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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З моменту набуття Україною незалежності у 1991 ро-

ці Європейський Союз (далі — ЄС) та Україна динамічно
розвивають відносини один з одним.

Україна — це держава, яка є пріоритетним партне-
ром ЄС у рамках European Neighbourhood Policy (Євро-
пейської політики сусідства (ЄПС)) та Східного партнер-
ства. Правові засади відносин ЄС — Україна грунтують-
ся на Partnership and Cooperation Agreement (PCA)
(Угоді про партнерство та співробітництво між Україною
та ЄС (УПС)). Амбіції ЄС та України щодо посилення
відносин один з одним створили можливість вийти за
межі співпраці й сягнути поступової економічної інтег-
рації та поглиблення політичного співробітництва [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми євроінтеграційних процесів досліджую-
ться у працях Е. Афоніна, В. Вандишева, В. Воронкової,
Т. Воропай, А. Гальчинського, М. Головатого, В. Горбу-
ліна, І. Грицяка, О. Зернецької, М. Кордона, В. Криса-
ченка, Л. Нагорної, Ю. Павленка, Ю. Пахомова, С. Пи-
рожкова, О. Соскіна, Є. Тихомирової, Г. Щокіна та ін.

Дослідженню питань державної політики щодо євро-
пейських інтеграційних процесів, визначенню їх впливів
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"Європейський Союз є першою спробою організації конти-
ненту на засадах рівності, шанування національних ідентичнос-
тей та справедливості".

Вацлав Гавел, лютий 2001 року.

на українське суспільство, розвитку громадянського сус-
пільства в Україні тощо присвячені роботи В. Баркова,
В. Горбатенко, О. Дергачова, А. Кудряченко, В. Марма-
зова, Г. Немирі, А. Пойченко, Г. Щедрової, В.О. Чалого
та ін.

Сучасні реалії євроінтеграційних процесів в Україні
спричинюють необхідність у додаткових наукових до-
слідженнях.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Проаналізувати процес інтеграції України до ЄС та
визначити перспективи розвитку на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У березні 2007 року почалися перемовини щодо

нової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які за-
вершились у грудні 2011 року, що передбачає політичну
асоціацію та економічну інтеграцію України з ЄС. 10
грудня 2012 року Рада Європейського Союзу підтвер-
дила намір ЄС підписати Угоду про Асоціацію, як тільки
українська влада продемонструє рішучі дії та реальний
прогрес у трьох важливих сферах: правові реформи,
питання пов'язані з виборами, а також політично вмоти-
воване правосуддя.
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Оскільки перемовини з приводу Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС та її ратифікація потребують пев-
ного часу для вступу Угоди в дію, було прийнято Поря-
док денний асоціації Україна — ЄС, який затверджено в
Люксембурзі 24 червня 2013 року Радою з питань співро-
бітництва між ЄС та Україною.

Порядок денний асоціації Україна — ЄС для підго-
товки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію
визначає пріоритети дій стосовно політичного діалогу
(демократія, верховенство права, дотримання прав лю-
дини і основних свобод; боротьба з корупцією; зовніш-
ня політика та політика безпеки; Міжнародний Кримі-
нальний Суд); співробітництва з питань юстиції, свобо-
ди та безпеки; економічного співробітництва; торгівлі та
питань, пов'язані з торгівлею; співробітництва у сфері
енергетики, включаючи ядерні питання; інших сфер
співробітництва.

Ключовим питанням порядку денного відносин Ук-
раїна — ЄС залишається переговорний процес стосов-
но підписання Угоди. Враховуючи особливість цієї Уго-
ди з точки зору політичної асоціації та інтеграції євро-
пейського та українського ринків, її підписання має важ-
ливе політичне значення, оскільки воно означатиме
свідомий вибір української влади на користь розвитку
України в рамках європейської цивілізаційної моделі [2].

21 березня 2014 року в Брюселі (Бельгія) підписано
політичну частину угоди про асоціацію між Україною та
Євросоюзом, в яку увійшли Преамбули, Стаття 1, Заго-
ловків І (Загальні принципи), ІІ (Політичний діалог і ре-
форми, політична асоціація, співпраця і зближення у
зовнішній та безпековій політиках) та VII (Інституційні,
загальні та заключні положення) [3].

За останнє десятиліття проводилося лише два знач-
них соцопитування в ЄС щодо України. Так, у 2005 році
TNS Sofres провела опитування в шести найбільших краї-
нах Євросоюзу. Результати: 55% виборців у країнах-чле-
нах ЄС хотіли би Україну частиною цього об'єднання.
Водночас до приєднання Туреччини прихильно ставило-
ся лише 45% опитаних [4].

Друге опитування було здійснено в грудні 2013 року
німецьким телеканалом ARD. Відповідно до його резуль-
татів більшість німців висловилися за вступ України до
ЄС — понад 60%. Розділилися лише думки щодо строків
такого членства. Так, 40% висловлюються за приєднан-
ня впродовж найближчих десяти років, а 24% опитаних
бачать вступ України до ЄС протягом наступних 10—20
років, ще 9% вважають, що має пройти щонайменше 20
або більше років. Лише 20% опитаних не бачать Украї-
ну у складі ЄС [5].

Загальнонаціональні опитування населення України
були проведені у червні 2006, грудні 2008, грудні 2009
та грудні 2011 рр. Фондом "Демократичні ініціативи" та
організацією Ukrainian Sociology Service. Щоразу було
опитано близько 2 000 респондентів за вибіркою, що
представляє доросле населення України (старші 18
років) за такими показниками як вік, стать, рівень осві-
ти, регіон проживання та тип населеного пункту [6].

З 17 по 22 травня 2013 року Фондом "Демократичні
ініціативи" імені Ілька Кучеріва і соціологічною службою
Центру Разумкова проведено соціологічне досліджен-
ня "Ставлення громадськості до євроінтеграції", в яко-
му взяло участь 2010 респондентів віком від 18 років у
всіх регіонах України [7].

Результати соціологічного опитування свідчать, що
вступ до ЄС має бути основним інтеграційними напря-

мом України — так вважає 42% населення. За вступ до
Митного союзу (далі — МС) виступає 31%, ще 13,5%
вважає, що Україні не варто приєднуватися ані до ЄС,
ані до МС.

У ставленні до бажаного інтеграційного напряму Ук-
раїни спостерігаються значні вікові відмінності. Серед
молоді (18—29 років) явно переважає орієнтація на вступ
до ЄС — 54%, і найменше прихильників вступу до Мит-
ного союзу — 19%. У той же час серед громадян віком
60 років і старше переважає підтримка вступу до МС з
Росією, Білоруссю і Казахстаном (45%) та найменше тих,
хто підтримує вступ до ЄС (30%).

Існують суттєві регіональні відмінності у підтримці
певного інтеграційного напряму. Так, вступ до ЄС найб-
ільше підтримують на Заході (72% населення регіону)
та в Центрі України (49%). На Сході та Півдні України
традиційно переважають прихильники вступу до МС
(50% та 39,5% відповідно). Найбільше невизначених із
відповіддю — на Сході України: 15,5%.

Найбільше вступ до ЄС підтримують виборці ВО
"Свобода" (71%), партії УДАР (69,5%) та ВО "Батьків-
щина" (64%). Вступ до МС як основний інтеграційний
напрям найбільше підтримують виборці КПУ (79,5%) та
Партії регіонів (57%).

Європейцями себе вважає тільки 34% українських
громадян, натомість 55% себе європейцями не вважає.
Втім, якщо порівняти з опитуванням 2008 року, є пози-
тивна динаміка: кількість українців, які вважають себе
європейцями, зросла на 9%, а тих, хто не вважає, на-
впаки, зменшилась на15% (з 70% до 55%).

Найбільше тих, хто вважає себе європейцями, — се-
ред молоді віком від 18 до 29 років: 43%. А тих, хто не
вважає себе європейцями, найбільше в найстаршому по-
колінні — 62%. У регіональному розрізі основна части-
на тих, хто вважає себе європейцями, — представники
Західного регіону (50%), а тих, хто не вважає себе євро-
пейцями, найбільше на Сході України (62%).

В електоральному плані найбільше тих, хто вважає
себе європейцем, серед виборців ВО "Свобода" (51%)
та партії УДАР (44,5%).

Для того, щоб відчувати себе європейцем, абсо-
лютній більшості громадян необхідний певний рівень ма-
теріального добробуту (59%). Інші чинники пов'язані з
дотриманням демократичних цінностей і стандартів:
40,5% вважає необхідним відчуття захищеності законом,
32% — повагу до цінностей демократії та прав людини.
Для 24,5% українців, щоб відчувати себе європейцями,
необхідно мати можливість без віз їздити до європейсь-
ких країн.

Певний рівень матеріального добробуту як необхід-
ний чинник для відчуття себе європейцем у всіх вікових
групах та регіонах згадується найчастіше.

Повагу до цінностей демократії та прав людини час-
тіше називають громадяни віком від 30 до 49 років. У
регіональному розрізі повагу до цінностей демократії як
необхідний чинник для відчуття себе європейцями рес-
понденти Заходу України називають частіше порівняно
з іншими регіонами.

Тільки 21% населення України хоч колись бував у
країнах Заходу (ЄС, США, Канаді тощо). Найбільше тих,
хто бував у країнах Заходу, мешкає у Західному регіоні
України (33%), найменше — серед жителів Сходу Ук-
раїни (13%). Втім, і в Росії та інших колишніх радянсь-
ких республіках (окрім Балтії) після розпаду СРСР по-
бувало лише 40% українців.
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Таким чином, очікування України від ЄС можна умов-
но розділити на чотири категорії: якнайшвидше підпи-
сання Угоди про асоціацію (як ми вже зазначали, 21 бе-
резня 2014 року підписано політичну частину Угоди), ска-
сування візового режиму, надання фінансової допомо-
ги та надання чіткої перспективи членства.

Події Євромайдану та російське вторгнення до Ук-
раїни додали до цього списку ще одне специфічне, про-
те важливе очікування: запровадження Євросоюзом точ-
кових санкцій — спочатку проти українського керівниц-
тва, а з моменту агресії Росії також проти російського
істеблішменту. Виконання хоча б частини цих пунктів
розглядається в українському публічному дискурсі як
певний моральний обов'язок ЄС перед мільйонами ук-
раїнців, які вийшли на вулиці для того, щоб європейські
цінності стали реальністю в Україні [8].

Масові протести в Україні ("Євромайдан") розпоча-
лись внаслідок відмови українського керівництва від кур-
су на європейську інтеграцію і завершились реанімацією
євроінтеграційного напрямку.

За останні місяці українське суспільство суттєво
змінилося, зокрема зміни відбулися в духовних, куль-
турних та політичних цінностях, які вочевидь еволюці-
онували. Водночас дедалі актуальнішим стає питання
протистояння цінностей в українському суспільстві.
Європейським цінностям — демократії, толерантності,
правам людини — протистоїть російський світогляд.
Крім матеріалізму та стабільності він базується на відки-
данні європейських цінностей та навіть ворожому став-
ленні до них [9]. Таким чином, цінності українського
суспільства спричинили віддалення України від Росії в
бік ЄС.

Однак, приєднанню нашої держави до ЄС заважає
низка чинників. Це, зокрема, низький рівень життя в Ук-
раїні — 15 відсотків від середнього показника по ЄС,
незначна частка України в закордонній торгівлі ЄС (лише
0,4 відсотка). Частка українського експорту дорівнює 5
відсоткам від того, що припадає на середнього мешкан-
ця ЄС, а частка закордонних інвестицій у перерахунку
на одного українця становить від 1 до 2 відсотків порівня-
но з показником Євросоюзу [10]. Наведене ілюструє ве-
личезну різницю між економічними рівнями нашої дер-
жави та ЄС. Превалювання владних і фінансових інте-
ресів адміністративно-економічних груп над національ-
ними створює реальну загрозу стабільному розвитку ук-
раїнського суспільства. Це негативно впливає на форму-
вання та здійснення державної політики, яка дедалі
більше націлена на обслуговування корпоративних інте-
ресів вузького кола адміністративно-економічних груп
[11].

На сучасному етапі інтеграції України до ЄС зали-
шаються невирішеними такі основні питання.

Громадський контроль за процесами євроінтеграції
України, забезпечення ефективної взаємодії влади з гро-
мадянським суспільством, інформаційна відкритість
органів державної влади. Громадянське суспільство —
це сфера самоврядування громадян, яка утворюється не-
залежно від державних інституцій внаслідок повсякден-
них відносин людей. В його основі лежать різноманітні
добровільні об'єднання громадян, незалежні від влад-
них органів. Ці об'єднання включають широко коло як
зареєстрованих в органах юстиції неурядових органі-
зацій (крім політичних партій), так й незареєстрованих
колективних ініціатив: від сільських громад або зібрань
жителів будинків до профспілок чи широких громадсь-

ких рухів, у які об'єднуються для вирішення життєво важ-
ливих питань.

У всіх сучасних розвинених країнах демократичний
устрій неможливий без повсякденної, вільної і відкритої
самоорганізації життя людей. Демократичне суспільство
— це насамперед розвинене громадянське суспільство,
яке взаємодіє з владними органами, а не просто пере-
кладає на них відповідальність за стан навіть дрібних
справ.

Головними цілями державної політики сприяння роз-
витку громадянського суспільства мають стати [12]:

— спрощення та здешевлення процедур створення і
реєстрації організацій громадянського суспільства (далі
— ОГС). Приведення українського законодавства у
відповідність до Рекомендацій Комітету Міністрів дер-
жав-членів Ради Європи про правовий статус неурядо-
вих організацій у Європі;

— запровадження ефективного та прозорого дер-
жавного фінансування ОГС на конкурсній основі та ство-
рення сприятливого податкового режиму для здійснен-
ня благодійної діяльності;

— прозоре залучення неурядових організацій до на-
дання соціальних послуг громадянам за рахунок держав-
ного і місцевих бюджетів;

— запровадження механізмів інформаційної прозо-
рості діяльності органів державної влади та процедур за-
лучення громадськості до ухвалення рішень.

Для реалізації вказаних цілей державні органи ма-
ють: модернізувати законодавство для ОГС та практику
взаємодії з ними; збільшити обсяг і підвищити прозорість
державного фінансування ОГС і цільового використан-
ня ними ресурсів; створити цільовий державний фонд
сприяння розвитку громадянського суспільства з неза-
лежною формою урядування (громадським правлінням),
що дозволить на конкурсних засадах та за участі й мон-
іторингу представників різних ОГС здійснювати підтрим-
ку ініціатив, спрямованих на розвиток громадянського
суспільства.

Активізація діяльності щодо прийняття нормативно-
правових актів держави, спрямованих на адаптацію за-
конодавства України до законодавства Європейського
Союзу. Адаптація законодавства України до законодав-
ства ЄС — процес приведення законів України та інших
нормативно-правових актів у відповідність acquis
communautaire. Адаптація законодавства є пріоритетною
складовою процесу інтеграції України до Європейсько-
го Союзу, що в свою чергу є пріоритетним напрямом ук-
раїнської зовнішньої політики [13].

Аcquis communautaire в дослівному перекладі з
французької — "надбання Співтовариства". Цей термін
відображає особливості правової природи Європейсь-
кого Союзу і фактично є правовою системою Європейсь-
кого Союзу, яка включає акти законодавства Європейсь-
кого Союзу (але не обмежується ними). Така система
створювалась та розвивалась протягом майже 50 років
та містить понад 14 тисяч різних видів правових актів і
майже 9 тисяч рішень Суду ЄС.

Адаптація законодавства України до acquis
communautaire Європейського Союзу, передбачена стат-
тею 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Ук-
раїною та Європейськими Співтовариствами (Європейсь-
ким Союзом) і їх державами-членами (далі — УПС) [14],
є однією із головних складових політики європейської
інтеграції України, а також — одним з найважливіших
аспектів співробітництва України та ЄС. Стаття 51 виз-
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начає 16 пріоритетних сфер адаптації: митне право; за-
конодавство про компанії; банківське право; бухгал-
терський облік компаній; податки, у тому числі непрямі;
інтелектуальна власність; охорона праці; фінансові по-
слуги; правила конкуренції; державні закупівлі; охоро-
на здоров'я та життя людей, тварин, рослин; довкілля;
захист прав споживачів; технічні правила і стандарти;
транспорт; енергетика, у тому числі ядерна.

Окрім того, ст. 51 передбачає, що Україна доклада-
тиме зусиль з метою забезпечення поступової сумісності
свого законодавства із законодавством Співтовариства,
але не визначає, якого ступеню наближення слід досяг-
ти.

На сьогодні адаптація законодавства України до за-
конодавства ЄС відбувається у відповідності до поло-
жень Закону України про Загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу від 18 березня 2004  року № 1629-IV
(далі — Загальнодержавна програма) [15].

Відповідно до Загальнодержавної програми адапта-
ція законодавства України здійснюється у такій послідов-
ності:

— визначення актів acquis communautaire, які регу-
люють правовідносини у відповідній сфері;

— переклад визначених актів на українську мову;
— здійснення комплексного порівняльного аналізу

регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні
та в Європейському Союзі;

— розроблення рекомендацій щодо приведення за-
конодавства України у відповідність з acquis com-
munautaire;

— проведення економічного, соціального та полі-
тичного аналізу наслідків реалізації рекомендацій;

— визначення переліку законопроектних робіт;
— підготовка проектів законів України та інших нор-

мативно-правових актів, включених до переліку законо-
проектних робіт, та їх прийняття;

— моніторинг імплементації актів законодавства Ук-
раїни.

Елементом адаптації законодавства має стати пере-
вірка проектів законів України та інших нормативно-пра-
вових актів на їх відповідність acquis communautaire з ме-
тою недопущення прийняття актів, які суперечать acquis
Європейського Союзу.

Врахування досвіду Європейських країн з євроінтег-
рації до Європейського Союзу. Враховуючи законодав-
чо закріплений стратегічний курс України на євроінтег-
рацію, важливим і корисним є досвід країн, що вже на-
були членства у ЄС.

Досвід Польщі спростовує тезу про те, що вступ до
ЄС автоматично призведе до охолодження торговель-
них відносин із східними країнами. Навпаки, після при-
єднання до ЄС Польща значно збільшила експорт до
цього регіону, зокрема й до Росії, що зумовлено загаль-
ним підвищенням конкурентоспроможності польської
економіки [16].

Усе, що Польща зробила в напрямі до євроінтеграції,
було пов'язано з політичною волею її керівництва. На
початку в суспільстві існували соціальні страхи, люди
боялися змін, подорожчання продуктів і послуг, але
згодом усе оплатилося. 2004 року ЄС передав Польщі
50 млрд євро, за вступ до європейської спільноти Польща
заплатила 20 млрд євро, і в результаті отримала 30 млрд
євро як компенсацію за ті реформи, які вона зобов'яза-
лася виконати [17].

Болгарія чітко визначила курс на європейську інтег-
рацію ще у 1990 р. Європейський вибір країни активно
реалізовувався шляхом прийняття офіційних документів,
укладення багатосторонніх та двосторонніх угод та всту-
пу до різних регіональних та спеціалізованих організацій.

На шляху до євроінтеграції Болгарія взяла на себе
обов'язки виконати низку вимог ЄС, основними з яких
можна назвати наступні [18]:

— гармонізація законодавства Болгарії із європейсь-
ким законодавством;

— проведення структурних реформ;
— реформування системи правосуддя, органів, що

покликані боротися з корупцією та організованою зло-
чинністю;

— сприяння політиці розширення ЄС за рахунок
країн Західних Балкан;

— приєднання до енергетичних стандартів ЄС;
— включення підрозділів болгарської армії до скла-

ду Європейських сил швидкого реагування.
Болгарський досвід європейської інтеграції дово-

дить, що:
— процес євроінтеграції створює ефективні стиму-

ли для внутрішніх трансформацій. Водночас, прискорені
і негнучкі реформи мають суттєві побічні наслідки;

— максимально широке залучення до спільних євро-
пейських проектів у сфері безпеки допомагає країні ви-
стояти у зоні тиску між Заходом і Сходом і зберегти
незмінність стратегічного курсу на інтеграцію в ЄС, збе-
регти незалежність і цілісність, вірність декларованим
європейським цінностям та одночасно сформувати праг-
матичні відносини добросусідства з іншими країнами;

— ефективним на шляху реформ є використання
інструментів, які надаються участю у міжнародних орга-
нізаціях (ООН, ВТО);

— проблема корупції в країні не може бути виріше-
на лише шляхом зовнішнього тиску, і залишатиметься
основним викликом для ефективної реалізації національ-
них інтересів країни без ефективної внутрішньої політи-
ки протидії корупції.

Болгарське суспільство переконане, що вступ до
Європейського Союзу у 2007 році — головне досягнен-
ня Болгарії в її новітній історії. Адже таким чином у краї-
ни з'явилася можливість повернутися у Європу і налаго-
дити життя народу за справжніми європейськими цінно-
стями та принципами. Цей процес підкріплюється інозем-
ними інвестиціями у розвиток болгарської економіки, що
має, зокрема, підвищувати життєвий рівень населення,
а також, за великим рахунком, стимулювати реформу-
вання системи державного управління, доводячи його до
європейського стандарту. Надійними партнерами Бол-
гарії у її європейському інтегруванні стали ФРН, Фран-
ція, Бельгія та Туреччина (не зважаючи на складні істо-
ричні стосунки з останньою), обсяги інвестицій яких у
розвиток болгарської економіки були найбільшими [19].

Утвердження української нації та держави в Європі й
світі. Вирішення актуальних питань співвідношення євро-
пейської та національної ідентичності. Орієнтація страте-
гічного курсу України на європейські цінності. Останнім
часом зростає інтерес до аналізу впливу євроінтеграції на
соціокультурну сферу країн-членів Європейського Союзу,
який виявляється у поступовому формуванні у громадян
ЄС відчуття приналежності до європейської спільноти, яка
є не тільки кількісно більшою, а й якісно відрізняється від
національної. Мова йде про появу у громадян країн-членів
ЄС європейської ідентичності [20].
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Хартія Європейської ідентичності визначає євро-
пейську ідентичність як спільність долі, залежність на-
родів Європи один від одного у спільному будівництві
мирного європейського порядку; спільність цінностей,
що беруть початок у класичній старовині, християнстві,
Ренесансі та Просвітництві й засновані на толерантності,
гуманізмі й братерстві, визнанні фундаментальних прав
людини і норм права, котрі впроваджені в загальних
принципах, що підтверджують волю індивідуальної і соц-
іальної відповідальності; специфічну відповідальність
(тільки через співробітництво, згуртованість і єдність
може Європа ефективно допомагати вирішувати власні
та світові проблеми, розбіжність у європейській політиці
— безвідповідальність, яка може привести до хаосу) [21].

В Україні проблема євроінтеграції вже вкотре постає
як питання національно-культурної ідентичності і вияв-
ляє себе в формі кризи ідентичності. Для країни, яка
прагне членства в Європейському Союзі, надзвичайно
важливим є питання збереження національної ідентич-
ності для досягнення дійсної рівності й партнерства,
рівноправного співробітництва і розвитку всіх країн.

ВИСНОВКИ
Для подолання зазначених проблем потрібні не лише

позитивні сигнали (як підписання політичної частини Уго-
ди), але й більш налагоджена співпраця з українським
суспільством з боку ЄС. Вирішення основних проблем у
сфері євроінтеграції України необхідно здійснювати у
таких напрямах.

1. Удосконалення та посилення громадського конт-
ролю за процесами євроінтеграції України, забезпечен-
ня ефективної взаємодії влади з громадянським сус-
пільством, інформаційної відкритості органів державної
влади шляхом проведення з представниками громадсь-
ких організацій конференцій, круглів столів та інших на-
уково-комунікативних заходів з актуальних питань євроі-
нтеграції України. Через інформування громадськості
щодо питань євроінтеграції, яке відіграє вирішальну роль
в інтеграційному процесі. Шляхом виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері інформування та
налагодження комунікації з громадськістю з актуальних
питань європейської інтеграції України на період до 2017
року, схваленої Розпорядженням КМУ від 27 березня
2013 р. № 168-р. Шляхом проведення громадського мо-
ніторингу з питань процесу євроінтеграції України.

2. Активізація діяльності щодо прийняття норматив-
но-правових актів держави, спрямованих на адаптацію
законодавства України до законодавства Європейсько-
го Союзу. Для цього необхідно розробити ефективний
механізм імплементації нормативно-правових актів.
Здійснити заходи з підготовки та виконання законодав-
ства України. Реалізувати Загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу, затвердженої Законом України від 18
березня 2004 року № 1629-IV.

3. Врахування досвіду Європейських країн з євроін-
теграції до Європейського Союзу. Корисним є визначен-
ня аспектів євроінтеграції на прикладі досвіду централь-
ноєвропейських країн, що входять в групу EU8 (Польща,
Угорщина, Чеська Республіка, Словацька Республіка,
Словенія, Латвія, Литва, Естонія, Кіпр та Мальта).

4. Утвердження української нації та держави в Єв-
ропі й світі; вирішення актуальних питань співвідношен-
ня європейської та національної ідентичності; орієнта-
ція стратегічного курсу України на європейські цінності

необхідно здійснювати шляхом формування власної на-
ціональної ідентичності. Збереження культурного архе-
типу України і статусу в єдності із формуванням нової
національно-політичної ідентичності і ментальності.
Стратегічний курс України на інтеграцію в ЄС також зу-
мовлює необхідність орієнтуватися на європейські
цінності, такі як загальновизнані демократія, ринкова
економіка, соціально-правова держава.

Перспективи подальших розвідок стосуються вироб-
лення механізмів та стратегій європейської інтеграції Ук-
раїни на сучасному етапі.
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