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Постановка проблеми. Євроінтеграційні 
процеси і членство України в Європейському 
Союзі є основним інструментом реалізації на-
ціональних інтересів, розбудови правової та 
демократичної держави, зміцнення вже існую-
чих та впровадження нових механізмів функці-
онування громадянського суспільства в Україні 
відповідно до європейського зразку. Входжен-
ня України в ЄС – це запорука подальшого 
зміцнення вітчизняних позицій на міжнародній 
арені.

У цьому контексті особливо важливим є 
правовий аналіз здобутків та напрацювань, а та-
кож моніторинг наступних кроків української 
держави у процесі наближення до ЄС, а значить 
і до зміцнення демократичних засад та верхо-
венства права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізуючи швидкість історико-політичних 
змін, які відбуваються в останні десятиліття в 
європейській спільноті, варто зазначити необ-
хідність переоцінки уявлень та позицій в укра-
їнсько-європейських взаємовідносинах. 

Науковими дослідженнями стосовно ета-
пів руху України до європейської спільноти, її 
державної політики у сфері європейської інте-
грації, а також всебічним дослідженням полі-
тико-економічних впливів на українське сус-
пільство у зв’язку зі вступом нашої держави в 
європейське співтовариство займаються чима-
ло вітчизняних учених-науковців та політиків, 
до сфери наукових інтересів яких входить дана 
проблематика.

До них, зокрема, віднесемо таких, як: 
О. Храбрий, М. Горинь, І. Бережнюк, С. Борот-
ничек, А. С Гальчинський, О. А. Корнієвський, 
О. Дугіна. Щодо дослідників західноєвропей-
ської спільноти з даного питання, то до них на-
лежать такі, як: А. Арато, Р. Дарендорф, Л. Ко-
лаковскі, Д. Коен, Л. Рестрепо, А. Селігмен.

Перелік вищезгаданих науковців, що дослі-
джували дану проблематику, не є вичерпним, 
оскільки науковий інтерес до питання євроін-
теграційних процесів та вплив їх на українське 
суспільство не згасає, отже, цей перелік постій-
но поповнюється новими іменами. Європейська 
інтеграція України до ЄС виступає як окремий 
елемент зовнішньополітичної діяльності нашої 
держави, тому аналіз її кроків у цьому напрямі 
стає актуальним та цікавим як об’єкт наукового 
дослідження.

Мета статті. Постановка завдання полягає у 
дослідженні стану, перспектив та правових 
наслідків членства України в Європейському 
Союзі як запоруки розбудови громадянського 
суспільства, а також у подоланні проблем, що 
виявляються під час інтеграційних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розбудова та розвиток громадянського сус-
пільства в Україні є одним із першочергових 
завдань періоду незалежності та самоутвер-
дження, власне, від його втілення і залежить 
досягнення важливої мети – членства в Євро-
пейському Союзі.

Впровадження в науковий вжиток поняття 
«громадянське суспільство» як окремої теоретич-
ної концепції відбулося у період ХVII-ХVIIІ ст.  
завдяки напрацюванням таких мислителів, 
як Ш. Монтеск’є і Дж. Локк, згодом у цьому 
напрямі працювали Г. Гегель, І. Кант та інші. 
Вважалося, що повноцінне функціонування 
громадянського суспільства можливе лише за 
умови вільної реалізації й необмеженості прав і 
свобод людини та громадянина та їх захисту від 
посягань з боку державного апарату. Законо-
давчі акти та чітке підпорядкування їх нормам 
лежало в основі концепції розбудови громадян-
ського суспільства, завдяки чому втручання та 
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контроль з боку держави в особисту сферу жит-
тя громадян дещо знижувався.

Дещо видозмінилося розуміння сутності 
громадянського суспільства вже в ХІХ-ХХ ст. 
Згодом, через пропаганду насилля як основного 
засобу вирішення конфліктних ситуацій, кон-
цепція громадянського суспільства відійшла на 
другий план і втратила минулу популярність на 
деякий час у багатьох країнах.

Відновлення колишнього інтересу до цього 
питання відбулося вже після Другої світової 
війни, коли людство повернулося до демокра-
тичних засад розвитку та відбудови держави і 
права як суспільного явища, процес реалізації 
громадянського суспільства в Україні триває і 
до сьогодні. 

Проблематика формування в Україні гро-
мадянського суспільства є головною з переліку 
вимог для обов’язкового виконання на шляху 
до вступу в ЄС як повноцінного суб’єкта між-
народної спільноти. Але, з огляду на реалії 
сьогодення, однією з перешкод на шляху роз-
будови громадянського суспільства в Україні 
виступають суттєві прогалини в теоретичній і 
методологічній базах через недостатню дослі-
джуваність цих елементів.

Європейська спільнота вже на декілька кро-
ків вперед просунулася в цьому питанні. Мо-
дель упровадження в життя «процвітаючої дер-
жави» відтіснила на другий план дослідження 
концепції громадянського суспільства, оскіль-
ки перебрала на себе низку завдань, які раніше 
були притаманні йому.

Досвід європейської цивілізації довів, що 
без постійного вдосконалення та розвитку гро-
мадянського суспільства ефективний розвиток 
самої держави значно гальмується або і взага-
лі припиняється. Запорукою функціонування 
міцного та довготривалого громадянського сус-
пільства є постійний діалог за схемами: «інди-
від  політична влада», «суспільство  держа-
ва». Саме на такій концепції взаємодії між цими 
елементами і будується ідеал громадянського 
суспільства в цілому, тобто його рівень розви-
тку – це лише питання їхньої ефективної співп-
раці та взаємодоповнення.

Досягнення стратегічної мети держави 
щодо набуття Україною статусу асоційованого 
та у перспективі повноправного члена Європей-
ського Союзу потребує формування відповід-
них внутрішніх передумов шляхом проведен-
ня системних реформ соціально-економічної 
системи, розвитку громадянського суспільства, 
зміцнення демократичних інституцій, пошуку 
найбільш ефективної моделі забезпечення на-
ціональної безпеки, розвитку нашої держави як 
незалежної та суверенної.

У Державній цільовій програмі інформу-
вання громадськості з питань європейської ін-
теграції України на 2008-2011 рр. європейська 
інтеграція названа визначальним чинником як 
міжнародної діяльності України, так і її вну-
трішньої політики на тривалу перспективу, що 
зміцнює безпеку та позитивно впливає на від-
носини України з усіма державами світу, насам-
перед сусідніми. Неухильна реалізація курсу на 
інтеграцію до Європейського Союзу сприяти-

ме забезпеченню гарантій верховенства права, 
плюралістичної демократії, дотримання прав 
людини, розвитку в Україні громадянського 
суспільства, побудові соціально орієнтованої 
ринкової економіки 

Державна політика інтеграції України до 
Європейського Союзу впливає на всі сфери сус-
пільного життя. На національному рівні посту-
пальний розвиток євроінтеграційних процесів в 
Україні пов’язаний з адекватним реагуванням 
у багатьох напрямах на рівні реалізації держав-
ної політики України відповідно до тактичних 
завдань держави у сфері європейської та євро-
атлантичної інтеграції і потребує в найближчій 
перспективі вирішення низки завдань [1]. 

План щодо розбудови громадянського сус-
пільства безпосередньо закріплений у поло-
женнях Хартії основних прав Європейського 
Союзу, а також у різноманітних напрямах полі-
тики ЄС. Інтеграція в Європейський Союз – це 
один з основних напрямів міжнародної політи-
ки української держави та водночас прагнення 
вітчизняного суспільства стати вагомою части-
ною євроспільноти. 

Згідно зі статистичними даними Київсько-
го міжнародного інституту соціології (КМІС), 
за інтеграцію України в ЄС виступають близь-
ко половини (від 46 % до 53 %) українців [2]. 
Однак низка таких подій, як революція гідності 
2013-2014 років, військово-політичний кон-
флікт із Російською Федерацією, окупація Кри-
му, нестабільність політики уряду щодо реформ 
дещо віддаляють членство України в Європі. 

Міністр фінансів Великобританії Джордж 
Осборн у березні 2016 р. в інтерв’ю каналу ВВС 
висловлює думку, що Туреччина, яка 29 років 
очікує набуття членства в ЄС, не зможе його 
отримати у найближчий час, оскільки ця краї-
на має слабку економіку. Зіставляючи евроін-
теграційні зусилля нашої країни з турецькими 
напрацюваннями в цьому напрямі, можемо під-
сумувати, що економіка Туреччини перевищує 
за обсягом українську майже в п’ять разів, а 
ВВП на душу населення в Туреччині становить  
9290 $ проти 2109 $ в Україні [3].

Після вступу України до СОТ, яке відбу-
лося 16 травня 2008 року, відбулося подальше 
зміцнення інтеграційної платформи у таких на-
прямах:

1) успішні переговори та утворення мит-
ного союзу між Україною і ЄС щодо ліквідації 
митних та правових перешкод у цій сфері;

2) доопрацювання законодавства України 
згідно з європейськими стандартами стосовно 
пріоритетних сфер правового регулювання;

3) міжнародний діалог, що стосується пи-
тань науки та освіти, енергетики, економіки.

Однак варто зазначити, що чимала кількість 
проблем з боку української держави залиша-
ються не вирішеними:

1) низькі інвестиції європейських трансна-
ціональних компаній в українську економіку; 

2) слабка розвиненість України у сфері 
високих технологій, низький рівень розвитку 
науково-технічного прогресу;

3) брак кваліфікованих кадрів серед полі-
тичної еліти і державних службовців України 
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або їх недостатня професійність у конкретних 
сферах державної політики;

4) недостатня боротьба з корупцією та еко-
номічними злочинами.

Даний перелік ще не виконаних вимог ЄС, 
звичайно, не є вичерпним, оскільки питання 
розбудови громадянського суспільства як од-
нієї з ключових засад функціонування демокра-
тії в Україні виступає невід’ємним пунктом у 
списку цінностей Європейського Союзу.

Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС 
у 2014 р. перед Україною постало першочергове 
завдання – спрямувати власні зусилля на низку 
досить складних перетворень внутрішньо-по-
літичного характеру. З’явилася необхідність 
імплементації великої кількості європейських 
нормативних актів, що стосуються функціону-
вання державного сектору. Для швидкої реа-
лізації цього завдання необхідна налагоджена 
робота конкретного відомства, без будь-яких 
відтермінувань та перекладання повноважень 
на інші структурні підрозділи.

Отже, інтеграція України в європейську 
спільноту, а згодом і її членство в ЄС зовсім 
не означає автоматичного створення та функ-
ціонування в Україні нового зразка грома-
дянського суспільства та правової держави в 
цілому. Власне, проблема полягає у тому що 
українським громадян необхідно самостійно, 
за допомогою зовнішніх, міжнародних, а та-
кож внутрішніх факторів будувати модель ві-
тчизняного громадянського суспільства з усіма 
його супутніми ознаками та елементами, тим 
самим практично довівши свою прихильність 
до базових цінностей Європи, демонструючи 
готовність до реальних змін та реформ усеред-
ині нашої держави. Крок у цьому напрямі – це 
також одна з низки ще не вирішених проблем, 
що стоять на перешкоді інтеграційним проце-
сам в Україні.

Важливий елемент майбутнього членства 
в ЄС – це відповідність держав-претендентів 
основоположним принципам, закріпленим у 
Вашингтонському договорі, що стосується де-
мократії та свободи людини. До них можна від-
нести такі: 

1) верховенство права та захист прав люди-
ни і громадянина; 

2) розвиток міжнародної співпраці у сфері 
вдосконалення та зміцнення демократичних ін-
ститутів, прав, свобод та підтримання стабіль-
ності;

3) підтримка миру, добросусідських відно-
син та вирішення конфліктів на дипломатично-
му рівні; 

4) запровадження європейської моде-
лі контролю над вітчизняними збройними  
силами.

Розглядаючи позицію України стосовно 
даного питання, звертаємо увагу на розуміння 
важливості утвердження демократичних цін-
ностей і формування нової, європейської моде-
лі громадянського суспільства, запровадження 
децентралізаційних процесів, що відкриває нові 
можливості для прямої участі громадян у дер-
жавно-управлінських відносинах, формуван-
ня прозорих бюджетних коштів задля чіткого 

контролю їх розподілення за цільовим призна-
ченням відповідно до європейських стандартів. 
Знову ж таки інститут громадянського суспіль-
ства відіграє ключову роль у побудові європей-
ської, демократичної, високорозвиненої держа-
ви. Його система побудована на інструментах 
стримувань і противаг, що в комплексному 
застосуванні забезпечує свободу розвитку та 
контроль за додержанням прав і свобод людини 
і громадянина.

При цьому для успішного функціонування 
демократичної держави відповідальне ставлен-
ня суспільства до втілення ухвалених рішень є 
так само важливим, як і здатність громадськості 
контролювати владні структури. Кожен член 
громадянського суспільства повинен відчувати 
і проявляти свою відповідальність за дотриман-
ня основоположних прав і свобод людини, а та-
кож за утвердження злагоди і взаємодопомоги 
в державі. Саме тому успішне функціонування 
громадянського суспільства можливе лише в 
умовах правової держави, основною характер-
ною рисою якої є беззаперечне панування зако-
ну в усіх сферах суспільно-політичного життя. 
І в цьому контексті можна говорити про прямий 
зв’язок між дотриманням законності, суспіль-
ним та правовим порядком і розвитком право-
вої держави та громадянського суспільства, що 
здатне забезпечити захист кожної людини і гро-
мадянина[4, с. 337].

З огляду на історичне минуле, процес роз-
витку громадянського суспільства кожної кра-
їни має свої особливості через менталітет кож-
ного окремого народу. Україна також не стала 
винятком із цього правила, адже, тривалий час 
перебуваючи під впливом тоталітарної систе-
ми, не мала власних уявлень про розбудову та 
функціонування демократичної держави і гро-
мадянського суспільства. Наступним кроком 
на шляху вдосконалення українського суспіль-
ства стало його реформування відповідно до 
європейських політико-правових стандартів. 
У цьому контексті особливо важливою є вза-
ємодія та злагоджена співпраця органів влади 
та інститутів громадянського суспільства. Що 
безпосередньо стосується євроінтеграційних 
процесів, то звичайно дана співпраця не пови-
нна зводитися тільки до інформування грома-
дян про них – навпаки, громадськість повинна 
брати безпосередню участь у реалізації постав-
лених завдань із цих питань. Лише конструк-
тивний діалог з усіма суб’єктами громадянсько-
го суспільства, зокрема з вченими, науковцями, 
компетентними в питаннях євроінтеграції.

Методи та засоби проведення ефективної 
роз’яснювальної роботи з населенням мають 
враховувати програмні документи співробітни-
цтва України з ЄС; із засадами, на яких ґрунту-
ється така співпраця, необхідно знайомити ши-
рокий загал. Нинішній стан взаємодії органів 
державної влади з інституціями громадянсько-
го суспільства вимагає якісно нових підходів 
до формування громадської думки. Необхідно 
створити пряму вертикаль, що спростило б 
контроль за використанням субвенцій на соці-
ально-економічний розвиток регіонів, та можна 
було б запровадити, крім цього, державні регі-



166

6/2017
Т Е О Р І Я  Д Е Р Ж А В И  І  П Р А В А

ональні програми розвитку євроатлантичної та 
європейської інтеграції України із залученням 
до цього процесу іноземних фахівців та інвес-
торів, що, у свою чергу, позитивно позначилося 
б на розвитку регіонів та суспільства в цілому 
і зблизило Україну і Європейський Союз у ба-
гатьох питаннях, щодо яких населення нашої 
країни здебільшого не володіє достатньою ін-
формацією [5, с. 17].

Висновки

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна 
зробити висновок, що система взаємовідносин 
між Європейським Союзом і громадянським 
суспільством України вже дає певне позитивні 
напрацювання в контексті забезпечення демо-
кратичного та європейського розвитку держави.

Європейський Союз на власному прикла-
ді демонструє важливість взаємодії грома-
дянського суспільства з органами влади. За 
рахунок розвитку правової держави можливе 
функціонування повноцінного громадянсько-
го суспільства. Вступ України до ЄС дозво-
лить просунутися українському суспільству на 
наступний щабель у напрямі до утвердження 
європейських цінностей функціонування гро-
мадянського суспільства, а саме: розвиток та 
реалізація правової держави можлива за раху-
нок реструктуризації законодавства, виконання 
якого має бути обов’язковим для всіх; захист 
порушених прав та свобод людини і громадяни-
на; подолання корупційних процесів відповідно 
до міжнародно визнаних норм. Євросоюз про-
пагує у своїй зовнішній політиці просування 
відповідних цінностей у сфері зміцнення гро-
мадянського суспільства, що і виступає одним 
із важливих завдань на шляху до членства в 
ньому.

Багаторічний досвід Євросоюзу має ваго-
ме значення для України, особливо в сучасних 
умовах, коли виникає гостра необхідність у ста-
білізації розвитку держави в цілому. За рахунок 
цього відбувається активізація громадянського 
суспільства і, як наслідок, налагодження кон-
структивного діалогу між владою та суспіль-
ством. Більшість громадян України підтримує 
необхідність інтеграції до ЄС. Це пояснюється 
актуальністю таких аспектів:

1) обов’язкове виконання угоди про асоціа-
цію Україна – ЄС є сьогодні важливим інстру-
ментом, за допомогою якого можна втілювати 
в життя політично– та державно необхідні ре-
форми;

2) вітчизняне суспільство і державна влада 
здебільшого розуміє важливість виконання взя-
тих на себе зобов’язань як доказ для Євросоюзу 
реального бажання інтеграції до ЄС;

3) за рахунок позитивних результатів 
виконання угоди ЄС має змогу зробити зу-
стрічні кроки та оптимізувати власні відносини 
з Україною. 

Отже, не зупиняючись на здобутках у сфе-
рі євроінтеграції в Україні, наголосимо, що 
з’являється шанс проведення глибоких реформ 
щодо розбудови та утвердження громадянсько-
го суспільства європейського зразку.
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 Статья посвящена анализу интеграционных процессов, которые происходят в Украине на пути к 
членству в ЕС и, как следствие, повышения уровня развития правового государства и гражданского обще-
ства в Украине через привлечение европейского опыта по данной проблематике и поиску путей решения 
проблем во время интеграционных процессов.
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This article is devoted to analysis of the integration processes, which take place in Ukraine on the path to EU 
membership and resultant improvement in building of legal state and civil society in Ukraine through the involve-
ment of the European experience of this problem and finding solutions to problems in the integration process.
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