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ЄУБШ – Європейське управління боротьби з шахрайством 
ЄФСУГ – Європейський фонд сільськогосподарського управ-

ління й гарантій 
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ПЕРЕДМОВА 
Характерною ознакою ХХІ ст. у цілому світі є розуміння 

на державному рівні того, що проблеми зовнішньої та внут-
рішньої політики краще і легше вирішувати разом із друж-
ньо налаштованими державами-сусідами. Саме тому ми є 
свідками появи міждержавних об’єднань, що мають спільні 
завдання, потреби та бажання. Україна також досить актив-
но бере участь в інтеграційних процесах, які відбуваються 
між державами європейського простору. 

Розвиток інтеграційних процесів у Європі вимагає від дер-
жав – претендентів на вступ до Європейського союзу пев-
ного рівня політичної, економічної та соціальної еволюції. 
Тому, виразивши своє бажання інтегруватися в ЄС, Україна 
взяла на себе зобов’язання перед європейською спільнотою 
реформувати всі сфери суспільного життя і привести їх до єв-
ропейських стандартів. 

Першим кроком у цьому напрямку має стати реформа 
національної системи державного управління, оскільки саме 
його результативність дасть реальну можливість нашій дер-
жаві подолати негативні явища, а подекуди навіть кризові 
аспекти вітчизняної економіки і налагодити належний соці-
альний діалог. 

Відмітною рисою державного управління в країнах Єв-
росоюзу є проникнення права ЄС у національні правові си-
стеми. Причиною цього є потреба у виробленні єдиних пра-
вил та процедур усередині Європейського союзу з метою 
недопущення нерівного становища держав-членів та суб’єк-
тів господарської діяльності і подвійних стандартів взаємо-
відносин. Саме тому національні інституції держав – членів 
ЄС усе частіше спираються на стандарти ЄС і запроваджу-
ють позитивний досвід їх реалізації з урахуванням власних 
умов та потреб. 

З огляду на перспективи України стати спочатку асоці-
йованим, а потім уже й повноправним членом ЄС, перед 
усіма нами стоять завдання, пов’язані з європейською інте-
грацією. 

Значну роль при вирішенні даних проблем і завдань віді-
грають юристи, оскільки саме право є інструментом ство-
рення стійких підвалин майбутнього об’єднання. 
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Дослідження Європейського союзу та його правової сис-
теми є складним завданням, зважаючи на саму природу ЄС 
як нового типу інтеграційного міждержавного утворення, 
заснованого на базі Європейських Співтовариств. Тому для 
українських юристів на даному етапі важливо мати хоча б 
основні знання про структуру Європейського союзу, його 
правову систему та особливості законотворчості. Зрозуміло, 
що дані знання потрібно розширювати, оскільки Євросоюз 
принесе в наше життя нові стандарти та вимоги, і саме від 
того, чи зможемо ми їм відповідати, залежать перспективи 
становлення і розвитку України як повноправної європей-
ської держави. 

Не менш важлива роль у виконанні завдань щодо євро-
пейської інтеграції належить державним службовцям усіх 
рівнів та правоохоронним органам зокрема, оскільки саме 
перед ними стоїть завдання забезпечення належного стану 
правопорядку та захисту прав людини і громадянина. Тому 
актуальним є питання перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації державних службовців відповідно до європейсь-
ких і світових стандартів. 

Аналіз європейського досвіду в даній сфері доводить, що 
підготувати державних службовців з питань євроінтеграції 
буде досить важко, оскільки рівень управлінської культури 
та міждисциплінарної освіти потребує підвищення та по-
стійного вдосконалення. Саме наявність теоретичних знань 
щодо особливостей розвитку правової системи ЄС і його 
інституцій та практичне врахування досвіду розв’язання 
подібних завдань у державах – членах Євросоюзу дозволить 
українському службовцю знаходити власні шляхи вирішен-
ня проблемних питань у його професійній діяльності. 

Отже, зважаючи на європейський вибір України, приро-
дною є потреба в підручниках та посібниках, присвячених 
вивченню правової системи Євросоюзу. Слід констатувати 
той факт, що, на превеликий жаль, монументальні досліджен-
ня правового феномена Європейського союзу в Україні від-
сутні, а це створює помітні труднощі для тих, кого цікавлять 
правові здобутки об’єднаних європейських країн. Пропоно-
ваний навчальний посібник має на меті подекуди заповнити 
цю прогалину, зокрема щодо дослідження природи Євросою-
зу, його інституцій та основних юридичних конструкцій. 
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Даний посібник призначений для вивчення відповідної 
проблематики студентами, слухачами, курсантами юриди-
чних вищих навчальних закладів, а також юристами-
практиками. 

Структурно навчальний посібник побудований таким 
чином, щоб читач, отримавши певну інформацію про поня-
тійний апарат ЄС, міг самостійно виявити особливості пра-
вового регулювання суспільних відносин Європейського сою-
зу та визначити тенденції розвитку його основних інституцій. 
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