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РОЗВИТОК ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

 МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ТА УКРАЇНОЮ 
 
На сьогодні правовідносин між Європейським Союзом та Україною займають вагоме 

значення у розвитку нашої держави. 
Питання правовідносин ЄС та України у своїх працях досліджували: Р. Кашпір, А. Круглашов, 

А. Кураєва, Н. Невідома, О. Рибачук, М. Рябчук, О. Солонець, Б. Тарасюк та інші. 
Політика ЄС – це взаємозв’язок компромісів, взаємних поступок і досягнення порозуміння 

на усіх рівнях. На відміну від Європи, політика України все ще визначається нездатністю до досягнення 
злагоди, схильністю до конфронтаційних механізмів вирішення конфліктів. Нестабільна ситуація 
створює негативний імідж, який стає перепоною для налагодження більш продуктивного діалогу з 
Європейським Союзом. Реалізація цих і пов’язаних з ними вимог сприятиме наближенню України до 
правових, економічних і соціальних стандартів, а відтак до реалізації її стратегічної мети щодо вступу до 
Європейського Союзу. Україна має також скористатися досвідом центральноєвропейських країн та країн 
Балтії в питанні здійснення адаптації законодавства. Президент, Верховна Рада і уряд України повинні в 
цьому питанні працювати на випередження, не чекаючи від ЄС перших кроків до поглиблення 
інтеграції, самостійно здійснювати процес адаптації вітчизняного законодавства до законодавства 
Союзу. Україна має не тільки реалізовувати конкретні вимоги ЄС, використовувати запропоновані ним 
інструменти співпраці, але й висловлювати ідеї та розробляти власні стратегії щодо досягнення цілей, 
яких вона прагне, а також строки їх реалізації [1]. 

Традиційно Євросоюз висуває три головні вимоги для держав-кандидатів на вступ: 
економічні, політичні та правові. Найважливішими з них слід визнати правові, що передбачають 
адаптацію національного законодавства до правових стандартів, що становлять спільне правове 
надбання держав-членів ЄС (acquіs communautaіre). Правовий масив ЄС, який країни-кандидати 
мають прийняти, складається з декількох десятків розділів, що охоплює економічну, політичну 
і соціальну сфери, внаслідок чого процес імплементації у кожній країні має довготривалий 
характер. Слід підкреслити, що без здійснення адаптації законодавства марно сподіватися на 
успішне просування у проведенні реформ економічного, соціального й політичного характеру, 
оскільки вона виступає базисом для останніх [2]. 
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Для ЄС розширення на Схід є однією з рушійних сил власного розвитку. Саме тому 
Євросоюз у цілому і провідні держави – члени ЄС у питанні щодо налагодження більш тісних 
стосунків зі своїм и східними сусідами завжди керуються не стільки економічними розрахунками, 
скільки політичними інтересами.  

Процеси розширення ЄС за рахунок країн Центральної та Східної Європи надають Україні 
безцінний і різноплановий досвід.  

Позитивно слід оцінити приєднання України до СОТ, підписання Плану дій Україна – ЄС, 
визнання Євросоюзом за Україною статусу країни з ринковою економікою. Отже, питання 
розвитку правовідносин між Європейським союзом та Україною є прогресуючим та актуальним. 
Україні потрібно йти на компроміс, виконувати вимоги та настанови ЄС для подальшої 
співпраці. України треба намагатися еволюціонувати в економічній, соціальній та політичній 
сфері. 
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ТЕОРІЯ БЮРОКРАТІЇ МАКСА ВЕБЕРА ТА ЇЇ РОЛЬ  
В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 

 
Зважаючи на специфічну роль бюрократії, як посередника у владних відносинах між державою 

та громадянами проблеми аналізу природи бюрократії як однієї із складових державного управління, 
ступеню її впливу на суспільні та політичні процеси не втрачають своєї актуальності. Досить 
часто трактування поняття бюрократії має емоційно-негативне забарвлення, а до кінця ХІХ ст. 
бюрократія в наукових дослідженнях розглядалася переважно як посередницька ланка між 
державою та громадянами. Основою сучасного розуміння бюрократії стала концепція відомого 
німецького соціолога Макса Вебера (1864-1920), який вперше позначив бюрократію як специфічне 
явище, що являє собою систему організацій з розподілом функцій, чіткими нормами та правилами, 
ієрархічною управлінською структурою [1]. 

Аналізуючи явище бюрократії, Вебер визначає її технічно найлегальнішим типом 
панування та виділяє наступні типи бюрократії:  

· традиційний; 
· харизматичний (афективний); 
· раціональний [1]. 
Найідеальнішим із наведених є раціональний тип бюрократії, який М. Вебер умовно 

поділив на ціннісно-раціональний і ціле-раціональний. Ціннісно-раціональний підтип характеризується 
як такий, що спирається на певні людські цінності, якими оперує соціальний суб’єкт під час 
виконання своїх прямих обов’язків (моральні, етичні, культурні, естетичні цінності та ін.). Ціле-
раціональний підтип, на думку М. Вебера, заснований на меті соціального суб’єкта, певних 
кінцевих задачах задля яких буде використаний принцип максимальної корисності, при цьому 


