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Анотація. Розглядаються питання комплексного дослідження механіз-
мів формування та реалізації державної євроінтеграційної політики України. 
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низмов формирования и реализации государственной евроинтеграционной 
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MECHANISMS FOR IMPLEMENTING THE STATE POLICY OF 
UKRAINE’S EUROPEAN INTEGRATION

Abstract. The article addresses the complex research mechanisms of forma-
tion and implementation of state for European integration policy Ukraine. Ana-
lyzed the complex mechanism of formation and implementation State’s European 
integration policy on the basis of legal, institutional, organizational, political, 
economic, informational control mechanisms. 

Keywords: public administration, public authorities, public control mecha-
nisms for public policy, European integration policy.

Постановка проблеми. Над-
звичайно важливим питанням для 
нашої держави сьогодні є пошук 
шляхів і механізмів налагодження 
взаємозв’язків з глобальним світом, 
вирішення якого дасть змогу чітко 
визначити її місце і роль у загально-
європейському просторі. На сьогодні 
інтеграція України в Європейський 
Союз не лише кінцево визначена на 
найвищому політичному рівні, а й 
стала переконанням більшості гро-
мадян України. Значна кількість 
нормативно-правових документів, 
що регулюють відносини України та 
європейських інституцій, динаміка й 
трансформація їх взаємозв’язків, на-
явність спільних напрацювань свід-
чать про незворотний характер єв-
ропейських інтеграційних процесів в 
Україні. 

Водночас співставлення україн-
ських поглядів та позицій Європей-
ського Союзу засвідчує наявність 
низки суперечностей. Адже реаліза-
ція державної євроінтеграційної по-
літики України відбувалася переваж-
но під час імплементації положень 
Угоди про партнерство і співробітни-
цтво між Україною та Європейським 

Союзом (далі – ЄС). Однак із підпи-
санням 2014 р. нової посиленої Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, 
що також передбачає створення Зо-
ни вільної торгівлі між Сторонами, 
наразі необхідним є вжиття заходів 
для імплементації її положень для 
подальшої успішної реалізації дер-
жавної євроінтеграційної політики 
України та отримання повноправно-
го членства в Євросоюзі в майбут-
ньому.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Вивченню теорії і практи-
ки інтеграції України до ЄС відводи-
лося чільне місце у працях багатьох 
вітчизняних учених. Окремі про-
блеми державного управління, фор-
мування та реалізації державної 
політики України, зокрема у сфері 
євроінтеграції, висвітлюють у своїх 
працях такі вчені в галузі державного 
управління, як В. Бакуменко, І. Гри-
цяк, П. Надолішній, Л. Прокопенко,  
С. Серьогін та ін. Водночас М. Ба-
сараб, Н. Гордіюк, І. Рудік, О. Сни-
гір, О. Яніна та інші українські по-
літологи приділяли увагу розвитку 
відносин України та ЄС. Вітчизняні 
економісти, серед яких А. Балян,  
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В. Гурова, Л. Демиденко, А. Яценко, 
досліджували економічні аспекти єв-
ропейської інтеграції України. Нау-
ковці України в галузі права, у тому 
числі І. Березовська, О. Гладенко,  
В. Муравйов, Н. Сюр та інші, при-
свячували свої праці основам функ-
ціонування ЄС і процесу входження 
правової системи нашої держави до 
європейського правового простору. 
Проблеми європейської інтеграції 
знайшли відображення у працях ба-
гатьох зарубіжних учених, а саме:  
Х. Воллес, Д. МакКормік, П. Тейлор, 
У. Хічкок тощо. 

Незважаючи на те що багатоас-
пектна проблематика європейської 
інтеграції України була і залишаєть-
ся предметом та об’єктом постійних 
наукових досліджень, водночас іс-
нує потреба продовження розробок 
з означеної наукової проблеми в 
Україні, оскільки за межами дослід-
ницького інтересу в галузі державно-
го управління залишилися питання, 
пов’язані з комплексним досліджен-
ням механізмів формування та реа-
лізації державної євроінтеграційної 
політики України. 

Мета статті. Обґрунтування меха-
нізмів державного управління щодо 
формування та реалізації державної 
євроінтеграційної політики України. 

Виклад основного матеріалу. 
Спершу слід наголосити, що меха-
нізм державного управління будь-
якою сферою діяльності — “це си-
стема взаємоузгоджених важелів, 
за допомогою яких здійснюються 
конкретні заходи, через які держава 
впливає на суспільну діяльність лю-
дей з метою досягнення визначених 
цілей” [1, c. 204]. Складність і масш-
табність об’єкта державного управ-

ління, тобто суспільства, зумовлює 
необхідність формування узагальню-
ючого великого механізму — держав-
ного механізму управління [5, c. 375]. 

Отже, державний механізм — це 
“структура і підпорядкування всіх 
державних організацій, що здійсню-
ють покладені на них законодавчі 
завдання і функції. Державний меха-
нізм — у першу чергу, управлінський 
механізм, що діє на підставі закону, 
застосовує такі методи управління, 
як переконання, економічний вплив, 
примус, регулювання, керівництво 
державними справами” [2, c. 40]. 
Державний механізм — система всіх 
державних організацій (наприклад, 
державні органи, державні підпри-
ємства і державні установи), що реа-
лізують завдання і функції держави. 
Державні органи — це певним чином 
організовані групи осіб (колективи) і 
посадові особи, які діють на правовій 
основі і здійснюють свої повноважен-
ня шляхом прийняття та реалізації 
державно-владних (загальнообов’яз-
кових) рішень. Система державних 
органів становить державний апарат. 

Державні підприємства і держав-
ні установи — це такі організації, які 
під керівництвом державних органів 
безпосередньо реалізують завдання 
і функції держави у сфері виробни-
цтва матеріальних (підприємства) 
чи нематеріальних (установи) благ. 
Державні підприємства і державні 
установи не є державними органами, 
оскільки не виступають суб’єктами 
державної влади [15, c. 118].

Згідно зі словником термінів з 
конституційного права “за більш 
вузького трактування державного 
механізму він ототожнюється з дер-
жавним апаратом, а за більш широ-
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ким — крім державних органів, охо-
плює всі інші інститути держави, що 
становлять її організаційну основу, 
у тому числі інститути державної 
території, громадянства, державної 
власності, бюджетної, грошової і 
банківської систем, державних сис-
тем освіти, науки, культури, охорони 
здоров’я, соціального забезпечення 
тощо. Відповідно виокремлюються 
організаційно-політична, організа-
ційно-економічна, організаційно-со-
ціальна і організаційно-культурна 
складові державного механізму” [15, 
c. 118]. Так само релевантним є те, що 
“залежно від засобів, які використо-
вуються у конкретних механізмах 
державного управління, вони мо-
жуть бути політичними, економічни-
ми, соціальними, організаційними та 
правовими, а також комплексними 
відповідно до основних сфер сус-
пільної діяльності” [5, с. 375], відпо-
відно до “Енциклопедії державного 
управління”.

Особливості відповідних механіз-
мів зумовлює специфіка державно-
го управління. Конкретні механізми 
державного управління, що опису-
ють регулювання певних сфер жит-
тєдіяльності населення, є достатньо 
громіздкими [Там само]. Відповідно 
механізм державного управління є 
складним утворенням, яке системно 
поєднує в собі різні елементи. Він є 
складовою державно-управлінської 
системи. Тому варто звернути ува-
гу на більш вузьке і більш широке 
трактування механізмів формування 
і реалізації державної політики, на 
які розділяє механізми дослідниця 
О. Труш. У широкому значенні дер-
жавна політика реалізується через 
державний механізм управління, 

до складу якого входять механізми 
державного управління та місцевого 
самоврядування, механізми функці-
онування приватного і громадсько-
го секторів тощо. У більш вузькому 
сенсі “реалізація державної політики 
здійснюється за допомогою комплек-
сного механізму державного управ-
ління, який включає набір окремих 
механізмів (правовий, організацій-
ний, економічний тощо), що дає змо-
гу реалізувати конкретний напрям 
державної політики відповідно до 
сфер суспільної діяльності” [13]. 

Потрібно наголосити на тому, 
що серед дослідників з державного 
управління немає єдиного погляду на 
кількість і зміст складових комплек-
сного механізму державного управ-
ління. Як зазначено в “Енциклопедії 
державного управління”, “залежно 
від засобів, які використовуються у 
конкретних механізмах державного 
управління, вони можуть бути полі-
тичними, економічними, соціальни-
ми, організаційними та правовими, а 
також комплексними відповідно до 
основних сфер суспільної діяльності” 
[5, с. 376]. Крім того, там зауважено, 
що “оскільки фактори державного 
управління можуть мати економічну, 
соціальну, політичну і правову осно-
ву, комплексний механізм держав-
ного управління має бути системою 
економічних, мотиваційних, органі-
заційних, політичних і правових ме-
ханізмів” [7, с. 264].

Тому далі у статті визначимо і сха-
рактеризуємо комплексний механізм 
формування та реалізації державної 
євроінтеграційної політики. 

Визначення механізмів у складі 
комплексного механізму формуван-
ня та реалізації державної євроін-
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теграційної політики пропонуємо 
здійснювати з точки зору системно-
го підходу як фундаментального у 
теорії державного управління. Так, 
системний підхід — це “виділення 
елементів системних об’єктів дер-
жавного управління, визначення їх 
якісних і кількісних характеристик, 
взаємодії; опис структури досліджу-
ваної системи, зв’язків, способів пе-
редавання внутрішньої та зовнішньої 
інформації” [5, с. 53].

Отже, комплексний механізм 
формування та реалізації держав-
ної євроінтеграційної політики — це 
відносно самостійна система з визна-
ченою структурою, інструментами і 
першочерговими завданнями. Такий 
підхід уможливлює розробити комп-
лексний механізм формування та ре-
алізації державної євроінтеграційної 
політики як науково обґрунтований 
спосіб пізнання тих процесів, які 
відбуваються в державі у зв’язку з 
реалізацією державної євроінтегра-
ційної політики. Відповідно комп-
лексний механізм формування та ре-
алізації державної євроінтеграційної 
політики охоплює систему правових, 
інституційних, організаційних, по-
літичних, економічних, інформацій-
но-контрольних механізмів, які ма-
ють використовуватись у комплексі 
для досягнення мети державної єв-
роінтеграційної політики України. 

Далі проаналізуємо детальніше 
правовий механізм у складі комплек-
сного механізму формування та реа-
лізації державної євроінтеграційної 
політики. Правовий механізм дер-
жавного управління — “один з важ-
ливих механізмів державного управ-
ління, що складається із сукупності 
правових засобів, за допомогою яких 

поведінка суб’єктів суспільних від-
носин приводиться у відповідність 
до вимог і дозволів, що містяться в 
нормах права” [13] або ж це “комп-
лекси взаємопов’язаних юридичних 
засобів, які об’єктивовані на норма-
тивному рівні, необхідні та достат-
ні для досягнення певної мети” [5,  
с. 378]. Право посідає важливе місце 
в комплексному механізмі держав-
ного управління, адже норми права 
визначають завдання управління, а 
також те, як вони формуються; функ-
ції органів державного управління; 
структуру системи органів держав-
ного управління та їх взаємодію; від-
носини між суб’єктами і об’єктами 
державного управління тощо.

Загалом правовий механізм дер-
жавного управління — це норматив-
но-правове забезпечення державної 
євроінтеграційної політики, до яко-
го належать: Конституція України; 
міжнародні договори; договори між 
Україною та ЄС, зокрема Угода про 
асоціацію між Євросоюзом та Укра-
їною; закони України; державні про-
грами; постанови Верховної ради 
України (далі — ВРУ); укази Прези-
дента України; постанови і розпоря-
дження Кабінету Міністрів України 
(далі — КМУ); нормативно-правові 
та програмні документи центральних 
органів державної влади України.

Відповідно до Закону України 
“Про державні цільові програми” во-
ни визначаються як “комплекс вза-
ємопов’язаних завдань і заходів, які 
спрямовані на розв’язання найваж-
ливіших проблем розвитку держави, 
деяких галузей економіки або ад- 
міністративно-територіальних оди-
ниць, здійснюється з використанням 
коштів Державного бюджету Укра-
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їни та узгоджені за строками вико-
нання, складом виконавців, ресурс- 
ним забезпеченням” [10]. Державні 
програми забезпечують досягнення 
поставленої КМУ мети шляхом кон-
центрації економічних, фінансових, 
організаційних, інформаційних, мо-
тиваційних ресурсів на пріоритетних 
напрямах розвитку держави.

Необхідною умовою функціо-
нування правового механізму є ді-
яльність державних органів, адже 
держава формує правовий простір, 
здійснює через свої органи пра-
вотворчу, правозахисну і правоохо-
ронну діяльність. Слід зауважити, що 
правовий механізм державної євро-
інтеграційної політики формується 
під впливом різних факторів, зокре-
ма стану реалізації державної євро-
інтеграційної політики України. Так, 
договірно-правовою основою спів- 
праці ЄС та України до підписання і 
початку реалізації Угоди про асоціа-
цію між Україною та Європейським 
Союзом (далі — ЄС), між Сторона-
ми була Угода про партнерство та 
співробітництво між ними, спрямо-
вана насамперед на співробітництво 
і партнерство між Україною та ЄС 
в економічній, політичній та інших 
сферах. Однак ця Угода не передба-
чала глибокої інтеграції з перспекти-
вою членства в ЄС. Варто наголосити 
також і на вдосконаленні норматив-
но-правової бази в Україні у різних 
сферах відповідно до європейських 
стандартів, адаптацію національного 
законодавства до норм і стандартів 
ЄС як одного з чинників успішної ре-
алізації державної євроінтеграційної 
політики України. 

Нормативно-правові засади дер-
жавної євроінтеграційної політики 

регламентують всі відносини, що ви-
никають під час формування та реа-
лізації державної євроінтеграційної 
політики. Вони визначають правові 
інструменти і правове середовище 
діяльності всіх суб’єктів, які залу-
чені до процесу формування та реа-
лізації державної євроінтеграційної 
політики України: органи державної 
влади та інститути громадянського 
суспільства. Як зазначено в “Енци-
клопедії державного управління”, 
правове регулювання спрямоване 
на досягнення якісного впорядку-
вання суспільних відносин як своєї  
мети: “механізм правового регу-
лювання відіграє роль своєрідного 
юридичного “мосту”, що поєднує ін-
тереси суб’єктів з практикою їх реа-
лізації, доводить процес державного 
управління до логічного результату”  
[5, с. 379]. 

Так, інституційний механізм дер-
жавного управління — механізм 
формування і реалізації державної 
євроінтеграційної політики, який 
охоплює діяльність інституційних 
елементів, які представляють суб’єк-
тів державної євроінтеграційної 
політики, у тому числі на основі ін-
ституційних засад співробітництва 
України з ЄС. Наприклад, І. Бабець 
визначав інституційний механізм 
щодо державного управління між-
народним співробітництвом регіонів 
як “складову механізму державного 
управління міжнародним співробіт-
ництвом регіонів, що є сукупністю 
норм і правил функціонування ор-
ганів державного управління та пра-
вового забезпечення міжнародного 
співробітництва на загальнодержав-
ному та регіональному рівнях” [1,  
с. 205]. 
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Одне з визначень “інституційного 
механізму” тлумачить його як “мето-
дологію впливу не лише на форму-
вання інституцій, їх взаємозв’язків, 
а й забезпечення їх функціонування і 
трансформації. Інституційний меха-
нізм налічує такі фази: “1) формуван-
ня окремих інституцій; 2) побудова 
інституційної матриці (структура 
базових інституцій у взаємозв’язках 
і взаємодії); 3) формування інсти-
туційного середовища; 4) інститу-
ційне забезпечення функціонування 
певного сектору, тобто підключення 
механізму примусу — створення ін-
ституціями такого середовища, яке 
прямо чи опосередковано впливає на 
поведінку економічних агентів; адап-
тація; 5) підготовка інституцій чи 
інституційного середовища в цілому 
до трансформації, тобто інституційна 
динаміка” [3, c. 94].

Іншим визначенням “інституцій-
них механізмів” є таке: “сукупність 
взаємозв’язків між формальними та 
неформальними інституціями дер-
жави, які сприяють поступовому ево-
люційному розвитку правил і проце-
дур, санкцій і стимулів, стримувачів 
і противаг у процесах і результатах 
виробництва, розподілу, обміну, спо-
живання благ, та забезпечують уз-
годження та коригування інтересів 
різних суспільних груп, координацію 
сумісної діяльності на шляху досяг-
нення цілей розвитку всієї системи” 
[12], яке надала О. Ткачова. Потріб-
но наголосити, що В. Мармазов і  
Г. Друзенко використовували як тер-
мін “інституційний механізм”, так і 
“інституціональний механізм” [9]. 
Ми вважатимемо їх тотожними і ви-
користовуватимемо термін “інсти-
туційний механізм”, адже саме про 

інституційне забезпечення європей-
ської інтеграції йдеться на офіцій-
ному сайті КМУ. 

Інституційний механізм форму-
вання та реалізації державної єв-
роінтеграційної політики включає:  
1) суб’єкти державного управлін- 
ня — Президент України, Верховна 
Рада України, органи виконавчої 
влади вищого, центрального та ре- 
гіонального рівнів, уповноважені  
органи з питань державної євроінте-
граційної політики; 2) органи співп-
раці між Україною та ЄС відповідно 
до УПС, Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС та ін.; 3) органи та 
посадові особи місцевого самовря-
дування; 4) недержавні організації 
(громадські організації, політичні 
партії, суспільно-політичні групи, 
засоби масової інформації та інші 
об’єднання громадян).

Таким чином, інституційний ме-
ханізм державного управління вклю-
чає інститути його формування та 
реалізації на рівні громадянського 
суспільства, державному та міждер-
жавному рівнях.

Організаційний механізм держав-
ного управління — це “сукупність 
різних за своєю природою конкрет-
них процесів і дій, що ведуть до утво-
рення та вдосконалення взаємозв’яз-
ків між складовими елементами в 
механізмі управління і мають органі-
зовувати регулювання, управління в 
інтересах державної влади, ефектив-
ну діяльність державно-управлін-
ської системи. Основне призначення 
організаційних елементів у складі 
комплексного механізму управлін- 
ня — формування і посилення ор-
ганізаційного потенціалу суб’єктів 
управління як складової частини 



16

системи управління” [13]. О. Федор-
чак, наприклад, характеризує у то-
му числі й організаційний механізм 
у складі комплексного механізму 
державного управління як “об’єк-
ти, суб’єкти державного управління, 
їхні цілі, завдання, функції, методи 
управління та організаційні структу-
ри, а також результати їх функціону-
вання” [14]. 

Оцінка ефективності організацій-
ного механізму пов’язана безпосеред-
ньо з оцінкою структури управління. 

Згідно з типовою моделлю концеп-
туальної структури організаційного 
механізму державного управління 
до його складу належать: 1) об’єкти 
державного управління; 2) суб’єк-
ти державного управління; 3) цілі, 
завдання, функції, методи управлін-
ня суб’єктів державного управління; 
4) організаційні структури та резуль-
тати їх діяльності [7, с. 264].

Загалом організаційний механізм 
формування та реалізації державної 
євроінтеграційної політики направ-
лений на забезпечення функціону-
вання суб’єктів державної євроінте-
граційної політики, у першу чергу 
він охоплює: 1) формування кадро-
вого забезпечення державної євро-
інтеграційної політики, у тому числі 
шляхом підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації фахівців 
з європейської інтеграції; 2) забезпе-
чення матеріальними і технічними 
ресурсами формування та реалізацію 
державної євроінтеграційної політи-
ки з метою її успішного виконання.

Потрібно виокремити й еконо-
мічний механізм формування та ре-
алізації державної євроінтеграційної 
політики, у межах якого відзначимо 
також фінансовий механізм. Еко-

номічний механізм — це “механізми 
державного управління банківською, 
грошово-валютною, інвестиційною, 
інноваційною, кредитною, податко-
вою, страховою діяльністю тощо” 
[14], тобто економічні чинники євро-
пейської інтеграції України, включа-
ючи фінансовий механізм реалізації 
державної політики інтеграції нашої 
держави до ЄС. Фінансовий меха-
нізм В. Столяров та І. Москалюк ви-
значали як “складову частину госпо-
дарського механізму, що являє собою 
сукупність фінансових стимулів, ва-
желів, інструментів, форм і способів 
регулювання економічних процесів 
і відношень” [11]. Крім того, фінан-
совий механізм можна визначити як 
“сукупність форм і методів створен-
ня і використання фондів фінансо-
вих ресурсів з метою забезпечення 
різноманітних потреб державних 
структур, господарських суб’єктів 
і населення” [16, с. 72]. Саме тому 
фінансовий механізм включає ці-
ни, податки, пільги, дотації, субси-
дії, штрафи, санкції, кредити тощо, 
а його складовими є фінансове про-
гнозування і планування, фінансові 
показники, ліміти, резерви, нормати-
ви і система управління фінансами. 
Отож фінансовий механізм забезпе-
чує регулювання фінансової, інвес-
тиційної та інноваційної діяльності 
через складання стратегії розвитку, 
бюджетування та фінансування дер-
жавної політики, направленої на ін-
теграцію до ЄС [Там само].

Метою фінансової частини еко-
номічного механізму формування та 
реалізації державної євроінтеграцій-
ної політики є створення умов для 
залучення фінансових ресурсів для 
ефективного виконання завдань дер-
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жавної євроінтеграційної політики, у 
тому числі шляхом цільового вико-
ристання як бюджетних коштів, так і 
фінансової допомоги ЄС Україні від-
повідно до відповідних програм Єв-
росоюзу (ЄПС, СхП тощо) та їх фі-
нансових інструментів. Крім того, до 
цього механізму формування та реа-
лізації державної євроінтеграційної 
політики віднесемо й фінансування 
заходів з реалізації державної євро-
інтеграційної політики від представ-
ників громадянського суспільства 
(інститутів та громадян), а також біз-
несу.

Слід наголосити також на полі-
тичному механізмі формування та ре-
алізації державної євроінтеграційної 
політики як одному з визначальних 
на всіх етапах державної політики: 
як на етапі її формування, так і ета-
пі її реалізації та оцінки. Політичний 
механізм “формування економічної, 
соціальної, фінансової, промислової 
політики тощо” [14], тобто механізм 
формування і реалізації державної 
євроінтеграційної політики шляхом 
політичного діалогу. 

Важливо зауважити, що взаємо-
відносини політичного керівництва 
та державного управління слід вра-
ховувати при розробці механізмів 
формування та реалізації державної 
євроінтеграційної політики. Справді, 
у визначенні цілей і напрямів дер-
жавної політики, крім ВРУ, КМУ 
і державної адміністрації, активну 
участь беруть політичні партії, нау-
кові інститути і центри, засоби масо-
вої інформації, неурядові громадські 
організації, профспілки тощо. Від-
так, як зауважується в “Енциклопе-
дії державного управління”, “все це 
ускладнює проблему знаходження 

соціального консенсусу різних полі-
тичних і соціальних сил з даного пи-
тання в умовах політичного плюра-
лізму. Велике значення має також 
позиція виборців, на яку орієнту-
ються політичні і державні лідери”  
[4, с. 123]. Тобто політика впливає на 
формування і реалізацію державної 
євроінтеграційної політики так само, 
як і громадянське суспільство.

Також слід схарактеризувати ін-
формаційно-контрольний механізм 
державного управління як один з 
важливих механізмів формування 
та реалізації державної євроінтегра-
ційної політики, що полягає у підго-
товці, прийнятті та контролі за вико-
нанням управлінських рішень з боку 
громадськості на основі повного і до-
стовірного інформування про процес 
формування та реалізації державної 
євроінтеграційної політики. Вважа-
ємо, що інформаційно-контрольний 
механізм державного управління за 
своєю суттю та значенням можна 
фактично ототожнити з громадським 
механізмом державної євроінтегра-
ційної політики, що визначений за-
конодавчо і випливає з прав людини 
і громадянина України відповідно до 
Конституції України як сукупності 
юридичних можливостей та засобів, 
які направлені на забезпечення ін-
тересів та потреб громадян у різних 
сферах життя відповідно до європей-
ських стандартів.

Громадський механізм склада-
ється з: 1) політичних, економіч-
них і громадянських прав громадян;  
2) гарантій захисту прав і свобод 
громадян; 3) повноважень об’єднань 
громадян, неурядових громадських 
організацій у галузі прав і свобод гро-
мадян, а також впровадження євро-
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пейських стандартів у різних сферах 
життя; 4) проведення громадського 
обговорення проектів документів 
щодо формування та реалізації дер-
жавної євроінтеграційної політики, 
моніторинг її реалізації, тобто впро-
вадження громадського контролю 
щодо формування та результатів ре-
алізації державної євроінтеграційної 
політики. 

Слід зауважити, що інформа-
ційно-контрольний механізм дер-
жавного управління складається з 
двох компонентів: інформаційного і 
контрольного механізму державно-
го управління. Тому далі визначимо 
кожен з них. Інформаційний меха-
нізм державного управління запро-
ваджує інформаційне забезпечення в 
державному управлінні через засоби 
масової інформації, застосування Ін-
тернет-ресурсів, складання звітності, 
розвиток електронного врядування 
тощо. Можна говорити про те, що 
знаходження, зберігання, викори-
стання, обмін інформацією є части-
ною управлінської діяльності.

Вирізняють дві основні форми ін-
формування громадськості у сфері 
державного управління. Перша фор-
ма — оперативне інформування — 
є важливою частиною досягнення 
стратегічних цілей органів державної 
влади. Воно означає надання інфор-
мації про ті заходи, які організовують 
або в яких беруть участь органи дер-
жавної влади максимально наближе-
но до режиму реального часу. Тобто 
оперативне інформування спрямо-
ване на висвітлення поточної роботи 
шляхом таких заходів: прес-анонс на 
веб-сайті органу державної влади; 
надсилання прес-анонсу чи прес-ре-
лізу засобам масової інформації; про-

ведення брифінгів, прес-конферен-
цій; трансляція заходів у прямому 
ефірі; виступи представників органів 
державної влади у засобах масової 
інформації тощо [8, c. 251]. 

Стратегічне ж інформування на-
правлене саме на перспективу і на 
координацію цього процесу і полягає 
в наданні об’єктивної і повної інфор-
мації про мету, зміст та механізм ре-
алізації державної політики, а також 
результати її реалізації. Основною 
формою стратегічного інформування 
є проведення інформаційних кампа-
ній. Стверджується, що інформуван-
ня громадськості у сфері державного 
управління в Україні направлене пе-
реважно на висвітлення діяльності 
керівника органу державної влади, 
а не на роз’яснення громадськос-
ті цілей, пріоритетів, стратегічних 
і тактичних планів роботи органів 
державної влади у певних сферах 
державної політики, а також причи-
ни й очікувані результати прийнят-
тя держаних рішень у різних сферах 
суспільного життя [8, c. 251–252].

Важливою складовою інформа-
ційно-контрольного механізму дер-
жавної євроінтеграційної політики 
є механізм контролю. Далі визначи-
мо поняття контроль у державному 
управлінні — “це сукупність форм 
управлінського впливу, спрямованих 
на забезпечення законності й стабіль-
ності суспільного порядку і держав-
ного устрою, дотримання Конститу-
ції та інших нормативно-правових 
актів, забезпечення додержання за-
конних прав та свобод людини і гро-
мадянина, підвищення ефективності 
управління та його подальшого роз-
витку” [8, c. 307]. Також “Енцикло-
педія державного управління” надає 
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визначення поняття “контроль у 
сфері державного управління”. Він є 
важливою функцією державної вла-
ди та управління, передбачає всесто-
роннє і постійне відстеження й ко-
ригування розроблення і здійснення 
державної політики у певній сфері, 
виконання державних цільових про-
грам, реалізацію нормативно-право-
вих актів. Отож ці заходи включають 
контроль за прийняттям рішень і за 
їх виконанням [5, c. 255].

Контроль з боку громадськості 
(громадський контроль) є одним з 
видів контролю і одним з найваж-
ливіших, на нашу думку, в інфор-
маційно-контрольному механізмі 
формування та реалізації державної 
євроінтеграційної політики через 
принцип демократизму. Громадський 
контроль полягає в оцінці громадсь-
кістю ступеня виконання органами 
державної влади їх завдань та дотри-
мання певних норм. Важливою осо-
бливістю громадського контролю, на 
відміну від інших видів контролю, є 
те, що громадський контроль здійс-
нюється саме громадськістю з метою 
забезпечення виконання органами 
державної влади прав і свобод грома-
дян, є їх захистом. 

Отже, громадський контроль — 
це форма участі громадськості в 
управлінні для збільшення його 
ефективності. Слід зауважити, що 
відкритість та прозорість діяльності 
органів державної влади є запорукою 
ефективності громадського контро-
лю. Громадяни та їх об’єднання ви-
ступають суб’єктами громадського 
контролю, наприклад, громадські 
організації, професійні спілки, твор-
чі організації, органи самоорганізації 
населення, збори громадян за місцем 

проживання, засоби масової інфор-
мації, громадяни тощо. Потрібно на-
голосити на значній ролі саме неза-
лежних засобів масової інформації у 
забезпеченні громадського контролю 
у демократичній державі.

Однак слід пам’ятати про те, що 
громадський контроль не має дер-
жавно-владного змісту, а тому рі-
шення громадськості за результа-
тами перевірок, як правило, мають 
рекомендаційний характер [8, c. 310]. 
Громадські слухання, соціологічні 
та статистичні дослідження, громад-
ська експертиза проектів і актів ор-
ганів державної влади, публікації у 
засобах масової інформації, участь 
громадськості в роботі колегіальних 
органів влади, аналіз звернень гро-
мадян і результатів діяльності тощо 
можна виокремити як засоби реалі-
зації громадського контролю в дер-
жавному управлінні.

Важливо відзначити також, що 
поєднання державного та громад-
ського контролю (так званий держав-
но-громадський контролінг), який 
визначає “Енциклопедія державно-
го управління”, в органах державної 
влади підвищує ефективність дер-
жавної політики у різних сферах сус-
пільного життя, створює систему ін-
формаційного забезпечення процесу 
управління за участю громадськос-
ті. Відмінність же контролінгу від 
контролю полягає у тому, що контро-
лінг є тим інструментом управління, 
який направлений на майбутнє, а 
контроль направлений на минуле, на 
виявлення помилок в управлінській 
діяльності. Так, контролінг в органах 
державної влади — це “інтегрована 
система управління адміністратив-
ними підрозділами державної служ-
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би, що ґрунтується на комплексному 
використанні методів планування, 
обліку, аналізу, контролю та прогно-
зування й спрямована на підвищення 
ефективності управлінських рішень 
та їх орієнтацію на довгострокову 
перспективу” [6, c. 346]. 

Потрібно наголосити, що контро-
лінг тісно пов’язаний з інформацією, 
адже він спирається на єдність ін-
формаційної бази, фахової та персо-
нальної відповідальності, а також на 
домовленості щодо очікуваних ре-
зультатів. Більше того, сучасна кон-
цепція контролінгу є управлінською 
концепцією, що “підтримує процеси 
прийняття рішень в управління за 
допомогою цілеспрямованого забез-
печення інформацією з метою досяг-
нення кінцевих цілей і результатів 
діяльності” [6, c. 347–348].

Залучення громадськості до ін-
формаційно-контрольного механіз-
му державної євроінтеграційної по-
літики дасть можливість забезпечити 
зворотний зв’язок як необхідний ін-
струмент громадянського суспіль-
ства у сфері реалізації державної 
політики інтеграції України до ЄС. 
Інформованість громадян щодо реа-
лізації державної євроінтеграційної 
політики, її моніторинг та контроль, 
а також вплив та участь громадськос-
ті у реалізації державної євроінтегра-
ційної політики є необхідною і діє-
вою складовою доброго врядування. 

Слід пам’ятати, що електронне 
урядування є одним з ефективних 
механізмів забезпечення принципу 
відкритості у державному управлін-
ні [8, c. 471], а також принципу від-
критості у державному управлінні [8,  
c. 474]. Тому варто розвивати, по-пер-
ше, демократичні форми взаємодії 

органів державної влади та друкова-
них і електронних засобів масової ін-
формації в Україні; по-друге, засоби 
електронного урядування. Взаємодія 
громадян в електронному уряді від-
бувається найчастіше шляхом ефек-
тивного надання послуг органами 
державної влади та структурами біз-
несу громадянам як споживачам дер-
жавних послуг і забезпечення у тому 
числі прозорості їх роботи. При цьо-
му актуальною наразі є організація 
громадського контролю за здійснен-
ням державою своїх функцій шляхом 
залученням громадськості до участі в 
електронному урядуванні. 

Інструменти взаємодії органів 
державної влади та громадськос-
ті шляхом розвитку електронного 
врядування: 1) надання повної до-
стовірної інформації громадськос-
ті про діяльність органів державної 
влади; 2) залучення громадськості 
до формування та реалізації держав-
ної політики; 3) надання послуг з 
використанням можливостей Інтер-
нету; 4) налагодження зворотного 
он-лайн зв’язку з громадянами щодо 
альтернативних варіантів держав-
ної політики, її реалізації та оцінки;  
5) громадський контроль за діяльніс-
тю органів державної влади. 

Таким чином, з метою впрова-
дження європейських стандартів 
доброго врядування в Україні важ-
ливою є направленість органів дер-
жавної влади на взаємодію з гро-
мадськістю, а також зацікавленість 
і активна участь громадян у процесі 
формування та реалізації державної 
євроінтеграційної політики України. 
Відповідно громадськості потрібно 
проявляти активнішу позицію щодо 
контролю над реалізацією державної 
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євроінтеграційної політики України, 
а органам державної влади забезпе-
чувати інформацію та реальну здат-
ність впливу громадян на її реаліза-
цію та оцінку.

Висновки. Отже, з огляду на ви- 
кладене, можемо зробити такі ви-
сновки. Зокрема, до механізмів фор-
мування та реалізації державної єв-
роінтеграційної політики можемо 
зарахувати систему правових, інсти-
туційних, організаційних, політич-
них, економічних, інформаційно- 
контрольних механізмів, які мають 
використовуватись у комплексі для 
досягнення мети державної євроінте-
граційної політики України — член-
ства в ЄС у майбутньому після успіш-
ної імплементації положень Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС. 

Таким чином, розширення є важ-
ливою частиною стратегії ЄС, однак 
містить у собі певні виклики для ста-
лого розвитку Євросоюзу в умовах 
сучасних змін; по-друге, взаємоза-
лежний характер процесу розширен-
ня і поглиблення євроінтеграції має 
два взаємопов’язані вектори: держав-
на політика ЄС на його різних рівнях 
(національному держав-членів і над-
національному), а також інших дер-
жав щодо інтеграції до ЄС.
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