базових елементів, як ринок та 

свобода, може мати негативні наслідки
101

. 

Набуття чинності Лісабонським договором знаменувало собою 

початок нової епохи в демократичному розвитку Європи. Він зробив 

більш прозорим, підзвітним, відкритим і партиципаторним (від англ. 

«participate» – брати участь) європейський процес ухвалення рішень, 

тим самим втілюючи в життя сподівання громадян на більш ефективне 

і продуктивне державне управління. Цей документ ще раз підтвердив 

деякі давно визнані демократичні цінності, доповнивши їх новими 

механізмами більшого залучення громадськості. 

У статті 10 Консолідованого тексту Договору Європейського Союзу 

зазначається: «Кожен громадянин має право брати участь у демократи-

ному житті Союзу. Наскільки можливо, рішення приймаються відкрито і 

з максимальним наближенням до громадян».  

Стаття 11 цього договору містить такі підпункти:  

                                                           
100 Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : Аналітична доповідь 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/XXI-

e3446.pdf. 
101 Полішкарова О. О. Політична структуризація в умовах становлення громадянського 
суспільства в Україні : автореф. дис. … канд. політ. наук : спец. 23.00.02 /  

О. О. Полішкарова ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С. 8.  

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/XXI-e3446.pdf
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/XXI-e3446.pdf
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1. Інституції адекватними способами забезпечують громадянам і 

представницьким асоціаціям можливість доводити до загального 

відома свої думки й публічно обмінюватися ними в усіх сферах 

діяльності Союзу. 

2. Інституції підтримують відкритий, прозорий і регулярний діалог 

з представницькими асоціаціями та громадянським суспільством. 

3. З метою забезпечення послідовності та прозорості дій 

Європейська Комісія провадить широкі консультації з зацікавленими 

сторонами
102

. 

У своїй резолюції від 8 травня 2009 р. про розробку нормативної 

бази діяльності представників інтересів у європейських інституціях 

Європейський парламент зробив низку пропозицій щодо посилення 

правил прозорості. Парламент запропонував запровадити так звану 

«правову зону впливу» (залучений до парламентської доповіді 

індикативний список зареєстрованих представників інтересів, з якими 

провадилися консультації і які зробили важливий внесок у підготовку 

доповіді або законодавчої пропозиції), а також обов’язкову реєстрацію 

всіх лобістів, які бажають отримати право входу до всіх інституцій ЄС. 

Хоча ці пропозиції досі неприйняті Комісією і Радою, вони є 

свідоцтвом помітного просування вперед і нової тенденції до більшої 

відкритості процесу формування політичного курсу. 

Нове європейське бачення ролі громадян у процесі ухвалення рішень 

знайшло яскравий вираз у консолідованих текстах Договору про 

Європейський Союз і Договору про функціонування Європейського 

Союзу з поправками, внесеними після вступу в силу Лісабонського 

договору. Лісабонський договір практично надав суспільному діалогу 

статус фундаментального принципу, який поширюється на всі сфери 

діяльності ЄС.  

У своїх положеннях про демократичні засади Договір про 

Європейський Союз, зокрема, проголосив відкритість і громадську 

участь базовими цінностями демократичного життя Союзу. Він також 

зобов’язав інституції зробити все необхідне, щоб громадяни та їхні 

організації мали реальне право голосу в європейському політичному 

процесі. Провідними каналами спілкування між владою та громадянами 

були названі: надання доступу до інформації та проведення публічних 

консультацій. Договір також запровадив нову концепцію громадської 

участі, наділивши громадян правом законодавчої ініціативи. Згідно зі 
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статтею 11.4, громадяни в кількості не менше одного мільйона осіб, які 

належать до громадянства значної кількості держав-членів, можуть 

запросити Європейську комісію внести відповідну пропозицію з питань, 

щодо яких, на думку цих громадян, необхідне ухвалення правового акта 

Союзу
103

. 

Згідно з новими положеннями Договору Європейський парламент у 

своїй Резолюції від 13 січня 2009 року «Про перспективи розвитку 

суспільного діалогу на основі Лісабонського договору» закликав 

інституції ЄС застосувати при підготовці міжінституційних угод і 

обов’язкових правил призначення представників громадянського 

суспільства методи організації та фінансування консультацій, які 

відповідають загальним принципам і мінімальним стандартам 

проведення консультацій із зацікавленими сторонами. 

Усвідомлюючи дедалі більше ослаблення довіри до європейських і 

національних органів влади і відчуження європейців від політичного 

процесу, Європейська комісія (далі – Комісія) розгорнула на початку 

2000 року реформу європейського управління, зробивши її одним зі своїх 

стратегічних завдань. Нова реформа була спрямована на усвідомлення 

того, що демократичні інститути європейського і національного рівня 

повинні докласти всіх зусиль, аби «відновити зв’язок» зі своїми грома-

дянами і тим самим підвищити ефективність державного управління.  

В основі взаємодії органів державної влади і громадян лежать 

принципи, які передбачають таке: державні інституції повинні працювати 

більш відкрито і користуватися доступною й зрозумілою для широкого 

загалу мовою; інституції підтримують відкритий, прозорий і регулярний 

діалог із представницькими асоціаціями та громадянським суспільством 

тощо. 

У країнах Європейського Союзу останнім часом відбулося значне 

переосмислення ролі громадянського суспільства, хоча механізми 

залучення і визнання важливості громадянського суспільства були 

закладені в основоположні договори Європейської Спільноти ще від 

самого початку. Так, згідно з Римськими договорами від 1957 року, 

був створений Європейський економічний та соціальний комітет (далі – 

ЄЕСК) з метою залучення економічних та соціальних груп інтересів до 

процесу формування спільного ринку
104

. 
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Європейський економічний та соціальний комітет налічує 344 члени, 
кандидатури яких пропонуються урядами країн-членів ЄС і 
затверджуються Радою ЄС терміном на 4 роки

105
. Члени ЄЕСК 

представляють різні сегменти громадянського суспільства країн-членів 
ЄС – роботодавці, профспілки та представники громадських організацій, 
що опікуються питаннями навколишнього середовища, прав споживачів, 
розвитку малого та середнього бізнесу тощо. Як показує практика, 
саме за участі і, власне, ініціативи ЄЕСК, створюються двосторонні 
платформи громадянського суспільства ЄС та третіх сторін. 344 
радники належать до національних організацій, що представляють 
організоване громадянське суспільство в Європейському Союзі. Вони 
виконують свою експертну функцію, що підтверджується їх 
призначенням. ЄЕСК дозволяє представникам економічних, суспільних, 
соціопрофесійних, громадянських організацій бути складовою частиною 
процесу формування політики та ухвалення рішень на рівні Євро-
пейського Союзу. 

Європейський економічний і соціальний комітет концентрує увагу 
на необхідності розробки чітких критеріїв для груп інтересів у ЄС. 
Комітет сформулював критерії репрезентативності, яких повинні 
дотримуватися європейські організації, щоб на законних підставах 
виражати думки громадян ЄС при проведенні консультаційних 
процедур: забезпечувати прямий доступ до експертних знань своїх 
членів, а відтак прискорений і конструктивний характер консультацій; 
бути виразниками загальних інтересів, які узгоджуються з інтересами 
європейського суспільства; входити до складу визнаних на рівні держави-
члена органів як представники окремих інтересів; забезпечувати 
підзвітність перед своїми членами; бути прозорими, особливо у 
фінансовому відношенні й у своїх структурах ухвалення рішень

106
. 

Найефективнішою формою співпраці органів публічної влади і 
громадськості є партнерство, що передбачає спільну відповідальність 
на всіх етапах управлінського і політичного процесу. Партнерство може 
здійснюватися в таких формах, як форуми за участю всіх зацікавлених 
сторін, об’єднані органи, що ухвалюють спільні рішення, або залучення 
інститутів громадянського суспільства до надання деяких послуг 
(аутсорсинг)

107
.  
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Подібно до Кодексу належної практики Ради Європи Організація 
економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) визначила 
три основні стадії відносин між владою і громадянами: інформування, 
консультації та активна участь (партнерство). Головні передумови 
розвитку кожної з цих стадій: 

 Надання інформації та забезпечення доступу до неї вимагає 
наявності чіткої нормативно-правової бази, сильних суспільних 
інститутів, суворих наглядових механізмів і суспільства, яке добре знає 
свої права і діє відповідним чином. Якщо прийняття законів, проведення 
політики, яка забезпечує свободу інформації, та створення відповідних 
інституційних механізмів є виключним обов’язком органів державної 
влади, то побудова сильних наглядових органів, які контролюватимуть 
виконання цих законів і розвиватимуть сильну громадянську культуру 
вимагає активної участі громадянського суспільства. 

Влада може застосовувати різні способи «активного» надання 
інформації (скажімо, щорічні звіти, листівки, каталоги) та механізми її 
доставки – як прямі (інформаційні), так і непрямі (висвітлення в 
засобах масової інформації, рекламні оголошення тощо); 

 У різних країнах практикуються різні форми проведення 
консультацій – від створення сильної нормативно-правової бази (при-
міром, законів та урядових постанов) до запровадження неформальних 
правил і певних практичних методів. Правова база може бути або 
широкою (установлення прав на подання скарг, проведення референдумів 
з окремих питань, загальний обов’язок проводити консультації), або 
вузькою (обов’язкове проведення консультацій щодо конкретного 
питання з певними групами: профспілками, професійними спільнотами, 
меншинами тощо). Подальшому розвитку цього процесу сприятиме 
створення постійних або тимчасових дорадчих органів і комітетів за 
участю громадськості. 

Для забезпечення зворотного зв’язку з громадськістю й отримання 
відгуків на програмні пропозиції влада може користуватися різними 
методами – від опитувань громадської думки і обстежень до семінарів, 
громадських слухань, фокусних груп, періодів подачі зауважень і 
повідомлень тощо (у випадку законодавчих пропозицій); 

 Активна участь визнає здатність громадянам самостійно готувати й 
формулювати програмні пропозиції. Від органів влади вона вимагає 
ділитися інформацією про свої реформаторські плани та враховувати 
пропозиції, спільно підготовлені організаціями громадянського 
суспільства і державними органами. Його правова база може варіювати 
від правового регулювання до проведення гнучкої політики, яка 
дозволяє громадянам брати активнішу участь у процесі ухвалення 
рішень (скажімо, створення робочих груп). Активному залученню 
громадськості можуть сприяти такі практичні методи, як громадські 
збори, консенсусні конференції тощо (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Матриця громадської участі. Кодекс належної практики 

громадської участі у процесі ухвалення рішень
108
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Органи публічної влади мають забезпечити вільний доступ 
громадськості до рішень органів публічної влади. 

Для цього органи публічної влади мають оприлюднювати 
найважливіші рішення через відповідні засоби масової інформації, а 
також створити вільний доступ до всіх рішень органу публічної влади, 
зокрема створення каталогів вільного доступу в органах публічної 
влади та опублікування рішень через мережу Інтернет. 

Доцільно зазначити, що все помітнішим стає економічний ефект від 

реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства, оскільки саме недержавні організації створюють 3-9  % 

ВВП розвинених країн (5 % у Бельгії, 7,9 % у Канаді)
109

; у 

громадському секторі країн Європейського Союзу працевлаштовано 

від 4,4  % до 14  % працездатного населення; у громадському секторі 

країн Європейського Союзу працює у 10 разів більше осіб ніж у легкій 

промисловості, та у 5 разів більше ніж у харчовій промисловості; у 

країнах Центрально-Східної Європи громадські організації залучають 

утричі більше внутрішніх та зовнішніх інвестицій у соціальну сферу, 

ніж державні та комунальні установи соціального спрямування; внесок 

недержавних організацій у ВВП країн Європейського Союзу зростає 

вдвічі швидше ніж внесок легкої промисловості; громадянське 

суспільство створило у світі понад 25 млн оплачуваних робочих місць 

(найбільша транснаціональна корпорація створює 3,5 млн робочих 

місць); 60 % представників громадянського суспільства (включно із 

волонтерами) зайняті в наданні послуг, із них – 40 % зосереджені на 

соціальних, медичних та освітніх послугах
110

.  

У країнах із розвинутими традиціями місцевої демократії 

простежується тенденція зростання частки бюджетної підтримки 

структур самоорганізації громадян. Наприклад, у Великій Британії у 

2010-х роках почала функціонувати урядова програма «Grassroots 

Grants», через яку надаються бюджетні кошти, спрямовані на 

підтримку організацій та ініціатив, які вирішують проблеми місцевих 

спільнот
111

. Також до джерел фінансування органів самоорганізації 

належать державні та комунальні гранти й інші ресурси, що надаються 

для виконання державних та муніципальних контрактів. Поширення 

набуває практика, коли органи влади повністю делегують неурядовим 
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організаціям вирішення певних соціальних проблем та фінансують їх 

діяльність. 

Варто зазначити, що в країнах Центральної Європи була інституалізо-

вана практика формування допоміжних органів самоврядування, які 

створюються у підпорядкованих територіальних одиницях єдиних 

територіальних громад (населених пунктах, сільських округах, 

районах); органів територіального громадського самоврядування; 

громадянських ініціатив, які вирішують локальні проблеми, пов’язані, 

в першу чергу, із захистом території від будівництва небажаних 

виробничих та інфраструктурних об’єктів, благоустроєм громад, 

дозвіллям населення, підвищенням інвестиційного іміджу спільнот, їх 

«відродженням», боротьбою із бідністю
112

. 

У законодавстві, наприклад, Республіки Польща, передбачені 

окремі правові форми місцевої самоорганізації громадян, тобто 

створені правові умови для формування допоміжних рівнів управління 

в населених пунктах, що входять до складу більших територіальних 

громад, які, у свою чергу, є основою для функціонування єдиних 

органів місцевого самоврядування.  

Недостатній стан розвитку вітчизняного громадянського суспільства 

фіксують і статистичні дослідження. Так, в Україні на 10 тис. населення 

зареєстровано лише 14 громадських організацій. Водночас в Угорщині 

на 10 тис. населення діє 46 організацій, у Хорватії – 85, а в Естонії – 

201
113

. Частка громадських організацій у ВВП України становить 

0,24 %, у той час як у Росії цей показник дорівнює 0,5 %, у Бельгії – 

5 %, у Канаді – 7,9 %. При цьому громадські організації України у 

2009 році отримали 98,2 млн грн державних субсидій і сплатили вдвічі 

більшу суму податків – 165 млн грн
114

. 

Крім того, у Болгарії реєстрація недержавних організацій є 

безкоштовною і триває не більше місяця. Проте існує конституційна 

заборона на реєстрацію антиліберальних організацій. У Болгарії, 

Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині і Чехії законодавчо 

виділяється спеціальна категорія – недержавні організації, що мають 

велике суспільне значення, «які реалізують суспільний інтерес». Їх 

завдання – надавати допомогу різним верствам суспільства у 

вирішенні соціальних проблем, а державі – у виконанні соціальних 

функцій. Так, у польському законодавстві суспільно корисна діяльність 
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визначається як «діяльність, що здійснюється неурядовими організаціями 

у сфері публічних (суспільних) завдань, визначених законом». До такої 

діяльності включені: добродійна діяльність, охорона здоров’я, 

сприяння зайнятості, підтримка підприємництва, освіта, екологія, 

громадський порядок і безпека, діяльність на користь національних 

меншин, допомога жертвам стихійних лих та європейська інтеграція. 

У Чехії (на основі Закону 1995 р.) функціонують суспільно корисні 

організації як некомерційні організації, які забезпечують суспільно 

значущі послуги
115

. Усі громадяни повинні мати рівний доступ до цих 

послуг. Таким організаціям дозволяється займатися комерційною 

діяльністю, але прибуток повинен спрямовуватися до резервного фонду, 

щоб покрити майбутні витрати, а потім може бути використаний для 

розширення сфери надання послуг. 

Сукупність недержавних організацій може бути певним чином 

класифікована за функціонально-цільовою ознакою. Наприклад, 

 А. Ю. Сунгуров пропонує розділити їх на чотири основні класи за 

ознакою фокусних груп (контингенту і проблем, на які націлена 

діяльність організації): 1) організації, де фокусну групу складають 

власне їхні члени (організації взаємодопомоги, клубні організації); 

2) організації, що націлені на вирішення проблем, безпосередньо не 

пов’язаних з життєвими інтересами їхніх членів (благодійні, екологічні); 

3) правозахисні організації; 4) «інфраструктурні» організації, націлені 

на сприяння функціонуванню некомерційного сектору
116

. Функціонально-

цільова ознака класифікації є однією з головних для визначення 

недержавних організацій, що потенційно зацікавлені в участі в процесі 

ухвалення політичних рішень. Частина некомерційних організацій 

може створюватися для реалізації інтересів і потреб досить вузької 

групи громадян (фокусної групи). Ініціатива з їх створення також 

виходить від незначної кількості осіб, деякі з них можуть засновуватися 

одним громадянином. Такі організації, як правило, спрямовані на 

задоволення інтересів і потреб насамперед своїх засновників та 

учасників, при цьому можуть досягатися і деякі суспільно-корисні цілі. 

Інституціоналізація груп інтересів у вигляді недержавних організацій 

сприяє більш активній консолідації інтересів. Це дозволяє вивести 

інтереси в площину публічної політики, заявляти і відстоювати їх 
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відкрито, користуючись легальними інструментами. У процесі ухвалення, 

зокрема, політичних рішень повинні брати участь і недержавні 

організації, що здійснюють різні експертні, дослідні, наукові функції, 

реалізація яких необхідна при розробці політичного рішення.  

Важливим є те, що згідно з Європейською соціальною хартією
117

, 

яка ратифікована Україною у 2006 році, у статті 5 зазначається, що з 

метою забезпечення здійснення або сприяння здійсненню свободи 

працівників і роботодавців створювати місцеві, національні або 

міжнародні організації для захисту своїх економічних соціальних 

інтересів та вступати в такі організації, Сторони зобов’язуються, що 

національне законодавство жодним чином не обмежуватиме цю 

свободу та не використовуватиметься для її обмеження. Тобто 

положення цього документа забезпечує сприяння для створення та 

ефективного функціонування різних об’єднань.  

Аналіз розвитку громадянського суспільства в Україні свідчить про 
наявність комплексу проблем, що є актуальними як для суспільства, 
так і для держави: зберігаються тенденції до непрозорості, закритості 
та забюрократизованості в діяльності органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування замість налагодження ефективного 
діалогу з суспільством; недосконалість чинного законодавства створює 
штучні бар’єри для утворення та діяльності інститутів громадянського 
суспільства; механізми участі громадськості у формуванні та 
здійсненні державної політики належним чином не реалізовуються; 
податкове навантаження не стимулює діяльність і розвиток інститутів 
громадянського суспільства та їх підтримку вітчизняними благодійними 
організаціями; більшість інститутів громадянського суспільства не має 
доступу до державної фінансової підтримки та вітчизняної благодійної 
підтримки; потенціал інститутів громадянського суспільства щодо 
надання соціальних послуг населенню не використовується. 

Громадянське суспільство можна розглядати як самоорганізовану 
сферу публічно-правових відносин у державі, що створюється вільними і 
рівними індивідами та сформованими об’єднаннями громадян, які 
здійснюють контроль за органами державної влади, виступають 
основою демократії та визначальним чинником у розбудові правової 
держави.  

В Україні громадянське суспільство перебуває у процесі становлення 

та розвитку, створюються об’єднання для захисту прав, задоволення 

інтересів та потреб. Діяльність інститутів громадянського суспільства 
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характеризується недостатнім рівнем їх інституційної, фінансової та 

кадрової спроможності. Як підсумок, вітчизняними та міжнародними 

неурядовими організаціями фіксується низький рівень суспільно 

значущої добровільної активності громадян.  

Інститути громадянського суспільства виступають засобом 

самовираження індивідів, їх самоорганізації та самостійної реалізації 

ними власних інтересів, розв’язують значну частину суспільно-важливих 

питань, полегшуючи виконання державою її функцій; виступають 

гарантом непорушності особистих прав громадян, дають їм можливість 

захищати власні інтереси та права; систематизують, впорядковують, 

надають урегульованості протестам і вимогам людей, які в іншому 

випадку могли б мати руйнівний характер, і, в такий спосіб, створюють 

сприятливі умови для функціонування демократичної влади. 

Розбудова громадянського суспільства в Україні має орієнтуватися 

на європейські стандарти забезпечення та захисту прав і свобод людини, 

зокрема впровадження практики належного врядування, доброчесності, 

відкритості, прозорості та підзвітності інститутів влади, створення 

умов для різноманіття суспільних інтересів, у тому числі економічних, 

екологічних, соціальних, культурних, територіальних тощо, і форм їх 

вираження. 

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства 

має бути спрямована на вдосконалення правових механізмів та 

практики демократії участі. Тільки через активну участь у суспільних 

процесах у людини формуються відповідні цінності, тип поведінки 

щодо необхідності участі в громадському житті. 

Громадянське суспільство характеризується  низкою ознак, а саме: 

визнання головної цінності суспільства – людини, її інтересів, прав, 

свобод; рівноправність і захищеність усіх форм власності; економічна 

свобода громадян та їх об’єднань, інших суб’єктів виробничих відносин у 

виборі форм і здійсненні підприємницької діяльності; свобода і 

добровільність праці на основі вільного вибору форм і видів трудової 

діяльності; ідеологічна й політична свобода, наявність механізмів, 

дозволяють громадянину впливати на державну політику в країні. 

Вищезазначені положення, які притаманні громадянському суспільству, 

потребують розвитку та удосконалення в умовах трансформаційного 

періоду в Україні. 

Отже, упродовж останніх десятиліть ідея громадянського 

суспільства поступово розвивається, змінюючи погляди громадян і 

посадовців на його роль. Багато років уряди європейських країн ставилися 

нейтрально до інституцій громадянського суспільства. З часом, погляди і 

ставлення урядовців змінилося, а саме громадянське суспільство в 
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сучасних трансформаційних умовах виступає партнерами органам 

державної влади у сфері вирішенні соціально-економічних проблем, 

що, у свою чергу, зближує громадськість і представників влади. 
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ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА  

У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ 

МОЛОДІ В УКРАЇНІ  
 

 

 

У сучасних соціально-економічних умовах досвід європейських 

країн є важливим, оскільки можна прослідкувати позитивні зміни в 

різних сферах життєдіяльності, зокрема у сфері зайнятості молоді. 

Республіка Польща мала подібні умови трансформацій та реформ, але 

досягла значніших позитивних результатів ніж Україна. Доцільно 

зазначити, що Республіка Польща та Україна близькі за такими 

показниками, як географічна і регіональна, а також історична близькість. 

Тому є можливим для адаптації в українських реаліях досвід цієї країни. 

Слід звернути увагу на державну політику Республіки Польща у сфері 

зайнятості молоді, перш за все цікаво складається система, яка 

розвиває молодих людей професійно та готує їх до входу на ринок 

праці. Шкільна програма основ підприємництва ознайомлює учнів з 

основними питаннями капіталістичної економіки, створює положення 

про розвиток, сприяє підприємництву, підказує готові рішення. Ця 

діяльність є істотною з точки зору формування індивідуальності молодих 

людей і підготовки їх до майбутнього професійного життя. Стає 

зрозумілим, що чим раніше учень зіткнеться із питаннями на тему 

механізмів вільного ринку та отримає знання в цій галузі, тим менше 

буде вірогідність недосконалості у втіленні на прктиці. Істотну роль у 

цьому проекті виконують шкільні професійні радники. Їх підтримка і 

надання інформації щодо можливостей працевлаштування допомагає у 

пошуках рішень у виборі майбутньої професії. Радник є важливим 

суб’єктом цієї системи. Функціями радника є здійснення професійного 

відбору відповідно до потреб ринку праці, що склалися в сучасних 

умовах
118

. 

Допомога в конструюванні і реалізації освітньо-професійних планів 

є основною функцією шкільного професійного радника, за допомогою 

якої він допомагає учням активізувати думки щодо їхнього професійного 

майбутнього і впливає на кращу свідому організацію, що дозволяє учням 

максимально використовувати свої знання і вміння, розвивати зацікавле-

                                                           
118 Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach. – Warszawa : Wydawca Ochotnicze Hufce 

Pracy, 2006. – 230 s. – (Monograficzna seria wydawnicza KG OHP). 
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ність, надає новий сенс життю молодої людини. Варто також згадати про 

те, що сприятлива реалізація освітніх планів забезпечує молодій особі 

більше відчуття власної цінності, мотивує до ще амбіційнійших цілей 

у майбутньому
119

. Доцільно зазначити, що не існує універсальної 

системи, яка б вирішила всі проблеми зайнятості молоді одразу. Так, у 

Польщі результати досліджень підтвердили, що система комплексного 

діагностування є недосконалою у сфері ринку праці
120

. 

Варто зазначити, що серед цілей шкільного професійного радника є: 

 підготовка до вдалого вибору та шляху навчання і професії, а 
також розробка індивідуального плану освітньої і професійної кар’єри; 

 підготовка учня до самодопомоги в складних ситуаціях, таких 
як: безробіття, проблеми, пов’язані з власним здоров’ям, адаптація до 
нових умов праці, до професійної мобільності; 

 підготовка учня до ролі працівника; 

 підготовка батьків до ефективної підтримки дітей у прийнятті 
освітніх і професійних рішень; 

 допомога вчителям у реалізації тем, пов’язаних із вибором 
професії у рамках предметів, уроків.  

Для того щоб реалізовувати вищезазначені цілі, шкільний профе-
сійний радник повинен: 

 систематично діагностувати замовлення учнів у сфері 
планування навчання і професійної кар’єри; 

 збирати і відкривати доступ до освітньої і професійної інформації; 

 вказувати джерела додаткової інформації на регіональному, 
загальнодержавному і світовому рівні; 

 надавати індивідуальні поради; 

 вести групові заняття, які активізують до свідомого планування 
кар’єри і прийняття професійних ролей; 

 координувати дорадчу діяльність – інформаційні школи; 

 співпрацювати з батьками і вчителями; 

 взаємодіяти з педагогічною радою;  

 співпрацювати з установами, що підтримують систему радників 
(консультаційні відділи, центри зайнятості, центри інформації, 
осередки кар’єри при вищих навчальних закладах і т. д.); 

 направляти в складних справах до спеціалістів – психолого-

педагогічної консультації, лікарів і т. д. 

                                                           
119 Doradca-zawodowy (01.10.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: 

//www.doradca-zawodowy.ecorys.pl. 
120 Perspektywy ludzi młodych na rynku pracy : raport, 2011 / Zespół autorski : Katarzyna 
Krok-Czyż, Krzysztof Czerwiński, Katarzyna Hołownicka, Joanna Skrzyńska, Anna 

Odrzywołek, Agnieszka Popiel // Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. – Lublin, 2011. 
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Психолого-педагогічні консультації – діяльність, яку здійснюють 

психологи, лікарі, педагоги з метою допомоги учням, які мають вади у 

психічному та фізичному здоров’ї
121

 . 

У Республіці Польща професійні радники допомагають учням, 

перш за все, виробляти вміння бачити потреби, втілювати задуми, 

здібності до використання нагоди, а також готовність до ризику
122

. 

Існує «Програма навчання основ підприємництва» в загальноосвітніх 

ліцеях, спеціалізованих ліцеях і технікумах. Програма дозволяє учневі 

ознайомитися з підприємництвом у приватному і професійному житті, 

вивчити основи підприємництва. Важливим є сприяти розвитку 

підприємництва, створювати нові робочі місця, заохочувати роботодавців 

і працівників до еластичних форм працевлаштування молодих людей, 

також підтримувати форми, що дозволяють здобування досвіду на 

ринку праці
123

. 

Однаково істотним і практичним рішенням є функціонування Центр 

освіти і праці (далі – ЦОП). Згідно зі Ст. 11. Закону Республіки Польща 

«Про рекламу працевлаштування і установи ринку праці» від 20 квітня 

2004 р.
124

, ЦOП є державною бюджетною установою, яку контролює 

міністр праці і соціальної політики. Зокрема, міністр схвалює річні 

плани роботи та звіти ЦOП
125

. Насамперед, ця установа націлена на 

роботу з молоддю, і перш за все з тією, яка не має освіти та досвіду 

роботи, так звана «робота з проблемною молоддю» переважно з 

неблагополучних сімей. На ЦOП покладено такі завдання: 

 допомога молоді в пошуку інформації про вільні вакансії, 

пов’язані з фахом; 

 виховання, профілактика та ресоціалізація молоді, яка є 

асоціальною; 

 співпраця з сімє’ю, школами, вихователями, центрами соціальної 

допомоги, судами, психолого-педагогічними центрами з метою 

полегшення соціальної інтеграції молоді; 

                                                           
121 Poradnia R. Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Poznaniu [Електронний ресурс] / 

R. Poradnia. – Режим доступу : www.poradnia7.poznan.pl. 
122 Janowski A. Słownik ekonomiczny / A. Janowski. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu 

GSMiE, 1998. – 220 s. 
123 Workfare – an IZA proposal to overcome the unemployment crisis [Електронний 

ресурс] // IZA compact, October 2006. – Режим доступу : http://www.iza.org. 
124 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001. 
125 Szewczyk A. Informacja w walce z bezrobociem [Електронний ресурс] / A. Szewczyk. – 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – Режим доступу : 

http://www.us.szc.pl/main.php/szewczyk?xml=load_page&st=7267&gs=6478. 
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 організація різного роду заходів дозвілля молоді (культурно-
освітні заходи, групи за інтересами, клуби та курси);  

 проведення інформаційної роботи. 
Як зазначає польська дослідниця А. Глінська-Лаховіч, ЦOП від 

моменту заснування і до сьогодення мали багато змін в організації та 
функціонуванні. Але А. Глінська-Лаховіч також зазначає, що еволюція 
є позитивною, оскільки працюють ЦOП завжди і намагаються 
відповідати актуальним потребам ринку праці, а також охоплювати 
своєю діяльністю якомога більшу кількість молодих людей

126
. 

Молодь, охоплена доглядом ЦOП, або так званими «добровільними 
таборами праці», має шанс участі в дидактично-виховних заняттях, тут її 
готують до професійного життя. Розвиток зацікавленості, професійна 
підготовка, організація працевлаштування, співробітництво є прикладом 
ефективної системи у сфері працевлаштування молоді. ЦOП через 
співробітництво з органами державної влади, державними службами 
працевлаштування, з публічними службами працевлаштування та іншими 
установами ринку праці, а також одиницями місцевого самоврядування 
здійснюють ефективний процес підготовки молодого покоління. 

У системі підготовки молоді на ринку праці діють також професійні 
школи, які є важливим елементом професійної підготовки молоді. 

Навчальна діяльність, яка супроводжується професійною практикою, є 
дуже важливим чинником, на який спирається стратегія підготовки 
молоді до професійного життя. Особливо істотним у цьому контексті є 
створення можливостей для професійної практики. Учень, завершуючи 
навчання у професійній школі, має багаж досвіду й основні вміння, які 
зможе використати в професійному житті. Поглиблення і вдосконалення 
практичних умінь у певній професії, зокрема в робітничій, такій як: 
пекар, кондитер, кухар та ін. 

Професійні практики є частиною програми навчання, а участь у 
них учнів є обов’язковою. Терміни і час відбуття практик є визначені 
на підставі програм навчання

127
. 

На державному рівні у Польщі діє багато програм, зокрема 
Державна Стратегія для Молоді на 2003-2012 роки, за підтримки 
Міністерства Освіти (номенклатура від змін із 2011 року) та інших 
центральних установ, що займаються молодіжною проблематикою і 
молодіжними організаціями

128
. Головною метою цієї Стратегії є 

                                                           
126 Glińska-Lachowich А. Resocjalizacja przez pracę w Ochotniczych Hufcach Pracy : Praca 
Doktorska / А. Glińska-Lachowich ; Uniwersytet Opolski. – Opole, 2006. – 240 s. 
127 Publiczne Służby Zatrudnienia [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.psz.praca.gov.pl. 
128 Podlaski U. Wojewódzki w Białymstoku [Електронний ресурс] / U. Podlaski. – Режим 

доступу : www.menis.gov.pl/oswiata/istotne/strategia.htm. 
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вирівнювання шансів на ринку праці молоді. Підставою для реалізації 
цієї політики є державне фінансування для реалізації проектів. Така 
діяльність регламентується Кодексом Праці Республіки Польща та 
Законом «Про рекламу працевлаштування і установи ринку праці»

129
. 

Кодекс праці – це юридичний акт, який регулює взаємовідносини між 
роботодавцями і працівниками, визначає їх права та обов’язки. Розділ 
9 Кодексу Праці Республіки Польща стосується працевлаштування 
молоді.

130
 

Звідси випливає, що законодавство Польщі стоїть на сторожі прав 
молоді та забезпечує робочі місця для випускників. При цьому, ефективна 
правова база є елементом стратегії. Доцільно звернути увагу на діяльність 
державних служб працевлаштування, які виступають посередниками на 
ринку праці, а також надають послуги у сфері персонального 
консалтингу, професійного наставництва та забезпеченні тимчасовою 
роботою

131
. Діяльність служб працевлаштування здійснювана фірмами, 

товариствами, фондами, вищими школами, одиницями місцевого 
самоврядування, а також громадськими і професійними організаціями. 
Посередництво полягає в наданні допомоги (безробітним і тим, хто 
шукає роботу) в знаходженні відповідного працевлаштування, а також 
роботодавцям у знаходженні працівників. Державні центри зайнятості 
здійснюють низку послуг, а саме: 

 надання інформації про спеціальності, ринок праці, можливості 
навчання і курси; 

 приділення уваги індивідуальним порадам, які допомагають 
вибрати фах, змінити кваліфікацію, змінити ставлення до наявної 
роботи або місце роботи; 

 проведення групових занять у формі обговорення та наставництва; 

 надання порад роботодавцям у підборі кандидатів на роботу, яка 
вимагає особливих психофізичних умінь

132
. 

Важливе місце у цій сфері займають Офіси Кар’єр, тобто установи, 

які теж надають домомогу щодо вакансій випускникам та студентам. 

Вони займаються веденням бази наявних вакансій та даних про 

кандидатів, які шукають роботу; організовують безпосередні зустрічі з 

                                                           
129 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001. 
130 Кodeks-pracy, zatrudnianie-mlodocianych [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.kodeks-pracy.org/dzial-9-zatrudnianie-mlodocianych. 
131Pomagają młodym znaleźć pracę [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.bydgoszcz.wup.torun.pl/praca/az.php. 
132 Analiza sytuacji na rynku pracy w wojewódstwie Lubelskim 2010 r. // Wojewódski urząd 

pracy w Lublinie. –Lublin : Wydział badań i analiz, 2011. – 106 s. 
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роботодавцем, організовують курси і підготовки (наприклад, тренінги 

та навчання щодо вміння управляти вільним часом, тощо). На 

завершення, слід також згадати про агентства посередництва праці, які 

займаються посередництвом на території Польщі або за кордоном 

серед зарубіжних роботодавців. Ці недержавні установи є важливим 

елементом у системі безробітних осіб, які знаходяться у стані пошуку 

робочого місця. 

Варто підкреслити, що їхня діяльність не є комерційною. Офіси 

посередництва праці можуть отримувати оплату лише за організаційні 

заходи, пов’язані з направленням на роботу за кордон (кошти транспорту, 

оплата візи, медогляди, кошти перекладу необхідних документів тощо).  

У Республіці Польща діє низка програм, направлених на 

професійну активізацію молоді, зокрема «Мій вибір – моє майбутнє». 

Також програма підтримки для молоді «Обираю розвиток! Вартість, 

праця і преспективи випускника школи», «Програма підтримки для 

молоді у співпраці волонтаріату – шанс для молоді» та ін
133

. Інноваційною 

була програма уряду «Перша Праця» яка реалізовувалася з червня 2002 

року. Її метою є підтримка молодих осіб, що завершують навчання, і 

захист від можливого безробіття шляхом активізації їх до трудової 

діяльності, зокрема залучення до волонтерських практик у 

недержавних, громадських та державних організаціях.  

У 90-х роках ХХ ст. почала діяти программа «Протидія безробіттю 

серед молоді» за підтримки уряду Республіки Польща. У 1998 році 

уряд запровадив програму «Фахова активізація – випускник»
134

. 

Заслуговує уваги також проект, реалізований у рамках програми 

«Перша Праця» «Мобільні центри професійної інформації ЦOП» (далі – 

МЦПІ). Цей проект почав реалізовуватися з 11 жовтня 2004 року
135

. Це 

так звана мережа мобільних центрів професійної інформації для молоді. 

Перш за все МЦПІ покликані зламати бар’єри на шляху отримання 

інформації щодо праці і запобігання суспільному виключенню молоді, 

яка виходить на ринок праці. МЦПІ мають реалізовувати три основні 

завдання: проведення групових занять, індивідуальна робота та надання 

фахової інформації. Місією МЦПІ ЦOП є створення загальнопольської 

                                                           
133 Migracje zagraniczne w latach 2007-2009 // Wyniki badań i analiz. – Kraków : Wydawca 
Wojewódski Urząnd Pracy w Krakowie Główna, 2009. – 47 s. 
134 Аktywnośc zawodowа absolwentów [Електронний ресурс] // Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. – Режим доступу : http://www.mpips.gov.pl/. 
135 Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach. – Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy, 2005. – 

218 s. – (Monograficzna seria wydawnicza KG OHP). 
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системи освітньо-фахової інформації, фахового радництва і посеред-

ництва праці для молоді
136

. 

Слід зазначити про волонтерство у країнах Європи. Воно є дуже 

розвиненою формою набуття практичного досвіду молоддю, як у 

межах своєї країни, так і виїздами за кордон на певний термін. 

Корисною є волонтерська праця, яка може тривати кілька місяців і 

спрямована наформування відповідальності, самоорганізації, самостій-

ності. Крім цього, дає можливість отримати практику щодо вивчення 

іноземної мови, розвиток зацікавлень і самореалізації за допомогою 

інших учасників. Здобутий досвід може слугувати в майбутньому та 

бути гідним додатком до резюме
137

. 

Крім того, польські дослідники наголошують про неготовність до 

сучасних умов, пов’язаних із недостатністю гнучких форм зайнятості, 

які б були поєднані з розвитком сучасних галузей та спиралися на 

отримані знання
138

. Польські дослідники зазначають, що політика 

ринку праці мусить бути зрозуміла набагато ширше, аніж до цих пір, і 

охопювати проблематику від навчання до міграції. Тільки в такий спосіб 

так звана політика на ринку праці, а також пристосовані до неї інституції 

зайнятості зможуть ефективно відповідати новим очікуванням клієнтів 

служб зайнятості
139

. 

Слід зазначити, що в європейських країнах, а також на 

північноамериканському континенті та в Австралії на ринку праці є: 

 інтинсифікація досліджень щодо прогнозування попиту на 

ринку праці у фаховому розрізі. Дедалі частіше звертається увага на 

методи проведення ретельного аналізу на кваліфікаційному рівні; 

 створені проекти мають на меті показати спектр можливостей 

розвитку ситуації на ринку праці; 

 здійснюється оцінка на ринку праці на підставі офіційних 

джерел статистики, а також з анкетних досліджень; 

 прогнозування загальної рівноваги на ринку праці здійснюється 

на основі кількісних і якісних методик; 

                                                           
136 Pater W. Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej / W. Pater. – Warszawa : Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej, 2008. – 32 s. 
137 Mоbilne centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy. – Warszawa : 

Wydawca Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, 2005. – 30 s. 
138 Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicks 

2009/2010) // Wydział badań i analiz. – Lublin, 2011. – 80 s. 
139 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej // Małgorzata Szylko-Skoczny, Maciej Duszczyk, 
Piotr Zawadski. Historia i terażniejszość Publicznych służb zatrudnienia w Polsce w latach 

1919-2009. – Warszawa, 2009. – 31 s. 



Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії 

 

106 

 аналіз пропозиції на ринку праці та відповідно до неї створення 

нових місць праці; 

 система прогнозування підлягає довгому процесу контролю і 

оцінки та удосконалення відповідно до актуальних умов 

функціонування ринку праці
140

. 

Досвід розвинених країн, накопичений впродовж другої половини 

ХХ сторіччя, свідчить, що основними напрямами державної політики 

щодо зменшення ризиків бідності на макрорівні є: створення громадських 

інститутів з широким соціальним охопленням, розширення можливостей 

завдяки економічному зростанню, підвищення доступності послуг 

освіти та охорони здоров’я, підвищення дієвої системи соціального 

захисту, зменшення нерівності в доходах
141

. 

У дискурсі розглядуваної проблеми слід розглянути стан зайнятості 

молоді в Україні. 

В Україні державна молодіжна політика реалізується за умови 

використання певного механізму управління, який залежить, 

насамперед, від стану державного управління як такого в комплексі. 

Такий механізм утворюють державні, суспільні та громадські органи й 

інституції: міністерства, комітети, відомства, організації, асоціації, 

служби соціальної роботи, соціального розвитку та ін. Головну роль в 

управлінні реалізації молодіжної політики виконує уряд, урядові 

установи – міністерства, відомства, їхні підрозділи.  

Молодіжний сегмент ринку праці є цілісним елементом державного 

ринку. Проблеми, пов’язані з пошуком першого робочого місця, 

непристосованість освіти до професійних обов’язків і потреб ринку, брак 

досвіду, невідповідність запитів молоді та пропозицій роботодавців 

посилюють напруженість на ринку праці, а також у стан розчарованості 

приводять негативні коментарі, що характеризують ринок праці. 

Малодієве, як здається, ангажування державного управління, недоліки і 

вади системних рішень, труднощі самого ринку праці, а також світова 

криза загалом схиляють до рефлексії над незвичайно істотною 

проблемою, пов’язаною з підготовленістю дії держави і довіри 

громадян до влади. 

У реалізації державної політики зайнятості будь-якої країни певне 

місце займають служби зайнятості. За майже вісімдесятирічний період 

існування служби зайнятості в міжнародній практиці змінювали свої 

                                                           
140 Prognozowanie zatrudnenia według zawodów – dorobek teoretyczny i wdrożeniowy – świat 
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Szczapa. – Warszawa : Redakcja naukowa Eliżbieta Kryńska, 2011. – 190 s. 
141 Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика 

аналізу : [монографія] / Е. М. Лібанова. – К. : КНЕУ, 2008. – 330 с. 
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функції та повноваження залежно від історичного етапу, економічного 

і соціального розвитку держав, де вони утворювались. Міжнародним 

співтовариством прийнято понад 20 нормативних актів, у яких 

безпосередньо висвітлювалися питання діяльності служб зайнятості. 

Перший нормативний акт, Конвенцію № 2, було ухвалено на першій 

сесії Міжнародної конференції праці в 1919 році. Після цього в різний 

час ухвалювались інші документи. 

Ретроспективний погляд на світовий досвід дозволяє виділити різні 

етапи становлення й розвитку служби зайнятості, що зародилася як 

гуманітарна організація для надання допомоги безробітним. У кінці 40-

х років служба зайнятості починає виконувати роль регулятора ринку 

праці через свої організаційні структури. Оскільки цих можливостей 

виявилося недостатньо, у 60-ті роки служби зайнятості стають 

учасниками розробки й реалізації основних напрямів державної політики 

зайнятості країн. Подальші зміни не торкалися суті діяльності служб 

зайнятості. Функціями, якими вони наділені в різних країнах, є синтезом 

усіх повноважень, що мали на всіх трьох етапах свого розвитку. 

Стосовно служби зайнятості України, то при її створенні було 

враховано світовий досвід і міжнародні норми. Державна служба 

зайнятості була створена відповідно до постанови Ради Міністрів 

Української РСР від 21 грудня 1990 р. № 381 та статті 18 Закону 

України «Про зайнятість населення» для реалізації політики зайнятості 

населення і забезпечення громадянам відповідних гарантій на усій 

території України. Особливістю розвитку служби зайнятості є те, що 

протягом цього періоду відбувалось одночасне створення самої 

служби, законодавчо-нормативної бази реформування і регулювання 

ринку праці. Здійснювалися попереджувальні заходи щодо неминучих 

процесів значного зростання безробіття, набуття необхідного досвіду 

роботи з незайнятим населенням, а також сприяння громадському 

усвідомленню змін у державній політиці зайнятості, що зумовлено 

переходом від політики повної зайнятості до політики сприяння праце-

влаштуванню тих, хто бажає працювати, та соціальному захисту безро-

бітних. Цьому періоду властиві численні труднощі та суперечності. 

Глибокий економічний спад і криза зайнятості в країні є складним 

переплетінням різних процесів: політичних, економічних, соціальних і 

психологічних. Назвемо лише основні з них. 

1. Структурна й технологічна криза економіки, що почала 

проявлятися ще у 70-ті роки і посилилася напередодні розпаду Союзу. 

Її наслідком є неефективність і неконкурентоспроможність української 

економіки. Існує необхідність негайної заміни більшості виробничої 

бази країни. 
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2. Макроекономічні шоки пропозиції (швидкий розрив економічних 

зв’язків, зумовлений розпадом Союзу і планової системи господарювання; 

енергетична криза, спричинена різким зростанням цін на енергоресурси, 

більшість з яких імпортується; необміркована лібералізація зовнішньої 

торгівлі, відсутність розумної протекціоністської політики).  

3. Макроекономічні шоки попиту, спричинені різкими змінами в 

кредитно-грошовій політиці, що призвели до інфляції, низьких реальних 

доходів населення, несправедливого перерозподілу багатства і доходів. 

4. Вичерпання національних інвестицій через неефективність 

(збитковість) інвестиційної діяльності в умовах інфляції, значні обсяги 

малоефективних державних капітальних витрат і надмірні зобов’язання 

уряду з фінансування соціальних програм, гостру нестачу амортизаційних 

відрахувань для відновлення основних фондів, знецінення приватних 

заощаджень населення. 

5. Відсутність на момент проголошення незалежності країни 

системи державних і правових інститутів ринкової економіки, у тому 

числі повна відсутність законодавчої бази, або «правил ринкової гри». 

Необхідно також зважити, що в минулому повністю були відсутніми 

досвід трансформаційного переходу «від соціалізму до капіталізму», 

ринкові інститути, демократичні традиції, поважне ставлення суспільства 

до приватної власності тощо. 

Треба відмітити, що до початку трансформаційних реформ 90-х 

років зайнятість населення в Україні мала такі особливості: 

 концентрація зайнятості на підприємствах державного сектору; 

 жорсткість заробітної плати, спричинена державним контролем 

щодо неї; 

 відносно висока питома вага зайнятих у галузях матеріального 

виробництва (особливо в сільському господарстві та важкій 

промисловості); 

 низький рівень мобільності робочої сили; 

 відсутність законодавства про зайнятість і фактичне невизнання 

безробіття. 

Низький рівень мобільності робочої сили, у свою чергу, окрім 

згадуваної жорсткості зарплати, водночас зумовлювався: законодавчими 

обмеженнями зміни місця роботи (наявність паспортної прописки за 

місцем проживання; облік трудового стажу через трудові книжки; 

обмеження плинності кадрів; залежність значної частини соціальних 

виплат від безперервності трудового стажу тощо); відсутністю ринку 

житла через наявність системи адміністративного розподілу і дефіцит 

житла; наявністю соціальної інфраструктури на підприємствах, що 

надавала широке коло послуг і пільг найманим працівникам (надання 
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житла, медичного обслуговування, санаторно-курортного оздоровлення, 

дитячих дошкільних закладів та інших послуг); вузькою спеціалізацією 

професійної освіти; відсутністю психологічної схильності більшості 

населення до зміни професії та місця проживання. 

Державна служба зайнятості є централізованою структурою спеціаль-

них органів, утворених для комплексного вирішення питань регулювання 

зайнятості населення, професійної орієнтації, працевлаштування і 

соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян. Таким чином, 

на державну службу зайнятості покладається створення умов для 

реалізації права громадян на працю, а також забезпечення соціального 

захисту тимчасово непрацюючих громадян. Така відповідальність 

служби за долі мільйонів громадян і визначає її роль і місце в системі 

ринкових економічних відносин. 

Наступною особливістю перехідного періоду в Україні, що 

негативно впливає на ринок праці й рівень соціальної напруженості, є 

надмірне розшарування населення за доходами і зниження рівня його 

життя. 

За даними ООН заробітна плата в розмірі менше 3 дол. США на 

годину призводить до руйнування людського потенціалу. В Україні 

цей показник забагато нижчий. При цьому мінімальна заробітна плата 

не відповідає мінімальному прожитковому мінімуму, що не стимулює ні 

працівників, ні роботодавців до підвищення кваліфікації і позначається 

відповідно на ціні робочої сили. У країнах із розвинутими ринковими 

відносинами ключовою проблемою для установлення відповідної ціни 

робочої сили є визначення на державному рівні науково обґрунтованих і 

соціально-дієвих абсолютних розмірів і співвідношень між максимальною 

заробітною платою, мінімальною пенсією, соціальною допомогою й 

іншими компенсаційними виплатами. Відповідно до міжнародного 

права, ці співвідношення встановлюються на основі прожиткового 

мінімуму, на який держава орієнтується при визначенні мінімального 

рівня оплати праці (як соціальної норми). Якщо прожитковий мінімум 

характеризує мінімально припустимі умови активного фізичного стану 

людини, то мінімальний споживчий бюджет утворює більш повний 

набір матеріальних і духовних благ, що може бути тільки як орієнтир, 

до якого потрібно поступово наближати рівень доходів населення. 

За даними Держкомстату України половина населення, по суті, 

проживає в борг. Так, 93,6  % населення лише на харчування витрачає від 

54,3 до 116,4  % свого бюджету. Це орієнтує певну частину населення на 

нерегламентовану, «тіньову» й нелегальну зайнятість. Вказані наслідки 

розшарування сімей за доходами негативно впливають на ринок праці, 

розбалансують його, призводять до масової втрати професійних 
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здібностей і навичок через тривале заняття не своєю працею (вчителі, 

інженери, висококваліфіковані робітники займаються перепродажем, 

здаванням у наймання житла, охороною приватних торговельних та 

інших об’єктів тощо). Від рівня доходів населення залежить ступінь 

його трудової активності: чим нижчі доходи, тим (за інших рівних 

умов) відносно більша кількість осіб змушена виходити на ринок праці 

і тим швидше зростає напруженість на ньому. 

Ще одна особливість перехідного періоду – це нехтування місцем і 

роллю ринку праці в ринкових економічних відносинах. Державний 

фонд сприяння зайнятості населення України з лютого 1996 р. втратив 

свій статус самостійної фінансової системи і входив до бюджету, 

внаслідок чого загальмувались заходи щодо активної політики зайнятості, 

мала місце заборгованість виплати допомоги по безробіттю, хоча розмір її 

залишався незначним. Водночас зменшуються надходження коштів до 

фонду, чисельність безробітних зростає як і тривалість безробіття. 

Як свідчать дані (рис. 1) стосовно ВВП, частка загальних надходжень 

коштів Державного фонду сприяння зайнятості населення у 2009 р. 

зменшилися майже наполовину порівняно з 2006-м і становила 0,23  %. 

Питома вага їх витрачання на впровадження заходів активної політики 

зайнятості зменшилася у 2009 р. – у 4,5 рази, у 2012 – у 2,25 рази. 

Виплата допомоги по безробіттю збільшилася відповідно в 1,4 та  

2,4 раза. Утримання державної служби зайнятості за аналізований 

період залишилось на тому ж рівні і дорівнювало 0,05 % від ВВП. 
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Рис. 1. Питома вага надходжень та витрат Державного фонду 

сприяння зайнятості населення до ВВП України за 2006-2012 рр.,  %. 
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Тому останнім часом є проблема, що стосується шансів молодого 

покоління, його перспектив на майбутнє, якості навчання, а також 

привабливості державного ринку праці. Не без уваги залишаються і 

питання про роль державного управління в розв’язанні проблем та 

створенні змін на ринку праці відносно молодих людей.  

Важливим є створення нових робочих місць, приділення особливої 

уваги сільській молоді, молоді з особливими потребами, надання 

соціально-психологічної та юридичної допомоги безробітній молоді. 

Серед негативних тенденцій, що вимагають регуляторного впливу 

держави є: нагальність питання знаходження балансу у сфері 

підготовки кадрів; наявність процесу масового здобуття вищої освіти; 

орієнтація підготовки кадрів не на потреби економіки, а на ажіотажний 

попит молоді на певні спеціальності без урахування реальних 

можливостей працевлаштування; незацікавленість роботодавців у 

працевлаштуванні випускників через те, що молоді спеціалісти 

недостатньою мірою володіють практичними вміннями і навичками 

роботи в умовах конкретного робочого місця на сучасному 

виробництві чи в офісі; низький рівень заробітної плати, що 

пропонують роботодавці молоді. 

Провідною силою регулювання у сфері зайнятості молоді виступає 

держава – через державну службу зайнятості, фонд зайнятості, 

державний фонд сприяння підприємництву. Значення служби 

зайнятості полягає не тільки в наданні відповідних послуг, а й у тому, 

що вона виконує центральну роль у підтримці та розвитку зв’язків між 

усіма елементами політики ринку праці. З цієї причини їй відводиться 

роль центрального інструменту державного впливу на ринок праці. 

Відтак, результативність політики на ринку праці значною мірою 

пов’язана з ефективністю дій державної служби зайнятості.  

Таким чином, визначено, що для ефективного формування 

інституційного забезпечення державного регулювання у сфері 

зайнятості молоді в Україні необхідно вжити заходів із формування 

такої інституційної структури ринку праці, яка сприятиме як 

зниженню загального рівня трансакційних витрат, так і більш 

рівномірному їх розподілу між суб’єктами ринку праці. Важливим 

напрямком державної стратегії щодо занятості молоді та вирішення 

проблем безробіття може стати запозичення досвіду в цій сфері у 

розвинених країн світу, зокрема в Республіки Польща. Так, у Польщі 

діє широкий спектр програм державної підтримки для польської 

молоді щодо працевлаштування та підтримка держави, в виборі 

першого робочого місця, а це може стати пріоритетним для 

імплементації у вітчизняну практику. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ПРАВ  

ТА СВОБОД МІГРАНТІВ В У КРАЇНІ  
 

 

 

Обравши шлях незалежного розвитку і закріпивши це у Конституції, 

Україна підтвердила своє прагнення розвивати і зміцнювати 

демократичну, соціальну, правову державу, одним із основних принципів 

якої є неухильне забезпечення прав і свобод людини. А ставши членом 

Організації Об`єднаних Націй, Україна взяла на себе зобов`язання 

всебічно поважати та захищати основні права людини відповідно до 

Загальної Декларації Прав Людини та інших міжнародно-правових 

документів, які вона ратифікувала.  

Аналізуючи нормативно-правове забезпечення розробки та реалізації 
державної міграційної політики, слід зазначити, що процес її формування 
розпочався в Україні з моменту проголошення незалежності Декларацією 
про державний суверенітет, прийнятою Верховною Радою України 16 
липня 1990 р., де серед іншого було проголошено, що Україна бере на 
себе повноваження та забов’язання регулювати усі види міграційних 
процесів. Пізніше Конституцією України 1996 року було законодавчо 
закріплено усі найважливіші постулати та принципи державної 
міграційної політики країни, серед яких гарантії всебічного захисту 
українських громадян, які перебувають за кордоном (стаття 25); свободи 
пересування, вільного вибору місця проживання та права вільно 
залишати територію України (стаття 33); рівності прав і свобод іноземців, 
які на законних підставах перебувають в Україні, можливість іммігрувати 
в Україну або отримати тут притулок (стаття 26)

142
. 

На основі Конституції концептуальні засади міграційної політики 
як невід’ємної частини соціальної політики держави були пізніше 
сформульовані у відповідному Указі Президента України від 18 жовтня 
1997 року. Цей нормативно-правовий акт юридично закріплював такі 
постулати міграційної політики нашої держави:  

1. Забезпечення права вільного в’їзду в Україну та виїзду з неї 
громадян України разом із гарантією всебічного захисту власних 
підданих під час їхнього перебування закордоном з боку держави та 
численних консульських служб. 

                                                           
142 Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141. 
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2. Активне та цілеспрямоване сприяння процесам репатріації та 

подальшої інтеграції осіб, що добровільно повернулися на Батьківщину, у 

соціально-економічне, культурне та політичне життя країни.  

3. Регулювання процесів тимчасового перебування та імміграції 

в Україну іноземців та осіб без громадянства разом із юридичним 

забезпеченням правового механізму надання статусу біженця та 

тимчасового захисту. 

4. Забезпечення рівності усіх іноземців та осіб без громадянства, 

які на законних підставах перебувають на території Україні перед 

національним міграційним законодавством та гарантований захист їх 

прав, свобод та правомірних інтересів
143

. 

Проаналізувавши Указ Президента України «Про основні засади 

державноміграційної політики», ми дійшли до висновку, що його 

важливою ознакою є диференційований підхід до регулювання 

правового статусу різних категорій мігрантів відповідно до актуальних 

проблем та інтересів держави, норм національного законодавства та 

міжнародних зобов’язань України. Окрім прокламативної частини, 

документ також містив конкретні завдання до їх реалізації, які повинні 

були служити орієнтиром для цілеспрямованого, послідовного та 

комплексного координування роботи відповідних органів виконавчої 

влади в цьому напрямку державної політики. Важливо підкреслити, що 

цей документ мав надзвичайну вагу для розбудови програми розвитку 

міграційного вектора молодої держави, оскільки саме там було 

проголошено необхідність створення усіх необхідних юридичних умов 

для повернення громадянства України колишнім репатріантам та 

відновлення прав і законних інтересів депортованих раніше осіб, 

розробку відповідних державних програм та укладення міждержавних 

угод з метою всебічного захисту інтересів різних категорій мігрантів, 

регулювання тимчасового перебування на території України та 

імміграції до країни іноземців та осіб без громадянства за допомогою 

введення системи диференційованих квот, запобігання випадків 

неврегульованої (нелегальної міграції) та комплексна боротьба із 

вчиненням злочину «торгівля людьми або інша оплатна передача 

людини» тощо.  

Ухвалена Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Конституція 

України, норми якої є нормами прямої дії, проголосила, що «людина, її 

життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою 

соціальною цінністю». Основний закон нашої держави визначає 

                                                           
143 Питання Державної Міграційної Служби України : Указ Президента України № 405 

від 6 квітня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.  
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дотримання і захист прав і свободи людини як пріоритетний напрям 

державної політики та проголошує юридичний постулат, що їх 

утвердження і забезпечення є головним обов’язком уряду. Ці 

положення повністю узгоджуються зі ст. 9 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права, а також ст. 3 Загальної декларації прав 

людини, які проголошують, що «кожна людина має право на свободу і 

особисту недоторканність». Законними обмеженнями цього права 

визнано лише арешт, затримання та позбавлення волі особи в порядку, 

передбаченому законом. Відтворення ст. 3 Конвенції «Проти катувань 

та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 

поводження і покарання», міститься в ч. 2 ст. 28 Конституції України і 

звучить так: «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи 

покаранню»
144

. 

Говорячи про сучасні моделі регулювання міграційних процесів у 

світі та Україні зокрема, слід зазначити, що наразі існують два рівні  

1) міжнародний;  

2) національний (тобто безпосередня міграційна політика держави). 

На міждержавному рівні регулювання міграційних процесів базується 

на нормах та принципах міжнародного права. Його основними джерелами 

є міжнародні угоди стосовно правового режиму перетину державних 

кордонів, імміграції, протидії неврегульованої міграції та вчинення 

злочину «торгівля людьми», найманої праці осіб закордоном, соціального 

та правового захисту прав та законних інтересів мігрантів тощо. Генезис 

сучасного типу регулювання міграційних процесів зумовлений розвитком 

системи міжнародного права, зокрема у сфері захисту прав та свобод 

людини і регулювання трудових відносин. Важливо зазначити, що 

міжнародно-правові акти складають універсальну систему захисту 

прав людини, постулати якої є обов’язковими для дотримання всіма 

країнами та урядами, що їх ратифікували та імплементували у власне 

законодавство. Хотілося б підкреслити, що з активізацією світових 

глобалізаційних процесів питання ефективного регулювання міжнародної 

міграції вийшло на якісно новий – регіональний рівень.  
На міжнародному рівні Україна бере активну участь у багатосторонній 

та двосторонній співпраці в досліджуваній сфері. Так, міжнародне 

співробітництво України у сфері боротьби з неврегульованою міграцією 

                                                           
144 Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, 

Першого протоколу і протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 
17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. –1997. – № 40. – С. 263. 
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та забезпечення дотримання прав та законних свобод мігрантів 

провадиться на трьох основних рівнях: 

1) у рамках участі України в діяльності міжнародних організацій; 

2) у рамках виконання зобов’язань за універсальними між народ-

ними конвенціями у сфері захисту прав та свобод людини; 

3) у рамках двосторонніх та багатосторонніх регіональних міжна-

родних договорів, спрямованих на боротьбу з міжнародною 

злочинністю та нелегальною міграцією
145

. 

Цілком закономірним з нашої точки зору стало підвищення ролі 

міжнародних організацій у розв’язанні проблем та вирішенні питань, 

пов’язаних із регулюванням міжнародної міграції, в умовах дедалі 

зростаючої світової глобалізації. Провідними міжнародними організа-

ціями, що на сьогодні забезпечують повноцінне функціонування та 

перебіг міжнародних міграційних процесів та тісно співпрацюють з 

Україною, є [1; 3]:  

1) Організація Об’єднаних Націй; 

2) Міжнародна організація міграції (спеціалізована міжурядова 

установа, яка діє у структурі ООН); 

3) Міжнародна організація праці (спеціалізоване агентство системи 

ООН).  

Нормативно-правовою та законодавчою базою вищенаведеної 

кооперації слугують підписані у двосторонньому порядку Меморандум 

про взаєморозуміння між Урядом України та Міжнародною організацією 

праці та Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством 

соціальної політики України, Всеукраїнським об’єднанням профспілок та 

Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців та Міжнародною 

організацією праці щодо програми гідної праці на 2012-2015 роки
146

. 

Окрім діяльності вищезазначених спеціалізованих інститутів та 

органів міжнародного права, певних питань та аспектів регулювання 

міграції на території України стосуються також повноваження Організації 

Кооперації та Безпеки Європи (зокрема з огляду на протидію вчиненню 

злочину «торгівля людьми» та дотримання верховенства права), 

Представництво верховного комісара ЄС з прав людини, Комітет із прав 

біженців тощо. Слід підкреслити, що багатостороннє співробітництво у 

рамках участі в діяльності різноманітних міжнародних організацій та у 

рамках виконання державами їхніх зобов’язань за універсальними 

                                                           
145 Плахотнюк Н. Міжнародно-правові аспекти співробітництва держав  у боротьбі із 

нелегальною міграцією / Н. Плахотнюк // Голос України. – № 23. – С. 10. 
146 Про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та 
Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні: Угода від 

15.09.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.  
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багатосторонніми договорами охоплює не лише безпосередню 

координацію спільних дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей 

договорів, а також постійний обмін інформацією щодо ефективних 

методів та стратегій захисту прав людини, які застосовуються державами-

учасницями. Один із способів поширення такої інформації – подання 

державою спеціально створеним у рамках системи ООН та у рамках 

міжнародних договорів органам моніторингу її звітів та доповідей про 

діяльність щодо імплементації положень окремих міжнародно-

правових актів. Своєчасне подання Україною різноманітних загальних 

періодичних та спеціальних тематичних доповідей допоміжним органам 

системи ООН (Комісія з прав людини, Комісія з питань становища жінок, 

Комісія з питань запобігання злочинам та питань кримінального 

правосуддя) та конвенційним органам контролю (Комітет з прав 

людини, Комітет з питань ліквідації дискримінації щодо жінок та 

Комітет з прав дитини) сприяє піднесенню авторитету нашої держави 

з-поміж міжнародної спільноти. Важливим аспектом міжнародного 

співробітництва у сфері забезпечення прав та законних інтересів мігранта 

є плідна співпраця українського уряду з такими міжнародними 

неурядовими правозахисними організаціями, як «Ла Страда», «Карітас» 

та іншими
147

. 

Щодо виконання зобов’язань України за універсальними 

міжнародними конвенціями у сфері захисту прав людини загалом та 

мігранта зокрема ми вважаємо за важливе підкреслити той факт, що 

відповідно до ст. 92 Конституції усі демографічні і міграційні процеси, які 

відбуваються у державі, регулюються виключно національним 

законодавством України і винятково локальними законами встановлю-

ються порядок утворення і функціонування територіальних зон, що мають 

спеціальний міграційний режим. Можливість використання принципів та 

приписів міжнародних юридичних норм у національному законодавстві 

України регламентується частиною першою статті 9 Конституції України 

та Законом України «Про міжнародні договори України». Так, для того 

щоб мати повну юридичну силу на території України та стати 

інтегрованою частиною національного законодавства, всі міжнародні 

договори та угоди повинні пройти через механізм отриманні згоди на 

обов’язковість їх застосування та впровадження Верховною Радою.
148

 

                                                           
147 Книш С. Особливості міжнародно-правового механізму у боротьбі з нелегальною 
міграцією в сучасних умовах / С. Книш // Підприємництво, господарство і право. – 
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міграційної політики / С. Мосьондз // Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею 
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Ми хотіли би зазначити, що з моменту набуття незалежності 

Україна ратифікувала більшість інтернаціональних конвенцій та угод у 

сфері захисту прав мігрантів та залучила універсальні норми та 

принципи міжнародного міграційного права у власне законодавство. 

Зокрема, йдеться про Загальну декларацію прав людини, Європейську 

конвенцiю про захист прав та основних свобод людини Конвенцію 

про статус біженців, Міжнародний пакт про громадянські та політичні 

права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 

Міжнародну конвенцію про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, 

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію 

Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 

злочинності, Конвенцiю про запобiгання тортурам та нелюдському або 

такому, що принижує гiднiсть, поводженню чи покаранню, Європейську 

конвенцію про правовий статус трудівників-мігрантів, Конвенцію Ради 

Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, Конвенцію про 

правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-

учасниць Співдружності Незалежних Держав, Угоду між Україною та 

Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, Угоду про 

співробітництво між Міністерством соціальної політики України та 

Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. 

Особливе місце в цьому переліку посідає Конвенція Організації 

Обєднаних Націй про захист прав мігрантів-працівників та членів їхніх 

сімей. Норми і принципи Статуту ООН відображають основоположні 

засади міжнародної політики країн-членів щодо захисту прав і свобод 

людини, порушення яких розглядається як безпосередня спроба 

посягнути на стабільність світового міграційного правопорядку
149

. 

Двосторонні міждержавні договори, укладені між Україною і 

урядами інших країн, являють собою дуже важливе джерело 

міжнародного права та інструмент забезпечення прав та законних 

інтересів мігрантів, боротьби із вчиненням злочину «торгівля людьми» та 

запобіганню перебігу неврегульованих міграційних процесів. Станом 

на січень 2014 року урядом України підписані такі міждержавні договори 

та домовленості: Угода між Україною та Іспанією щодо врегулювання та 

упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами; 

Угода між Україною та Португальською Республікою про тимчасову 

міграцію громадян України для роботи в Португальській Республіці; 
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Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про трудову 

діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки 

Вірменія, які працюють за межами своїх держав; Угода між Урядом 

України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне 

працевлаштування громадян та їх соціальний захист; Угода між Урядом 

України і Урядом Латвійської Республіки про трудову діяльність та 

соціальний захист осіб, які постійно проживають в Україні та Латвії і 

працюють на територіях обох держав; Угода між Урядом України та 

Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний 

захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за 

межами кордонів своїх держав; Угода між Урядом України і Урядом 

Республіки Польща про взаємне працевлаштування працівників; Угода 

між Урядом України та Урядом Російської Федерації про трудову 

діяльність і соціальний захист громадян Росії та України, які працюють за 

межами кордонів своїх держав; Угода між Міністерством праці та 

соціальної політики України та Міністерством праці та соціального 

захисту населення Азербайджанської Республіки про співробітництво в 

галузі праці, зайнятості та соціального захисту; Спільний протокол 

намірів про співробітництво між Міністерством праці та соціальної 

політики України та Федеральним міністерством праці, соціального 

забезпечення та захисту прав споживачів Республіки Австрія у сфері 

праці та соціальної політики; Меморандум про взаєморозуміння між 

Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством 

праці, охорони здоров’я та соціального захисту Грузії у сфері праці та 

соціального забезпечення; Декларація між Міністерством праці та 

соціальної політики України та Федеральним Міністерством зайнятості та 

праці Королівства Бельгія про співробітництво в галузі праці; 

Меморандум про співробітництво між Міністерством праці та 

соціальної політики України та Міністерством праці та соціальної 

політики Республіки Болгарія; Меморандум про співробітництво між 

Міністерством праці та соціальної політики України і Міністерством 

розвитку людських ресурсів Канади у сфері праці та соціального 

захисту; Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці 

та соціальної політики України та Міністерством праці Китайської 

Народної Республіки у співробітництві в сфері праці та соціального 

забезпечення; Угода між Міністерством праці та соціальної політики 

України та Міністерством соціального захисту й праці Литовської 

Республіки про співробітництво у сфері соціальної й трудової політики; 

Угода між Міністерством праці та соціальної політики України та 

Міністерством праці, соціальних справ і сім’ї Словацької Республіки 

про співробітництво у сфері праці, зайнятості та соціальної політики; 
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Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та 

соціальної політики України та Міністерством праці Сполучених Штатів 

Америки; Угода між Міністерством праці України та Міністерством праці 

і соціальних справ Чеської Республіки про співробітництво в галузі праці 

і зайнятості тощо
150

. 

Важливим досягненням для української зовнішньої політики і 

дипломатії стало підписання угоди про реадмісію осіб з Європейським 

Союзом у 1997 році, що була ратифікована Верховною Радою України 

15 січня 2008 р. Цей міжнародно-правовий акт регулює процедури, 

пов’язані з ідентифікацією та поверненням громадян третіх країн та 

осіб без громадянства, які незаконно в’їхали на територію України або 

держави-члена ЄС, до держав їхнього походження або постійного 

проживання. Документом передбачені звичайна і прискорена процедури 

реадмісії, визначаються документи, що підтверджують походження 

нелегального мігранта, встановлюються часові рамки виконання 

процедури реадмісії тощо. Хотілося б підкреслити, що нагальна потреба в 

укладенні цієї угоди була зумовлена необхідністю посилення плідної 

співпраці та активізації спільної протидії процесам нелегальній міграції з 

боку урядів України та держав-членів Європейського Союзу. З огляду 

на це особливого значення сьогодні набуває належне управління 

міграційними процесами як на інституційному, так і на законодавчому 

рівнях
151

. 

Що стосується рівня залучення України у процеси повернення 

нелегальних мігрантів до країн їхнього проживання, ми можемо 

відзначити, що українським урядом були підписані двосторонні 

домовленості та угоди про реадмісію з 17 країнами в індивідуальному 

порядку, серед яких: Росія, Грузія, Молдова, Узбекистан, Туркменістан, 

Вірменія, В’єтнам, Угорщина, Польща, Словаччина, Литва, Латвія, 

Болгарія, Швейцарія, Туреччина, Данія, Угорщина. Активні переговори 

про майбутнє підписання аналогічних угод наразі ведуться з урядами 

таких країн СНД, як Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, 

Таджикистан та держав, громадяни яких складають найвищий «ступінь 

ризику» нелегальної імміграції в Україну, прибуття з метою отримання 

юридичного статусу біженця або особи, що потребує тимчасового 

захисту або ж транзитного перетину її території на шляху прямування 

                                                           
150 Мосьондз С. Протидія нелегальній міграції у контексті здійснення державної 

міграційної політики / С. Мосьондз // Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею 

людьми / Відп. редактори : Я. Ю. Кондратьєв, Ю. І. Римаренко. – К., 2004. – С. 57–60. 
151 Угода про реадмісію осіб між Україною та Європейським Співтовариством від 

18.06.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.  
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до Європейського Союзу. Тут ми в основному говоримо про 

Бангладеш, Індію, Ірак, Іран, Китай, Афганістан, Шрі-Ланку та Ліван.  

У Плані дій з лібералізації візового режиму, наданому Україні на 

саміті Україна-ЄС у листопаді 2010 р., міграційні питання зводяться 

переважно до вирішення проблем нелегальної міграції та реадмісії. У 

той же час, виконання цього Плану, крім встановлення можливості 

безвізових поїздок, сприятиме легалізації міграційних процесів в Україні 

[16]. 

Відповідно до цього документа, Указом Президента України від 

22 квітня 2011 року затверджено Національний план з виконання 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 

для України. У Плані визначені детальні заходи відповідно до цілей, 

відповідальні міністерства та відомства і строки виконання. Основні 

етапи виконання Плану включають: 

 запровадження документів України для виїзду за кордон з 

електронним носієм біометричної інформації; 

 співробітництво з ЄС щодо обміну зразками документів, які 

посвідчують особу, та з питань безпеки таких документів; 

 здійснення заходів, пов’язаних з облаштуванням та реконструк-
цією державного кордону України, розвитком Державної прикордонної 
служби України; 

 активізацію міжвідомчого співробітництва між правоохоронними 
та іншими державними органами, що задіяні в управлінні кордонами, 
зокрема у виявленні та розслідуванні правопорушень, скоєних на 
кордоні України; 

 ухвалення законодавчих актів щодо вдосконалення міграційної 
політики в частині оптимізації роботи органів виконавчої влади 
України, відповідальних за міграційну політику; 

 здійснення заходів щодо соціальної підтримки та захисту прав 
громадян України, які повертаються в Україну добровільно або згідно 
з Угодою між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію 
осіб; 

 забезпечення моніторингу міграційної ситуації, активізації 
боротьби з нелегальною міграцією та виявлення нелегальних мігрантів 
в Україні, а також укладення з державами походження (транзиту) 
нелегальних мігрантів міжнародних договорів про реадмісію осіб; 

 схвалення Концепції міграційної політики України з метою 
проведення ефективної міграційної політики та затвердження заходів 
щодо її реалізації; 

 розробку та затвердження нормативно-правових актів у сфері 
управління міграцією, забезпечення виконання вимог законодавства 
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щодо надання притулку, створення інфраструктури для тимчасового 
розміщення біженців та нелегальних мігрантів; 

 схвалення Концепції державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю та розроблення плану заходів з її реалізації; 

 удосконалення законодавства щодо захисту персональних даних; 

 забезпечення захисту прав громадян України, іноземців та осіб 

без громадянства на свободу пересування територією України; 

 схвалення Стратегії боротьби з дискримінацією в Україні
152

. 

Відповідно до вимог Європейського Союзу щодо встановлення 

безвізового режиму з Україною: 

1) у 2011 році: 

 ухвалено Закон України «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту», згідно з яким врегульовується 

статус осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та 

розширюються права біженців та осіб, які потребують додаткового 

захисту; 

 удосконалено Закон України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства», де затверджений порядок врахування 

біометричних даних при в’їзді та виїзді з України, визначено підстави і 

порядок видачі посвідки на тимчасове проживання; 

2) у 2012 році: 

 ухвалено Закон України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні», яким встановлюється механізм забезпечення 

запобігання та протидії дискримінації, дія якого поширюється на всіх 

осіб, які перебувають на території України. 

 ухвалено Закон України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвід-

чують особу чи її спеціальний статус», згідно з яким встановлюється 

порядок оформлення та видачі документів, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України (у тому числі паспорта 

громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон), і документів, що посвідчують особу та підтверджують її 

спеціальний статус (у тому числі посвідки на постійне проживання, 

посвідки на тимчасове проживання, картки мігранта й посвідчення 

біженця).  

Нормативно-правову основу протидії нелегальній міграції, 
боротьби із вчиненням злочину «торгівля людьми» та забезпечення 
дотримання прав, свобод та законних інтересів мігрантів в Україні на 

                                                           
152 Питання Державної Міграційної Служби України : Указ Президента України № 405 
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сьогодні, окрім конституційних норм, становлять такі закони: «Про 
громадянство України», «Про правовій статус іноземців та осіб без 
громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту», «Про імміграцію», «Про державний кордон 
України», «Про прикордонний контроль», «Про порядок виїзду та в’їзду в 
Україну громадян України», «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією», «Про протидію 
торгівлі людьми»; Укази Президента України: «Про Державну Міграційну 
Службу України», «Про Концепцію державної міграційної політики», 
Розпорядження та накази Кабінету Міністрів України: «Про затвердження 
Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики», 
«Про затвердження Порядку провадження за заявами іноземців та осіб без 
громадянства про добровільне повернення», «Про схвалення Концепції 
інтегрованого управління кордонами», «Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами», Наказ 
Міністерства Внутрішніх справ України та Адміністрації Державної 
Прикордонної Служби України «Про затвердження Інструкції про 
реадмісію осіб», Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми», 
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 
Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на 
період до 2015 року», Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо інтеграції мігрантів в 
українське суспільство на 2011-2015 роки» та ін.

153
. 

Юридичні норми Конституції України та Закону «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» забороняють дискримінацію 
людей за будь-якими ознаками, в тому числі й на основі країни їхнього 
походження та приналежності до громадянства певної країни, нації, 
етносу. Більш того, у вищезазначених нормативно-правових актах 
закріплена гарантія надання громадянам інших країн та осіб без 
громадянства, які на постійній основі проживають на території України, 
права на повагу до їхньої людської гідності, особисту недоторканість, 
недоторканість житла, забезпечення таємниці листування, телефонних, 
розмов та телеграм а також невтручання в особисте та сімейне життя.  

У Законі «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
юридично закріплені не лише правила в’їзду та виїзду іноземців на та з 
території України та режим їхнього тимчасового перебування у країні, 
але й низка прав, обов’язків та законних інтересів вищезазначених осіб. 

                                                           
153 Мосьондз С. Протидія нелегальній міграції у контексті здійснення державної 
міграційної політики / С. Мосьондз // Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею 

людьми / Відп. редактори : Я. Ю. Кондратьєв, Ю. І. Римаренко. – К., 2004. – С. 57–60. 

http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/on-the-national-coordinator-in-combating-human-trafficking.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/on-the-national-coordinator-in-combating-human-trafficking.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B82.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B82.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/on-the-state-migration-policy-concept.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/on-approval-of-the-action-plan-to-implement-the-state-migration-policy-concept.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/on-approval-of-the-action-plan-to-implement-the-state-migration-policy-concept.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BC%D1%83-1.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BC%D1%83-1.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/on-approval-of-the-integrated-border-management-concept.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/on-approval-of-the-integrated-border-management-concept.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/on-approval-of-the-action-plan-to-implement-the-integrated-border-management-concept.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/on-approval-of-the-action-plan-to-implement-the-integrated-border-management-concept.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/and-the-administration-of-the-state-border-guard-service-of-ukraine.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/and-the-administration-of-the-state-border-guard-service-of-ukraine.html
http://iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-related-legislation-ukr/and-the-administration-of-the-state-border-guard-service-of-ukraine.html
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Закони «Про громадянство України» та «Про імміграцію» регла-
ментують процедуру переїзду іноземних громадян та осіб без 
громадянства на постійне місце проживання з подальшим отриманням 
громадянства нашої держави. Закон «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту» містить правила, приписи та 
положення щодо механізму отримання апатридами юридичного статусу 
біженця та правового захисту на території України. Одними з 
найважливіших нормативно-правових актів, які регулюють режим 
перетину особами державного кордону та слугують юридичною основою 
забезпечення процесів законної міграції та легального переміщення 
людей є Закони «Про державний кордон України», «Про прикордонний 
контроль», «Про порядок виїзду та в’їзду в Україну громадян України».  

Національне законодавство України узгоджується із міжнародно-

правовими нормами та стандартами щодо захисту прав та дотримання 

законних інтересів трудових мігрантів, що закріплені в Конвенції ООН 

про захист прав мігрантів-працівників та членів їхніх сімей, 

Європейській Конвенції про правовий статус трудящих мігрантів, 

Конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей 

держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та Угоди про 

співробітництво у галузі трудової міграції та соціального захисту 

трудівників-мігрантів в рамках СНД. Стаття 42 Закону України «Про 

зайнятість» передбачає, що іноземці, особи без громадянства та 

біженці, які постійно та на законних підставах проживають у країні, 

підпадають під національний режим працевлаштування та виконання 

професійної діяльності в разі, якщо немає спеціальної угоди між 

Україною та урядом іноземної держави стосовно врегулювання цього 

питання. Це означає, що вищезазначені особи можуть бути найняті як 

працівники за тими ж правовими підставами і на рівних умовах з 

громадянами України і цей процес регулюються національним 

законодавством з питань зайнятості, яке складається з Кодексу законів 

про працю та Закону «Про зайнятість». Ми повинні підкреслити, що 

іноземці, які проживають в Україні на підставі дійсного дозволу на 

працевлаштування і легально, здійснюють свою професійну діяльність 

відповідно до трудового договору, мають вільний доступ до всіх 

соціальних гарантій у сфері найманої праці на рівних законних 

підставах разом із громадянами України, а саме право на щорічну 

оплачувану відпустку, лікарняні, відпустку у зв’язку з вагітністю, 

пологами та доглядом за дитиною, належні і безпечні умови праці, 

охорону здоров’я, медичну допомогу та пенсію. Вищезазначені 

законні інтереси працівників-мігрантів проголошується і регулюється 

Кодексом законів про працю України. 
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Важливим кроком і позитивним зрушенням у розвитку міграційного 

законодавства нашої держави стало затвердження Указом Президента 

України від 30 травня 2011 року Концепції державної міграційної 

політики, що стала першою комплексною програмою в історії країни з 

моменту проголошення незалежності, яка б чітко регламентувала усі 

стратегічні цілі, завдання, механізми, принципи і стандарти забезпечення 

прав і свобод громадян та іноземців у сфері міграційних переміщень та 

імміграції. 

Відповідно до вищезгаданої державної програми, на міграційну 

політику України покладені такі завдання та функції:  

1) забезпечення виконання конституційної гарантії щодо вільного 

пересування громадян України через державний кордон на законних 

підставах та запобігання прецедентів нелегальної міграції; 

2) усебічний захист прав та законних інтересів українських 

громадян, що тимчасово або перманентно перебувають закордоном; 

3) здійснення контролю за імміграцією іноземців в Україну та 

закріплення правового статусу тих іноземних громадян, які на 

законних підставах перебувають на території нашої держави; 

4) гарантії надання притулку біженцям та особам без громадянства 

відповідно до міжнародно-правових забов’язань України
154

. 

                                                           
154 Про Концепцію державної міграційної політики. Указ президента України від 

30 травня 2011 р. № 622/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.president.gov.ua/documents/13642.html?PrintVersion. 

http://www.president.gov.ua/documents/13642.html?PrintVersion
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
 

 

 

Одним із пріоритетних шляхів розвитку нашої держави на порозі 

ХХІ століття визнано інтеграцію до Європейського співтовариства. 

Досягнення нашою країною соціально-економічного рівня високо-

розвинутих держав світу постає через адаптацію її до умов соціально 

орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в європейський 

освітній простір.  

 На початку XXI століття підвищився інтерес до вивчення проблем 

молоді в більшості країн Європи, що, починаючи з другої половини 

ХХ століття, обрали стратегію співпраці з молодим поколінням у 

форматі молодіжних об’єднань за інтересами та напрямами діяльності. 

Крім того, така співпраця зосереджувалась на вирішенні як власних 

внутрішніх проблем, так і зовнішніх проблем у форматі спільних 

рішень з Європейським Союзом. 

Особлива увага як сучасних, так і зарубіжних дослідників, науковців, 

політичних та громадських діячів до молодіжної проблематики є одним із 

показників якості розвитку суспільства. Так, питання щодо молодіжної 

політики та діяльності молодіжних громадських організацій в країнах 

Європейського Союзу як аспекту європейської соціальної політики в 

умовах глобалізації досліджували А. Турен, В. Рукавишников, 

Л. Халман, В. Мошняга, М. Каргалова, О. Холстова, Н. Лукша та ін. 

Питанням вивчення теорії та практики молодіжної політики в країнах 

Європи надавали увагу такі західноєвропейські дослідники, як Р. Томсон, 

Д. Рош, С. Такер, А. Счізеротто, Г. Гаспероні, Д. Галлі, С. Паугам, 

К. Мантгейм, К. Лазос, Ф. Мюллер та інші.  

У свою чергу, на українських теренах питання вдосконалення системи 
правового захисту молоді, діяльності молодіжних громадських 
організацій та становлення державної молодіжної політики взагалі 
базуються на дослідженні таких українських учених: М. Перепелиці, 
М. Головенька, М. Головатого, М. Багмета, Є. Бородіна, С. Сороки, 
В. Ярошенко та інших. Науковці С. Толстоухова, К. Плоский, В. Барабаш, 
Н. Черниш, О. Кулик, O. Мошнягул у своїх працях досліджують сучасні 
соціальні та правові аспекти реалізації молодіжної політики в Україні 
та за кордоном. Захищені кандидатські та докторські дисертації, в яких 
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досліджуються окремі аспекти формування і реалізації державної 
молодіжної політики, соціалізації молоді (Л. Кривачук, Г. Коваль, 
А. Мінаєв, Ю. Поліщук, М. Дідух, В. Шульга, Ю. Криворученко, 
Ю. Щотова, Н. Юрій, та ін.). Ці дослідження є значним внеском у 
теорію, методологію та практику реалізації молодіжної політики як у 
країнах Європейського Союзу, так і в Україні.  

Отже, варто сказати, що надзвичайно корисним є вивчення досвіду 
функціонування молодіжної політики в зарубіжних країнах, зокрема в 
розвинених країнах Європейського Союзу, оскільки розуміння основних 
принципів європейської молодіжної політики і вивчення досвіду її 
реалізації окремими європейськими інститутами можуть мати істотне 
значення для розробки ефективної національної молодіжної політики в 
Україні. 

Події в молодіжній сфері більшою мірою є відповідальністю 
державних, регіональних і місцевих органів влади країн-членів 
Європейського Союзу. Однак, при більш детальному розгляді Договору 
Європейського Союзу (TEU), Договору про створення Європейського 
Співтовариства (ТЕС), виявляється факт поширення Європейського 
виміру у справах молоді в значній кількості областей дії Співтовариства. 
Ці питання входять до компетенції інституцій та структур Європейського 
Союзу: Європейської комісії, Європейського парламенту, Європейського 
соціально-економічного комітету, Комітету регіонів, Комітету у 
справах молоді, Молодіжного форуму Європейського Союзу. 

У частині європейських країн молодіжна політика, робота з молоддю 
та молодіжне законодавство є елементами добре структурованого та 
визначеного молодіжного сектора, інші країни – не виокремлюють 
молодіжний сектор як окремий напрям діяльності держави, у них 
молодіжна політика та молодіжне законодавство є складовими 
традиційних напрямів законодавств соціального, освітнього, культурного 
чи охорони здоров’я

155
.  

Охарактеризуємо ключові події, які дали поштовх для розвитку 
молодіжної політики країн Європейського Союзу. Так, Європейською 
комісією у 2001 р. була ухвалена Біла Книга молоді «Новий імпульс 
для європейської моделі», в якій надається інформація про розвиток 
нових форм європейського управління. Модернізація європейської 
громадської політики базується на п’яти загальних принципах: 
відкритості, участі, відповідальності, ефективності й згуртованості

156
. 

                                                           
155 Рудницька Р. М. Механізми державного управління: сутність і зміст / Р. М. Рудницька ; 

за наук. ред. д.е.н., проф. М. Д. Лесечка, к.е.н., доц. А. О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ 

НАДУ, 2006. – 28 с. 
156 Молодіжна політика Європейського Союзу. – Донецьк : Донецький молодіжний 

дебатний центр, 2006. – С. 40.  
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Основою ухвалення Білої книги була допомога ЄС у створенні нового 
механізму співробітництва в молодіжній сфері, для задоволення 
прагнень та сподівань молодого покоління

157
.  

У березні 2005 р. був ухвалений Європейський Пакт в інтересах 

молоді як частина Лісабонської стратегії зайнятості та зростання. Мета 

цього документа –розвивати участь молоді в освіті та професійній 

підготовці, соціальній інтеграції молоді в суспільство. Згодом, у 2007 р. у 

своєму комюніке «Сприяння повноцінній участі молоді в освіті, 

зайнятості та суспільстві», Комісія акцентувала увагу на тісній 

комунікації в усіх сферах задля створення умов для розвитку молодіжної 

сфери
158

. Тобто завдяки прийнятому документу було запропоновано 

низку нових пропозицій, ініціатив та механізмів, що поєднують освіту, 

зайнятість та участь молоді в європейських політичних процесах. 

Відомою програмою є «Молодь в дії», ухвалена у 2006 р. на період 

2007-2013 рр. Вона є сучасним продовженням попередніх програм дій 

ЄС, а саме «Молодь для Європи» (1988 р.), волонтерська програма 

«Європейська волонтерська служба» (1996 р.). Але у 2000 р. вище-

зазначені програми були об’єднанні в спільну програму «Молодь в дії». 

Отже, ціллю програми «Молодь в дії» є сприяння активному євро-

пейському співробітництву у сфері молодіжної політики та укріплення 

громадянської позиції молоді.  

На сьогодні, у країнах Європейського Союзу діє нова стратегія ЄС 

стосовно перспективи розвитку молодіжної сфери на період 2010-2018 рр. 

«Стратегія для молоді: інвестиції та розширення можливостей», 

ухвалена 27 листопада 2009 р. за підсумками проведення конструктивного 

діалогу, в якому взяли участь приблизно 40 тисяч молодих громадян. 

Зазначена стратегія визначає дві основні цілі європейської співпраці в 

області молодіжної політики до 2018 р.:  

а) створювати все більше рівних можливостей для молоді у сфері 

освіти і працевлаштування;  
б) заохочення активної громадянської позиції та соціальної 

інтеграції
159

. Зауважимо, що на найближчу перспективу встановлені такі 

                                                           
157 Овчар О. М. Сучасні тенденції молодіжної політики Європейського Союзу: досвід для 
України [Електронний ресурс] / О. М. Овчар, М. О. Галаган. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/tppd/20107/zmist/R_2/11Ovchar.pdf. 
158 Europian Commission, Promoting young peoples full participation in education, 
employment and society Brussele, 5.9.2007 COM (2007) 498 final [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/.../site/en/com2007_0498en01.pdf. 
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пріоритети щодо соціальної інтеграції, роботи з молоддю, підвищення 
зацікавленості та активної громадянської позиції та зайнятості молоді. 

Молодь як майбутнє європейського континенту, привертає 
надзвичайно велику увагу Ради Європи, про що свідчить наявність 
значної кількості документів, прийнятих цією організацією та 
спрямованих на оптимізацію молодіжної політики в регіоні. Особливої 
уваги у процесі реалізації молодіжної політики в країнах Європи, 
заслуговує Європейська хартія про участь молоді в муніципальному та 
регіональному житті. У структурі Секретаріату Ради Європи діє 
Директорат з питань молоді та спорту. Найважливіші рішення щодо 
змісту молодіжної політики в Європі ухвалюються на регулярних 
Європейських Конференціях міністрів у справах молоді. Із 70-х років 
XX ст. існує Європейський молодіжний фонд, створений для фінансу-
вання молодіжних проектів та програм, що здійснюються в масштабах 
регіону, під егідою РЄ було відкрито два Європейські молодіжні 
центри

160
.  

Також варто зазначити, що важливу роль у розвитку молодіжної 
політики на світовому рівні відіграє Організація Об’єднаних Націй 
(ООН), яка ухвалила низку документів, що проголошували нові 
принципи у стосунках із молоддю та стали засадничими для розбудови 
молодіжної політики в країнах-членах ЄС. 

Наявна кількість досліджень у молодіжній сфері свідчать про те, що у 
країнах Європи, визначених як такі, що мають молодіжну політику, 
можна виділити її спільні елементи соціального взаємозв’язку (ланцюга) 
між урядом, молодими людьми і суспільством через консультації та 
вплив: 

 поради та інформація про права молодих людей та можливості 
для них; 

 свобода культурного, творчого та політичного вираження; 

 культура продовження освіти і професійної освіти; 

 підтримка молодих сімей; 

 підтримка і заохочення активного проведення вільного часу; 

 правильна організація професійної підготовки тих, хто працює з 
молодими людьми; 

 дослідження труднощів, з якими стикаються молоді люди; 
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 сприяння міжнародним зв’язкам між молодими людьми
161

. 
Тобто можна сказати, що співпраця між урядом, молодими людьми 

і суспільством має взаємозв’язок та взаємовплив один на одного через 
проведення відкритих консультацій щодо виявлення різних проблем у 
молодіжній сфері. 

Для більшості європейських країн характерна так звана триступенева 
«каскадна» структура проведення молодіжної політики. Законодавча база 
та загальні напрями її реалізації розробляються на рівні уряду – це верхній 
(або перший) рівень. Уряд, у свою чергу, делегує можливості її 
здійснення регіональним та муніципальним адміністраціям – другий 
рівень. Молодіжні організації, які є основним інструментом участі 
молоді у процесах реалізації молодіжної політики, – третій рівень.  

Сучасна система розробки молодіжної політики в європейських 
країнах базується на таких принципах: відкритості, відповідальності, 
ефективності, узгодженості. Виходячи з цього, визнаними європейською 
спільнотою методами координації молодіжної політики є: участь 
(залучення), волонтерські послуги, інформування, зміна ставлення 
органів влади до молодіжної проблематики

162
.  

Ґрунтуючись на учасниках молодіжного сектору, способах координації 
молодіжної політики, молодіжному законодавстві, країни Європи можна 
класифікувати за 3 категоріями: 

 З наявним розвиненим молодіжним сектором. Тут молодіжна 
політика безпосередньо сконцентрована в добре визначеному та 
домінуючому молодіжному секторі. Прикладами є Австрія, Люксембург, 
Ліхтенштейн, Іспанія, Греція, Португалія. 

 З обмеженим молодіжним сектором. Молодіжна політика 
частково передана до спеціалізованого молодіжного сектору, а 
частково розпорошена серед таких традиційних секторів, як освіта, 
працевлаштування, охорона здоров’я і т. д. Це спостерігається в 
Нідерландах, Франції, Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Швеції, Норвегії. 

 Без спеціального молодіжного сектора. Молодіжна політика 
розподілена за традиційними секторами без явно вираженого центру. 
Це ми спостерігаємо у Великобританії, Ісландії, Італії, Данії

163
.  
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Європейське законодавство щодо молоді можна поділити на 3 

типи: 

 Закони про підтримку і стимулювання молоді (в деяких країнах 

називаються про молодіжну роботу, сприяння молоді, молодіжної 

діяльності).  

  Законодавство про соціальне забезпечення (велфер) молоді. Ці 

закони визначають межі між обов’язками сім’ї та суспільства щодо 

молодих людей. 

 Законодавство про захист молоді. Цей тип законодавства 

включає захист молоді в несімейних сферах життя: на ринку праці і в 

суспільному просторі
164

.  

Наразі, можна говорити про існування молодіжного законодавства 

в більшості європейських країн, хоча питання про інтегровану 

молодіжну політику до цих пір перебуває у стадії обговорення і часто 

молодіжне законодавство обмежене галуззю соціальної роботи і 

формальної освіти. Так, наприклад, правову основу допомоги дітям і 

молоді в Німеччині створює закон про допомогу дітям і молоді 

(Kinder-und Jugendhilfegesetz).  

Щодо спеціального молодіжного законодавства: усі країни Європи 

ратифікували Конвенцію ООН про права дитини (від 20 листопада 

1989 р.). Законодавство країн Західної Європи включає забезпечення 

життєдіяльності в різних галузях молодіжної політики: освіта, 

соціальна допомога і захист, професійне навчання, працевлаштування, 

робота з правопорушниками, охорона здоров’я та ін., де молодь 

розглядається як окрема категорія населення
165

.  

Але доцільно зауважити, що ми не можемо точно порівнювати 

молодіжну політику та молодіжну роботу лише за тим, чи існує 

спеціалізоване законодавство щодо молоді, оскільки спосіб забезпечення 

молодіжної діяльності – це результат історичних традицій, які склалися в 

організації адміністративної роботи, роботи структур органів публічної 
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влади. Тобто діяльність молоді та молодіжних організацій залежить від 

вектора направленості молодіжної політики самої держави
166

.  

Як відомо, основа участі молоді в молодіжній політиці як у країнах 

Європейського Союзу, так і в Україні є молодіжні організації. 

Наприклад, в Німеччині налічується близько 90 міжрегіональних 

молодіжних організацій і союзів, в яких бере участь приблизно 25 % 

усього молодого населення держави. У питанні соціальної роботи з 

молоддю держава поступається місцем молодіжним союзам, спілкам, 

релігійним об’єднанням, фондам та іншим незалежним організаціям, 

завдяки чому створюється широкий спектр соціальних послуг.  

У Фінляндії державна фінансова підтримка надається 75 національним 

організаціям. На місцевому рівні молодіжні об’єднання отримують 

фінансову та іншого роду підтримку (навчання, приміщення, 

забезпечення устаткуванням) з боку місцевих органів влади. Проте в 

останні десятиліття спостерігається тенденція, коли молоді люди 

віддають перевагу новим формам своєї участі в суспільному житті 

(неформальні об’єднання, молодіжні групи, які реалізовують окремі 

проекти та програми), ніж участі в традиційних молодіжних органі-

заціях
167

.  

У країнах Європейського Союзу можна виділити такі моделі 

молодіжної політики, які базуються на певних критеріях, а саме: рівень 

демократії, національно-культурні традиції та нормативно-правове 

забезпечення і т. д.: 

 універсалістська модель (країни Західної Європи та Скандинавії) – 

це найбільш демократична модель, яка характеризується паритетним 

рівнем контролю державою молодіжних організацій при одночасному 

наданні їм широкої свободи дій. Така модель виникла як результат 

реорієнтації політики щодо молоді в останні 10-15 років, який і досі 

супроводжується активними заходами та діяльністю молодіжного 

руху. Спеціфічним для цієї моделі є відсутність міністерства у справах 

молоді в органах влади; 

 громадівська модель (Великобританія) – характеризується 

мінімальним втручанням держави в діяльність молодіжних організацій, 

ґрунтується на глибоких традиціях. Молодіжних організацій, які беруть 

активну участь у державотворчих процесах, – невелика частина. Серед 
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них переважають спортивні, культурні та благодійні. Імплементація 

молодіжної політики делегується від держави до інститутів 

громадянського суспільства; 

 протекціоністська модель (країни Центральної Європи) – 

держава намагається контролювати та встановлювати пріоритетні цілі 

в діяльності молодіжних організацій. У таких державах молодь є 

соціальною групою, яка потребує захисту, підтримки та стимулю-

вання. Головна мета молодіжних об’єднань – закладання основ 

громадянського суспільства; 

 централізована модель (країни Середземномор’я) – за цією 

моделлю залучення третього сектору та молодіжних органів місцевого 

самоврядування є дещо слабким, тому молодіжна політика є 

централізованою, зосередженою на державному рівні
168

.  

Як бачимо, європейський досвід переконує, що уряди різних країн 

шукають свої підходи щодо розвитку молодіжної політики. У 

розвинутих демократичних країнах молодіжна політика в основному 

має трирівневу структуру, що дає змогу проводити її на державному, 

регіональному і місцевому рівнях. Зокрема, в країнах Західної Європи 

на цих засадах активно розробляються і впроваджуються комплексні 

закони про молодь. У багатьох країнах Центральної і Північної Європи 

молодіжна політика базується на визнанні відповідальності держави за 

успішне включення в суспільно-політичне життя молоді
169

.  

У цілому в багатьох країнах нагромаджено чималий досвід 

формування і реалізації молодіжної політики. Відповідно до того, як 

ця політика планується і реалізується, вирізняють неоконсервативну й 

соціал-демократичну моделі молодіжної політики. Суть першої 

полягає в тому, що держава надає соціальну допомогу тим категоріям і 

групам молоді, які її потребують. Друга модель – соціал-демократична – 

застосовується у більшості європейських країн і відзначається тим, що 

держава практично бере на себе відповідальність за вирішення 

більшості складних проблем молоді. І неоконсервативна, і соціал-

демократична моделі, як свідчить ситуація в розвинених країнах, 

успішно розв’язують молодіжні проблеми. 

У більшості європейських країн молодіжна політика покликана 

сприяти молодим людям у соціальному становленні, у тому числі, в 

забезпеченні зайнятості та участі молодих людей у громадсько-

                                                           
168 Кербаль М. Зарубіжний досвід формування нормативно – правової бази щодо 

молодіжної політики [Електронний ресурс] / М. Кербаль. – Режим доступу : 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/3/15.pdf.  
169 Там само.  
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політичному житті суспільства. Суспільство має створювати необхідні 

умови для самореалізації молоді та її активного включення в суспільні 

процеси. Це дозволить забезпечити соціальне, культурне й економічне 

відтворення і прискорити суспільний розвиток країни
170

.  

Загальна мета молодіжної політики різних європейських держав – 

сприяння безконфліктній інтеграції молодих людей у суспільство. За 

10-12 років перебування в молодіжній віковій групі необхідно здобути 

освіту, опанувати професійні навички, засвоїти свої права і обов’язки, 

пройти курс цивільного й етичного виховання, щоб вступити в самостійне 

життя як повноцінна особистість. Вивчаючи досвід провідних країн 

Європейського Союзу, науковець В. Тименко висвітлює такі тенденції у 

сфері молодіжної політики, з якими погоджується і автор дослідження:  

 структурування державної молодіжної політики за рівнями: 

національний, регіональний та місцевий. Ця система найбільш яскраво 

виражена в Німеччині: на федеральному рівні за розробку молодіжної 

політики відповідає Міністерство у справах сім’ї, людей похилого 

віку, жінок і молоді. Також у розробці плану беруть участь федеральні 

Міністерство освіти і науки та Міністерство економіки і зайнятості. На 

земельному рівні відповідні міністерства розробляють, орієнтуючись 

на федеральний план, земельні плани молодіжної політики з врахуванням 

потреб регіонів. Виконанням молодіжної політики займаються земельні 

молодіжні відомства. На комунальному рівні відбувається 

безпосередня реалізація завдань і програм, визначених у федеральному 

і земельному планах
171

; 

 використання принципу субсидіарності, коли основна відпо-

відальність, у тому числі й фінансова, покладається на низовий рівень 

(комунальний, муніципальний). У Німеччині до 60 % витрат на 

реалізацію молодіжних програм припадає на муніципальний рівень 

(близько 10 % муніципального бюджету), а 35 % – на бюджет регіону. 

Це дозволяє надавати адресну допомогу молодим людям, з 

урахуванням локальних і регіональних соціально-економічних реалій і 

потреб; 

 співпраця влади й неурядових організацій на всіх трьох рівнях 

реалізації молодіжної політики. У Німеччині недержавні організації, в 

першу чергу – молодіжні, можуть отримати статус «виконавця», якщо 

                                                           
170 Тименко В. М. Тенденції розвитку європейської державної молодіжної політики / 
В. М. Тименко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2002. – № 1 

(48). – С. 165. 
171 Mühlum A. Sozialarbeitswissenschaft – Vorüberlegungen für eine Positionsbestimmung der 
DGS / Albert Mühlum // Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit. – Mitgliederrundbrief, 1997. – 

P. 4–8. 



Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії 

 

134 

їхня робота відповідає завданням молодіжної політики, і брати участь 

у реалізації конкретних заходів. Організації, що беруть участь у 

здійсненні молодіжної політики, займаються лобіюванням інтересів 

своїх членів (в основному – представників молодіжних груп) на всіх 

рівнях влади, тобто представництво інтересів йде «знизу». У Франції 

громадські організації, що добровільно реєструються при Міністерстві 

у справах молоді і спорту, розглядаються як потенційні партнери і 

мають право звертатися за матеріальною допомогою для реалізації 

конкретних проектів
172

; 

 регулярний моніторинг проблем молоді незалежними експертами, 

що дозволяє уповноваженим органам ухвалювати зважені довгострокові 

рішення на основі різних оцінок ситуації і можливостей її розвитку, 

вносячи відповідні корективи; 

 застосування комплексу заходів щодо культурно-етичного 

виховання молоді. Так, у Німеччині діє договір між регіональним і 

федеральним рівнем про захист молоді від шкідливого впливу ЗМІ; 

 підвищення якості і доступності освіти (підвищення кваліфікації, 

професійно-технічна підготовка, навчання у ВНЗ) є одним із головних 

напрямів молодіжної політики в європейських країнах. Успішні освічені 

люди, що отримали підготовку за певною спеціальністю, є запорукою 

соціальної стабільності будь-якого суспільства. У Великобританії 

запроваджуються заходи, покликані підсилити мотивацію до здобуття 

освіти, система кредитів для здобуття професійної підготовки, 

фінансова підтримка молоді 16-19 років, яка вчиться на денних 

відділеннях і живе з батьками. У Швеції навчання як у середній, так і у 

вищій школі безкоштовне, але стипендія для оплати проживання і 

навчальних посібників надається у вигляді кредиту (4 % відрахувань 

від заробітку після завершення навчання і влаштування на роботу). У 

цілому система фінансових заходів із залучення молоді до освітнього 

процесу доки є недостатньо розвинутою; 

 вирішення проблеми молодіжного безробіття. У Великобританії 

боротьба з безробіттям здійснюється в рамках програми «Новий курс 

для молодих людей» – консультації і рекомендації із вибору виду 

діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і потреб. У 

Швеції проблема працевлаштування і професійної перепідготовки 

                                                           
172 Germain C. Gitterman A. Praktische Sozialarbeit / Carel Germain, Alex Gitterman. –  

3 Aufl. – Stuttgart : Ferdinand Enke Verlag, 2008. – 292 p.  
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вирішується на локальному рівні з урахуванням особливостей 

місцевих ринків праці і кадрових запитів бізнесу
173

; 

 громадянське виховання молоді, яке є сукупністю багатьох 

напрямків та векторів соціалізації (політичної, правової, екологічної, 

естетичної та ін.) і сприяє формуванню справжніх громадян своєї 

країни – освічених, цілеспрямованих, діяльних, які поважають свою 

державу. 

Цікавий досвід має діяльність у складі британського уряду 

міжвідомчого підрозділу із питань соціальної маргіналізації, що 

займається розробкою політики із залучення представників груп 

ризику в середовищі молоді, (неповнолітніх матерів, бездомних, 

правопорушників) до нормального суспільного життя.  

У цілому для британської молодіжної політики характерна 

тенденція дати молодим людям шанс, підтримати їх, але утриматися 

від надмірної опіки і добродійності, які підривають стимул до 

самостійної активності, ведуть до утриманства; 

– міжнародні молодіжні програми обмінів, що сприяють 

безпосередньому спілкуванню молоді із різних європейських країн 

через спільне навчання і роботу незалежно від кордонів
174. 

 

Отже, в цілому в країнах Європи нагромаджено багатий досвід 

формування й реалізації молодіжної політики та роботи з молоддю 

взагалі. Характерна особливість молодіжної політики це те, що така 

політика є складно організованим, але ефективним механізмом 

реалізації молодіжної політики, основні принципи якого можуть 

виявитися корисними при визначенні інноваційних шляхів розвитку 

молодіжної політики в Україні. 

                                                           
173 Леонов Ю. С. Стратегии европейской государственной молодежной политики: 
основные направления и тенденции / Ю. С. Леонов // Аналитический Вестник Совета 

Федерации  Российской Федерации. – 2007. – № 4. – С. 19–30. 
174 Тименко В. М. Тенденції розвитку європейської державної молодіжної політики / 
В. М. Тименко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2002. – № 1 

(48). – С. 168. 
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ПРОЦЕС ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО 

ПРОСТОРУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ 

СТАНДАРТІВ  
 

 

 

З Європейським Союзом пов’язані основні перспективи розвитку 

України. Цю тезу не піддають сумніву не тільки фахівці, але навіть 

прихильники сьогоднішньої орієнтації на вирішення нагальних проблем у 

співробітництві з державами, для яких набуття членства у ЄС жодним 

чином не належить навіть до довгострокових стратегічних пріоритетів. Не 

випадково європейський вибір України був проголошений і зафіксований 

національними законами України, її міжнародними угодами, адже 

більшість населення його підтримує протягом усього часу з 

проголошення незалежності. Втім, не для всіх є очевидним, що курс на 

європейську інтеграцію вимагає втілення в Україні на практиці стандартів 

демократичної держави та цивілізованого соціально орієнтованого 

ринкового господарства. Ці два завдання є взаємозалежними та 

взаємозумовленими, не можна ігнорувати одне з них, бо це наносить 

невиправної шкоди іншому, позбавляє європейський вибір життє-

здатності. Наближення до економічних і соціальних стандартів 

Євросоюзу є насамперед «домашнім завданням» України, але успіху на 

цьому шляху легше досягти в найширшому співробітництві з об’єднаною 

Європою. 

Отже, європейська інтеграція України вимагає прориву на всіх 

основних напрямах співробітництва між Україною та ЄС – економічному, 

зовнішньополітичному, соціальному, правовому. 

Для наближення до Європейського Союзу необхідне виконання 

низки умов, які були визначені ще на Копенгагенському (1993 р.) та 

Ессенському (1994 р.) засіданнях Європейської Ради. Безвідносно до того, 

чи надана вже сьогодні Брюсселем чітка перспектива вступу України до 

ЄС, чи це залишається справою майбутнього, «європеїзація» України має 

відбуватися шляхом виконання умов вступу для країн-претендентів, до 

яких, зокрема, належать такі: 

– у політичному відношенні – стійка плюралістична демокра-

тична правова держава, в якій поважаються права людини і захи-

щаються права меншості;  
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– в економічному відношенні – сформована ринкова соціально 

орієнтована економіка;  

– здатність витримувати конкуренцію і ринковий тиск у межах 

єдиного ринку ЄС;  

– підтримка реалізації цілей політичного, економічного та валютного 

союзу європейських країн
175

.  

Соціальні проблеми адаптації країни до умов членства в ЄС є 

одними з найважливіших. Стан їх вирішення на сьогодні в Україні є 

незадовільним, продовжує поглиблюватися розрив майже за всіма 

показниками економічного та соціального розвитку нашої країни, з 

одного боку, і держав-членів ЄС (за виключенням Румунії та Болгарії, 

але із набуттям членства в них поступово створюються об’єктивні 

передумови для прискорення розвитку). Для України відкрита реальна 

перспектива створення зони вільної торгівлі з ЄС. Дії в цьому напрямку 

мають відбуватися водночас із наближенням до соціального простору ЄС. 

Це означає послідовну орієнтацію на діючу в провідних європейських 

країнах модель соціальної ринкової економіки, перевагами якої є високий 

рівень соціальних стандартів і розвитку гуманітарної сфери, ефективний 

захист прав працівників, розвинена система соціального захисту. Низка 

західноєвропейських країн офіційно дотримується концепції держави 

загального добробуту (або держави загального благоденства), за якої 

роль держави полягає, насамперед, у створенні якомога більшого 

добробуту для можливо більшої кількості громадян, забезпечення 

гарантій соціального захисту і соціальної справедливості шляхом 

корегування розподілу доходів і майна. У більшості країн – старих 

членів ЄС соціально орієнтована економіка склалася ще в другій 

половині ХХ століття, а перші механізми соціального захисту виникли, 

наприклад, у Данії, Швеції та Німеччині ще наприкінці ХІХ ст., у 

Великобританії – на початку ХХ ст. Але те, що ці країни протягом 

тривалого часу досягали нинішнього високого рівня розвитку 

соціально орієнтованої економіки та демократії зовсім не означає, що 

Україна приречена на довготривалу відсталість. Процес транзиту може 

і має бути прискорений шляхом визначення національних пріоритетів 

та наполегливого втілення їх на практиці
176

. 

                                                           
175 Вооп Г. Расширение ЕС: экономическое измерение и политические последствия / 
Г. Вооп // Европейские страны СНГ: место в «Большой Европе». – М. :  Международные 

отношения, 2005. – С. 127. 
176 Елесеев А. А. Социологическое содержание соотношения стандартов, права и 
морали / А. А. Елесеев // Вестник Московского Университета. Серия 18. Социология и 
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Про високий рівень економічного розвитку свідчить той факт, що в 

багатьох країнах ЄС (зокрема в Бельгії, Австрії, Данії та Фінляндії) 

ВВП на душу населення становить близько і навіть понад 30000 дол. 

США, а в Ірландії – майже 40000 дол. США. Для порівняння: в Україні 

цей показник становить 6394 дол. США за паритетом купівельної 

спроможності валют. Це менше від найбідніших нових членів ЄС – 

Болгарії та Румунії (вступили тільки на початку 2007 р.), де цей 

показник становить відповідно 8078 та 8480 дол. США і складає лише 

22,6  % від середнього рівня ЄС. Але, зважаючи на політику ЄС, 

спрямовану на прискорення економічного розвитку відсталих регіонів, у 

них є можливість покращити ці показники протягом наступних семи 

років
177

. 

Подолання відставання України від країн ЄС вимагає послідовного 

впровадження принципів соціальної ринкової економіки, яка 

характеризується розвиненими ринковими відносинами, високим рівнем 

економічного розвитку, політичною демократією, діяльністю незалежних 

від уряду профспілок і об’єднань підприємців, гарантованим доступом до 

системи освіти й охорони здоров’я, розвиненою системою соціального 

захисту. Водночас соціальна ринкова економіка в Європейському 

Союзі не є чимось статичним, вона пристосовується до економічних, 

політичних, соціальних і технологічних змін. Сучасною тенденцією в 

багатьох західноєвропейських країнах є зниження високих граничних 

податкових ставок та деяке зменшення рівня допомоги за соціальним 

страхуванням, а також заходи щодо зниження фінансового дефіциту. 

Створюється новий розподіл соціальної відповідальності між державою та 

громадянами. Соціальна ринкова економіка гарантуватиме ефективний 

процес трансформації та інтеграції в нових умовах, якщо поєднує, з 

одного боку, політику, що стимулює розвиток і зайнятість, стримує 

циклічне безробіття та стимулює інвестиції, а з іншого – фінансування 

або забезпечення державою освіти й охорони здоров’я та підтримку 

системи соціальних виплат, яка живить суспільство та солідарність його 

членів, захищає майбутнє (підтримка дітей) у межах системи раціонально 

визначеного обсягу внесків на соціальне забезпечення та податків. 

Сучасні компоненти соціальної ринкової економіки в ЄС, як 

вважають фахівці, базуються на такому: 

– соціальні інтереси визначають стратегію економічної політики, 

загальна мета якої полягає в тому, щоб розвинути потенціал усіх 

людей; 
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– ефективна соціальна політика можлива лише за умови 

макроекономічної стабілізації; 

– урядові фінанси мають бути надійними, щоб забезпечити свободу 

вибору правильного рівня і профілю податків. Без ефективного і прозо-

рого механізму збирання податків суспільна відповідальність неможлива; 

– системи соціального забезпечення повинні більшою мірою 

надавати послуги всім людям, ніж створювати мережу забезпечення 

лише мінімального рівня для найменш забезпечених верств населення. 

Вони повинні засновуватися на принципах соціальної та індивідуальної 

відповідальності всіх громадян та створювати стимули до праці; 

– ефективна ринкова економіка вимагає відповідного інститу-

ціонального розвитку, установи повинні бути гнучкими, а їхні дії – 

скоординованими, щоб пристосуватися до нових викликів; 

– охорона здоров’я, освіта та виховання дітей – найважливіший 

компонент інвестування в майбутнє; 

– охорона навколишнього середовища та нормальні умови праці 

означають меншу кількість витрат на охорону здоров’я і стимулюють 

зростання виробництва; 

– жодна соціальна політика не може компенсувати втрату робочих 

місць. Отже, економічна політика, яка підтримує повну зайнятість 

робочої сили, є також найкращою соціальною політикою
178

. 

Найважливішими із соціальних проблем України, що потребують 

вирішення в контексті «європеїзації», створення передумов для 

наближення до ЄС, є збільшення доходів населення та розвитку 

соціальних програм. Досягнення європейських стандартів у соціальній 

сфері – рівня доходу, структури споживання, добробуту, зайнятості, 

фінансування соціальних програм, що забезпечують розвиток людських 

ресурсів, має пріоритетне економічне значення, оскільки від цього 

залежить можливість включення в європейський ринок праці, доступ 

до ринку товарів і послуг, розвиток гуманітарного капіталу, формування 

середнього класу та, в кінцевому рахунку, забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності України. 

У структурі доходів населення основну частину складає середньо-

місячна номінальна заробітна плата, середній розмір якої в Україні у 

січні-серпні 2006 р. становив 993,61 грн, що лише удвічі перевищила 

законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб 

(496 грн). Така низька заробітна плата не виконує ролі стимулюючого 
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чинника розвитку виробництва і науково-технічного прогресу, не 

забезпечує нормального відтворення робочої сили та не створює 

достатньої податкової бази для фінансування соціальної сфери. З 

іншого боку, рівень вартості робочої сили важливий з точки зору 

інтеграції в єдиний ринок робочої сили, який функціонує в межах ЄС. 

Згідно зі стандартами ЄС, середня заробітна плата має бути вищою за 

прожитковий мінімум приблизно у 3 рази. За даними 2006 року в 

Україні погодинна оплата праці є надто низькою порівняно з країнами 

Євросоюзу і становить менше 1 євро, в той час, як середні погодинні 

витрати на оплату праці в промисловості в країнах ЄС у 2005 р. 

становили від 10.60 євро в Португалії, 14.37 – в Греції, 15.22 – в Іспанії 

і до понад 30 євро/екю в Бельгії, Данії та Люксембурзі, при середньому 

показнику по ЄС – 19.91 євро/екю
179

. 

Станом на січень 2007 р. у 20 країнах-членах ЄС, в яких 

законодавством встановлено мінімальну заробітну плату, її рівень 

коливався від 92 до 1570 євро на місяць. Усі країни за цим показником 

можна поділити на три групи. До першої, з мінімальною зарплатнею 

до 300 євро на місяць, входять Болгарія (92 євро), Румунія (114), 

Латвія (172), Литва (174), Словаччина (217), Естонія (230), Польща 

(246), Угорщина (258), Чехія (288). До другої групи, де мінімальна 

зарплатня складає від 400 до 700 євро, належать Португалія (470 євро), 

Словенія (522), Мальта (585), Іспанія (666), Греція (668 євро в липні 

2006 р.). У третій групі з мінімальною зарплатнею більше 1200 євро на 

місяць – Франція (1254), Бельгія (1259), Нідерланди (1301), Велика 

Британія (1361), Ірландія (1403), Люксембург (1570). За даними на 

2005 р. відсоток осіб, які отримували мінімальну заробітну плату, 

складав від 1 % в Іспанії до 17 % у Франції. У тому ж році рівень 

мінімальної зарплати в різних країнах ЄС був від 30 % до 50 % 

середньої зарплатні в промисловості до оподаткування
180

. 

Підвищення доходів населення сприяє становленню середнього класу, 

який є основою соціальної стабільності та підґрунтям громадянського 

суспільства. У більшості країн з розвиненою ринковою економікою він 

охоплює понад 60 % населення. Як основний платник податків середній 

клас формує державний та місцеві бюджети, визначає споживчу 

поведінку населення та параметри і структуру внутрішнього ринку. Через 

накопичення та участь у різноманітних системах страхування середній 
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клас забезпечує інвестиційний потенціал, а завдяки домінуванню в 

громадських і політичних організаціях визначає поведінку електорату 

та моральні стандарти суспільства, беручи участь у виборчому процесі 

виконує функції носія демократії та політичних свобод. 

В Україні процес формування середнього класу, який би відповідав 

за майновим статусом та рівнем особистих доходів критеріям 

розвинених країн (визначений рівень доходів, володіння нерухомістю, 

наявність власної справи, висока освіта і кваліфікація, задоволеність 

своїм статусом, самоідентифікація), відбувається надто повільно, 

штучно гальмується економічною політикою. 

Доходи населення та їх розподіл у суспільстві визначають обсяги та 

структуру споживання, що впливає на розвиток виробництва, 

технологічні зміні, обсяги внутрішнього ринку та, в кінцевому 

рахунку, на конкурентоспроможність країни. В Україні значне падіння 

доходів населення та зростання цін в 90-ті рр. зумовили звуження 

потреб населення та деформацію структури споживання. Протягом 

1991-2005 рр. питома вага вартості харчування в структурі витрат 

збільшилася з 32,8  % до 61  %. Для порівняння слід відмітити, що в 

країнах ЄС ці витрати становлять невеликий відсоток: наприклад, у Данії 

та Німеччині – 15 %, у Великобританії – 12,7  %. Існуючі структура та 

рівень споживання звужують можливості нарощування інтелектуального 

та загальнокультурного розвитку людських ресурсів, що негативно 

позначається на перспективах економічного розвитку та міжнародної 

конкурентоспроможності України
181

. 

Важливу роль у розвитку та збереженні людських ресурсів, а також 

здійсненні принципів соціальної справедливості в країнах із 

розвиненою ринковою економікою відіграють соціальні програми, 

зокрема у сфері освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, які 

характеризуються досить високим рівнем витрат у країнах-членах ЄС. 

У цілому по ЄС у 2003 р. середні витрати на соціальний захист становлять 

28  % ВВП порівняно з 28,8  % в 1993 р. та 25,5  % в 1990 р. Вони 

варіюють від 16,5  % в Ірландії до 30,9  % у Франції та 33,5  % – у 

Швеції
182

. 

При цьому важливо враховувати не лише загальний рівень витрат, 

але й їх структурні пріоритети. Так, у структурі сукупних соціальних 

виплат у середньому по ЄС 41,4  % припадає на пенсії за віком, 28,3  % – 

на виплати в зв’язку з хворобою та за інвалідністю, 7,8  % – на виплату 
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допомоги сім’ям із дітьми, 6,5  % – на допомогу за безробіттям, 2,0 % – на 

поліпшення житлових умов. Найбільш вагомим компонентом у 

структурі сукупних соціальних виплат у країнах ЄС є пенсії за віком. 

Протягом останнього десятиріччя пенсійні виплати пенсіонерам і 

опікунам у сукупних соціальних виплатах варіюють від 18,2 % в 

Ірландії до 33,3 % у Фінляндії та 51,3 % в Італії. Для порівняння 

відмітимо, що в Україні рівень пенсій за віком є надто низьким. Навіть 

після неодноразового підвищення пенсійних виплат середній їх розмір 

становить близько 22,7  % прожиткового мінімуму і 67,3  % середньої 

заробітної плати. Невідкладною проблемою є реформа системи 

пенсійного забезпечення і наближення її до стандартів країн ЄС. 

За останні 10 років у країнах ЄС помітне зростання витрат на 

соціальний захист у розрахунку на душу населення. Середній рівень таких 

сукупних витрат у цілому по ЄС зріс із 3796 екю в 1990 р. до 5601 екю в 

1998 р., а у 2004 він становив уже 6188 євро. Найбільші соціальні виплати 

на душу населення мають Швеція, Данія, Люксембург, Нідерланди, 

Фінляндія, Бельгія, Франція та Австрія – від 8000 до 13000 євро. 

Такі значні витрати на соціальний захист стали можливими в 

результаті розвитку і вдосконалення системи фінансування, до якої 

залучені всі верстви населення. Так, фінансування системи соціального 

захисту в країнах ЄС здійснюється за рахунок надходжень від уряду – 

37,3  %, соціальних внесків працедавців – 38,6  %, соціальних внесків 

осіб, які є реципієнтами соціальної допомоги, – 20,9  %, інших джерел – 

3,2  %
183

. 

Вкладення в розвиток соціальної сфери сприяють розвитку 

людських ресурсів, зниженню ризику бідності, зменшенню соціальної 

поляризації в суспільстві, росту суспільного попиту, що, у свою чергу, 

сприяє економічному зростанню та соціальній стабільності. Так, уже 

тривалий час країни ЄС мають високі показники індексу людського 

розвитку (який розраховується на основі показників ВВП на душу 

населення, рівня освіти і тривалості життя) – 12 із 25 країн за ним 

входять до першої двадцятки, маючи показники індексу в діапазоні 

0,956-0.938. Окрім двох країн, Болгарії та Румунії, які приєднались до 

ЄС тільки у 2007 році і займають 54 та 60 місце і мають показники 

8,078 та 8,480 відповідно. 

Україна за цим показником значно відстає від країн Євросоюзу. 

Навіть наближення за відносним рівнем відповідних витрат – 4,6 % 

ВВП на освіту та 3,8  % ВВП на охорону здоров’я, при значно менших, 
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ніж у країнах ЄС, обсягах ВВП та абсолютному його скороченні 

протягом 1990-х рр. спостерігається абсолютне скорочення витрат на 

розвиток людських ресурсів. Це позначилося на показнику індексу 

людського розвитку, за яким Україна перемістилася з 45 місця в світі у 

1992 р. на 77 місце у 2004 р. 

Принципово важливими для майбутнього країни є вкладення в 

людський капітал. Статистика показує, що рівень освіченості 

населення цілком відповідає світовим стандартам, але якість освіти 

сьогодні погіршується, оскільки вона визначається, насамперед, 

розмірами капіталовкладень на кожного, хто залучений до навчання. У 

доповіді ООН «Про людський розвиток» освітній рівень громадян 

України визначений не гіршим за такі країни ЄС, як Німеччина, 

Іспанія, Греція, за витратами грошей на освіту у відсотках від ВВП. 

Але оскільки бюджет нашої країни набагато нижчий, ніж у країнах ЄС, 

то витрати на освіту в Європі значно вищі, ніж в Україні. Показовим у 

цьому випадку є не відсоток, спрямований на розвиток освіти, а 

розміри асигнувань на душу населення. 

Ріст витрат на соціальні програми в країнах ЄC сприяє 

підтриманню соціальної стабільності та суспільної злагоди внаслідок 

обмеження бідності та попередження соціальної поляризації. 

Ризик бідності з ряду об’єктивних і суб’єктивних причин є навіть у 

найзаможніших країнах світу, але розвинені суспільства відрізняються 

тим, що дбають про добробут і соціальну захищеність своїх громадян. 

Особливо помітний вплив на зниження ризику бідності мають 

соціальні програми в Бельгії, Данії, Ірландії, Швеції та Австрії, де вони 

носять всеохоплювальний та комплексний характер
184

. 

В Україні, навпаки, проблема бідності набула особливої гостроти і, 

за оцінками деяких економістів, нижче рівня бідності, або на її межі, 

знаходиться близько 40 % населення. За словами Президента України, 

близько чверті громадян України перебувають за межею бідності. 

Водночас, соціальне розшарування має разючі масштаби. 

За оцінками Міністерства економіки України, до категорії бідних 

належить 28,4  % населення, у т. ч. до злиденних – 15,1 %. В інших 

країнах – нових членах ЄС рівень бідності є істотно меншим: в Естонії – 

8,9 %, Польщі – 23,8 %, Угорщині – 14,5 %, Чехії – 0,8 %. За 

розрахунками фахівців Світового банку, рівень абсолютної бідності в 

Україні у півтора рази перевищує показники Польщі, й у 2 рази – 

Угорщини. 

                                                           
184Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення / В. В. Копійка. – 

К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 302 с. 
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Але якщо в Україні рівень бідності значно гірший за відповідні 

показники в ЄС, то ступінь соціальної нерівності знаходиться на рівні 

країн співтовариства. Так, коефіцієнт Джині, що вказує на ступінь 

нерівності в розподілі коштів між різними верствами населення, в 

країнах Євросоюзу варіює від 29,1 в Австрії до 36,0 у Великій 

Британії. В Україні відповідний показник становить 28,1. Слід, однак, 

відмітити, що це дані офіційної статистики, а якщо врахувати доходи в 

тіньовому секторі економіки, що, за різними оцінками, охоплює від 40 

до 60 %, картина стосовно розподілу доходів і багатства в 

українському суспільстві буде іншою. За оцінками Центру Разумкова, 

критичне співвідношення доходів найбільш багатих і найбільш бідних 

громадян – 30:1 (у країнах ЄС ця пропорція складає – 5-7:1). 

Отже, у соціальній сфері між Україною та більшістю країн ЄС 
існує не просто значний розрив, а прірва майже за всіма основними 
показниками. Для інтеграції до європейського соціального простору 
Україні доведеться здійснити суттєві зміни в забезпеченні права на 
працевлаштування, досягти європейських стандартів щодо оплати та 
безпеки праці, гарантій соціального забезпечення, умов життя 
громадян, охорони здоров’я, розвитку освіти, культури, соціального 
захисту та ін. Зростання ВВП має супроводжуватися підвищенням 
реальних доходів тих, хто працює, і забезпечити соціальний захист для 
найбільш вразливих верств населення. 

Важливим чинником вирішення проблем адаптації соціальних умов 
до європейських стандартів є ефективна державна соціальна політика, 
яка відсутня в Україні. Досі в соціальній сфері основні кошти 
спрямовуються на безперспективне підтримання виплат за 
структурою, в якій переважають пасивні елементи соціального захисту 
(склалася ще в надрах планової економіки). Активні елементи, які 
підвищують трудовий потенціал людини в ринковій системі (освіта, 
медицина, перенавчання з наступним працевлаштуванням) були 
об’єктом лише залишкового фінансування. Такий підхід невідворотно 
погіршив результати ринкових перетворень. У країнах Центральної і 
Східної Європи, які згодом приєдналися до ЄС, у процесі підготовки 
були запроваджені заходи щодо збереження гуманітарного капіталу, а 
тому їм вдалося пройти реформування з відносно меншими втратами 
та в результаті наблизитися до соціальних стандартів ЄС. Таким чином, в 
Україні нагальною є зміна пріоритетів в економічній політиці, наголос на 
інвестиції держави в людський капітал

185
. 

                                                           
185 Макарова О. В. Соціальні програми в Україні : проблеми реалізації та шляхи 
реформування / О. В. Макарова // Демографія та соціальна економіка : Науково-

економічний та суспільно-політичний журнал. – 2004. – № 1-2. – С. 59–66.  
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Головним питанням внутрішньої політики розвинутих країн світу є 
вирішення соціальних проблем та підвищення добробуту населення. 
Основним інструментом реалізації державної соціальної політики є 
розробка і впровадження соціальних програм. В Україні особливої 
уваги потребує вирішення проблем, пов’язаних з подоланням бідності 
та забезпеченням принаймні мінімальних стандартів життя для 
малозахищених верств населення. Їх складність зумовлюється 
недостатньо виваженою політикою початкового етапу перехідного 
періоду і тяжкою економічною кризою 90-х рр. XX століття, а також 
демографічною кризою, наслідки якої загрожують соціально-
економічному розвитку. 

Наведемо декілька визначень стандарту стосовно соціальної сфери, 
що наводяться в економічній літературі. «Стандарт – це свого роду 
планка в задоволенні наших потреб, яку держава не повинна 
опускати», або «стандарт у широкому розумінні – це будь-яка норма, 
що вироблена суспільством з метою упорядкування життєдіяльності 
людини». За іншим визначенням «соціальний стандарт, з одного боку, – 
цільовий орієнтир, на досягнення якого спрямована соціальна політика, з 
іншого – засіб, за допомогою якого може визначатися обсяг ресурсів, 
необхідних для досягнення певного рівня забезпеченості і задоволення 
потреб населення». 

Слід зазначити, що соціальним вважається все, що пов’язано з 
життям і стосунками людей у суспільстві. Крім того, соціальний – це 
породжений умовами суспільного життя, певного середовища, ладу. В 
іншому значенні поняття «соціальний» трактується як життєво 
необхідний, життєво важливий. Слово стандарт походить від 
англійського «standard», що в буквальному перекладі означає норма. 
«Стандарт в широкому розумінні це – зразок, еталон, модель, що 
приймаються як вихідні для співставлення з ними інших подібних 
об’єктів»

186
. 

Соціальні стандарти встановлюються і гарантуються державою. Саме 
вона зобов’язана забезпечити всім громадянам достатній життєвий 
рівень. Це зазначено в ст. 48 Конституції України: «Кожен має право 
на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає 
достатнє харчування, одяг, житло»

187
. 

Державні соціальні стандарти застосовуються в різних сферах нашого 

життя. Зокрема це доходи населення, соціальне обслуговування, житлово-

комунальне господарство, транспорт та зв’язок, охорона здоров’я, 

                                                           
186Социальная политика : Энциклопедический словарь / Ред. Н. А. Волгина. – М., 2005. – 
203 с. 
187 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – К., 1996. – № 30. – С. 14. 
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забезпечення навчальними закладами, обслуговування закладами 

культури та спорту, побутове обслуговування, торгівля та громадське 

харчування, соціальна робота з дітьми, молоддю та різними категоріями 

сімей тощо. 
Стандартизація соціальних прав передбачає право на працю, 

професійну підготовку, справедливі умови праці, свободу професійних 
об’єднань, укладення колективного договору, право працівників на 
інформацію, участь в управлінні підприємством, права дітей та підлітків, 
жінок, що працюють, матері та сім’ї, інвалідів та осіб похилого віку, а 
також права на захист працівників-мігрантів та їхніх сімей, право на 
безоплатну медичну допомогу і соціальне забезпечення.  

Однією з ознак ефективної системи соціального забезпечення в 
державі є існування якісної системи соціальних стандартів, які не лише 
закріплені в нормативно-правових актах, а й виконуються та 
реалізовуються на практиці. Соціальні стандарти та гарантії є 
визначальними для державної соціальної політики щодо забезпечення 
потреб людини в матеріальних благах і послугах, а також для 
формування фінансових ресурсів, що спрямовуються на їх реалізацію. 
Вони дають змогу реалізувати стратегічну мету сучасної цивілізованої 
держави – забезпечити високі стандарти життя та рівний доступ її 
громадян до суспільних благ та послуг. Держава зобов’язана 
забезпечити всім громадянам достатній рівень життя

188
. 

При розробці соціальних стандартів враховуються два чинники: 
а) стандартизація соціальних прав; б) розробка соціальних стандартів 
рівня життя. Головна мета розробки соціальних стандартів – 
забезпечити в країні стабільність і мінімізацію соціального ризику. 
Таким чином, система державних соціальних стандартів створюється з 
метою забезпечення визначених Конституцією соціальних прав та 
державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для 
кожного громадянина. 

В України, що прагне до євроінтеграції, законодавство стосовно 
соціальної політики також має відповідати європейським соціальним 
цінностям. На сучасному етапі необхідно провести аналіз понять 
національного соціального законодавства на предмет відповідності їх 
міжнародним нормам та привести норми і нормативи соціального 
забезпечення українського законодавства до стандартів, які визначені в 
Європейській соціальній хартії, Європейському Кодексі соціального 
забезпечення тощо.  

                                                           
188Очирова А. Стандарты нищеты [Електронний ресурс] / А. Очирова. – Режим доступу :  

www.viperson.ru. 
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Для України європейська інтеграція має слугувати важливим 

фактором, який є інструментом для досягнення економічних, соціальних і 

політичних цілей. Зокрема, в ЄС «значна увага приділяється подальшому 

розвиткові соціального діалогу на європейському рівні й залученню 

країн ЦСЄ до соціальних програм Євросоюзу. Іншим важливим фактором 

є розширення демократії, її поширення на економічне й соціальне життя, 

розвиток трудового законодавства й активна соціальна політика держави. 

Україна, в рамках наближення до членства в ЄС та маючи Конституцію 

європейського зразка, повинна також мати європейське законодавство і 

відповідний рівень життя своїх громадян. Законодавство, перш за все, 

визначає суть та ефективність демократії. Демократичні принципи 

сприяють удосконаленню державного управління, реформуванню 

політики й економіки, виробництва, життя і діяльності громадян. 

Таким чином, коли ми говоримо, що рухаємося в Європу, це 

значить, що ми, насамперед, запозичуємо високі стандарти соціальної 

політики, дбаємо про впровадження в Україні справді європейського 

рівня життя. Подолання відставання України від країн ЄС диктує 

необхідність послідовного впровадження принципів соціальної 

ринкової економіки, яка характеризується розвиненими ринковими 

відносинами, високим рівнем економічного розвитку, політичною 

демократією, діяльністю незалежних від уряду профспілок і об’єднань 

підприємців, гарантованим доступом до системи освіти та охорони 

здоров’я, розвиненою системою соціального захисту. Водночас соціальна 

ринкова економіка в Європейському Союзі не є чимось статичним, вона 

пристосовується до економічних, політичних, соціальних і технологічних 

змін. 

Існування соціальних стандартів, що відображають якість життя, 

дозволяє здійснювати ефективну соціальну політику, закладаючи 

необхідні для виконання умови в бюджет. Соціальна політика є 

ефективною тільки тоді, коли базується на дієвій системі стандартів, 

відповідальності за їх виконання, проведенні аналізу причини тих чи 

інших явищ, диспропорцій. 

Об’єктами класифікації є державні соціальні стандарти і нормативи 

у сферах: 

 доходів населення; 

 соціального обслуговування; 

 житлово-комунального обслуговування; 

 транспортного обслуговування та зв’язку; 

 охорони здоров’я; 

 забезпечення навчальними закладами; 
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 обслуговування закладами фізичної культури та спорту; 

 побутового обслуговування, торгівлі та громадського 

харчування; 

 соціальної допомоги з дітьми, молоддю та різними категоріями 

сімей
189

. 

При вирішенні соціальних проблем держава повинна запровадити 

цивілізовані соціальні стандарти. Визначаючи розміри заробітних 

плат, пенсій, соціальних допомог, необхідно відштовхуватися від 

розрахунків, спрямованих на встановлення реального, а не надуманого 

«споживчого кошика». Такі розрахунки мають стати базовими при 

визначенні розмірів соціальних виплат, що забезпечують гідний рівень 

життя всього населення та окремих його груп. 

Високі рівні соціальних стандартів стануть реально досяжними 

лише тоді, коли буде сформована відповідна їм матеріальна база. А відтак, 

вони мають формуватися на основі забезпечення державою такого рівня 

соціальних благ, який має, скажімо, представник середнього класу, 

зайнятий у виробничій сфері. Основне призначення соціальних стандартів – 

«підтягування» малозабезпечених представників суспільства до рівня 

середнього класу. Ефективна система соціальних стандартів є 

обов’язковою передумовою формування потужного середнього класу та 

ліквідації глибокого розшарування суспільства. 

Отже, назріла нагальна потреба впровадження в практику 

соціального управління не соціальних мінімумів, а якісної системи 

соціальних стандартів з позиції нормальної життєдіяльності людини. 

Соціальні стандарти – це ідеологія життя, яка вже давно слугує базовим 

принципом в Європейських країнах. Методичні підходи до визначення 

норм і нормативів соціального забезпечення суттєво відрізняються у 

вітчизняній та європейській практиках. Слід відзначити, що більшість 

соціальних виплат в Україні прив’язано до розміру прожиткового 

мінімуму (державна допомога сім’ям із дітьми, малозабезпеченим 

сім’ям, допомога дітям-інвалідам та інвалідам із дитинства), тоді як у 

країнах ЄС вони виплачуються залежно від попереднього заробітку 

стандартного отримувача, яким є чоловік із дружиною та двома дітьми. 

Заробіток стандартного отримувача прирівнюється до заробітку 

кваліфікованого або некваліфікованого працівника. При цьому, розмір 

допомоги разом із сімейними допомогами не може бути нижчим 

                                                           
189Папієв М. М. Пенсійне страхування як складова системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування в Україні / М. М. Папієв // Демографія та соціальна 
економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2004. – № 1-2. – 

С. 52–58. 
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визначеної процентної частки від загального попереднього заробітку 

кваліфікованого (якщо допомога залежить від стажу та заробітку) та 

некваліфікованого (якщо допомога не залежить від заробітку, а 

визначається на основі мінімальної фіксованої ставки) працівника та 

суми сімейних допомог. 

Отже, створення системи соціальних стандартів та гарантій в Україні 

дозволить активніше впливати на соціальний захист населення, а також 

регулювати й контролювати рівень життя населення, привести 

українське законодавство у відповідність до світових вимог.  
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