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ІНФОРМАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Політичні трансформації в Україні відбуваються в умовах глобалізації, при цьому євро-
пейська інтеграція є стратегічним вектором зовнішньої нашої держави, що закріплено в нор-
мативно-правових актах та реалізується в політичних та інституційних змінах. Механізм єв-
роінтеграції охоплює всі сфери суспільного життя: політичну, економічну, соціальну тощо. 
Проте саме інформаційна його складова частина є зв’язуючою ланкою решти механізмів, що 
зумовлює актуальність теми статті.

Отже, метою статті є узагальнення уявлень щодо інформаційного механізму євроінтегра-
ційної політики України та аналіз політико-правової основи інформаційних євроінтеграцій-
них кампаній.

Аналіз основних досліджень та публікацій дає змогу стверджувати, що в сучасній науці є 
значна кількість робіт, які присвячені вивченню сучасних процесів європейської інтеграції, 
а саме: дослідження І. Грицяка, І. Кравчук, М. Назаренко, Л. Приходченко, Ю. Рубан, О. Ру-
денка та ін.

Після подій Революції Гідності 2014 року зовнішня політика України остаточно визначи-
ла провідний вектор свого розвитку – євроінтеграцію. Варто зазначити, що за період 2014–
20202 років цей зовнішньополітичний вектор визначає всі види внутрішньої політики нашої 
держави, оскільки євроінтеграція передбачає не тільки входження країни до складу ЄС, як 
кінцеву мету, але й складний та тривалий шлях демократичних реформ, спрямований на 
наближення країни до стандартів ЄС.

На думку М.О. Руденко, демократизація суспільства на шляху до євроінтеграції відбува-
ється за такими векторами: адаптація законодавства України до стандартів ЄС, забезпечен-
ня прав людини, розвиток громадянського суспільства та громадських ініціатив, проведення 
ринкових економічних реформ, адаптація соціальної, культурної політики, а також політики 
у сфері освіти до стандартів ЄС, галузева співпраця і співробітництво в галузі охорони довкіл-
ля тощо (Руденко, 2010, с. 287).

Таким чином, європейська інтеграція України має на меті підвищення якості життя та до-
бробуту населення шляхом наближення політичної, правової, економічної, соціальної та ін-
ших сфер суспільного життя до європейських принципів, стандартів та цінностей.

Євроінтеграційна політика нашої держави має комплексний характер та здійснюється 
шляхом послідовного реформування означених вище сфер суспільного життя, що своєю чер-
гою призводить до формування правової держави та свідомого громадянського суспільства 
в Україні, яке має стати частиною загального європейського.

Для ефективного впровадження європейських стандартів та проведення послідовних ре-
форм формується комплексний механізм реалізації євроінтеграційної політики. М.О. На-
заренко виділяє такі його складники: політичний (формування політики), правовий (нор-
мативно-правове забезпечення), інституційно-організаційний (забезпечення відповідними 
інституціями та організація їх ефективного функціонування), економічний (фінансове за-
безпечення), інформаційний (інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації євроінте-
граційної політики) (Назаренко, 2014, с. 59–60).

Зазначимо, що лише комплексне використання означених механізмів дасть змогу нашій 
державі досягнути основної мети політики європейської інтеграції – стати членом ЄС та 
побудувати дійсно демократичну державу. Кожен складник механізму є невід’ємною його 



42

Актуальні проблеми політики. 2020. Вип. 65

частиною, без якої неможливе його функціонування як єдиного цілого. Проте, на нашу дум-
ку, саме інформаційний механізм є тією ланкою, яка поєднує решту складників, оскільки 
саме він спрямований на забезпечення необхідною інформацією як суспільства, так і органів 
державної влади і місцевого самоврядування та їх посадових осіб, допомагає налагодити зво-
ротній зв’язок між суспільством та владою, залучати громадськість до впровадження реформ 
в усіх сферах життя суспільства, забезпечувати прозорість дій як центральної влади, так і регі-
ональної та місцевої. Крім того, за його допомогою ми можемо вивчати прогресивні політичні 
практики розвинутих країн ЄС із метою запозичення їхнього досвіду, а також для формуван-
ня позитивного іміджу України і інформаційному просторі ЄС.

Інформаційний механізм євроінтеграційної політики, таким чином, спрямований на кіль-
ка груп суб’єктів: 1) на органи публічної влади – забезпечує інформацією органи влади та 
управління різних рівнів (наприклад, інформація про громадську думку суспільства щодо тих 
чи інших питань, про ефективність впровадження конкретних реформ та перепони на цьому 
шляху, про зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні тощо); 2) на інсти-
тути громадянського суспільства – інформує громадськість про діяльність органів влади через 
їхні офіційні сайти, а також діяльність ЗМІ, про можливості залучення інститутів громадян-
ського суспільства до формування та реалізації державної політики в тій чи іншій сфері (через 
інститут громадських слухань, громадських рад, круглих столів, інтернет-майданчиків для об-
говорення найважливіших питань суспільно-політичного розвитку країни тощо); 3) на органи 
влади та громадськість інших держав – через формування іміджу України та участь у інфор-
маційному просторі зарубіжних країн у контексті євроінтеграційних процесів.

Отже, інформаційний механізм реалізації євроінтеграційної політики відповідає за зби-
рання, зберігання та надання вичерпної, правдивої, актуальної інформації, яка стосуються 
євроінтеграційних процесів, що відбуваються в країні (Назаренко, 2014, с. 66), а також за на-
лагодження публічного діалогу між державними інституціями та суспільством щодо цілей 
євроінтеграції. Цей механізм формується як складник інформаційної політики держави.

Важливою основою для інформаційного забезпечення як зовнішньополітичних, так і вну-
трішньополітичних реформ та трансформацій мають бути інформаційно-аналітичне забез-
печення (його завдання – сприяння підготовці, прийняттю та реалізації ефективних управ-
лінських рішень у сфері європейської інтеграції) та розвиток інформаційної інфраструктури 
(включає інформаційно-телекомунікаційні структури, інформаційні технології та організа-
ційні структури для створення, поширення та споживання інформації).

На думку М.О. Назаренко, нині інформаційна інфраструктура у сфері європейської інте-
грації не відповідає критеріям ефективності. Автор визначає три чинники: нерозвинена мере-
жа інформаційних та аналітичних служб в органах державної влади; незначна кількість пра-
цівників, залучених до аналітичної роботи на постійній основі; недостатній фаховий рівень 
спеціалістів, які займаються інформаційно-аналітичною роботою (Назаренко, 2014, с. 72–73).

Своєчасне надання об’єктивної, повної та вичерпної інформації є запорукою підтримки 
євроінтеграційної політики населенням української держави.

Серед факторів, що гальмують розвиток інформаційного механізму євроінтеграційної 
політики в Україні, М.О. Назаренко називає такі: відсутність ефективної стратегії інформу-
вання і комунікації для аналізу громадської думки з питань євроінтеграції, який би допоміг 
визначити інформаційні потреби українського суспільства; використання застарілих методів 
інформування, а також репортажний характер інформації в ЗМІ, що не враховує потреб пе-
ресічного громадянина.

Для вирішення означених проблем Кабінетом Міністрів України було прийнято низку 
нормативно-правових актів: Державну цільову програму інформування громадськості з пи-
тань європейської інтеграції України на 2008–2011 роки, Концепцію реалізації державної по-
літики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних пи-
тань європейської інтеграції України на період до 2017 року, Стратегію комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018–2021 роки тощо.

Зазначимо, що політико-правові акти у сфері функціонування інформаційного механізму 
європейської інтеграції можна поділити на дві групи: акти, що регулюють формування та 
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реалізацію інформаційної політики нашої держави загалом, та акти, спрямовані на інформу-
вання та налагодження комунікації з громадськістю саме в контексті євроінтеграції.

До першої групи актів можна зарахувати Закон України «Про інформацію» 1992 р., Стра-
тегію кібербезпеки України від 15.03.2016 р. Доктрину інформаційної безпеки України від 
25.02.2017 р. тощо. Останні два акти було прийнято в контексті російської агресії для обме-
ження впливу РФ на інформаційний простір нашої держави.

Серед законопроектів варто згадати затверджену в першому читанні Концепцію націо-
нальної інформаційної політики 2002 р., а також проект Концепції державної інформацій-
ної політики 2010 р. Перша визначила пріоритетність української інформаційної політики 
на міжнародному рівні та закріпила завдання держави: інтеграція в телерадіоінформацій-
ний простір країн-членів ЄС, приєднання національної інфраструктури зв’язку України 
до європейської та глобальної інформаційної інфраструктури; адаптація правової та нор-
мативно-технічної бази до технічних і технологічних вимог ЄС. Друга – створення конку-
рентоспроможної національної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури, проте серед шляхів реалізації нічого не зга-
дано, яким саме чином держава буде стимулювати розвиток вітчизняного виробництва (Кон-
цепція державної інформаційної політики, 2011).

Зазначені акти лягли в основу формування інформаційної стратегії України. До її основ-
них векторів О. Проскуріна зараховує: селекціонування інформаційних потоків та недопу-
щення на свою територію ЗМІ, які могли б своїми повідомленнями завдати шкоди національ-
ним інтересам; активний пошук інформації, що стосується національно-державних інтересів 
(цю функцію виконують дипломатичні місії України та МЗС); наповнення інформаційних 
мереж даними, що підвищують міжнародний імідж України; готовність до інформаційно-
го протиборства з питань політичного, економічного, ідеологічного, культурного характеру 
тощо (Проскуріна, 2009, с. 142–143).

Одним з основних завдань у напрямі приєднання України до процесу побудови єдиного 
європейського інформаційного простору стала адаптація законодавства до стандартів ЄС в ін-
формаційній сфері (Стратегічні завдання інформаційної політики України у державах ЄС).

Друга група актів включає такі:
1) Угода про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною та ЄС, підписана 

у 1994 р. (набула чинності в 1998 р.) – це основний документ, який регулює співпрацю сторін 
у цій галузі. Ст. 74 наголошує на необхідності надання уваги «програмам, які мають за мету 
ознайомлення широкої громадськості з основною інформацією про Співтовариство і Украї-
ну, включаючи, коли це можливо, взаємний доступ до баз даних на основі повної поваги до 
прав на інтелектуальну власність» (Угода про партнерство і співробітництво…). О.В. Бондар-
чук зазначає, що в документі вперше йдеться про необхідність створення такого інформа-
ційного простору, за якого б українці та європейці мали б змогу отримати повну, об’єктивну 
та достовірну інформацію про політичне, культурне, економічне життя тощо один одного 
(Бондарчук, 2015, с. 65–66);

2) Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу 1998 р. – у п. 6 зазначено, що 
«інтеграційний процес <…> полягає у поширенні власних культурних здобутків в ЄС, <…> 
особливо важливим є здійснення спільних наукових, культурних та освітніх проектів» (Стра-
тегія інтеграції України до Європейського Союзу). Такі проекти зближують Україну з ЄС 
в означених сферах;

3) Рішення Державної ради європейської та євроатлантичної інтеграції України «Про даль-
ші заходи у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України» 2003 р. закріплює не-
обхідність вжити заходів «щодо навчання та перепідготовки фахівців Державної програми 
інформування громадськості з питань європейської інтеграції України» (Про дальші заходи 
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України, 2003). На нашу думку, це поло-
ження є вкрай важливим, оскільки, як відомо, саме кваліфіковані та обізнані кадри забезпе-
чать реалізацію політики євроінтеграції;

4) Державна програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції 
України на 2004–2007 рр. передбачала широке інформування громадськості про співпрацю 
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України з ЄС із метою усвідомлення громадянами України конкретних переваг поглиблен-
ня співробітництва між нашою державою і Європейським Союзом. Серед заходів програма 
передбачала реформування загальної середньої освіти, трансляцію на території України єв-
ропейських програм, телемости за участю представників ЄС та України, створення загально-
державної інформаційної мережі з питань європейського права тощо (Державна програма 
інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004–2007 роки). 
До завдань стратегії також належала розробка Концепції інформаційної безпеки України, 
проте воно не було виконано через тривалий політичний конфлікт та дисфункціональність 
конституційної моделі влади (Рубан, 2009, с. 5);

5) Програми підготовки фахівців з євроінтеграції 2004–2007 рр. та 2008–2015 рр. Їх мета – 
забезпечення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фа-
хівцях із високим рівнем професіоналізму, здатних компетентно і відповідально на держав-
ному, регіональному та місцевому рівнях виконувати завдання щодо реалізації стратегії 
інтеграції України до ЄС (Державна програма підготовки фахівців у сфері європейської та 
євроатлантичної інтеграції. Коментар експерта Європейської програми Міжнародного фон-
ду «Відродження»);

6) Державна цільова програма інформування громадськості з питань європейської інтегра-
ції України на 2008–2011 рр. визначає своїм пріоритетом «провадження інформаційно-про-
світницької діяльності з метою формування громадської підтримки інтеграції України до ЄС 
як процесу внутрішніх реформ, спрямованих на наближення стандартів життя в державі до 
європейських шляхом роз’яснення переваг, що виникають на різних етапах такої інтеграції 
(не лише на етапі набуття членства)» (Державна цільова програма інформування громад-
ськості з питань європейської інтеграції України на 2008–2011 рр.);

7) Концепція реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження ко-
мунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 
2017 року ставить за мету «забезпечення стабільно високого рівня усвідомленої підтримки на-
селенням України євроінтеграційного курсу як одного з пріоритетів внутрішньої та зовніш-
ньої політики нашої держави, реформ, які проводяться та проводитимуться владою з метою 
підготовки України до майбутнього членства в ЄС» (Концепція реалізації державної політи-
ки у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань 
європейської інтеграції України на період до 2017 року), а також забезпечення належного 
рівня обізнаності громадян України з особливостями процесу європейської інтеграції, змісту 
та завдань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Як оптимальний шлях реалізації по-
ставленої мети програма передбачає запровадження в роботі з інформування громадськості 
з питань європейської інтеграції комунікаційного елементу, що дасть змогу розділити відпо-
відальність (у тому числі фінансову) за виконання цієї роботи із заінтересованими неурядо-
вими організаціями, міжнародними донорами та бізнес-структурами (у тому числі у формі 
аутсорсингу). До позитивних нововведень програми можна зарахувати запровадження дер-
жавно-приватного партнерства у сфері інформування, акцент на комунікації, а не простому 
інформуванні, запровадження новітніх методів інформування на регіональному рівні, нала-
годження співпраці органів влади із загальнодержавними та регіональними ЗМІ та ін.;

8) Стратегія комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 рр. Її мета – «утверд-
ження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС, інтеграції в єв-
ропейський економічний, культурний та політичний простір та здійснення процесу внутріш-
ніх реформ і перетворень у бік більш вільного, справедливого, демократичного, успішного 
і прозорого суспільства, що спирається на засадничі права та свободи людини, принципи 
гендерної рівності та недискримінації, підзвітності влади, ринкової економіки та відкрито-
сті» (Стратегія комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 рр.).

Стратегія передбачає такі заходи для досягнення мети: широке інформування та залучен-
ня громадськості до обговорення євроінтеграційного поступу України, проведення аудиту 
співпраці нашої держави з членами ЄС, публічне оприлюднення звітів уряду про досягнення 
та проблеми євроінтеграції, підвищення рівня поінформованості громадян нашої держави 
про стандарти та цінності ЄС тощо;
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9) Програма формування сприятливого іміджу України в країнах ЄС на 2003–2006 рр. та 
Концепція на 2008–2011 рр. Їх мета – ефективна реалізація та захист національних інтересів 
(Стратегічні завдання інформаційної політики України у державах ЄС). Перша Програма 
полягала «у формуванні та підтриманні позитивного іміджу України як усередині, так і поза 
її межами, створенні зовнішньої інформаційної атмосфери, необхідної для здійснення вну-
трішньополітичних та соціально-економічних перетворень, ефективній інформаційній під-
тримці зовнішньополітичного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію» 
(Державна програма забезпечення позитивного іміджу України на 2003–2006 роки). У дру-
гій зазначалося: «Позитивне сприйняття України міжнародними організаціями, іноземними 
державами та громадянами, зокрема інвесторами, є фактором, який безпосередньо впливає 
на розвиток нашої держави і сприяє задоволенню її зовнішньополітичних та зовнішньое-
кономічних потреб, розв’язанню внутрішніх соціально-економічних проблем». У докумен-
ті основною метою міжнародної інформаційної політики України визначалось «створення 
у світі інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-економічного 
розвитку України» (Концепція Державної програми формування позитивного міжнародного 
іміджу України на 2008–2011 роки).

На наш погляд, варто погодитись з О.В. Бондарчуком у тому, що формування позитивно-
го міжнародного іміджу України є вкрай важливим фактором для підвищення ефективної 
інформаційних механізмів євроінтеграції, оскільки створює сприятливі передумови для на-
лагодження співпраці як на території нашої держави, так і в рамках країн-членів ЄС (Бондар-
чук, 2015, с. 71).

Таким чином, аналіз політико-правових основ формування інформаційних механізмів по-
літики європейської інтеграції та їх реалізація продемонстрували достатність прийнятих по-
ложень для якісного впровадження кампаній і програм у життя в нашій державі. Слід зазна-
чити, що вперше на необхідність залучення інформаційної сфери до євроінтеграції вказано 
в Угоді про партнерство і співробітництво.

Важливим підґрунтям реформ також стали Стратегія інтеграції України до Європейського 
Союзу (1998 р.), Програма інтеграції України до ЄС (2000 р.), Державні програма підготовки 
фахівців з європейської інтеграції на 2004–2007 рр. та на 2008–2015 рр., Державні програми 
забезпечення позитивного іміджу України на міжнародній арені на 2003–2006 рр. та на 2008–
2011 рр.

Усі зазначені вище політико-правові акти заклали основу для реалізації національної ін-
формаційної політики у сфері євроінтеграції, а отже, стали підґрунтям самих євроінтегра-
ційних процесів України та однією з найважливіших компонент механізму політики євроін-
теграції.
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Анотація
Козьміних А. В. Інформаційні механізми євроінтеграційної політики України. – Стаття.
Механізм євроінтеграції охоплює всі сфери суспільного життя: політичну, економічну, соціальну 

тощо. Проте саме інформаційна його складова є зв’язуючою ланкою решти механізмів, що обумовлює 
актуальність теми даної статті. Метою статті стало узагальнення уявлень щодо інформаційного меха-
нізму євроінтеграційної політики України та аналіз політико-правової основи інформаційних євроінте-
граційних кампаній. Успішна реалізація євроінтеграційної політики можлива лише за умов системного 
використання механізмів реалізації політики органами державної влади, що представляють собою су-
купність методів, принципів, засобів, спрямованих реалізовувати управлінські рішення, сприяти ви-
рішенню проблем під час проведення політики у сфері європейської інтеграції. До таких механізмів 
віднесені: політичний (полягає у формуванні політики), інституційно-організаційний (його завдання – 
забезпечити інститутами та організувати їх ефективну роботу), економічний (фінансове забезпечення), 
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правовий (нормативно-правове забезпечення), інформаційний (інформаційне забезпечення процесів 
євроінтеграції). Інформаційний механізм реалізації євроінтеграційної політики України є складовою 
інформаційної політики держави в цілому та спрямований за забезпечення прозорості та публічності 
євроінтеграції нашої держави, сприяє інформуванню широких верств населення про стандарти та цін-
ності ЄС, переваги співпраці нашої держави з членами ЄС, сприяє формуванню позитивного міжна-
родного іміджу України, а також формуванню та функціонуванню єдиного інформаційного простору 
на основі демократичних принципів. Він забезпечує інформацією органи публічної влади та інститу-
ти громадянського суспільства, допомагає налагодити їх комунікацію та співпрацю з метою глибоко 
аналізу та розробки методів врегулювання проблем на шляху до євроінтеграції. Важливою складовою 
інформаційного забезпечення має бути інформаційно-аналітичне забезпечення, яке повинно сприяти 
підготовці, прийняттю та реалізації ефективних управлінських рішень у сфері європейської інтеграції. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення передбачає створення необхідної інформаційної інфраструк-
тури, яка поєднує в собі організаційні структури, що забезпечують творення, поширення та споживан-
ня інформації, інформаційно-телекомунікаційні структури, інформаційні технології.

Ключові слова: євроінтеграція, інформаційний механізм євроінтеграційної політики, інформаційні 
технології, інформаційно-аналітичне забезпечення, інформаційний простір.

Summary
Kozminykh A. V. Information mechanisms of European integration policy of Ukraine. – Article.
The mechanism of European integration covers all spheres of public life: political, economic, social, etc. 

However, its information component is the connecting link of other mechanisms, which determines the 
relevance of the topic of this article. The purpose of the article was to generalize ideas about the information 
mechanism of Ukraine's European integration policy and analyze the political and legal basis of information 
European integration campaigns. Successful implementation of European integration policy is possible only 
if the mechanisms of policy implementation by public authorities are systematically used, which are a set of 
methods, principles, tools aimed at implementing management decisions, to help solve problems in European 
integration policy. Such mechanisms include: political (policy-making), institutional and organizational (its 
task is to provide institutions and organize their effective work), economic (financial support), legal (legal 
support), information (information support of European integration processes). The information mechanism 
of Ukraine's European integration policy is a component of the information policy of the state as a whole 
and is aimed at ensuring transparency and publicity of our country's European integration, promotes 
informing the general public about EU standards and values, as well as the formation and functioning of a 
single information space based on democratic principles. It provides information to public authorities and 
civil society institutions, helps to establish their communication and cooperation in order to deeply analyze 
and develop methods of resolving problems on the path to European integration. An important component 
of information support should be information and analytical support, which should facilitate the preparation, 
adoption and implementation of effective management decisions in the field of European integration. 
Information and analytical support involves the creation of the necessary information infrastructure, which 
combines organizational structures that ensure the creation, dissemination and consumption of information, 
information and telecommunications structures, information technology.

Key words: European integration, information mechanism of European integration policy, information 
technologies, information-analytical support, information space.


