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АНОТАЦІЯ 

 

Казміришин Е.О. Адміністративно-правове забезпечення реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – ПВНЗ «Університет сучасних знань», Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню адміністративно-

правого забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. 

Робота є першим монографічним дослідженням, у якому дано, по-перше, 

загальноправову характеристику концепції «державна політика у сфері 

європейської інтеграції України», що передбачає аналіз питань про: 

1) становлення та розвиток державної політики у сфері європейської інтеграції 

України; 2) державну політику у сфері європейської інтеграції України як 

об’єкт правового регулювання; 3) структуру державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; 4) нормативні засади реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. По-друге, охарактеризовано 

адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації державної політики 

у сфері європейської інтеграції України, зокрема: 1) визначено сутність та зміст 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України; 2) названо суб’єкти публічної 

адміністрації у системі адміністративно-правового механізму реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України; 3) досліджено 

адміністративно-правові інструменти забезпечення реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України; 4) охарактеризовано 
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адміністративно-правові відносини у контексті механізму забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Мета та завдання дослідження зумовили структуру дисертаційного 

дослідження, що складається з двох розділів, що містять вісім підрозділів. 

У дисертації розроблено науково-теоретичні засади та практичні 

рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правового забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

У ході дослідження зародження і становлення євроінтеграційного 

процесу визначаються основні етапи його розвитку. Автор доходить до 

висновку про те, що євроінтеграція – це історично обумовлений, політико-

правовий та соціально-економічний процес, існування якого обумовлене 

прагненням країн Європи співпрацювати із широкого спектру питань. 

Виокремлюється низка характерних ознак цього процесу, а також визначаються 

етапи його розвитку на рівні Європи. 

Дослідивши становлення та розвиток державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, автор дійшов висновку, що вона є основним 

інструментом досягнення європейської інтеграції України. Акцентується увага 

на тому, що Україна долучилася до євроінтеграції на певному етапі її розвитку 

у Європі. Визначаються основні етапи становлення та розвитку цього напряму 

зовнішньої політики України. 

Аналіз законодавства України та фахової юридичної літератури дає змогу 

констатувати відсутність єдиного підходу як до розуміння загальної категорії 

«державна політика», так і похідної від неї категорії «державна політика у сфері 

європейської інтеграції України». Автор пропонує під державною політикою 

України у сфері європейської інтеграції розуміти стратегію та тактику 

діяльності держави у сфері європейської інтеграції, що відповідає національним 

інтересам і міжнародним стандартам. 

Обґрунтовується ідея про те, що провідна роль у правовому регулювання 

державної політики у сфері європейської інтеграції України належить саме 

адміністративному праву України. Адміністративно-правове забезпечення 
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цього напряму державної політики України виявляється у регулюванні 

нормами адміністративного права України насамперед порядку здійснення 

своїх функцій суб’єктами публічної адміністрації України у цій сфері. Крім 

того, норми адміністративного права визначають порядок взаємодії органів 

публічної адміністрації з інституціями громадянського суспільства та 

приватними особами під час реалізації державної політики України у сфері 

європейської інтеграції. 

Визначається структура державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, яка складається із взаємозалежних елементів, взаємодія 

яких приводить до динаміки (реалізації) цього напряму зовнішньої політики 

України. До таких елементів належать передусім: мета, принципи та завдання 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Обґрунтовується ідея про необхідність розмежування мети європейської 

інтеграції України та мети державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Метою європейської інтеграції України є багатовекторне 

співробітництво між Україною та Європейським Союзом у політичній, 

економічній, правовій та інших сферах. Центральною метою державної 

політики України у цій сфері є отримання нею повноправного членства у 

Європейському Союзі. 

Окреслюється система принципів державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, а також конкретизуються завдання цього 

напряму зовнішньої політики України. 

Доводиться теза про те, що адміністративно-правові норми, які є 

юридичною основою реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, закріплюються у відповідних джерелах адміністративного 

права. До переліку джерел адміністративного права, які регулюють цей напрям 

зовнішньої політики України, належать: 1) джерела міжнародного права та 

права ЄС: а) Угода про асоціацію та Додатки до неї; б) юридичні акти ЄС як 

джерела для правотворчості суб’єктів публічної адміністрації України; в) 

Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння 
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імплементації Угоди про асоціацію; 2) джерела національного законодавства 

України: а) Конституція України; б) закони України; в) акти Президента 

України; г) акти Верховної Ради України; д) акти Кабінету Міністрів України. 

Обґрунтовується необхідність прийняття низки нормативно-правових 

актів, які мають посилити адміністративно-правове забезпечення реалізації 

цього напряму державної політики України, зокрема: а) спеціального Закону 

«Про Координаційну раду європейської інтеграції»; б) прийняття Указів 

Президента України «Про Національну стратегію інтеграції України до 

Європейського Союзу»; «Про процедуру розгляду національних стратегій»; в) 

постанов Кабінету Міністрів України «Про План реалізації Національної 

стратегії інтеграції України до Європейського Союзу»; «Про процедуру 

розгляду планів реалізації національних стратегій»; «Про компетенцію та 

повноваження Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України»; «Про Службу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції правовий статус»; «Про департаменти 

євроінтеграції міністерств України»; «Про відділи європейської інтеграції 

центральних органах виконавчої влади». Внесення змін і доповнень до Закону 

України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». 

Констатується необхідність удосконалення інституційного забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Пропонується конкретизувати повноваження Президента України та 

Парламенту України щодо формування названого напряму зовнішньої політики 

України. Наголошується на необхідності посилення інституційного 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України на рівні міністерств та центральних органів виконавчої влади, зокрема, 

пропонується при профільних міністерствах ліквідувати посади заступників 

міністрів з питань європейської інтеграції та запровадити департаменти 

євроінтеграції відповідних міністерств. При центральних органах виконавчої 

влади мають бути створені відділи європейської інтеграції. Також обґрунтовано 

необхідність визначення правового статус окремих інституційних утворень, 
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зокрема Служби Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції. Її правовий статус пропонується визначити на рівні 

спеціальної постанови Уряду України. 

З метою покращення ефективності формування та реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України запропоновано створити 

Координаційну раду європейської інтеграції України. До її складу варто 

залучити тих суб’єктів публічної влади, які залучені до формування та 

реалізації державної політики України у сфері європейської інтеграції України, 

а також інституції громадянського суспільства. Функції, компетенцію, склад, 

порядок функціонування цієї Ради необхідно визначити на рівні спеціального 

закону України. 

Обґрунтовується теза про те, що реалізація державної політики у сфері 

європейської інтеграції України здійснюється за рахунок адміністративно-

правового механізму забезпечення її реалізації, який посідає центральне місце 

серед економічного, політичного, інституційно-організаціного, інформаційного, 

психологічного та інших механізмів реалізації євроінтеграційної політики 

України. Запропоновано запровадження німецької моделі адміністративно-

правового механізму реалізації названого напряму державної політики України, 

яка має суттєво підвищити ефективність її реалізації. 

Визначається система адміністративно-правових інструментів діяльності 

публічної адміністрації щодо здійснення державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Запропоновано розширити їх перелік за 

рахунок субординаційних та координаційних адміністративних договорів. 

Доведено те, що правовідносини, які виникають з приводу здійснення 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, з огляду на їх 

ознаки, можна ідентифікувати саме як адміністративно-правові. Подібність 

окремих адміністративних відносин, які виникають під час здійснення цього 

напряму зовнішньої політики України, дає змогу виокремити їх певні види. 

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, державна 

політика, законодавство, євроінтеграція, публічна адміністрація. 
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SUMMARY 

Kazmirуshуn E.O. Administrative and legal support for the 

implementation of state policy in the field of European integration of Ukraine. – 

Qualifying scientific work by right of manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law in speciality 12.00.07 – administrative 

law and processes; financial law; Information law – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the complex study of administrative and legal 

support of the implementation of state policy in the field of European integration of 

Ukraine. 

The work is the first monographic study that gives, first, a general description 

of the concept of "state policy in the field of European integration of Ukraine", which 

provided an analysis of the issues of: 1) the formation and development of state 

policy in the field of European integration of Ukraine; 2) state policy in the field of 

European integration of Ukraine as an object of legal regulation; 3) the structure of 

state policy in the field of European integration of Ukraine; 4) normative foundations 

for the implementation of state policy in the field of European integration of Ukraine. 

Secondly, the administrative and legal mechanism for ensuring the implementation of 

state policy in the field of European integration of Ukraine is characterized, in 

particular: 1) the essence and content of the administrative and legal mechanism for 

ensuring the implementation of state policy in the field of European integration of 

Ukraine are determined; 2) named public administration entities in the system of 

administrative and legal mechanism for implementing state policy in the field of 

European integration of Ukraine; 3) defined administrative and legal instruments for 

ensuring the implementation of state policy in the field of European integration of 

Ukraine; 4) characterized administrative-legal relations in the context of the 

mechanism for ensuring the implementation of state policy in the field of European 

integration of Ukraine. 

The purpose and objectives of the study determined the structure of the 

dissertation, consisting of two sections and eight divisions. 
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The dissertation elaborates the scientific-theoretical foundations and practical 

recommendations on the improvement of administrative and legal support for the 

implementation of state policy in the field of European integration of Ukraine. 

In the course of researching the origin and formation of the European 

integration process, the main stages of its development are determined. The author 

concludes that European integration is a historical, political, legal and socio-

economic process of existence which is conditioned by the desire of European 

countries to cooperate on a wide range of issues. A number of distinctive features of 

this process are identified and stages of its development are identified at European 

level. 

Having investigated the formation and development of state policy in the field 

of European integration of Ukraine, the author concluded that it is the main tool for 

achieving European integration of Ukraine. Attention is drawn to the fact that 

Ukraine has joined European integration at some stage of its development in Europe. 

The main stages of formation and development of this direction of Ukraine’s foreign 

policy are determined. 

The analysis of the legislation of Ukraine and the professional legal literature 

shows that there is no single approach both to understanding the general category of 

"state policy" and its derivative category "state policy in the field of European 

integration of Ukraine". The author proposes under the state policy of Ukraine in the 

field of European integration to understand the strategy and tactics of the state in the 

field of European integration, which corresponds to national interests and 

international standards. 

The idea that the leading role in the legal regulation of state policy in the field 

of European integration of Ukraine belongs to the administrative law of Ukraine is 

substantiated. The administrative and legal support of this direction of the state policy 

of Ukraine is manifested in the regulation of the norms of administrative law of 

Ukraine, first of all, the order of the exercise of its functions by the subjects of public 

administration of Ukraine in this sphere. In addition, the rules of administrative law 

determine the order of interaction of public administration bodies with civil society 
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institutions and individuals during the implementation of the state policy of Ukraine 

in the field of European integration. 

The structure of state policy in the sphere of European integration of Ukraine is 

determined, which consists of interdependent elements, the interaction of which leads 

to the dynamics (realization) of this direction of Ukraine’s foreign policy. These 

elements include, first of all, the purpose, principles and objectives of state policy in 

the field of European integration of Ukraine. 

The idea of the necessity to distinguish between the goal of European 

integration of Ukraine and the goal of state policy in the field of European integration 

of Ukraine is substantiated. The purpose of Ukraine’s European integration is multi-

vector cooperation between Ukraine and the European Union in political, economic, 

legal and other spheres. The central goal of Ukraine’s public policy in this area is to 

obtain full membership of the European Union by Ukraine. 

The system of principles of state policy in the sphere of European integration 

of Ukraine is defined, as well as the tasks of this direction of foreign policy of 

Ukraine are specified. 

It is argued that the administrative-legal norms that are the legal basis for the 

implementation of state policy in the field of European integration of Ukraine are 

enshrined in the relevant sources of administrative law. The list of administrative law 

sources governing this area of Ukraine’s foreign policy includes: 1) sources of 

international and EU law: a) Association Agreement and Annexes thereto; b) EU 

legal acts as a source for law-making of the subjects of public administration of 

Ukraine; c) Agenda of the EU-Ukraine Association to prepare and facilitate the 

implementation of the Association Agreement; 2) sources of national legislation of 

Ukraine: a) Constitution of Ukraine; b) laws of Ukraine; c) acts of the President of 

Ukraine; d) acts of the Verkhovna Rada of Ukraine; e) acts of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine. 

The necessity of adopting a number of normative-legal acts, which should 

strengthen the administrative-legal support of the implementation of this direction of 

state policy of Ukraine, and in particular: a) a special Law "On the Coordination 
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Council of European Integration", is substantiated; b) adoption of Decrees of the 

President of Ukraine “On the National Strategy for Ukraine’s Integration into the 

European Union”; “On the procedure for reviewing national strategies”; c) 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the Plan of Implementation of 

the National Strategy of Ukraine’s Integration into the European Union”; “On the 

procedure for reviewing plans for the implementation of national strategies”; “On the 

Competence and Powers of the Vice Prime Minister for European and Euro-Atlantic 

Integration of Ukraine”; "On the Service of the Vice Prime Minister for European 

and Euro-Atlantic Integration, Legal Status"; «On Departments of European 

Integration of Ministries of Ukraine»; "On Departments of European Integration of 

Central Executive Bodies." Amendments to the Law of Ukraine "On the Principles of 

Domestic and Foreign Policy". 

There is a need to improve the institutional support for the implementation of 

state policy in the field of European integration of Ukraine. It is proposed to specify 

the powers of the President of Ukraine and the Parliament of Ukraine to formulate the 

named direction of Ukraine’s foreign policy. It is stressed the need to strengthen the 

institutional support for the implementation of state policy in the field of European 

integration of Ukraine at the level of ministries and central executive authorities, and 

in particular, we propose to eliminate the posts of deputy ministers for European 

integration at the relevant ministries and to introduce the departments of European 

integration. We suggest introducing departments of European integration with the 

central executive bodies. It also substantiates the need to determine the legal status of 

individual institutions, in particular, the Office of the Vice Prime Minister for 

European and Euro-Atlantic Integration. We propose to determine its legal status at 

the level of a special resolution of the Government of Ukraine. 

In order to improve the efficiency of the formation and implementation of state 

policy in the field of European integration of Ukraine, it is proposed to create a 

Coordination Council for European Integration of Ukraine. We propose to involve 

those public authorities involved in the formation and implementation of the state 

policy of Ukraine in the field of European integration of Ukraine, as well as the 
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institutions of civil society. We propose to define the functions, competence, 

composition and order of functioning of this Council at the level of the special law of 

Ukraine. 

The thesis is argued that the implementation of state policy in the field of 

European integration of Ukraine is carried out at the expense of the administrative 

and legal mechanism of ensuring its implementation, which is central to the 

economic, political, institutional, organizational, informational, psychological and 

other mechanisms of implementation of the named foreign policy of Ukraine. . The 

introduction of the German model of the administrative-legal mechanism of 

implementation of the named direction of state policy of Ukraine is proposed, which 

should significantly increase the effectiveness of its implementation. 

The system of administrative and legal instruments of activity of public 

administration regarding the implementation of state policy in the field of European 

integration of Ukraine is determined. It is proposed to expand their list through 

subordination and coordination administrative agreements. 

It is proved that the legal relations arising from the implementation of state 

policy in the field of European integration of Ukraine, in view of their characteristics, 

can be identified as administrative and legal. The similarity of the separate 

administrative relations that arise during the implementation of this direction of 

Ukraine’s foreign policy makes it possible to distinguish certain types of them. 

Keywords: administrative and legal support, state policy, legislation, European 

integration, public administration. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Набуття Україною повноправного членства у 

Європейському Союзі визнано на конституційному рівні стратегічним курсом 

Української держави. Отже, на рівні Конституції України, була визначена та 

нормативно закріплена мета державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Очевидно те, що навколо цієї мети, пошуку шляхів її досягнення і має 

вибудовуватися цей напрям державної політики України. Однак, ця очевидна 

істина досі не була втілена на практиці. 

Аналіз законодавства України у частині формування та реалізації 

євроінтеграційної політики України, а також офіційних аналітичних матеріалів 

свідчить про непослідовність, нечіткість реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Часто її підмінюють виконанням Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, хоча вони не є і не можуть бути тотожними 

категоріями. Натомість, аналіз структури державної політики у сфері 

європейської інтеграції свідчить про те, що нині чітко не визначені ні завдання, 

ні принципи здійснення цього напряму зовнішньої політики України. 

Законодавство України не містить національної стратегії європейської 

інтеграції України, як інструменту досягнення конституційно визначеної мети 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Існує суттєва 

плутанина на рівні тактичних офіційних документів, адже Указом Президента 

України від 20 квітня 2019 року № 155/2019 та Постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 року № 1106  затверджені рівні за своїм значенням 

акти-плани, які по-різному визначають завдання державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

Причинами неефективності реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України є недосконалість її інституційного 

забезпечення. Попри значне коло суб’єктів публічної влади України, а 

насамперед, суб’єктів національної публічної адміністрації, залучених до 
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реалізації цього напряму зовнішньої політики України, існують такі з-поміж 

них, компетенція і повноваження яких чітко нормативно не визначена. Йдеться 

про Службу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції та заступників міністрів з питань євроінтеграції. Крім того, відсутній 

колегіальний орган, який би координував діяльність із формування та реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Обмеженим є також арсенал адміністративно-правових інструментів, які 

використовують суб’єкти публічної адміністрації під час реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, який може бути розширеним, 

наприклад, за рахунок адміністративних договорів.  

Від формування та контролю за реалізацією державної політики у сфері 

європейської інтеграції України майже відсторонені приватні особи та 

інституції громадянського суспільства. Публічна адміністрація України на 

належному рівні не враховує публічні інтереси приватних осіб під час 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Серед спеціальних досліджень, які стосуються окремих аспектів будови 

та функціонування названих механізмів, є праці, зокрема: І. В. Артьомова, 

Ф. В. Барановського, М. О. Галагана, Н. А. Гнидюк, І. А. Грицяка, 

М. С. Калини, М. О. Назаренко, В. Ю. Стрельцова та інших. Однак, зважаючи 

на те, що нормативне та інституційне забезпечення формування та реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України постійно 

змінюється, зазначені дослідження не можна вважати вичерпними. 

У зв’язку з цим, необхідно провести окреме комплексне дослідження 

адміністративно-правового забезпечення реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до: Пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 

року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. 

№ 942; Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., 
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затверджених постановою Загальних Зборів Національної академії правових 

наук України від 03.03.2016 р.; указу Президента України «Питання 

європейської та євроатлантичної інтеграції» від 20.04.2019 р. № 155/2019; 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106 «Про 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» та Пріоритетних напрямів 

наукових досліджень ПВНЗ «Університет сучасних знань» на 2017–2022 рр. 

(протокол Вченої ради від 08.12.2016 р. № 3). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у комплексному дослідженні адміністративно-правового забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Для реалізації зазначеної мети необхідно розв’язати такі завдання: 

- дослідити становлення та розвиток державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; 

- здійснити аналіз державної політики у сфері європейської інтеграції 

України як об’єкту правового регулювання; 

- визначити структуру державної політики у сфері європейської 

інтеграції України; 

- з’ясувати нормативні засади реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; 

- визначити сутність та зміст адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України; 

- окреслити коло суб’єктів публічної адміністрації у системі 

адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; 

- визначити адміністративно-правові інструменти забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України; 
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- охарактеризувати адміністративно-правові відносини у контексті 

механізму забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають з приводу 

формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. 

Предмет дослідження – адміністративно-правове забезпечення реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Їх 

застосування обумовлено системним підходом, що дає змогу досліджувати 

проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. За допомогою 

діалектичного методу наукового пізнання, було досліджено як виникнення та 

розвиток євроінтеграції на рівні Європи, так і основні етапи розвитку 

євроінтеграції України (підрозділи 1.1, 1.2). Порівняльно-правовий і формально-

юридичний методи використані при аналізі законодавства України як 

юридичної основи реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, так і при аналізі законодавства пострадянських країн 

(Молдови та Грузії), які є претендентами на членство в ЄС (підрозділи 1.3, 1.4, 

2.1). Окрему роль порівняльно-правовий метод відігравав при порівнянні 

вітчизняних та німецьких адміністративно-правових інструментів діяльності 

публічної адміністрації (підрозділ 2.3). Аналіз і синтез застосовано у процесі 

визначення чинників, котрі визначають механізм реалізації державної політики 

у сфері європейської інтеграції України (підрозділ 2.1). Важливе значення мала 

така логічна операція, як класифікація, яка була використана при визначенні 

груп суб’єктів публічної влади, які залучені до формування та реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, а також видів 

адміністративно-правових відносин у контексті механізму забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України 

(підрозділи 2.2, 2.4). 
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Нормативною основою дисертаційного дослідження слугували 

Конституція України, законодавчі акти України, міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постанови Верховної 

Ради України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, 

нормативні акти центральних органів виконавчої влади, спрямованих на 

нормативне регулювання формування та реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

Теоретичні засади дослідження становлять праці вітчизняних та 

зарубіжних фахівців адміністративного та інших галузей права, зокрема 

В. Б. Авер’янова, В. М. Андріїва, Ф. В. Барановського, В. М. Бевзенка, 

А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, М. П. Брауна, М. О. Галаган, В. В. Галунька, 

В. М. Гращука, І. П. Голосніченка, І. А. Грицяка, Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова, О. В. Константного, В. В. Копійки, О. О. Кравчука, 

Р. О. Куйбіди, О. В. Кузьменка, В. М. Марчука, Р. С. Мельника, 

С. О. Мосьондза, О. А. Моргунова, М. О. Назаренко, І. В. Патерило, 

Є. В. Петрова, Л. Л. Приходченко, А. А. Пухтецької, О. М. Руденка, 

О. Ф. Скакун, С. Г. Стеценка, О.Г. Стрельченко, В. П. Тимощука, Ю. В. Фоміна, 

Г. Шнайдера, А. М. Школика, П. Шрьодера, І. В. Яковюка та інших. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим в Україні самостійним комплексним монографічним дослідженням 

адміністративно-правового забезпечення реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

У результаті проведеного наукового дослідження, сформульовано низку 

нових концептуальних наукових положень, висновків та рекомендацій, зокрема: 

вперше: 

– сформульовано та змістовно обґрунтовано авторську дефініцію 

поняття державної політики у сфері європейської інтеграції України, як 

стратегії і тактики діяльності держави у сфері європейської інтеграції, що 

відповідає національним інтересам і міжнародним стандартам; 
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– доведено необхідність запозичення європейського підходу до будови 

структури державної політики у сфері європейської інтеграції України, яка 

передбачає послідовну взаємодію таких її елементів: стратегії євроінтеграційної 

політики України, плану реалізації стратегії, діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації щодо її здійснення, звітування про наслідки реалізації названого 

плану. Юридичною основою реалізації названого напряму державної політики 

мають стати Національна стратегія європейської інтеграції України та План 

реалізації Національної стратегії європейської інтеграції України; 

– систематизовано правову основу державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, яку утворюють: 1) джерела міжнародного 

права та права ЄС: а) Угода про асоціацію та Додатки до неї; б) юридичні акти 

ЄС, як джерела для правотворчості суб’єктів публічної адміністрації України; 

в) Порядок денний асоціації Україна – ЄС, як джерело для підготовки та 

сприяння імплементації Угоди про асоціацію; 2) джерела національного 

законодавства України: а) Конституція України; б) закони України; в) акти 

Президента України; г) акти Верховної Ради України; ґ) акти Кабінету 

Міністрів України; 

– доведено необхідність створення Координаційної ради європейської 

інтеграції України, як суб’єкту публічної влади, який дасть змогу координувати 

діяльність щодо формування та реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Функції, компетенцію, склад та порядок 

функціонування цієї Ради запропоновано визначити на рівні спеціального 

закону України; 

удосконалено: 

– хронологію реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, яка поділяється на такі етапи: 1) з 1990 р. по 1994 р. – етап 

зародження відносин України з ЄС; 2) з 1994 р. по 2014 р. – етап дії Угоди про 

партнерство і співробітництво між Україною та ЄС; 3) з 2014 р. – дотепер – 

етап підписання та виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
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сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; 

– систему принципів державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, яка складається із: а) принципів, які визначають зміст державної 

політики у сфері європейської інтеграції України; б) принципів, які є 

орієнтирами для публічної адміністрації України у процесі фактичної реалізації 

цього напряму державної політики України; 

– теоретичні підходи щодо необхідності конкретизації завдань 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. До їх переліку 

належать: 1) набуття повноправного членства України у Європейському Союзі; 

2) економічна інтеграція України до ЄС; 3) політична інтеграція України до ЄС; 

4) правова інтеграція; 5) співробітництво у сфері прав людини та верховенства 

права; 6) інтеграція у сфері безпеки; 7) співробітництво у сфері юстиції; 

8) співробітництво у сфері свободи; 9) співробітництво у сфері демократії; 

10) співробітництво у сферах, які становлять взаємний інтерес; 

– класифікацію адміністративно-правових відносин, які виникають у 

процесі здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України: 

1) в залежності від характеру побудови взаємин між її учасниками: 

субординаційні та координаційні; 2) в залежності від змісту: управлінські та 

публічно-сервісні; 3) в залежності від місця у механізмі забезпечення 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України: ті, які 

мають місце при формуванні, затвердженні завдань напряму державної 

політики України; ті, які мають місце при реалізації євроінтеграційної політики 

України; 4) в залежності від юридичного факту, який обумовив динаміку 

правовідносин: ті, які виникли, змінилися або припинилися на підставі: 

нормативно-правового акту, акту-плану, адміністративного акту, 

адміністративного договору, реалізації суб’єктивних прав приватною особою; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо мети названого напряму зовнішньої політики 

України. Доведено необхідність розмежування мети європейської інтеграції 
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України та мети державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Метою європейської інтеграції України є багатовекторне співробітництво між 

Україною та Європейським Союзом у політичній, економічній, правовій та 

інших сферах. Центральною метою державної політики України у цій сфері є 

отримання Україною повноправного членства у Європейському Союзі; 

– тлумачення адміністративно-правових інструментів, які 

використовують суб’єкти публічної адміністрації під час реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Обґрунтовано необхідність їх 

розширення за рахунок субординаційних та координаційних адміністративних 

договорів; 

– розроблення пропозицій щодо удосконалення інституційного 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Так, запропоновано доповнити абз. 2 ч. 3 ст. 12 закону України «Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики» таким формулюванням: «Президент 

України на основі засад держаної політики у сфері європейської інтеграції 

України, формує Національну стратегію державної політики у цій сфері, яку 

затверджує своїм указом», а також прийняти закон України «Про 

Координаційну раду з питань європейської інтеграції України», указ 

Президента України «Про Національну стратегію інтеграції України до 

Європейського Союзу» і постанови Кабінету Міністрів України: «Про Службу 

Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

правовий статус»; «Про департаменти і відділи євроінтеграції міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади України». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

основні положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – при проведенні подальших досліджень 

проблем адміністративно-правового забезпечення формування та реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України (Акт 

впровадження ПВНЗ «Університет сучасних знань» від 17 травня 2018 року); 
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– навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних 

посібників, розробленні лекційних курсів, навчальних програм, методичних 

комплексів із навчальної дисципліни «Адміністративне право» (Акт 

впровадження ПВНЗ «Університет сучасних знань» від 29 вересня 2019 року);  

– правотворчій діяльності – при підготовці нормативно-правових 

актів, які регулюють здійснення публічного адміністрування реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Апробація результатів дослідження. Основні ідеї, положення та 

висновки дисертаційного дослідження оприлюднено на всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях та круглих столах, зокрема: 

«Проблеми людини в українських реаліях – надії та сподівання: 

ХІІ Шинкаруківські читання» (м. Київ, 21 квітня 2017 р.); «Права людини: 

історія та сучасність» (м. Київ, 6 грудня 2017 р.); «Муніципальна реформа в 

контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та 

громадськості» (м. Київ, 8 грудня 2017 р. та 6 грудня 2018 р.); «Проблеми  

людини в українських реаліях: від радянської людини до громадянина 

Української держави: ХІІІ Шинкаруківські читання» (м. Київ, 20 квітня 

2018 р.); «Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи» (м. Київ, 

25 травня 2018 р.); «Права людини в сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні: до тижня права та 70-ї річниці 

Загальної декларації прав людини» (м. Київ, 14 грудня 2018 р.); «Філософська 

антропологія та цивілізаційні виклики сучасності: XIV Шинкаруківські 

читання» (м. Київ, 26 квітня 2019 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації 

висвітлено у 17 наукових публікаціях, зокрема у 8 наукових статтях, 6 з яких 

опубліковано у наукових фахових виданнях України (2 з яких входять до 

міжнародних наукометричних баз), 1 – у науковому фаховому виданні 

іноземної держави, 1 – у науково-практичному виданні України, а також у 

9 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

змісту, двох розділів, логічно об’єднаних у вісім підрозділів, висновків та 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 

251 сторінку, з них основного тексту – 208 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 246 найменувань і займає 25 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЇ 

«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ» 

 

1.1 Становлення та розвиток державної політики у сфері 

європейської інтеграції України 

 

Про необхідність європейської інтеграції України ведеться мова вже 

більше 20-ти років. Про її об’єктивну необхідність говорять: політики, 

чиновники, депутати, звичайні громадяни України. Разом із тим переважна 

частина населення України пов’язує євроінтеграцію лише із набуттям нею 

статусу країни-члена ЄС, впровадження європейських стандартів життя в 

Україні. Але таке уявлення про євроінтеграцію досить поверхове. Воно не 

розкриває повною мірою змісту й суті цього процесу, його значення і наслідків 

для України. 

На наш погляд, євроінтеграцію як процес, який охопив більшість країн 

Європи, неможливо зрозуміти без дослідження його історії. Саме дослідження 

історії допомагає з’ясувати те, що стало причиною виникнення ідеї 

європейської інтеграції, які етапи становлення та розвитку пройшла 

євроінтеграція та куди цей процес прямує у своєму розвитку. 

Ідея об’єднання країн Європи з’явилися, ще за часів Давнього Риму. 

Одним із перших думку про об’єднання народів Європи навколо Римської 

імперії висловив Юлій Цезар [217, с. 47; 239, р. 14]. З тих часів ідея об’єднання 

країн Європи лунала від різних авторів у різні історичні епохи. Саме тому 

слушним, на наш погляд, є зауваження І. В. Яковюка з приводу того, що 

політико-правові ідеї європейської інтеграції мають широкий діапазон і глибоке 

коріння. Серед них теологічні концепції об’єднання європейських народів у 

лоні Католицької церкви, численні проєкти відтворення Римської імперії, 

спроби Наполеона та Гітлера за допомогою воєнної сили створити на 
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європейському континенті імперію, в якій би розчинилися європейські народи 

та їхні самобутні культури, і, нарешті, численні демократичні проєкти 

створення європейського об’єднання, що розроблялися переважно у ХХ ст. 

[231, с. 12]. 

Євроінтеграція є послідовним процесом, який пройшов певні етапи 

становлення й розвитку. На загальноєвропейському рівні, євроінтеграцію 

можна поділити на наступні етапи, на підставі змістового наповнення цього 

процесу: 

• конкретизація ідеї євроінтеграції (1944–1957 рр.); 

• підписання та виконання Римських договорів (1957–1986 рр.); 

• визначення подальших цілей євроінтеграції (1986–1992 рр.); 

• утворення та подальше розширення ЄС (1992 р. – дотепер). 

Перший етап євроінтеграції характеризується: 1) конкретизацією ідеї 

євроінтеграції у Європі у 40–50 рр. ХХ ст.; 2) політико-правовим оформленням 

об’єднавчих ініціатив шляхом підписання багатосторонніх міжнародних 

договорів європейськими країнами; 3) галузевою інтеграцією «європейської 

шістки»: Бельгії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, ФРН та Франції; 

4) початком функціонування неконсолідованих органів на рівні «європейської 

шістки». 

Передісторія сучасної євроінтеграції почалася наприкінці Другої світової 

війни (1939–1945 рр.). Як ми зазначали, ідея об’єднання країн Європи не є 

принципово новою. Разом із тим наприкінці Другої світової війни ця ідея була 

осмисленою і конкретизованою. Створилася реальна можливість втілити її в 

життя. Колискою ідеї євроінтеграції став Рух Опору. Саме він об’єднав навколо 

себе європейські народи та їх уряди у вигнанні. Так, А. Спінеллі на конференції 

Руху Опору у липні 1944 р. закликав до створення «європейської федерації», 

що передбачала прийняття загальноєвропейської конституції, створення 

європейської правової і судової системи, парламенту й уряду, армії [242, р. 42]. 

На підставі цієї ідеї було прийнято Декларацію Руху Опору, яка передбачала 

федеративний устрій Європи [76]. Суттєвий вклад у становлення ідеї 
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євроінтеграції у повоєнний період зробив В. Черчилль. Так, у своїй промові в 

Цюріху в 1946 р. він закликав до відновлення сім’ї європейських народів у 

вигляді Сполучених Штатів Європи [65]. 

Варто звернути увагу на те, що євроінтеграція не базувалася виключно на 

ідеях та гаслах. У повоєнний період було зроблено певні кроки, які заклали 

фундамент сучасної євроінтеграції. Так, у 1947 р. створено Організацію 

європейського економічного співтовариства, яка фактично стала фундаментом 

євроінтеграції у економічній сфері [129]. Трохи пізніше, зокрема 

17 березня 1948 р., у Брюсселі було підписано договір про створення Західного 

союзу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Велика Британія, Франція), метою 

якого було попередження відновлення німецької загрози [231, с. 54]. Згодом, 

05 травня 1949 р., на підставі підписання Лондонської угоди, з’явилася Рада 

Європи [186]. Усі ці події створили підґрунтя для початку процесу 

євроінтеграції. 

Офіційним початком євроінтеграції вважається 09 травня 1950 р. коли 

була проголошена декларація Р. Шумана, яка увійшла в історію європейської 

інтеграції як «План Шумана» [238]. Суть своєї пропозиції Р. Шуман 

сформулював так: «Головне у нашій пропозиції – створити над державами 

наднаціональну владу, яка б стала виразом солідарності між країнами, у якій 

відбувається часткове злиття їх національних суверенітетів. Наднаціональна 

влада під час прийняття рішень буде незалежною як від держав, так і від 

приватних інтересів» [49]. Фактично Р. Шуман запропонував ідею економічної 

інтеграції, яка з часом мала перерости у політичну інтеграцію. Ідея економічної 

інтеграції конкретизувалася через пропозицію створити спільний ринок 

вугільної і сталевої продукції ФРН, Франції, Італії та країн Бенілюксу. Ця 

пропозиція стала офіційно оформленою 18 квітня 1951 р. шляхом підписання 

зазначеними державами Паризького договору про заснування Європейського 

об’єднання вугілля і сталі [57, с. 60]. 

Пізніше, 27 травня 1952 р., було підписано інший важливий документ – 

Договір про заснування Європейського оборонного співтовариства [57, с. 80]. 
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Цей Договір оформив ідею військової інтеграції «європейської шістки». 

Відповідно до його положень фактично мало зникнути поняття «національні 

збройні сили» для країн-учасниць. До складу європейської армії кожна країна-

учасниця делегувала визначену Договором кількість дивізій. Жодних інших 

військових формувань, за винятком жандармерії, для підтримання 

внутрішнього правопорядку створювати не дозволялося. ФРН мала цілковито 

підпорядкувати свої збройні сили об’єднаному командуванню [60, с. 95–96]. 

До цього етапу євроінтеграції також належить розробка проєкту Договору 

про створення європейського політичного співтовариства. Метою цього 

договору була інтеграція країн «європейської шістки» у політичній сфері. 

Розробку проєкту майбутнього Договору було доручено Спільним зборам 

Європейського об’єднання вугілля і сталі. Хоча проєкт Договору був 

розроблений у 1953 р., він не набув чинності, оскільки не був ратифікований 

більшістю держав-членів майбутнього Договору. 

Другий етап розвитку євроінтеграції пов’язаний із підписанням і 

реалізацією Римських договорів у 1957–1986 роках. Цей етап євроінтеграції 

пов’язаний із: 1) визначенням і реалізацією основних завдань економічної 

інтеграції; 2) становленням інституційної структури Європейського 

співтовариства [231, с. 64]. Початок цього етапу євроінтеграції датований 

23 березня 1957 р. Римських догорів про створення Європейського 

економічного співтовариства та про створення Європейського співтовариства з 

атомної енергії [57, с. 95–188]. Метою Європейського економічного 

співтовариства визначалося: 1) усунення внутрішніх торговельних бар’єрів 

усередині Співтовариства, тобто створення зони вільної торгівлі; 2) створення 

митного союзу; 3)створення спільного ринку, зокрема забезпечення вільного 

руху по території країн-учасниць Співтовариства товарів, послуг, капіталу, 

робочої сили [57, с. 95–97]. Метою Європейського співтовариства з атомної 

енергії визначалась співпраця країн-членів у використанні ядерної енергії у 

мирних цілях [57, с. 170]. 
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Важливою подією в межах цього періоду розвитку євроінтеграції було 

підписання 08 квітня 1965 р. Брюссельського договору про злиття виконавчих 

органів Європейського об’єднання вугілля і сталі, Європейського економічного 

співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії [57, с. 200]. 

Внаслідок підписання цього Договору з 1967 р. запрацювала єдина структура 

інституцій, які забезпечували подальший розвиток європейської інтеграції. До 

основних інституцій оновленої структури виконавчих органів належали: 

Європейська Комісія, Європейський парламент, Рада Європейських 

Співтовариств, а також Суд Європейських Співтовариств, а у грудні 1974 р. до 

цього переліку долучилася Європейська Рада. 

Третій етап 1986–1992 рр. характеризується: 1) визначенням подальших 

цілей євроінтеграції; 2) розширенням Європейського економічного 

співтовариства. Первісні цілі, визначені у Римських договорах 1957 р., були 

виконані до кінця 1969 року. Виникла необхідність визначення подальшого 

напряму євроінтеграції, формулювання нових цілей та завдань. Крім того, на 

цьому етапі євроінтеграції відбувається розширення Європейського 

співтовариства. Його новими членами стають: 1) у 1973 р. – Велика Британія, 

Ірландія, Данія; 2) у 1981 р. – Греція; 3) у 1986 р. – Іспанія та Португалія. 

Визначальним документом цього етапу був Єдиний європейський акт: 

схвалений 1985 р. та підписаний у 1986 р., який набрав чинності у 1987 р. [62, с. 

7–43]. Фактично він був переглядом положень Римських договорів 1957 року. 

Метою цього Акта було: 1) створення до 31 грудня 1992 р. спільного ринку 

країн Європейського співтовариства; 2) запровадження спільної політики в 

соціальній сфері; 3) впровадження спільної політики в сфері охорони 

навколишнього середовища; 4) запровадження спільної політики з питань 

науково-технічного розвитку [62, с. 32–46]. 

Цей період також мав суттєве значення для розвитку, утвердження й 

становлення права Європейського Співтовариства. Як справедливо зазначає 

І.В. Яковюк: «Суд Європейських Співтовариств у ряді рішень сформував 

позицію, згідно з якою система норм, яка створюється і застосовується в 
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Співтовариствах і має пряму дію на території країн-членів, утворює самостійну 

правову систему, яка функціонує поряд із національними системами права і 

системою міжнародного права» [231, с. 66]. 

Четвертий етап євроінтеграції охоплює період з 1992 р. і триває досі. Він 

характеризується: 1) утворенням Європейського Союзу на основі 

Європейського економічного співтовариства; 2) продовженням інтеграційних 

процесів, зокрема у сферах: внутрішніх справ країн-членів ЄС; зовнішньої 

політики; юстиції та ін.; 3) подальшим розширенням Європейського Союзу. 

Цей етап євроінтеграції можна відраховувати від підписання 

Маастрихтського договору від 07 лютого 1992 р. [56; 91, с. 23], який юридично 

оформив заснування Європейського Союзу на базі Європейського 

співтовариства. У цьому Договорі зафіксовано три «опори», або «стовпи», на 

яких функціонує ЄС: «перша опора» охоплює питання щодо  функціонування 

Європейського співтовариства: а) Європейського об’єднання вугілля і сталі; 

б) Європейського економічного співтовариства; в) Європейського 

співтовариства з атомної енергії. Вона стосується питань про: економічний та 

монетарний союз, митний союз, спільний ринок та ін.; «друга опора» визначена 

у розділі V Договору і регламентує питання про спільну зовнішню і безпекову 

політику; «третя опора» визначена у розділі VІ Договору і присвячена питання 

про співпрацю у сфері правосуддя, юстиції та внутрішніх справ [56; 91, с. 30–

67]. 

Положення Маастрихтського договору, на наш погляд, важливі, ще й тим, 

що вони закріпили п’ять критеріїв, яким мають відповідати держави, які 

претендують на отримання членства у ЄС [56; 91, с. 78]. 

Важливим документом, який належить до цього періоду, є 

Амстердамський договір від 02 жовтня 1997 року [19]. Метою підписання цього 

Договору було внесення змін та доповнень до Маастрихтського договору для 

реалізації Концепції «поглиблення співпраці». Так, цей Договір дозволив 

реалізувати ідею Валютного союзу. Крім того, він дозволив ревізувати 
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положення Шенгенської угоди 1985 р. про вільне (безвізове) пересування 

громадян у межах Європейського Союзу. 

Ще одним важливим документом цього етапу євроінтеграції є Ніццький 

договір від 26 лютого 2001 року [127]. Метою цього Договору є внесення змін у 

механізми інституційного розвитку ЄС з огляду на його майбутнє розширення. 

Так, наприклад, квоти представництва в інституціях ЄС були перерозподілені з 

урахуванням потенційної можливості участі у них нових членів. 

Останнім на сьогодні, фундаментальним за своїм значенням документом, 

який ми віднесемо до цього етапу євроінтеграції, є Лісабонська угода від 

13 грудня 2007 року [109]. Положення цієї Угоди: 1) визначили цілі та цінності 

ЄС; 2) закріпили положення про модернізацію інституції ЄС; 3) розмежували 

компетенцію між ЄС та державами-членами ЄС; 4) визначили пріоритети 

політики ЄС у: економічній сфері, сфері безпеки і оборони, сфері правосуддя та 

боротьби із до чинністю, соціальній сфері; 5) визначили нові сфери співпраці: 

зміна клімату, енергетика та інші питання [109]. 

У цей період новими членами ЄС стають: 1) У 1995 р. – Австрія, 

Фінляндія, Швеція; 2) у 2004 р. – Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія; 3) у 2007 р. – Болгарія, Румунія; 4) у 

2013 р. – Хорватія. 

Проаналізувавши основні етапи становлення та розвитку євроінтеграції, 

можна зробити декілька проміжних висновків щодо суті і змісту євроінтеграції. 

У цій частині варто зазначити те, що європейська інтеграція більшістю авторів 

розглядається через Європейській Союз, який утворився в результаті цього 

процесу [32, 231, 235]. Виходячи із цього, виділяють наступні ознаки 

європейської інтеграції: 

• ЄС як інтеграційне об’єднання виокремлюється із решти світу і 

відособлюється від нього [32, с. 137]; 

• наявність наднаціональних інституцій. На думку А. Етзоні, ця 

ознака передбачає: а) існування єдиного центру, що відповідає за прийняття і 

виконання рішень; б) наявність домінуючого центру політичної єдності 
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основної маси політично активного населення, під яким можна, наприклад, 

розуміти наднаціональний за своєю природою Європейський парламент, що 

обирається народами Європи і безпосередньо представляє їхні інтереси [235, р. 

329]; 

• делегування національними урядами інститутам Європейського 

Союзу права реалізації окремих суверенних прав і широкого спектра 

повноважень [231, с. 90]; 

• наднаціональне за своєю природою право об’єднання, яке є 

основою для формування регіональної наднаціональної правової системи [231, 

с. 91]; 

• чітке визначення цілей і відповідно послідовність здійснюваних 

етапів зближення соціально-економічних і політико-правових систем держав-

членів [231, с. 91]. 

На наш погляд, наведені ознаки лише частково розкривають 

євроінтеграцію і більше розривають природу самого Європейського Союзу. 

Саме тому їх варто доповнити наступними ознаками: 

• євроінтеграція є триваючим процесом, який не має чітко 

визначеного строку своєї реалізації. Інакше кажучи, виникнувши у кінці 40-х – 

на початку 50-х рр. ХХ ст., євроінтеграція як процес триває досі і не має певної 

кінцевої дати, з якою пов’язано його завершення; 

• наслідком євроінтеграції є створення Європейського Союзу; 

• комплексний характер євроінтеграції, адже вона стосується майже 

всіх сфер життя держав-членів ЄС: економічної, політичної, соціальної, 

культурної та ін.; 

• євроінтеграція має глибинний вплив на країни-члени ЄС і 

приводить до трансформацій у: економічній, політичній, правовій, соціальній 

та інших сферах. Наприклад, зумовлює кардинальну перебудову правової 

системи держави, яка претендує на вступ до ЄС; 

• сьогодні євроінтеграція стосується виключно країн Європи. Вона 

має тенденцію до розширення, тобто до цього процесу долучаються нові 
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європейські країни-претенденти отримання членства у ЄС. Хоча в перспективі 

до нього можуть долучитися й інші заінтересовані країни; 

• євроінтеграція є динамічним процесом, цілі та завдання якого 

постійно оновлюються та деталізуються, адже країни-члени ЄС шукають нові 

напрями і можливості для співпраці як в межах ЄС, так і з іншими країнами та 

міжнародними організаціями. 

У результаті євроінтеграції було створено ЄС. На сьогодні у науковій 

літературі на склалося однозначного розуміння того, чим є ЄС. Можна виділити 

наступні підходи та концепції, які пояснюють, що таке ЄС: 

• ЄС – це демократична імперія [233, с. 245]; 

• ЄС є певний симбіоз, який містить федеративні та конфедеративні 

елементи [224, с. 5]; 

• ЄС – це, з певними застереженнями, конфедерація [243, с. 204]; 

• ЄС – це федерація [246, р. 16]; 

• ЄС – це форма міжнародного об’єднання держав [231, с. 237]. 

Ми підтримуємо, наукову позицію стосовно того, що ЄС є міжнародним 

об’єднанням держав, оскільки на сьогодні його не можна віднести ні до 

імперій, ні до конфедерацій, ні до федерацій. 

Реалізація політики ЄС покладається на: 

• основні владні інституції: Європейську Комісію; Європейський 

Парламент; Раду Європейського Союзу; Європейську Раду; Європейський Суд; 

Суд аудиторів; Європейського Омбудсмена; 

• фінансові структури: Європейський центральний банк; 

Європейський інвестиційний банк; 

• консультативні органи: Економічний і соціальний комітет; Комітет 

регіонів. 

Кожен із зазначених органів та посадових осіб має визначену 

компетенцію та значення для функціонування ЄС. 

Зародження міжнародних відносин між Україною та ЄС розпочалося 

фактично з моменту здобуття Україною незалежності. Причому з української 
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сторони європейський вектор розвитку України реалізовувався через 

відповідний напрям державної політики.  

У своєму розвитку євроінтеграція як напрям державної політики України, 

на наш погляд, пройшов наступні етапи свого становлення та розвитку: 

• з 1990 р. до 1994 р. – етап зародження відносин України з ЄС; 

• з 1994 р. до 2014 р. – етап дії угоди про партнерство і 

співробітництво між Україною та ЄС; 

• з 2014 р.– етап після підписання угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Перший етап реалізації державної політики у сфері євроінтеграції 

характеризується визначенням європейської спрямованості державної політики 

України. 

Маємо зазначити те, що ще у постанові Верховної Ради УРСР від 

25 грудня 1990 р. «Про реалізацію Декларації про державний суверенітет 

України» [176] було доручено Раді Міністрів спрямувати зусилля на 

забезпечення безпосередньої участі України у загальноєвропейському процесі 

та європейських структурах. 

Деталізацію позиції щодо розбудови відносин з ЄС наведено у постанові 

Верховної Ради України від 02 липня 1993 року [173]. У ній чітко визначено 

євроінтеграційну спрямованість зовнішньої політики України. Так, зокрема, 

зазначалося: «Перспективною метою української зовнішньої політики є 

членство України в Європейських Співтовариствах, а також інших 

західноєвропейських або загальноєвропейських структурах за умови, що це не 

шкодитиме її національним інтересам. З метою підтримання стабільних 

відносин з Європейськими Співтовариствами Україна укладе з ними Угоду про 

партнерство і співробітництво, здійснення якої стане першим етапом 

просування до асоційованого, а згодом – до повного його членства у цій 

організації» [173]. 
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Другий етап реалізації євроінтеграційної державної політики України 

розпочався у 1994 р. після підписання Угоди про партнерство і співробітництво 

між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 

16 червня 1994 року [211]. Ця Угода набула чинності 01 березня 1998 р. і була 

розрахована на 10 років. Вона визначила правову та політичну основу 

євроінтеграційної державної політики України. Крім того, ця Угода окреслила 

сім пріоритетів співпраці між Україною та ЄС: енергетика, торгівля та 

інвестиції, юстиція та внутрішні справи, наближення законодавства України до 

законодавства Євросоюзу, охорона навколишнього середовища, транспортна 

сфера, транскордонне співробітництво, співпраця у сфері науки, технологій та 

космосу [211]. 

Іншим важливим документом цього етапу розвитку євроінтеграційної 

державної політики України є Стратегія інтеграції України до Європейського 

Союзу, затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98 

[165]. Цей Указ Президента України конкретизував євроінтеграційну державну 

політику України, визначивши основні напрями інтеграційного процесу: 1) 

адаптація законодавства України до законодавства ЄС; 2) забезпечення прав 

людини; 3) економічна інтеграція й розвиток торговельних відносин між 

Україною та ЄС; 4) підтримка демократії в країні; 5) інтеграція України до ЄС у 

контексті загальноєвропейської безпеки; 6) адаптація соціальної політики до 

стандартів ЄС; 7) інтеграція в культурній, політичній, освітній, науково-

технічній сфері та в сфері охорони навколишнього середовища [165]. Фактично 

ця Стратегія була розрахована на строк до 2007 року [165]. 

Наступним важливим документом цього періоду є ухвалена 11 грудня 

1999 р. Спільна стратегія ЄС щодо України [197]. Ця стратегія була спрямована 

на підтримку процесу демократичних та економічних перетворень в Україні, 

вирішення спільних проблем щодо підтримання стабільності та безпеки на 

Європейському континенті, зміцнення співпраці між ЄС та Україною у 

контексті розширення Євросоюзу [197]. 
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Не можна оминути увагою також Закон України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» від 18 березня 2004 року [157]. Цей Закон України присвячений 

деталізації одного із напрямів євроінтеграції, зокрема адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС. У ньому визначено 16 пріоритетних сфер 

адаптації. На сьогодні цей Закон України є чинним, а отже, має 

реалізовуватися. 

Ще одним базовим документом цього етапу є План дій Україна – ЄС, 

який був підписаний 21 лютого 2005 року [138]. План дій визначав стратегічні 

рамки співробітництва, спрямовувався на розбудову двосторонніх відносин на 

основі спільних європейських цінностей та встановлював перелік пріоритетів 

як в рамках, так і поза рамками Угоди про партнерство та співробітництво між 

Україною та ЄС [138]. 

Варто підкреслити, що важливу роль у розвитку євроінтеграційної 

державної політики України відіграли двосторонні саміти України і ЄС: 1997 

р.; 1998 р.; 1999 р.; 2001 р.; 2002 р; 2006 р.; 2007 р.; 2008 р.; 2011 р., 2013 року. 

У результаті кожного із цих самітів приймалося політичне рішення, яке суттєво 

вливало на динаміку розвитку європейської інтеграції України. 

Третій етап пов’язаний із підписанням Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

яка була ратифікована Верховною Радою України 16 вересня 2014 року [209]. 

Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим 

міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим 

міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним 

Європейським Союзом. Вона визначає якісно новий формат відносин між 

Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і 

слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в 

Україні [208]. 
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Втілення в життя положень Угоди про асоціацію [209] покладається на 

Кабінет Міністрів України та виконавчу гілку державної влади. Саме тому до 

важливих документів цього етапу необхідно віднести розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 17 вересня 

2014 р. № 847-р [168]. Зазначене Розпорядження Кабінету Міністрів України 

визначило конкретні завдання, які мають виконати у обумовлені ним терміни 

галузеві міністерства та інші центральні органи виконавчої влади з метою 

реалізації положень Угоди про асоціацію [168]. 

Важливим документом цього етапу розвитку євроінтеграційної політики 

України є також схвалений 13 березня 2015 р. Урядом України та 16 березня 

2015 р. Радою асоціації між Україною та ЄС Порядок денний асоціації Україна 

– ЄС [145]. Цей документ фактично є основним механізмом моніторингу та 

оцінювання прогресу України у виконанні Угоди про асоціацію, а також 

моніторингу та оцінювання досягнень усіх цілей політичної асоціації та 

економічної інтеграції [145]. 

 

1.2 Державна політика у сфері європейської інтеграції України як 

об’єкт правового регулювання 

 

Розглянувши у попередньому підрозділі роботи, по-перше, зародження і 

становлення європейської інтеграції як історично обумовленого, політико-

правового та соціально-економічного процесу, існування якого обумовлене 

прагненням країн Європи співпрацювати із широкого спектру питань, а, по-

друге, визначивши основні етапи становлення та розвитку державної політики у 

сфері європейської інтеграції України, тепер ми маємо розглянути цей напрям 

державної політики України в якості об’єкта правового регулювання. 

Розпочати розгляд цього питання, на наш погляд, варто із з’ясування 

того, що ж власне ми розуміємо під категорією «державна політика», адже від 
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змістового наповнення цієї категорії буде залежати наше розуміння її окремого 

напряму – державної політики України у сфері європейської інтеграції. 

Говорячи про державну політику як категорію, ми маємо зважати на те, що 

хоча термін «державна політика» широко використовується в законодавстві 

України, однак у ньому не міститься чіткого нормативного визначення того, що 

ми маємо розуміти під цією категорією. 

Аналіз законодавства України дає нам змогу зазначити наступне: 

– по-перше, категорія «державна політика», як правило, 

використовується у певному контексті, в прив’язці до конкретних потреб. Так, 

наприклад, у п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про засади державної регіональної 

політики» від 05 лютого 2015 р. нормативно закріплено дефініцію «державна 

регіональна політика» [159]; 

– по-друге, у законодавстві України застосовуються синоніми категорії 

«державна політика». Так, наприклад, Конституція України у ч. 1 ст. 116 

говорить про «політику держави», а у ч. 4 ст. 138 використовує термін 

«політика України» [92]; 

– по-третє, існує спеціальний Закон України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» від 01 липня 2010 р. [158], який хоч не дає дефініції 

«державної політики», проте окреслює основні засади реалізації зовнішньої та 

внутрішньої державної політики України; 

– по-четверте, про державну політику, в контексті реалізації її окремих 

напрямів, говориться у доволі великій за своїм обсягом кількості законів 

України та підзаконних нормативно-правових актів, наприклад, у Законі 

України «Про відходи» від 05 березня 1998 р. або у положенні «Про 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України», затверджене постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 квітня 2014 р. № 197 [152, 163]. Разом із тим у цих актах також не 

дається визначення категорії «державна політика»; 

– по-п’яте, законодавство України нормативно закріплює основні 

напрями спрямування державної політики України. Йдеться про зовнішню та 
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внутрішню державну політику України. Так, відповідно до Закону України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010 р. внутрішня 

політика України складається із: 1) внутрішньої політики у сферах розвитку 

місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів; 2) внутрішньої 

політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства; 

3) внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; 4) внутрішньої 

політики в економічній в сфері; 5)  внутрішньої політики у соціальній сфері; 

6) внутрішньої політики в екологічній сфері і сфері техногенної безпеки та 

ін.[158]. 

До засад зовнішньої політики України належить: 

1) забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, 

правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі; 

2) забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання 

мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного 

співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного 

права; 3) забезпечення дипломатичними та іншими засобами і методами, 

передбаченими міжнародним правом, захисту суверенітету, територіальної 

цілісності та непорушності державних кордонів України, її політичних, 

економічних, енергетичних та інших інтересів; 4) забезпечення захисту прав та 

інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном; 

5) утвердження провідного місця України у системі міжнародних відносин, 

зміцнення міжнародного авторитету держави та ін. [158]. 

За умови відсутності чіткого визначення категорії «державна політика» у 

законодавстві України необхідно звернутися до напрацювань науковців з цього 

питання. 

На наш погляд, варто почати із аналізу етимології слова «політика», 

з’ясувати його змістове наповнення. Лише проаналізувавши зміст цього 

поняття, ми зможемо правильно розтлумачити похідну від нього категорію 

«державна політика». З цього приводу спеціалісти зазначають, що в українській 

науковій термінології слово «політика» відповідає двом різним поняттям, для 
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яких в інших мовах, зокрема англійській, використовуються різні поняття 

(policy та politics). Термін політика (politics) розглядається як сфера 

взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів з приводу використання 

інститутів публічної влади для реалізації своїх суспільно значущих інтересів і 

потреб. Що ж стосується терміна політика (policy) взагалі – це план, курс дій 

або «напрям дій, прийнятний і дотримуваний владою, керівником, політичною 

партією тощо»[50 , с.7]. 

Існують і інші підходи до розуміння категорії «політика». Так, 

С.О. Мосьондз у своєму дисертаційному дослідженні, аналізуючи зміст 

категорії «міграційна політика», зазначає, що слово «політика» (за тлумаченням 

юридичного словника) походить від давньогрецького politike та означає 

«державну діяльність» [122, с. 16]. Виходячи із цього, вчений робить досить 

важливий висновок про те, що будь-яку політику держави потрібно розглядати 

як діяльність із забезпечення управління відповідними процесами у суспільстві 

[122, с. 16]. 

У науковій літературі категорія «державна політика» розглядається 

принаймні в двох контекстах:  

– по-перше, «державна політика» аналізується окремо як самостійна 

категорія. У цьому випадку аналізуються її суть та ознаки; структура; суб’єкти, 

які залучені до реалізації державної політики; взаємодія з іншими явищами і 

процесами та інші аспекти цієї категорії; 

– по-друге, «державна політика» аналізується у прикладному значенні, 

тобто у випадку її застосування щодо конкретних напрямів діяльності держави 

із забезпечення управління відповідними процесами у суспільстві. У цьому 

випадку «державна політика» розкривається через такі категорії, як: 

«міграційна політика»; «аграрна політика»; «промислова політика» та ін. 

Обидва підходи мають важливе значення, адже в межах першого підходу 

можна отримати уявлення про теорію «державної політики», а другий підхід 

розкриває нам прикладне значення цієї категорії, зокрема реалізацію її на 

практиці. 
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У межах теоретичного осмислення категорії «державна політика» можна 

навести наступні наукові позиції зарубіжних та вітчизняних вчених щодо цієї 

категорії. 

Так, М. Браун визначає державну політику як процес регулювання життя 

суспільства через використання примусу, котрий певним чином упорядковує 

людську поведінку [31, c. 15]. 

Інший закордонний дослідник Л. Пал характеризує державну політику як 

дії державних органів (уряду) з метою вирішення певних суспільних проблем 

[132]. 

Вітчизняні дослідники, зокрема В. Ребкало, В. Шахов, визначають 

державну політику як політичну діяльність держави та її органів, без якої 

неможливі задоволення різноманітних інтересів диференційованого 

суспільства, їх узгодження з метою встановлення і збереження політичного та 

громадського порядку, досягнення згоди і політичної інтегрованості 

суспільства [188]. 

На думку В. Романова, О. Рудика і Т. Брус, державна політика – це 

відносно стабільна, організована та цілеспрямована діяльність уряду стосовно 

певної проблеми або предмета розгляду, яка здійснюється ним безпосередньо 

або опосередковано через уповноважених агентів і впливає на життя 

суспільства [191, с. 31–32]. 

У політичній енциклопедії можна зустріти наступне визначення цієї 

категорії: «державна політика – принципове керівництво до дії для органів  

державної влади, насамперед органів виконавчої влади, що стосується певних 

напрямків їх діяльності, відповідне законам і соціальним звичаям» [142, с. 568]. 

Дещо інший підхід до розуміння категорії «державна політика» пропонує 

Центр політико-правових реформ у Концепції реформування публічної 

адміністрації в Україні [49]. Так, у названій Концепції «державна політика» 

розглядається як стратегічні цілі розвитку держави та обумовлені ними 

напрями її діяльності, схвалені рішеннями уповноважених органів державної 
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влади, формування та реалізація яких здійснюється органами виконавчої влади 

[92, с. 3]. 

Цікавий підхід до розуміння категорії «державна політика» пропонують 

Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко та Ю.П. Сурмін. На їх погляд, під державною 

політикою варто розуміти сукупність ціннісних цілей, державно-управлінських 

заходів, рішень і дій, порядок реалізації державно-політичних рішень 

(поставлених державною владою цілей) і системи державного управління 

розвитком країни [92, с. 7]. 

Аналіз наведених визначень свідчить про те, що державну політику 

доволі часто розглядають із структурних позицій, тобто як утворення, що 

складається із певної сукупності елементів. Такий підхід є певною мірою 

механічним, адже поза увагою залишаються ті численні зв’язки та фактори, які 

забезпечують її злагоджене функціонування. Саме тому ми поділяємо наукову 

позицію С. О. Мосьондза, який, досліджуючи державну політику у сфері науки 

в Україні, зазначає: «Державна політика у сфері науки – це стратегія і тактика 

взаємовідносин держави в особі уповноважених органів з інститутом науки, 

бачимо, що в її змісті виділяються два основних аспекти – стратегічний і 

тактичний» [123, с. 16]. На наш погляд, саме цей підхід до розуміння державної 

політики дає змогу показати її телеологічний характер, а також те, що вона має 

певні стадії, які необхідно пройти для досягнення загальної мети. 

Враховуючи зазначене вище, на наш погляд, державна політика України у 

сфері європейської інтеграції – це стратегія і тактика діяльності  держави у 

сфері європейської інтеграції, що відповідає національним інтересам і 

міжнародним стандартам. 

Із сформульованого нами визначення державної політики України у сфері 

європейської інтеграції випливає те, що вона має дві основні складові: 

стратегію та тактику відповідного напряму державної політики. Враховуючи 

визначальне значення цих складових для функціонування державної політики, 

необхідно зупинитися на них детальніше. 
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Почнемо із стратегії. Маємо зазначити, що будь-яка стратегія нерозривно 

пов’язана із певними цілями. Адже стратегія і тактика – це певний шлях, який 

веде до досягнення конкретних цілей. Саме тому в теорії державного 

управління існує така категорія, як стратегічні цілі [53]. Разом із тим цілі є 

різними за своїм значенням і терміном досягнення. Так, є цілі досягнення яких 

не потребує значних часових, організаційних та фінансових затрат. Такі цілі в 

теорії державного управління називають оперативними. А є інші цілі, які, 

навпаки, потребують значних часових, організаційних та фінансових зусиль. 

Саме такими є стратегічні цілі, до реалізації яких, власне, і веде стратегія. 

Враховуючи такий складний шлях їх реалізації, стратегічні цілі мають: по-

перше, досить ретельно обиратися, адже їх неправильний вибір веде до значних 

фінансових, організаційних та часових втрат, а, по-друге, має ретельно 

плануватися шлях, або стратегія досягнення таких цілей. Саме тому слушною в 

цьому контексті є думка С.О. Мосьондза про те, що стратегія розробляється на 

основі довгострокової концепції соціально-економічного й науково-технічного 

розвитку країни. Вибір стратегії – це визначення генеральної лінії та головної 

мети наукового розвитку, способів розвитку і використання наукового 

потенціалу [123, с. 16]. Таким чином, стратегія має визначити:  

• головну мету та стратегічні цілі відповідного напряму державної 

політики; 

• основний вектор спрямування зусиль суб’єктів публічної 

адміністрації України щодо реалізації відповідного напряму державної 

політики; 

• визначити способи реалізації такого напряму державної політики з 

метою найефективнішого використання адміністративних, фінансових та інших 

ресурсів. 

Очевидно те, що зазначеним критеріям має відповідати стратегія 

реалізації державної політики України у сфері європейської інтеграції. Таким 

чином, її функціональне призначення має полягати у: а) визначенні головної 

мети та стратегічних цілей реалізації державної політики у сфері європейської 
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інтеграції; б) чіткому окресленні кола суб’єктів публічної адміністрації України 

та завдань, які ставляться перед ними з метою реалізації цього напряму 

державної політики України; в) визначенні адміністративних, фінансових, 

організаційних та інших заходів, які необхідно здійснити для ефективної і 

своєчасної реалізації цієї стратегії. 

З’ясувавши функціональне призначення стратегії у реалізації державної 

політики і зокрема у сфері європейської інтеграції, ми маємо визначитися із 

функціональним призначенням тактики. Як справедливо зазначає 

С.О. Мосьондз: «Що стосується тактики, то це поняття використовується для 

визначення поточних цілей з розробкою конкретних заходів» [123, с. 16]. Таким 

чином, тактика є певною деталізацією або конкретизацією тих кроків, які 

необхідно зробити для досягнення стратегічних цілей. 

Важливо звернути увагу на те, що визначення стратегії і тактики 

державної політики у будь-якій сфері, у тому числі й у сфері європейської 

інтеграції, недостатньо для її ефективної реалізації. Як слушно зазначає 

С.О. Мосьондз: «Для реалізації стратегії й тактики державної політики… 

необхідним є створення правових, організаційних, фінансових умов» [123, с. 

16]. Безперечно, без належного правового, організаційного та фінансового 

забезпечення реалізація будь-якого напряму державної політики України буде 

не тільки не ефективною, а й неможливою. 

Аналізуючи вказані умови реалізації державної політики, ми б хотіли 

виокремити пріоритетне значення правового забезпечення реалізації будь-якого 

напряму державної політики, адже державна політика в цілому, як і окремі її 

напрями, не реалізується у позаправових формах. Безперечно, одного правового 

забезпечення недостатньо для реалізації державної політики, але воно є 

«відправною точкою», «правилами гри» за якими, власне, і буде 

реалізовуватися відповідний напрям державної політики. 

Говорячи про правове забезпечення державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, ми маємо передусім враховувати те, що вона 

забезпечуються за рахунок:  
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• юридичних актів Європейського Союзу; 

• двосторонніх угод та планів дій між Україною та ЄС; 

• норм національного законодавства, які визначають функції 

суб’єктів публічної адміністрації України із реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України. 

Характеризувати правове регулювання державної політики у сфері 

європейської інтеграції ми хотіли б саме із юридичних актів ЄС або, якщо 

говорити більш загально, то з права Європейського Союзу, адже воно має 

визначальне значення для змістового наповнення стратегії і тактики цього 

напряму державної політики. Але повноцінно охарактеризувати його вплив на 

державну політику України у сфері європейської інтеграції неможливо, якщо 

коротко не зупинитися на правовій природі такого правового утворення, як 

право ЄС. 

Маємо зазначити те, що право Європейського Союзу займає специфічне 

місце в системі джерел права. Ця специфіка обумовлюється тим, що сукупність 

джерел права, які об’єднуються у загальну категорію «право ЄС», досить 

складно вписати у типові класифікації джерел права, які наводяться у 

юридичній літературі [66, 196, 201]. Безперечно, це правове утворення не 

можна розглядати як суто національне право, але його не можна назвати 

підсистемою міжнародного права. Як зазначає Є. В. Петров: «… ототожнення 

правових актів ЄС з міжнародно-правовими актами … є не зовсім правильним, 

оскільки названі правові утворення, з одного боку, відрізняються, власне, за 

територію своєї дії, а з іншого, – принципово різні за метою їх прийняття» [135, 

с. 77]. Право Європейського Союзу поєднує ознаки як міжнародного, так і 

національного права, але існує як відокремлений від них правовий порядок. 

Право ЄС водночас публічне та приватне, матеріальне та процесуальне, 

сформульоване у нормативно-правових актах, а також у рішеннях Суду ЄС, усі 

з яких тісно пов’язані з метою утворення ЄС [135, с. 77, 78]. 

Разом із тим ми маємо чітко визначити межі права ЄС, адже воно не 

охоплює всі джерела права, що діють на території ЄС. Враховуючи це, 
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необхідно відрізняти категорію «право ЄС» від більшої за обсягом категорії 

«європейське право». Слушним, у цьому випадку, є зауваження Ю.В. Фоміна: 

«… у жодному випадку не можна ототожнювати такі два поняття як 

«європейське право» та «право Європейського Союзу»» [218, с. 16]. Ми 

підтримуємо наукову позицію вченого, який зазначає: «Крім права 

Європейського Союзу до європейського права також відноситься право Ради 

Європи (зокрема конвенції, угоди, протоколи Ради Європи, створені в рамках 

правового співробітництва її держав-членів і спрямовані на зближення їх 

національних правових систем; рекомендаційні акти органів Ради Європи з 

питань забезпечення відповідності правових систем держав-членів стандартам, 

виробленим в організації), рішення Європейського суду з прав людини, 

Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року, рішення 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі, акти інших регіональних та 

субрегіональних організацій, які також багато в чому сприяють утвердженню 

політичних та економічних засад ідеї Європи як єдиної правової спільноти 

(зокрема Центральноєвропейської ініціативи, Європейської асоціації вільної 

торгівлі, Організації Чорноморського економічного співробітництва)» [218, 

с. 17]. 

Право ЄС є досить об’ємним і тому краще його охарактеризувати не 

шляхом формулювання дефініції цієї системи права, а через визначення тих 

видів джерел права, які ми об’єднуємо у категорію «право ЄС». 

При цьому ми маємо зважати на те, що право ЄС є неоднорідним. Ми 

підтримуємо наукову позицію Є.В. Петрова, який зазначає: «Право ЄС має, так 

би мовити, два рівні: первинний та вторинний. Первинне право ієрархічно 

вище, вторинне право є похідним. Первинне право встановлює критерії 

дійсності останнього» [135, с. 79, 80]. Якщо говорити більш конкретно про ці 

дві групи джерел права ЄС, то до первинних ми віднесемо ті джерела права ЄС, 

які мають установчий, базовий характер. Вони становлять правовий фундамент, 

на якому функціонує ЄС і його інституції. До первинних джерел права ЄС ми 

віднесемо у першу чергу установчі договори, зокрема: 
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• Договір про заснування Європейського об’єднання вугілля і сталі 

від 18 квітня 1951 р.; 

• Договір про заснування Європейського оборонного співтовариства 

від 27 травня 1952 р.; 

• Римські договори про створення Європейського економічного 

співтовариства та про створення Європейського співтовариства з атомної 

енергії від 23 березня 1957 р. з додатками і протоколами, які доповнюють 

договори; 

• Договір про заснування Європейського Економічного 

Співтовариства від 25 березня 1957 р.; 

• Брюссельський Договір про злиття від 08 квітня 1965 р.; 

• Люксембурзький Договір про бюджетні питання (1970 р.); 

• Перший Договір про приєднання і додатки до нього (1972 р.); 

• Другий Бюджетний договір (1975 р.); 

• Акт Ради про прямі вибори до Європейського Парламенту (1976 р.); 

• Другий Договір про приєднання і додатки до нього (1979 р.); 

• Третій Договір про приєднання і додатки до нього (1985 р.); 

• Єдиний Європейський Акт (1986 р.); 

• Маастрихтський договір від 07 лютого 1992 р. із протоколами та 

деклараціями до нього; 

• Четвертий Договір про приєднання (1994 р.); 

• Амстердамський договір про Європейський Союз від 02 жовтня 

1997 р. з протоколами та деклараціями до нього; 

• Ніццький договір від 26 лютого 2001 р.; 

• П’ятий Договір приєднання (2004 р.); 

• Договір про заснування Конституції для Європи (Конституція ЄС) 

від 29 жовтня 2004 р. 

• Лісабонську угоду від 13 грудня 2007 р. 

Крім установчих договорів до первинних джерел права ЄС ми також 

віднесемо численні конвенції між державами-членами. Наприклад, Конвенцію 
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про юрисдикцію та виконання судових рішень з цивільних і комерційних 

питань; Конвенцію про право, що застосовується до контрактних зобов’язань 

або Конвенцію про взаємне визнання компаній та ін. 

До вторинних джерел права ЄС належать правові акти, створені 

інституціями ЄС. До них ми віднесемо насамперед регламенти. Регламенти – це 

нормативно-правові акти загального характеру. Вони є обов’язковими у всіх 

своїх елементах для всіх суб’єктів права ЄС та є актами прямої дії, тобто 

підлягають застосуванню владою і судовими органами всіх держав-членів 

незалежно від того, виступала дана держава за їхнє прийняття чи ні. Усі 

регламенти підлягають обов’язкової публікації в офіційному органі 

Європейського Союзу – «Journal offіcіal» і вступають в силу, якщо інше не 

встановлено в самому акті, на 20-й день після їхнього опублікування [135, с. 

80]. Маємо зазначити те, що на сьогодні регламентів ЄС досить багато і вони 

прийняті з різних питань. Але в межах нашого дослідження нас цікавлять 

насамперед ті регламенти ЄС, які визначені у Додатках до Угоди про асоціацію. 

Наприклад, йдеться про Регламент (ЄС) № 1228/2003 про умови доступу до 

мережі міжнародного обміну електроенергією, зі змінами і доповненнями, 

внесеними Рішенням Комісії 2006/770/ЄС, або Регламент (ЄС) № 1775/2005 про 

умови доступу до мереж газопостачання [58]. 

До вторинних джерел ми також віднесемо Директиви ЄС. Їх головна 

відмінність від регламенту, на думку спеціалістів, полягає в тому, що в 

директиві, як правило, вказуються мета і результати, які повинні бути 

досягнуті, однак національній владі надається право самій визначати, в якій 

формі чи за допомогою яких процедур і механізмів ця мета може бути 

досягнута. Директиви, таким чином, зв’язують державу тільки в тому, що 

стосується досягнення передбачених результатів [135, с. 80]. Директив ЄС 

досить багато, і вони стосується багатьох питань. Очевидно те, що для 

спрямування державної політики у сфері європейської інтеграції пріоритетне 

значення будуть мати ті Директиви ЄС, які визначені у Додатках до Угоди про 

асоціацію. Наприклад, Директива № 2004/67/ЄС стосовно заходів щодо 
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забезпечення безперервного постачання природного газу або Директива № 

2006/67/ЄС щодо підтримання мінімальних запасів сирої нафти і/або 

нафтопродуктів [58]. 

До вторинних джерел ми також віднесемо рішення Ради або ЄК. Їхня 

відмінна риса полягає в тому, що це акти індивідуального, а не загального 

характеру. Будучи обов’язковими для своїх адресатів, вони, як правило, 

стосуються спеціальних, вузьких, нерідко технічних питань і обов’язкові тільки 

для тих суб’єктів, яким вони адресовані [135, с. 80–81]. Наприклад, рішення 

Комісії від 22 грудня 1972 р. про вирівнювання цін для продажу вугілля на 

спільному ринку Офіційний Вісник L 297, 30/12/1972, С. 0045 – 0047 або 

Рішення Комісії від 26 травня 1987 р. про заснування Дорадчого комітету з 

контрактів на виконання державних робіт (71/306/ЄЕС) (ОВ L 185, 16.8.1971, 

С. 15). 

До вторинних джерел ми також віднесемо інші документи, які 

приймаються інституціями ЄС, наприклад, меморандуми, повідомлення, 

обговорення, програми, керівні вказівки. Ці офіційні документи описують 

різноманітні заходи та процеси, що відбуваються у Співтоваристві. Однак вони 

можуть мати обов’язкову юридичну силу, якщо, незважаючи на свою назву, 

відповідають критеріям, передбаченим Договором для обов’язкових правових 

актів [100, с. 27]. Зважаючи на це, вони також мають враховуватися при 

визначенні стратегії і тактики державної політики України у сфері європейської 

інтеграції. 

Право ЄС активно впливає і визначає державну політику України у сфері 

європейської інтеграції. Це пов’язано із наступними причинами: 

– по-перше, визначальною, на наш погляд, є та обставина, що Україна 

хоче не просто співпрацювати із Європейським Союзом, як про це говорилося в 

Угоді про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами від 16 червня 1994 р. [211], а бажає 

стати, в перспективі, повноправним членом Європейського Союзу. Цей намір 

був юридично закріпленим в Угоді про асоціацію [209] як фундаментальному 
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офіційному документі, який визначає напрям взаємодії України з ЄС та 

конкретизує ті кроки, які має зробити Україна, аби претендувати на 

повноправне членство у Європейському Союзі. Таким чином, Україна 

добровільно зобов’язалася здійснити низку внутрішніх реформ, здійснити 

масштабну адаптацію національного законодавства України до законодавства 

ЄС та привести себе у повну відповідність до тих вимог, які встановлені до 

країн, що претендують на повноправне членство у ЄС. Зокрема, йдеться про 

п’ять критеріїв, яким мають відповідати держави, що претендують на 

отримання членства у ЄС, які юридично закріплені у Маастрихтському 

договорі [56; 91, с. 78]. За таких умов, право ЄС із суто зовнішнього фактора 

має перетворитися на невід’ємну частину національної правової системи 

України. Власне, так право ЄС функціонує у країнах-членах ЄС, де поряд із 

джерелами національного законодавства функціонують джерела права ЄС, які 

конкретизують та доповнюють його; 

– по-друге, європейська інтеграція є динамічним процесом, адже вона не 

зупинилася у своєму розвитку. Його джерелом, на наш погляд, є пошук нових 

форм та напрямів співпраці між європейськими країнами. У зв’язку із цим 

інтеграція країн Європи, їх співпраця в межах Європейського Союзу постійно 

розвивається та поглиблюється, що знаходить своє закріплення у відповідних 

джерелах права. Ці джерела права мають обов’язкове значення для країн, які 

бажають долучитися до Європейського Союзу, а отже, такі юридичні акти ЄС 

мають обов’язково враховуватися при побудові державної політики у сфері 

європейської інтеграції країн-претендентів на членство в ЄС. Очевидно, що це 

повною мірою стосується України і її державної політики у сфері європейської 

інтеграції; 

– по-третє, джерела права Європейського Союзу є досить значними за 

своїм обсягом та змістовим наповненням і передбачають правове регулювання, 

яке торкається значної кількості сфер життя українського суспільства і 

держави. Так, приблизне уявлення про масштабність впливу джерел права ЄС 

на національну правову систему України може дати перелік сфер, у яких 
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положення актів acquis communautaire мають бути імплементовані у 

національне законодавство України: альтернативні джерела енергії; банківське 

право; безпека та якість харчових продуктів; боротьба із відмиванням брудних 

грошей; бухгалтерський облік компаній; державна допомога; державні 

закупівлі; довкілля; енергетика, включаючи ядерну; законодавство про 

компанії; захист прав споживачів; зв’язок і телекомунікації; інтелектуальна 

власність; митне право; охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин; 

охорона праці; податки, включаючи непрямі; правила конкуренції; свобода 

надання послуг; свобода руху капіталу; свобода руху осіб; сільське 

господарство; соціальна політика; технічні норми та стандарти; транспорт; 

фінансові послуги; цінні папери та інвестиційні фонди [17]. Хоча цей перелік 

досить загальний, адже існують також інші заходи, передбачені Угодою про 

асоціацію; 

– по-четверте, джерела права ЄС мають визначальне значення для 

формування стратегії державної політики у сфері Європейської інтеграції. Це 

насамперед обумовлено тим, що вони визначають ті стандарти або вимоги, до 

яких мають прагнути та яким мають відповідати держави, що бажають 

отримати членство у ЄС; 

– по-п’яте, зважаючи на те, що Україна поки ще не є членом ЄС, виникає 

справедливе питання щодо обов’язковості джерел права ЄС для України. У 

цьому контексті ми цілковито підгримуємо наукову позицію Р.С. Мельника, 

який звертає увагу на те, що юридичні акти ЄС, які ми узагальнено об’єднуємо 

у категорію право ЄС, є насамперед юридичною основою або джерелом для 

правотворчої діяльності, зокрема суб’єктів публічної адміністрації України 

[116, с. 95]. 

Наступною групою джерел права, які регламентують державну політику у 

сфері європейської інтеграції України, є двосторонні угоди та плани дій між 

Україною та ЄС. 

Оцінюючи значення цієї групи джерел права у правовому регулюванні 

державної політики України у сфері європейської інтеграції, можна 
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стверджувати, що джерела права, які належать до цієї групи, є ядром правового 

регулювання державної політики у сфері європейської інтеграції. Вони є 

фундаментом як стратегії, так і тактики цього напряму державної політики. 

Центральне місце серед цієї групи джерел права займає Угода про 

асоціацію [209]. Вона є фундаментальним документом, який регламентує 

взаємодію України із ЄС. Фактично ця Угода визначає напрями спрямування 

зусиль української сторони, аби реалізовувати асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. Важливою складовою цього документа є Додатки до 

цієї Угоди, що визначають юридичні акти ЄС, положення яких мають бути 

імплементованими у національне законодавство України. 

Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є 

найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України [208]. 

Враховуючи цю обставину, визначити межі європейської інтеграції України на 

підставі аналізу положень цієї Угоди можна лише в загальних рисах, шляхом 

описання цих меж, адже із 486 статей Угоди більшість визначають окремі 

напрями взаємодії України та ЄС. До основних тематичних напрямів 

європейської інтеграції України на сьогодні можна віднести: 

• політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво 

і конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики; 

• юстиція, свобода та безпека; 

• торгівля і питання, пов’язані з торгівлею; 

• економічне та галузеве співробітництво; 

• фінансове співробітництво і боротьба із шахрайством; 

• інституційні заходи [209]. 

Враховуючи те, що на сьогодні іншого аналогічно за значенням та 

змістовим наповненням офіційного документа, який би визначав напрям 

розвитку державної політики України у сфері європейської інтеграції, немає, 

ми вважаємо, що Угода про асоціацію виконує функцію стратегії державної 

політики України у сфері європейської інтеграції. Це пов’язано із тим, що вона 
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визначає: мету, принципи, строки та основні напрями реалізації державної у цій 

сфері. 

Говорячи про правове регулювання тактики державної політики України 

у сфері європейської інтеграції, на рівні цієї групи джерел права, ми маємо 

говорити насамперед про Порядок денний асоціації Україна – ЄС [145]. Це 

офіційний документ тактичного спрямування, який визначає механізм 

моніторингу та оцінювання прогресу у виконанні українською стороною умов 

Угоди про асоціацію. Фактично він є планом дій, визначеним Урядом України і 

Радою асоціації між Україною та ЄС з метою ефективного виконання Угоди 

про асоціацію. 

Говорячи про національний рівень правового регулювання державної 

політики України у сфері європейської інтеграції, необхідно зазначити, по-

перше, його похідний характер від юридичних актів ЄС та двосторонніх  угод 

та планів дії між Україною і ЄС, а, по-друге, його непослідовність та 

неузгодженість. 

Очевидно те, що на рівні національного законодавства мало б існувати 

якісне правове регулювання як стратегії, так і тактики державної політики 

України у сфері європейської інтеграції. При цьому, аналізуючи законодавство 

України, зазначити, що певний час простежувалась послідовність у 

нормативному регулюванні державної політики України у сфері європейської 

інтеграції. Так, після підписання Угоди про партнерство і співробітництво між 

Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 16 

червня 1994 р. [211], яка до укладення Угоди про асоціацію [209] була базовим 

офіційним документом, що регулював співпрацю України та ЄС, була створена 

і затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98 

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу [165]. Тобто, був 

офіційно прийнятий документ, який визначав стратегічні цілі і напрями 

державної політики України у сфері європейської інтеграції, а також ті кроки, 

які мають здійснювати суб’єкти публічної адміністрації, аби реалізовувати цей 

напрям державної політики України. Проте ми не маємо забувати того, що 
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метою державної політики України у сфері європейської інтеграції тоді було не 

набуття членства у ЄС, а поглиблена і усестороння співпраця із Європейським 

Союзом як західним сусідом України у: економічній та безпековій сферах; 

сфері підтримки демократії в країні; взаємодія в культурній, науково-технічній 

та інших сферах [165]. 

На сьогодні на рівні законодавства України фактично не існує єдиного 

офіційного документа, який би визначав стратегію державної політики у сфері 

європейської інтеграції. Щоправда, це не виключає того, що існують різні 

офіційні документи, зокрема стратегії, які торкаються тематики, пов’язаної із 

європейською інтеграцією України. Так, наприклад, існує Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020», затверджена Указом Президента України від 02 

січня 2015 року [177]. Проте ця Стратегія згадує про європейську інтеграцію 

тільки у контексті: а) інтеграції енергосистеми України з континентальною 

європейською енергосистемою ENTSO-E; б) інтеграції в митну спільноту 

Європейського Союзу [177]. У цьому контексті досить дивним виглядає те, що 

в стратегії, а якщо говорити конкретніше, то у плані розвитку України, 

запропонованому Президентом України, так мало уваги приділено питанню про 

європейську інтеграцію України. 

Крім того, можна говорити і про стратегії іншого спрямування. Так, 

наприклад, існує Національна стратегія наближення (апроксимації) 

законодавства України до права ЄС в галузі охорони довкілля, яка розроблена в 

якості комплексу заходів із виконання Угоди про асоціацію у сфері довкілля 

[177]. Хоча цей програмний документ, який розроблений Мінприроди, 

формально називається «стратегія», але фактично він є документом тактичного 

призначення, оскільки визначає конкретні кроки щодо адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС у сфері довкілля і розрахований на досить 

нетривалий строк. Таким чином, ми пропонуємо понизити статус стратегій, які 

створені відповідними профільними міністерствами до рівня програм-дій із 

реалізації відповідного етапу євроінтеграції України.  
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Отже, із аналізу законодавства України можна зробити висновок про те, 

що крім Угоди про асоціацію фактично відсутні інші офіційні документи, які б 

комплексно визначали стратегію державної політики України у сфері 

європейської інтеграції. 

Не зрозумілим залишається подальше доля та реалізація Закону України 

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року [157]. Цей 

Закон України є чинним. Аналіз його положень дає змогу припустити, що він 

мав би відігравати роль стратегії в межах державної політики України у сфері 

європейської інтеграції Так, цей Закон України визначив 16 пріоритетних сфер 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Разом із тим із 

підписанням Угоди про асоціацію про цей Закон України фактично забули. 

Очевидно те, що оскільки цей Закон України є чинним, він також має 

реалізовуватися і враховуватися суб’єктами публічної адміністрації України 

при здійсненні ними заходів щодо реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Разом із тим, враховуючи те, що цей Закон 

України фактично не реалізовується і враховується лише формально під час 

здійснення державної політики України у сфері європейської інтеграції, то 

пропонуємо його скасувати з метою усунення плутанини у правовому 

регулюванні цієї сфери. 

Стосовно організаційних основ реалізації державної політики України у 

сфері європейської інтеграції, то до цієї групи джерел ми відносимо, наприклад, 

на рівні законів України, ст. 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» від 27 лютого 2014 р.[66], де визначаються повноваження Уряду 

України щодо спрямування, координації та контролю діяльності у сфері 

європейської інтеграції України. Якщо говорити про рівень підзаконних 

нормативно-правових актів, то тут можна, наприклад, назвати: положення «Про 

Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

Секретаріату Кабінету Міністрів України», затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 346; розпорядження Кабінету 



57 
 

Міністрів України «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 17 вересня 

2014 р. № 847-р.; положення «Про Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України», затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 і аналогічні 

положення щодо інших міністерств, які визначають їх повноваження щодо 

реалізації певного напряму державної політики в сфері європейської інтеграції 

України [163, 168, 181]. Безперечно, існують і інші документи, які 

конкретизують окремі аспекти здійснення державної політики України у сфері 

європейської інтеграції. 

Реалізація державної політики у сфері європейської інтеграції України 

здійснюється переважно за рахунок норм адміністративного права. Це 

пов’язано із тим, що: 

– по-перше, реалізація цього напряму державної політики України 

здійснюється переважно органами виконавчої гілки державної влади;  

– по-друге, цей напрям державної політики здійснюється в межах 

виконання органами виконавчої влади своїх виконавчо-розпорядчих функцій. 

Межі адміністративно-правового забезпечення цього напряму державної 

політики України, на наш погляд, визначаються саме предметом 

адміністративного права України. Отже, необхідно визначити те, що входить до 

предмета цієї галузі права і таким чином окреслити межі адміністративно-

правового регулювання цього напряму державної політики України. Як 

справедливо зазначає Р.С. Мельник, «… адміністративне право становить 

собою галузь права, яка тісно пов’язана з інститутами публічної влади, 

публічного інтересу та публічного адміністрування. Інакше кажучи, 

адміністративне право існує у межах існуючих категорій. Відповідно за межами 

публічної влади, публічного інтересу та публічного адміністрування 

адміністративного права бути не може» [116, с. 55]. 
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У зв’язку із цим вчений виділяє чотири групи адміністративних відносин, 

які, власне, і окреслюють межі предмета адміністративного права як галузі 

права. До таких відносин належать: 

• суспільні відносини, які виникають у зв’язку із забезпеченням 

суб’єктами публічної влади, насамперед публічною адміністрацією прав і 

свобод людини і громадянина; 

• суспільні відносини, які мають місце у сфері управління об’єктами 

державної, республіканської та комунальної власності [1, с. 36]; 

• суспільні відносини, які мають місце у внутрішньоорганізаційній 

діяльності органів публічної влади; 

• суспільні відносини у сфері взаємодії органів публічної влади з 

інституціями громадянського суспільства [116, с. 56]. 

На наш погляд, адміністративно-правове забезпечення реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України виявляється у 

регулюванні нормами адміністративного права України, насамперед порядку 

здійснення своїх функцій суб’єктами публічної адміністрації України. Адже на 

них покладено обов’язок щодо: 

• розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої 

сторони, а також інших міжнародних договорів України у сфері європейської 

інтеграції та домовленостей між Україною та Європейським Союзом [181]. Для 

виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію, наприклад, залучені: 

Кабінет Міністрів України; міністерства; окремі центральні органи виконавчої 

влади, наприклад, Державна служба статистики, Державна служба з питань 

праці, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та ін. [139]; 

• кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері 

європейської інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого 

самоврядування з питань європейської інтеграції; 
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• адаптації законодавства України до права Європейського Союзу 

(acquis ЄС) та ін. 

Окремим напрямом адміністративно-правового забезпечення державної 

політики України у сфері європейської інтеграції є взаємодії органів публічної 

адміністрації з інституціями громадянського суспільства під час реалізації 

державної політики України у сфері європейської інтеграції. Така взаємодія 

виявляється у: 

• функціонуванні платформи громадянського суспільства Україна – 

ЄС [181]; 

• інформуванні громадськості у сфері європейської інтеграції [181]; 

• залучення громадян до процесу прийняття Кабінетом Міністрів 

України, органами виконавчої влади рішень у сфері європейської інтеграції 

[181]; 

• щоквартальних зустрічах заступників міністрів з питань 

європейської інтеграції з представниками УС ПГС [72]; 

• консультування з громадськістю щодо здійснення заходів стосовно 

реалізації євроінтеграційної політики держави [139]. 

Суттєве значення при регламентації цієї групи адміністративних 

відносин, в частині реалізації державної політики України у сфері європейської 

інтеграції, має Концепція реалізації державної політики у сфері інформування 

та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської 

інтеграції України на період до 2017 року, затверджена Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 168-р. [94], а також план 

заходів щодо її виконання. 

 

1.3 Структура державної політики у сфері європейської інтеграції 

України 

Ефективне формування та реалізація державної політики України у сфері 

європейської інтеграції неможливе без чіткого уявлення про основні її 
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елементи, зокрема: мету, пріоритети, завдання, принципи, механізм реалізації, 

правовідносини у цій сфері тощо. Ці елементи утворюють внутрішню будову 

або структуру будь-якого напряму державної політики. Не є винятком у цьому 

випадку державна політика у сфері європейської інтеграції України. У цій 

частині варто зазначити, що дослідження внутрішньої структури державної 

політики України у сфері європейської інтеграції не має суто теоретичне 

значення. Чітке визначення структури цього напряму державної політики 

України, її елементів, а також їх змістового наповнення має передусім 

практичне значення. Адже така конкретика дає змогу ефективно реалізовувати 

відповідний напрям державної політики, правильно спрямовувати зусилля 

передусім держави на досягнення конкретних цілій та розв’язання чітко 

визначених завдань. 

Одразу ж маємо звернути увагу на те, що структура державної політики у 

сфері європейської інтеграції України не повинна існувати без належної 

фіксації у національних джерелах права. Інакше кажучи, кожен елемент її 

структури, зокрема: мета, принципи, завдання, механізм реалізації, строки 

реалізації тощо мають бути чітко визначені та зафіксовані у законодавстві 

України. Враховуючи те, що наступний підрозділ цієї роботи присвячений 

нормативним засадам реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, то ми конкретніше зупинимося на нормативному 

регулюванні цього напряму державної політики України у наступному 

підрозділі цієї роботи. У межах даного підрозділу ми пропонуємо більше уваги 

приділити змістовній характеристиці окремих елементів структури державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. 

Повертаючись до аналізу структури державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, варто зазначити, що незважаючи на 

загальновідомий характер названих вище елементів будь-якого напряму 

державної політики України чітких та однозначних відповідей стосовно їх 

конкретного змістового наповнення щодо державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, фактично, немає. Такого висновку можна 
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дійти, наприклад, на підставі аналізу вітчизняної наукової літератури. Однак, 

аби наші висновки не були безпідставними, пропонуємо конкретніше 

зупинитися на них у контексті розгляду названих раніше елементів державної 

політики. 

Почнемо із мети державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Як справедливо зазначає С. О. Мосьондз: «Первинною детермінантою 

та запорукою ефективності державної політики в будь-якій галузі економіки 

або сфері суспільного життя є окреслення головної мети та обумовлених нею 

завдань. Без чіткої постановки цілей галузевої політики годі й мріяти про її 

ефективність» [121, с. 104]. Ми цілковито підтримуємо наукову позицію 

вченого і впевнені у тому, що без чіткого визначення мети державної політики 

у сфері європейської інтеграції України, з одного боку, неможливо говорити 

про її цілеспрямований характер, а, з другого боку, – про ефективну її 

реалізацію. Отже, мета державної політики у сфері європейської інтеграції 

України має бути чітко сформульованою та максимально конкретизованою. 

Щодо останньої вимоги, яку ми висунули до мети державної політики у 

названій сфері, то слід підкреслити, що це – суттєва та важлива вимога, що 

висувається до будь-якого напряму державної політики України. Це пов’язано 

із тим, що реальна політика у будь-якій сфері не може будуватися тільки на 

основі загальних стратегічних цілей [121, с. 106]. Інакше кажучи, вона не може 

прямувати до абстрактного загального блага. Як слушно зазначає 

О.С. Попович: «…з погляду практичної політики проголосити таку мету – це 

все одно, що нічого не сказати. Вкрай необхідно визначити конкретні напрями 

реалізації цієї мети, прийняти рішення про те, яким з можливих шляхів до неї 

треба йти» [143, c. 16–17]. Отже, конкретика у формулюванні мети державної 

політики у сфері європейської інтеграції України є об’єктивною вимогою. 

Аналізуючи вітчизняну наукову літературу, можна переконатися у тому, 

що поряд із існуванням значної кількості формулювань категорії «європейська 

інтеграція», наприклад у дослідженнях: В.В. Копійки, І.В. Артьомова, 

В.Ю. Стрельцова; І.А. Грицяка та ін. [47, с. 8; 95, с. 673; 21, с. 286] 
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формулювань мети державної політики у сфері європейської інтеграції України 

досить мало. Як правило, такі формулювання мають занадто загальний 

характер. Так, наприклад, М.О. Назаренко у своєму дисертаційному 

дослідженні наводить наступне визначення мети державної політики у сфері 

європейської інтеграції України: «Головна мета євроінтеграційної політики – 

усунення перешкод на шляху України до ЄС» [125, с. 23]. На наш погляд, таке 

формулювання мети державної політики у цій сфері є занадто широким і не дає 

змоги чітко визначити конкретні напрями реалізації цього напряму державної 

політики. 

Більш ґрунтовний підхід до розуміння мети державної політики у сфері 

європейської інтеграції України пропонує І. Рафальський. Так, вчений 

розглядає її як цілеспрямовану діяльність державних і громадських інституцій 

України, покликану домогтися якомога повнішого включення нашої держави та 

її громадян у європейські політичні, культурні та економічно-господарські 

процеси і зв’язки, що найбільш оптимальним чином досягається шляхом вступу 

до ЄС. Політика євроінтеграції, у цьому сенсі, є практичною реалізацією 

«європейського вибору» як світоглядної і стратегічної складової національного 

самовизначення, що здійснюється в умовах здобуття і утвердження 

незалежності та державного суверенітету України [187]. 

Дещо інакше мету цього напряму державної політики України формулює 

М. С. Калина, яка вважає те, що змістом євроінтеграційної політики України 

має бути всебічне вирішення проблем і визначення конкретних шляхів та 

засобів інтеграції України до ЄС, а також наближення практики внутрішнього 

життя, зокрема державного управління до стандартів, принципів та цінностей 

Європейського Союзу [78]. 

Таким чином, аналіз вітчизняної наукової літератури дає нам лише 

загальні уявлення про мету державної політики України у сфері європейської 

інтеграції. 

Цікавий підхід до визначення мети євроінтеграції пропонують 

європейські дослідники. Оскільки процес європейської інтеграції зародився 
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саме у країнах західної Європи, то очевидним є те, що представники 

західноєвропейської науки мають більший досвід як у спостереженні за 

євроінтеграцією, так і у її науковому дослідженні. Цими вченими було 

сформульовано багато ідей щодо розуміння мети та природи євроінтеграції, які 

дають змогу з іншого ракурсу подивитися на мету та сутність цього явища. 

Йдеться про ідеї: «Європи двох швидкостей» [236]; «Непослідовного курсу 

євроінтеграції» [240], про які ми скажемо конкретніше далі. До цього переліку 

варто долучити ще одну ідею, зокрема, «Інтеграцію як селективний, 

асиметричний процес» [237]. Цю ідею розробили у своїх дослідженнях 

М. Яхтенфокс та Б. Куле-Кох [237]. Її суть полягає у тому, що європейська 

інтеграція не є постійним, безперервним процесом, який має чітку та незмінну 

мету. Цей процес вченими пропонується розглядати як такий, що має окремі 

етапи. На кожному етапі необхідно визначати окрему мету відповідного етапу 

євроінтеграції. При цьому така мета передбачає консенсус усіх країн-членів ЄС 

[237, s. 47, 48]. Інакше кажучи, неможливо нав’язати певну мету євроінтеграції 

країнам-членам ЄС. Вони мають самостійно приєднатися до процесу 

євроінтеграції та до мети відповідного її етапу. При цьому, враховуючи те, що 

такий процес є багатовекторним, то окремі напрями європейської інтеграції 

можуть бути тієї сферою, де відбувається активна взаємодія усіх або більшості 

країн-членів ЄС, а інші – такими, у яких відбувається взаємодія лише частини 

країн-членів ЄС. Наприклад, до економічної інтеграції залучені усі країни-

члени ЄС. У цій сфері існує єдність щодо мети та завдань такого напряму 

інтеграції. Що ж стосується сфери безпеки, то у цій сфері у країн-членів ЄС 

відсутній єдиний підхід. Отже, ця сфера інтеграції передбачає посилений 

політичний діалог з метою вироблення єдиного підходу до безпеки країн-членів 

ЄС. 

У цілому ж варто зазначити, що євроінтеграція передбачає значну зону 

свободи країн-членів ЄС. Вони самостійно, за власною волею, долучаються до 

взаємодії у тих чи інших напрямах євроінтеграції. Інакше кажучи, досвід країн-

членів ЄС суттєво відрізняється від досвіду радянських республік як членів 
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СРСР, де вказівка «центру» була обов’язковою для виконання усіма 

радянськими республіками. 

Отже, якщо певним чином підсумувати підходи до розуміння мети 

євроінтеграції у дослідженнях західноєвропейських вчених ми можемо дійти 

висновку про те, що вони не визначають єдину конкретну мету європейської 

інтеграції. Вона змінюється залежно від стадії розвитку процесу євроінтеграції. 

Кожна країна-член ЄС окремо визначає мету своєї державної політики у сфері 

європейської інтеграції. При цьому визначення такої мети здійснюється 

самостійно без тиску з боку Європейського Союзу. 

Розглянувши окремі підходи до розуміння мети державної політики у 

сфері європейської інтеграції України, які запропоновані у науковій літературі, 

доцільно розглянути підходи до розуміння мети цього напряму державної 

політики, які визначені на рівні законодавства України. При цьому ми 

пропонуємо поділити джерела права, у яких відображена ціль державної 

політики України у сфері європейської інтеграції, на дві групи: 

а) внутрішньонаціональні джерела, зокрема: Закони України, підзаконні 

нормативно-правові акти; б) міжнародні договори України. 

До першої групи ми віднесемо передусім Закон України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» [158]. Зокрема, у ч. 2 ст. 11 цього Закону 

України визначено те, що інтеграція України у європейський політичний, 

економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському 

Союзі є однією із основних засад зовнішньої політики України [158]. 

Висловлюючи власну думку стосовно цього формулювання названого Закону 

України, маємо зазначити, що воно є достатньо конкретним. Це насамперед 

пов’язано із тим, що таке формулювання чітко визначає спрямування цього 

напряму зовнішньої політики України. Конкретно визначена мета цього 

напряму державної політики, а саме набуття членства у Європейському Союзі. 

Крім того, достатньо чітко визначено супутні цілі, які є передумовами членства 

України у Європейському Союзі, зокрема інтеграції України у європейський 

політичний, економічний, правовий простір. 
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До цієї ж групи ми віднесемо такий важливий офіційний документ, який 

визначає спрямування державної політики України у сфері європейської 

інтеграції, як Указ Президента України «Питання європейської та 

євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 155/2019 [137]. Цей Указ 

Президента України затвердив План заходів з реалізації стратегічного курсу 

Української держави на набуття повноправного членства в Європейському 

Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Хоча мета державної 

політики у сфері європейської інтеграції окремо текстуально не визначається на 

рівні цього офіційного документа, однак вона логічно випливає із його 

текстуального наповнення. Йдеться про набуття Україною повноправного 

членства в Європейському Союзі. 

Отже, аналіз внутрішньонаціональних джерел законодавства України дає 

змогу констатувати те, що метою державної політики України у сфері 

європейської інтеграції є набуття Україною повноправного членства в 

Європейському Союзі. 

До другої групи джерел права ми віднесемо насамперед Угоду про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони [209]. Так, цей центральний офіційний документ, який визначає, 

на сьогодні, основу взаємодії України, з одного боку, та Європейського Союзу, 

з іншого боку, визначає широкий перелік цілей, до яких прагнули сторони цієї 

Угоди, укладаючи її. Так, у ч. 2 ст. 1 цієї Угоди зазначено, що цілями асоціації 

є: а) сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних 

цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок 

України з політикою ЄС та її участь у програмах і агентствах; б) забезпечити 

необхідні рамки для посиленого політичного діалогу в усіх сферах, які 

становлять взаємний інтерес; в) сприяти, зберігати й зміцнювати мир та 

стабільність у регіональному та міжнародному вимірах відповідно до 

принципів Статуту ООН i Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та 

співробітництва в Європі 1975 р., а також цілей Паризької хартії для нової 
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Європи 1990 р.; г) запровадити умови для посилених економічних та 

торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до 

внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі, як це визначено у Розділі IV («Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди, та підтримувати зусилля України 

стосовно завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі 

шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС; д) посилювати 

співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення 

верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод; 

е) запровадити умови для дедалі тіснішого співробітництва в інших сферах, які 

становлять взаємний інтерес [209]. Отже, як ми бачимо із наведеного прикладу, 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС не торкається питання про 

перспективи членства України у ЄС. Вона не визначає конкретні строки 

входження України у ЄС. Ця Угода спрямована на інше, а саме на розширення 

меж співпраці України та Європейського Союзу у політичній, економічній, 

сферах, у сфері юстиції, свободи та безпеки тощо. Очевидно, що це, власне, є 

метою цієї Угоди. 

Таким чином, на рівні офіційних документів, які визначають взаємодію 

України та ЄС, фактично, визначена інша мета державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Йдеться про багатовекторну співпрацю між 

Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого боку. У цій 

частині варто говорити про перелік сфер для співпраці, такі як: політична; 

економічна сфери; сфера юстиції; свободи та безпеки; сфери, які становлять 

спільний інтерес та ін. [209]. 

Ми маємо зважати на те, що визначений в Угоді про асоціацію України та 

ЄС підхід до розуміння мети співпраці між Україною та Європейським Союзом 

відповідає європейському розумінню сутності самого Європейського Союзу. У 

цій частині ми маємо зважати на те, що Європейський Союз не створювався як 

певний «клуб європейських держав». Із самого початку європейська інтеграція 

нинішніх країн-членів Європейського Союзу здійснювалася у межах 
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співробітництва у багатьох сферах, які становлять спільний інтерес. Про це ми 

говорили у підрозділі 1.1 цієї роботи. Європейська інтеграція не передбачала 

утворення міждержавного об’єднання, федерації або конфедерації країн 

Європи. Це, однак, не означає того, що таких ідей не було. Проте такі ініціативи 

не були підтримані європейськими країнами. Отже, варто констатувати те, що 

метою Європейського Союзу є багатовекторне співробітництво між: а) його 

країнами-членами; б) ЄС та країнами, які намагаються отримати членство у 

ньому; в) ЄС та країн-сусідів країн-членів ЄС. Враховуючи це, мета членства у 

ЄС є вторинною метою європейської інтеграції. Вона є похідною від мети 

співробітництва у багатьох сферах як у межах ЄС, так і ЄС з іншими країнами. 

До такого підходу щодо розуміння мети європейської інтеграції України 

підводить нас згадувана Угода про асоціацію між Україною та ЄС. 

Таким чином, якщо зробити певний проміжний висновок щодо мети 

державної політики України у сфері європейської інтеграції, то можна 

констатувати, що існує два не тотожних підходи до розуміння такої мети у 

законодавстві України і в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. 

Законодавство України визначає головною метою такого напряму державної 

політики України набуття Україною повноправного членства в Європейському 

Союзі, а Угода про асоціацію між Україною та ЄС спрямовує Україну, а отже, і 

її державну політику у сфері європейської інтеграції, у напрямі 

багатовекторного співробітництва між Україною та ЄС. 

Така ситуація викликає досить складне, проте принципове питання. Суть 

його полягає у наступному: хто має визначати мету державної політики у сфері 

європейської інтеграції України? Або це має бути Українська держава, а отже, 

те, що вона визначить на нормативному рівні у якості мети державної політики 

України у сфері європейської інтеграції, власне, має розглядатися у якості мети 

цього напряму державної політики. Або мету державної політики України у 

сфері європейської інтеграції має визначати сам процес європейської інтеграції 

на загальноєвропейському рівні. У такому випадку воля Української держави 

щодо визначення мети державної політики України у сфері європейської 
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інтеграції є вторинною, тобто держава, визначаючи мету державної політики у 

сфері європейської інтеграції, має виходити виключно із запропонованого 

Європейським Союзом підходу до розуміння сутності взаємодії України із 

Європейським Союзом. 

Щодо другого підходу, зокрема стосовно того, що мету державної 

політики у сфері європейської інтеграції має визначати сам процес 

європейської інтеграції, ми пропонуємо зупинитися на двох принципових, на 

наш погляд, ідеях, які у вітчизняній літературі належним чином не 

досліджувалися. Вони ґрунтовно аналізувалися у німецькій фаховій літературі. 

По-перше, йдеться про ідею «Європи двох швидкостей» [236]. Суть її полягає у 

тому, що процес євроінтеграції не є монолітним у середині ЄС. Інакше кажучи, 

є країни, які прагнуть до поглибленої інтеграції в усіх сферах, а є такі, які 

частково долучаються до інтеграційних процесів. Існує багато прикладів, які 

підтверджують цю ідею. Наприклад, євро як єдина валюта досі є законним 

платіжним засобом у 19 із 28 країн-членів ЄС. Такі країни-члени ЄС, як: 

Великобританія, Швеція та Данія вирішили взагалі не брати участь у 

валютному союзі. Таким чином, як ми бачимо, процес європейської інтеграції 

не є вирішальним фактором. Кожна країна-член ЄС самостійно визначає те, 

якою мірою вона залучається до процесу європейської інтеграції у тому чи 

іншому конкретному напрямі такої інтеграції. При цьому ніхто не може 

примушувати країни-члени ЄС до участі у такій інтеграції. Отже, воля держави 

є первинною щодо процесу євроінтеграції. 

По-друге, це ідея «Непослідовного курсу євроінтеграції». Її обґрунтували 

у своїх дослідженнях Г. Шнайдер та Л.Е. Гедерман [240]. Розглядаючи процес 

євроінтеграції, вчені звертають увагу на його подвійну природу. Вони 

виділяють дві фази цього процесу: а) прискорення євроінтеграції та б) фаза 

стагнації. Таким чином, дослідники роблять висновок про те, що процес 

європейської інтеграції ніколи не розвивався відповідно до одноразово 

визначеного вектору або чіткої концепції. Євроінтеграція, на їх погляд, це 

важкий компроміс і консенсус між країнами-членами ЄС [230, s. 644]. 
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Таким чином, із наведеного вище ми можемо зробити логічний висновок 

про те, що державна політики у сфері європейської інтеграції України має 

визначатися саме Українською державою. Адже процес європейської інтеграції 

не є сталим, а отже, якщо державна політика буде орієнтуватися у визначенні 

мети такого напряму державної політики України виключно на процес 

євроінтеграції, то така мета буде часто та принципово змінюватися. Це, на наш 

погляд, є недоцільним, адже мета державної політики повинна бути стабільною, 

оскільки вона має визначальний вплив на усі інші елементи державної політики 

у сфері європейської інтеграції України, такі як: завдання цього напряму 

державної політики, обов’язки суб’єктів публічної адміністрації щодо реалізації 

відповідних завдань; результати державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. 

Варто зазначити, що на сьогодні мета державної політики у сфері 

європейської інтеграції України вже визначена на нормативному рівні у 

джерелах права на рівні національного законодавства України [137, 158]. Нею є 

набуття повноправного членства Україною у Європейському Союзі. Отже, 

можна говорити про те, що саме вона, наразі, є пріоритетною метою державної 

політики України у сфері європейської інтеграції України. 

Проте мета набуття повноправного членства Україною у Європейському 

Союзі не може бути самоціллю державної політики України у сфері 

європейської інтеграції. Вона має поєднуватися із іншими тривалішими за 

часом своєї реалізації цілями. Йдеться про неодноразово згадуване нами 

багатовекторне співробітництво України та Європейського Союзу. 

Пропонуємо, по-перше, розглядати напрями відповідного співробітництва у 

якості супутніх складових мети державної політики України у сфері 

європейської інтеграції, а, по-друге, конкретніше зупинитися на них та 

окреслити принаймні приблизне їх коло. 

У науковій літературі існує значна кількість поглядів щодо названих 

супутніх складових мети державної політики України у сфері європейської 

інтеграції. Так, М.О. Назаренко зазначає те, що євроінтеграційна політика 
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України пов’язана із такими категоріями, як «економічна інтеграція», 

«політична інтеграція», «правова інтеграція» [125, с. 19]. Якщо говорити більш 

детально про названі категорії, то вчена пропонує розуміти під «економічною 

інтеграцією» лібералізацію і синхронізоване відкриття ринків ЄС, взаємне 

збалансування торгівлі, сприяння інвестиціям з ЄС, запровадження спільного 

правового поля i єдиних стандартів у сфері конкуренції та державної підтримки 

виробників, що базується на координації, зіставленні та відповідності 

прийняття рішень у сфері економіки [125, с. 20]. Під «політичною інтеграцією» 

вчена розуміє систематичне поглиблення політичного діалогу i поліпшення 

загальної атмосфери стосунків з ЄС, що сприятиме політичній стабільності в 

країні, забезпечення мирного розвитку та плідної співпраці всіх європейських 

держав, сприяння зміцненню демократичних засад [125, с. 20]. «Правова 

інтеграція» розглядається дослідницею як об’єднання національних правових 

систем (у межах міждержавних) у єдиний геоправовий простір, що забезпечує 

розвиток політичної, соціальної, підприємницької, культурної тощо активності 

населення та сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян, 

піднесенню його до рівня, що склався у державах-членах ЄС [125, с. 20]. 

Кожний із названих видів інтеграції, на наш погляд, є окремою складовою мети 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Ця позиція цілком 

узгоджується із ч. 2 ст. 11 Закону України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» [158], згідно із якою європейська інтеграція України 

передбачає інтеграцію у європейський політичний, економічний, правовий 

простір. 

Із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до переліку 

названих напрямів європейської інтеграції України долучилися: а) співпраця 

України та ЄС щодо збереження та зміцнення миру і стабільності у 

регіональному та міжнародному вимірах; б) посилення співробітництва у сфері 

юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги 

до прав людини і основоположних свобод; в) співробітництво України та ЄС у 
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сферах, які мають спільний інтерес [209]. Наприклад, йдеться про: сферу 

освіти, культури, охорони здоров’я, екологію тощо.  

Збільшення кількості напрямів європейської інтеграції України є цілком 

логічним, адже у перспективі кількість таких напрямів взаємодії України як 

країни-члена ЄС та Європейського Союзу буде тільки збільшуватися. 

Якщо певним чином систематизувати названі напрями європейської 

інтеграції України, то можна назвати наступний їх перелік: 1) економічна 

європейська інтеграція України; 2) політична європейська інтеграція України; 

3)правова європейська інтеграція України; 4) співпраця України та ЄС щодо 

збереження і зміцнення миру та стабільності у регіональному й міжнародному 

вимірах; 5) співпраця України та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки з 

метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і 

основоположних свобод; 6) співпраця України та ЄС у сферах, що становлять 

спільний інтерес. 

Кожен із названих напрямів європейської інтеграції України, фактично, є 

невід’ємною складовою мети державної політики України у сфері європейської 

інтеграції. Такий висновок заснований на аналізі Закону України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» [158] та Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС [209]. Ця обставина зобов’язує Українську державу при реалізації 

державної політики України у сфері європейської інтеграції не тільки 

спрямувати усі свої зусилля на здобуття Україною повноправного членства у 

Європейському Союзі, а й на реалізацію кожного із перелічених напрямів 

європейської інтеграції України. 

При цьому такий широкий підхід до визначення мети державної політики 

України у сфері європейської інтеграції не означає того, що державна політика 

України у сфері європейської інтеграції поглинає інші напрями зовнішньої та 

внутрішньої державної політики України. Державна політика України у сфері 

економіки, юстиції, безпеки та інших сферах залишаються окремими 

напрямами зовнішньої та внутрішньої державної політики України. Державна 

політика у сфері європейської інтеграції України у цій частині визначає 
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пріоритети у здійсненні відповідних напрямів державної політики України. 

Тобто, із всього спектру орієнтирів здійснення відповідних напрямів державної 

політики обирається саме європейський вектор їх розвитку. При цьому держава 

не тільки обирає відповідний напрям розвитку державної політики України, а й 

контролює системність їх реалізації. 

Таким чином, підбиваючи певний підсумок наших досліджень стосовно 

мети державної політики у сфері європейської інтеграції України, варто 

зазначити те, що вона має комплексний характер. Пріоритетним напрямом 

реалізації цієї мети є набуття повноправного членства Україною у 

Європейському Союзі. Супутніми складовими мети цього напряму державної 

політики є співробітництво України та ЄС у політичній, економічній, правовій 

сферах, сфері збереження та зміцнення миру й стабільності у регіональному та 

міжнародному вимірах, сфері юстиції, свободи та безпеки, а також інших 

сферах, які становлять спільний інтерес України та Європейського Союзу. 

Мета державної політики України у сфері європейської інтеграції 

зумовлює принципи її здійснення та завдання, які має виконати держава на 

шляху реалізації відповідного напряму державної політики України. 

Ми пропонуємо розпочати саме із принципів як елементів структури 

державної політики України у сфері європейської інтеграції. Їх функціональне 

призначення у реалізації цього напряму державної політики України, на наш 

погляд, виявляється у тому, що вони, з одного боку, є критеріями, які 

визначають зміст державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

а, з другого боку, є орієнтирами для публічної адміністрації України у процесі 

фактичної реалізації цього напряму державної політики України. 

Зважаючи на два завдання, які ставляться перед принципами державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, ми пропонуємо за 

функціональним призначенням поділити їх на дві групи: а) принципи, які 

визначають зміст державної політики у сфері європейської інтеграції України 

та б) принципи, які є орієнтирами для публічної адміністрації України у процесі 

фактичної реалізації цього напряму державної політики України. 



73 
 

У першу підгрупу ми пропонуємо об’єднати ті принципи, які мають своїм 

завданням досконало визначити мету та завдання державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Варто зазначити, що у науковій літературі 

досить загально підходять до цієї групи принципів. Часто такі принципи взагалі 

не згадуються [125]. Чи не єдиним науковим дослідженням, де комплексно 

розкрито ці принципи, є дисертаційне дослідження С.О.  Мосьондза [121]. Так, 

вчений виокремлює перелік принципів, які мають братися до уваги, у тому 

числі при обґрунтування завдань державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. Йдеться про наступні принципи: 

• по-перше, принцип мультиконцептуальності. Вчений розглядає цей 

принцип як засіб одночасного розгляду проблемних ситуацій у рамках різних 

теоретичних моделей і когнітивних конструкцій. Мультиконцептуальність дає 

змогу виявити різні грані складної ситуації, побачити множинні сутнісні прояви 

тих або інших суспільних конфліктів, зв’язків та відносин [121, с. 113, 114]. 

Можливість застосування цього принципу при визначенні мети та завдань 

державної політики у сфері європейської інтеграції України дасть змогу 

суб’єктам публічної адміністрації визначити їх максимально об’єктивно. Тобто, 

із усього переліку варіантів обрати саме той, який необхідний у цьому 

конкретному випадку. Цей принцип дає змогу уникнути шаблонності, 

стереотипного підходу при визначенні мети та завдань державної політики у 

сфері європейської інтеграції України; 

• по-друге, принцип поліпараметричності. Цей, принцип, як 

справедливо зазначає вчений, означає необхідність обліку максимально 

різноманітних цілей та завдань, що відповідають інтересам широкого кола 

суб’єктів, пов’язаних з розв’язанням того або іншого завдання [121, с. 114]. Цей 

принципи допомагає згрупувати й системно викласти різноманітні цілі та 

завдання, які існують у сфері європейської інтеграції України. Інакше кажучи, 

він дає змогу максимально врахувати усі інтереси у сфері європейської 

інтеграції України та певним чином їх узгодити. Згруповані й узгоджені 
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інтереси у сфері європейської інтеграції України отримують своє закріплення 

на рівні відповідних програмних документів; 

• по-третє, принцип цілісного резонансу. Цей принцип припускає 

необхідний облік цінностей при розробці рішень на вищих рівнях системи 

державного управління, а також різноманітні форми обліку цих орієнтирів на 

наступних – нижчих рівнях регулювання. Динаміка ціннісного резонування 

може бути певною мірою алгоритмізована, що дасть можливість простежити 

хід траєкторії цільових завдань [121, с. 114]. Цей принцип має суттєве значення 

для узгодженої реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Його застосування на практиці, з одного боку, не дає змогу втратити 

загальні орієнтири європейської інтеграції України при реалізації відповідного 

напряму державної політики. Інакше кажучи, завдяки цьому принципу вона має 

цілісний характер. З другого боку, принцип цілісного резонансу дає змогу 

ефективно контролювати вищестоящими суб’єктами публічної адміністрації 

України нижчестоящих суб’єктів публічної адміністрації з позиції того, чи 

узгоджується їх діяльність із загальними завданнями державної політики у 

сфері європейської інтеграції України; 

• по-четверте, принцип системного аналізу. Застосування цього 

принципу дає можливість для цілісного, але водночас функціонально 

диверсифікованого погляду на процес формування та реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Як справедливо зазначає С.О. 

Мосьондз: «Такий підхід дозволяє провести структуризацію всіх питань, що 

вимагають рішення в процесі проєктування й розробки програми дій, визначити 

функціональні зв’язки й рівні залежності окремих завдань, установити 

раціональну послідовність виконання й впровадження проєктних робіт і т.д.» 

[121, с. 115]. Таким чином, застосування принципу системного аналізу при 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України дає змогу 

впорядкувати, привести до єдиної системи не тільки цілі та завдання цього 

напряму державної політики України, а й встановити раціональну 

послідовність її реалізації; 
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• по-п’яте, принцип обліку зворотних зв’язків. Цей принцип є 

своєрідним доповненням до принципу системного аналізу. Він дає змогу 

отримати суб’єкту управління інформацію про стан об’єкта управління та 

реакції на управлінський вплив з його боку. Інакше кажучи, йдеться про 

зворотну реакцію об’єкта управління на управлінські дії відповідного суб’єкта 

управління. Цей принцип також має суттєве значення при реалізації державної 

політики України у сфері європейської інтеграції. При цьому, щодо цього 

напряму державної політики України, на наш погляд, варто вести мову про 

значний перелік об’єктів впливу. Наприклад, об’єктом впливу державної 

політики України у сфері європейської інтеграції є політична система України, 

економічна система України, правова система України та ін. Кожен із цих 

об’єктів впливу євроінтеграції має надати зворотну інформацію суб’єкту 

управління, зокрема державі в особі публічної адміністрації України, про їхню 

реакцію на такий управлінський влив. При цьому вплив від реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України не завжди є позитивним. 

Можливі випадки, коли такий вплив суб’єкта управління не буде сприйматися 

відповідними об’єктами управління. Таким чином, отримана зворотна реакція 

дає змогу скорегувати напрям управлінського впливу національної публічної 

адміністрації на відповідні об’єкти управління. 

Розглядаючи перелік принципів, які покликані досконало визначити мету 

та завдання державної політики у сфері європейської інтеграції України, ми не 

можемо обійти увагою ті принципи, що нормативно визначені на рівні ст. 2 

Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [158]. Це 

пов’язано із тим, що вони також є обов’язковими для врахування орієнтирами 

при визначені завдань державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Аналіз ст. 2 названого Закону України дає нам змогу стверджувати, 

що він диференціює принципи зовнішньої та внутрішньої політики на загальні і 

спеціальні. До загальних належать ті принципи, які рівною мірою стосуються 

як зовнішньої, так і внутрішньої політики України. До спеціальних належать ті, 

які стосуються або зовнішньої політики, або виключно внутрішньої політики 
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України. У цьому контексті варто зауважити, що державна політика у сфері 

європейської інтеграції України є, з одного боку, напрямом зовнішньої 

політики України, а, з другого боку, є комплексним напрямом державної 

політики, адже вона впливає на багато сфер життєдіяльності українського 

суспільства і держави. Саме ці дві обставини будуть визначати перелік 

принципів, які обумовлюють мету та завдання державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

До переліку цим принципів ми додамо наступні принципи: 1) принцип 

забезпечення соціальної спрямованості економіки України та сталого 

соціально-економічного розвитку України; 2) принцип зміцнення 

демократичних засад суспільного і державного життя; 3) принцип забезпечення 

економічної та політичної незалежності Української держави, захисту її 

національних інтересів; 4) принцип утвердження України як повноправного і 

авторитетного члена світового співтовариства; 5) принцип поваги до прав 

людини та її основоположних свобод; 6) принцип невтручання у внутрішні 

справи держав; 7) принцип взаємовигідного співробітництва між 

державами [158]. 

Ми переконані у тому, що наведені принципи мають обов’язково 

враховуватися при формуванні мети та завдань державної політики України у 

сфері європейської інтеграції України. 

Державна політика у сфері європейської інтеграції України не 

здійснюється без залучення суб’єктів публічної адміністрації. Саме вони є тими 

суб’єктами права, які практично її реалізують. Крім того, цей напрям державної 

політики реалізується за рахунок норм публічного (адміністративного) права. 

Тому необхідно визначити принципи, які є орієнтирами для публічної 

адміністрації України у процесі фактичної реалізації цього напряму державної 

політики України. Без таких принципів навіть правильно визначені мета і 

завдання державної політики України у сфері європейської інтеграції не будуть 

мати шансу реалізуватися. 
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До принципів, які є орієнтирами для публічної адміністрації України у 

процесі фактичної реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, ми віднесемо насамперед загальні принципи адміністративного права 

та принципи належного врядування. Названі принципи у своїй сукупності 

утворюють систему принципів адміністративного права [114, с. 85]. Ці 

принципи є загальними ідеями, на яких має будуватися діяльність будь-якого 

суб’єкта публічної адміністрації України щодо реалізації будь-якого напряму 

його діяльності. 

Одразу ж виникає два питання. По-перше, чому ми виокремили саме ці 

принципи у якості орієнтирів для публічної адміністрації України у процесі 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України? По-

друге, що ми відносимо до переліку загальних принципів адміністративного 

права та до переліку принципів належного врядування? 

Відповідаючи на перше питання, ми можемо відзначити те, що на 

сьогодні у вітчизняній літературі існує значна кількість прикладів визначення 

переліку принципів, які функціонують у межах адміністративного права. Разом 

із тим у значній кількості досліджень категорія «принципи адміністративного 

права» заміняється на іншу категорію «принципи державного управління» [28, 

с. 143; 29, с. 29; 45, с. 18–20]. Пояснюючи таку ситуацію, Р. С. Мельник 

зазначає: «…принципи адміністративного права були замінені принципами 

державного управління, які для радянського адміністративного права або, що 

точніше, права державного управління були більш значимими і важливими» 

[115, с. 51–52]. Таким чином, можна констатувати, що у вітчизняній науковій 

літературі існують лише окремі дослідження, у яких окреслюється система 

принципів адміністративного права. У цьому контексті йдеться про наукові 

дослідження: Р. С. Мельника, А. А. Пухтецької, А. С. Кравцова та ін. [98, 114, 

115, 145]. 

При цьому питання про принципи адміністративного права не є суто 

теоретичним. Воно має передусім практичне значення. Говорячи про принципи 

адміністративного права, Р. С. Мельник справедливо наголошує: «Без 
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постійного нагадування про них, без акцентування уваги посадовців на 

необхідності їх врахування та дотримання у процесі своєї діяльності нам навряд 

чи вдасться змінити нігілістичне ставлення до останніх з боку представників 

влади» [115, с. 58]. Отже, принципи адміністративного права мають стати не 

лише теоретичними конструкціями, а й реалізовуватися у межах 

правозастосовної діяльності. 

До переліку загальних принципів адміністративного права, які 

стосуються будь-якого напряму діяльності, будь-якого суб’єкта публічної 

адміністрації, ми віднесемо: принцип верховенства права, принцип 

заснованості дій учасників правовідносин на законі, принцип пріоритету прав і 

свобод людини і громадянина, принцип рівності громадян перед законом, 

принцип взаємної відповідальності держави і людини, принцип гуманізму і 

справедливості у взаємовідносинах між державою та людиною [8, с. 109]. 

До переліку принципів належного врядування належать такі: 

використання повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 

обґрунтованості; неупередженості; добросовісності; розсудливості; рівності 

перед законом та недискримінації; участі у прийнятті рішення; своєчасності; 

відкритості та прозорості; ефективності; підзвітності [114, с. 86]. 

Названі принципи повинні стати орієнтирами для реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Вони мають бути нормативно 

закріпленими у Національній стратегії інтеграції України до Європейського 

Союзу, на проєкті якої акцентуємо увагу в наступному підрозділі цієї роботи. 

До цього переліку принципів ми також додамо вимоги, які мають 

враховуватися суб’єктами публічної адміністрації при реалізації державної 

політики України у сфері європейської інтеграції: 

• принцип дотримання загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права; 

• принцип суверенної рівності держав; 
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• принцип утримання від загрози силою або її застосування проти 

територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної 

держави; 

• принцип поваги до територіальної цілісності іноземних держав та 

непорушності державних кордонів; 

• принцип вирішення міжнародних спорів мирними засобами; 

• принцип сумлінного виконання взятих на себе міжнародних 

зобов’язань; 

• принцип пріоритету загальновизнаних норм і принципів 

міжнародного права перед нормами і принципами національного права; 

• принцип застосування Збройних Сил України лише у випадках актів 

збройної агресії проти України, будь-яких інших збройних зазіхань на її 

територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з 

міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, передбачених 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України; 

• принцип застосування міжнародних санкцій, контрзаходів та заходів 

дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках 

міжнародних протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її громадянам і 

юридичним особам; 

• принцип своєчасності та адекватності заходів захисту національних 

інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним 

особам [158]. 

Визначивши систему принципів державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, можна перейти до визначення завдань цього напряму 

державної політики України. 

У науковій літературі існує різні підходи до окреслення переліку завдань 

щодо реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Так, О.М. Руденко вважає, що європейська інтеграція України має 

здійснюватися через: 
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• розбудову громадянського суспільства; 

• швидке проведення ринкових економічних реформ; 

• адаптацію населення до західних ментальних цінностей; 

• запровадження форм цивілізованої поведінки в міжнародних 

відносинах; 

• адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС; 

• забезпечення прав людини; 

• економічну інтеграцію та розвиток торгівельних відносин між 

Україною і ЄС; 

• політичну консолідацію та зміцнення демократії; 

• адаптацію соціальної політики України до стандартів ЄС; 

• культурно-освітню, науково-технічну і регіональну інтеграцію; 

• галузеву співпрацю і співробітництво в галузі охорони довкілля тощо 

[194, с. 287]. Висловлюючи власну думку стосовно запропонованих вченим 

завдань, які має виконати Україна на шляху до європейської інтеграції, ми 

маємо зазначити, що, з одного боку, такі завдання є слушними, а, з другого 

боку, окремі із них виходять як за межі державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, так і за межі повноважень демократичної 

держави, якою згідно зі ст. 1 Конституції України [92] є Українська держава. 

Спробуємо пояснити цю тезу конкретніше. Чи можна ставити перед державою 

завдання щодо адаптації населення до західних ментальних цінностей? Чи є 

завданням держави розбудова громадянського суспільства в Україні? Стосовно 

першого, варто відзначити те, що демократична держава не може нав’язувати 

своїм громадянам будь-які цінності, будь-яку ідеологію чи будь-які погляди. 

Навіть якщо йдеться про європейські погляди та цінності. Громадяни самі 

мають обрати такі цінності та погляди у якості орієнтирів у своїй 

життєдіяльності. Таким чином, перед державою немає потреби ставити таке 

завдання. Теж саме стосується розбудови громадянського суспільства в Україні. 

Держава не може «підштовхувати» громадянське суспільство до його 

розбудови. Держава має лише створювати умови для його функціонування. 
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Цінність громадянського суспільства, на наш погляд, виявляється у тому, що 

воно є значною мірою незалежним від держави. Тільки незалежне громадянське 

суспільство може ефективно виконувати покладені на нього функції. 

Наприклад, воно має, як зазначає Р. С. Мельник, стати інтелектуальним 

опонентом держави, покликаним доносити до влади зміст публічних інтересів, 

а також громадську думку щодо напрямів зовнішнього та внутрішнього 

розвитку країни, способів найкращого та найбільш ефективного утвердження та 

реалізації прав приватних осіб 113, с. 230]. Для виконання цієї функції 

громадянське суспільство має бути незалежним від держави і орієнтуватися у 

своїй діяльності передусім на публічні інтереси приватних осіб. 

Дещо інший підхід до завдань державної політики у сфері європейської 

інтеграції України запропонувала М.О. Назаренко. Так, вчена вважає, що 

європейська інтеграція України – це процес спрямований на наближення різних 

сфер суспільного життя, зокрема, політичної, правової, економічної, соціальної 

до європейських принципів, стандартів та цінностей, з метою підвищення 

якості життя та добробуту населення України [125, с. 21]. Зважаючи на це, 

вчена розглядає європейську інтеграцію України як процес, який складається із 

економічної, політичної, правової та соціальної інтеграції. Кожен із цих видів 

інтеграції має свої власні завдання. Так, економічна інтеграція – це 

лібералізація і синхронізоване відкриття ринків ЄС, взаємне збалансування 

торгівлі, сприяння інвестиціям з ЄС, запровадження спільного правового поля i 

єдиних стандартів у сфері конкуренції та державної підтримки виробників, що 

базується на координації, зіставленні та відповідності прийняття рішень у сфері 

економіки [125, с. 19]. Таке розуміння економічної інтеграції ставить низку 

завдань перед Українською державою. Наприклад, взаємне збалансування 

торгівлі України та ЄС; сприяння інвестиціям з ЄС; запровадження спільного 

права i єдиних стандартів у сфері конкуренції та державної підтримки 

виробників тощо. 

Політична інтеграція, на думку дослідниці, це систематичне поглиблення 

політичного діалогу i поліпшення загальної атмосфери стосунків з ЄС, що 
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сприятиме політичній стабільності у країні, забезпеченню мирного розвитку та 

плідної співпраці всіх європейських держав, сприянню зміцнення 

демократичних засад [125, с. 19]. Цей напрям інтеграції також покладає значну 

кількість зобов’язань на українську сторону. До таких завдань, очевидно, мають 

належати: ведення Україною політичного діалогу з ЄС; сприяння зміцненню 

демократичних засад України тощо. 

Останнім видом інтеграції, яку чітко характеризує вчена, є правова 

інтеграція. На її думку, це об’єднання національних правових систем (у межах 

міждержавних) у єдиний геоправовий простір, що забезпечує розвиток 

політичної, соціальної, підприємницької, культурної тощо активності населення 

та сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян, піднесенню його до 

рівня, що склався у державах-членах ЄС [125, с. 19]. Отже, завданням 

Української держави є поступове зближення національної правової системи 

України із правовою системою ЄС. Інструментом досягнення такого зближення 

правової системи ЄС та правової системи України є адаптація законодавства 

України до законодавства ЄС. 

На жаль, вчена не розкриває у своєму дисертаційному досліджені, у чому, 

на її думку, полягає соціальна інтеграція. Хоча цей вид інтеграції визначається 

у якості окремого виду інтеграції самою дослідницею. 

Висловлюючи власне ставлення до запропонованого М.О. Назаренко 

підходу, ми вважаємо, що незважаючи на його незавершеність, адже не 

розкрита суть соціальної інтеграції, він все ж таки дає можливість глибше 

зануритися у структуру європейської інтеграції України, конкретніше 

окреслити коло завдань державної політики нашої країни щодо окремих 

напрямів інтеграції. 

Говорячи про теоретичне осмислення державної політики у сфері 

європейської інтеграції та її завдань, на наш погляд, варто зупинитися на 

певних помилкових уявленнях, які висуваються у теоретичній літературі щодо 

спрямування та завдань цього напряму державної політики. Так, М. Кузьо у 

своїх дослідженнях говорить про необхідність динамічної трансформації 
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євроінтеграційної політики від одного з напрямів зовнішньої політики до 

повноцінної складової внутрішньої державної політики [77, с. 7]. Інакше 

кажучи, йдеться про те, що державна політика у сфері європейської інтеграції 

України пропонується розглядатися не як напрям зовнішньої, а як напрям 

внутрішньої політики України. На наш погляд, такий підхід до державної 

політики у сфері європейської інтеграції України є хибним. Він також не 

узгоджується із позицією законодавства України [77, с. 7] та офіційною 

позицією Уряду України. Щодо останнього твердження, то Кабінет Міністрів 

України визначає європейську інтеграцію України саме як пріоритетний 

напрям зовнішньої державної політики України [77, с. 7]. 

Далі хотілося б акцентувати увагу на іншому дискусійному у контексті 

визначення завдань цього напряму державної політики України. Так, на 

сьогодні Кабінет Міністрів України відстоює позицію про те, що євроінтеграція 

України здійснюється на основі Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони та Порядку денного 

асоціації Україна – ЄС 64]. На наш погляд, такий підхід не узгоджується з тим, 

що європейська інтеграціє України є напрямом зовнішньої політики України. 

Про що йдеться. Кожна держава має суверенітет. Як зазначають дослідники, 

однією із характеристик державного суверенітету є незалежність і 

рівноправність держави як суб’єкта міжнародного права у взаємовідносинах з 

іншими державами, недопустимість втручання у внутрішньодержавні справи 

ззовні [196, с. 65]. Принцип суверенної рівності держав нормативно 

визначається як засада зовнішньої політики України у ч. 3 ст. 2 Закону України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [158]. Інакше кажучи, кожна 

держава має рівний статус на міжнародній арені. Неприпустимим є втручання у 

внутрішні справи ззовні. Цього принципу дотримується Українська держава у 

відносинах з іншими державами і вимагає аналогічного ставлення до себе. Що 

це означає для державної політики України у сфері європейської інтеграції? На 

наш погляд, це означає, що жодна інша країна чи наддержавне утворення, яким 
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є Європейський Союз, не має права нав’язувати Українській державі свою волю 

на зовнішньополітичній арені. Тим паче, ЄС не має право втручатися у 

внутрішню політику України. Угода про асоціацію та Порядку денного 

асоціації Україна – ЄС є лише орієнтирами у євроінтеграції України. 

Виконувати умови цієї Угоди і відповідного Порядку денного асоціації Україна 

– ЄС, чи ні має самостійно вирішувати українська сторона. Отже, визначати 

Угоду про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна – ЄС як офіційні 

документи, які визначають мету та завдання державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, немає підстав. Очевидно, мають бути інші 

нормативні акти на національному рівні, які, власне, повинні визначити мету і 

завдання державної політики у сфері європейської інтеграції України. Така 

позиція не виключає того, що при визначенні мети та завдань державної 

політики у сфері європейської інтеграції України необхідно орієнтуватися на 

положення Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна – ЄС. 

Визначившись із цим принциповим моментом, ми можемо йти далі і 

проаналізувати законодавство України з позиції закріплення завдань державної 

політики України у сфері європейської інтеграції. Пропонуємо звернутися до 

законодавства України. У цій частині варто звернути увагу на Указ Президента 

«Питання європейської та євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 

155/2019 [137]. Цей нормативно-правовий акт комплексно визначив завдання 

державної політики України як у сфері європейської інтеграції України, так і у 

сфері євроатлантичної інтеграції України. Нас у межах цього дослідження 

цікавлять саме завдання щодо реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

До переліку завдань державної політики у сфері європейської інтеграції 

України названий Указ Президента відносить: 

• постійно здійснювати діалог з Європейським Союзом та його 

державами – членами у відповідних сферах співробітництва з метою реалізації 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі; 
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• у 2020 р. опрацювати у взаємодії з Європейським Союзом та його 

державами – членами пропозиції щодо реалізації у рамках ініціативи 

Європейського Союзу «Східне партнерство» комплексу додаткових заходів, які 

сприятимуть підготовці України до набуття повноправного членства в 

Європейському Союзі; 

• до червня 2020 р. опрацювати зі стороною ЄС питання щодо 

започаткування нових форм співробітництва в рамках ініціативи 

Європейського Союзу «Східне партнерство» з питань торговельної та 

секторальної інтеграції, зокрема проведення регулярних зустрічей на рівні 

представників галузевих міністерств держав – членів ЄС, Грузії, Республіки 

Молдова та України; 

• до грудня 2019 р. забезпечити розроблення з урахуванням поточного 

стану співробітництва пропозицій щодо перегляду Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії та їхніми державами – членами, з іншої 

сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, та 

їх обговорення зі стороною ЄС; 

• у 2019–2020 рр. опрацювати зі стороною ЄС питання щодо: 

подальшої лібералізації торгівлі, укладення Угоди про оцінку відповідності та 

прийнятності промислових товарів; інтеграції до внутрішніх ринків ЄС у 

сферах енергетики та цифрової економіки; співробітництва у сфері юстиції, 

свободи та безпеки; 

• у 2019–2020 рр. підготувати із залученням Національного інституту 

стратегічних досліджень, інших науково-дослідних установ аналітичний звіт 

(скринінг) про стан відповідності України критеріям членства в Європейському 

Союзі; провести консультації зі стороною ЄС щодо здійснення його оцінки; 

опрацювати та внести за результатами оцінки звіту на розгляд Президентові 

України відповідні пропозиції; 

• до грудня 2019 р. вжити в установленому порядку заходи щодо 

розширення джерел та способів залучення міжнародної допомоги відповідно до 
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визначених стратегічними документами цілей і завдань, зокрема європейської 

інтеграції України; 

• у 2020 р. вжити заходи для поліпшення фінансування, кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення діяльності закордонних дипломатичних 

установ України, які забезпечують співробітництво, зокрема з Європейським 

Союзом; 

• постійно сприяти розвитку та поглибленню співробітництва між 

Україною та Європейським Союзом у сфері освіти, участі закладів освіти та 

органів державного управління освітою у відповідних програмах та проєктах 

Європейського Союзу, проведенні загальноєвропейських порівняльних 

досліджень якості освіти; 

• постійно сприяти розробленню та реалізації освітніх програм, 

проведенню наукових досліджень з питань європейської історії, культури, 

мистецтва, права, політики та економіки; 

• до травня 2020 р. вжити в установленому порядку заходи стосовно 

розширення присутності іноземних закладів освіти в Україні, зокрема шляхом 

відкриття в Україні філії Коледжу Європи та Європейської школи Східного 

партнерства, а також щодо дальшого розвитку Європейського табору в Україні; 

• до грудня 2019 р. провести консультації зі стороною ЄС щодо 

можливої участі України у Рамковій програмі досліджень та інновацій 

Європейського Союзу «Горизонт Європа»; 

• до грудня 2019 р. забезпечити поглиблення співробітництва з ЄС у 

питаннях інформаційної безпеки та кібербезпеки, забезпечення стійкості 

критичної інфраструктури, протидії транснаціональній злочинності, посилення 

охорони кордонів, мінімізації ризиків у сфері міграції; 

• до грудня 2019 р. опрацювати з ЄС можливості розширення співпраці 

у сферах протидії дезінформації, у тому числі шляхом співпраці із East 

StratCom Task Force, зміцнення інституційних спроможностей у боротьбі з 

кіберзагрозами [137]. 
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Аналіз визначених в Указі Президента України «Питання європейської та 

євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 155/2019 [137] завдань 

державної політики у сфері європейської інтеграції України дає нам значну 

кількість корисної інформації. 

По-перше, завдання державної політики у сфері європейської інтеграції 

України визначає Президент України, який згідно з п. 3 ст. 106 Конституції 

України представляє Українську державу у міжнародних відносинах, здійснює 

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та 

укладає міжнародні договори України [137]. Тому логічним є те, що завдання 

державної політики у цій сфері визначені саме в Указі Президента України. 

По-друге, визначені у вказаному Указі Президента України завдання 

державної політики у сфері європейської інтеграції України адресовані 

Кабінету Міністрів України та органам виконавчої влади, які є відповідальними 

виконавцями Плану заходів з реалізації стратегічного курсу Української 

держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі 

та в Організації Північноатлантичного договору [137]. При цьому позитивним 

моментом, на наш погляд, є те, що визначено конкретні часові межі реалізації 

значної кількості завдань державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. 

По-третє, наведений перелік завдань державної політики у сфері 

європейської інтеграції України не узгоджується з науковими уявленнями про 

будову державної політики України у сфері європейської інтеграції. Так, окремі 

вчені пропонують структурувати державну політику у сфері європейської 

інтеграції України та поділити її на відповідні напрями інтеграції. Йдеться про: 

економічну, політичну, соціальну та правову інтеграцію [125]. Як можна 

побачити із наведеного Указу Президента України, завдання державної 

політики у сфері європейської інтеграції України не мають такого 

структурованого характеру. Про політичну, економічну та правовому 

інтеграцію сказано мало і досить загально. Наприклад, якщо говорити про 

правову інтеграцію, то згадується лише про необхідність внесення змін до 
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Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Чи свідчить це про те, що 

національна правова система України відповідає правовій системі ЄС, 

невідомо. 

Водночас значна увага приділяється питанню про інтеграцію України у 

освітній та культурний простір ЄС. Цьому напряму інтеграції присвячено п’ять 

завдань із загального переліку завдань державної політики України у сфері 

європейської інтеграції, які визначені на рівні Указу Президента «Питання 

європейської та євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 

155/2019 [137]. 

Окремо виділяється такий напрям інтеграції, як сфера безпеки, який 

охоплює питання інформаційної безпеки та кібербезпеки, забезпечення 

стійкості критичної інфраструктури, протидії транснаціональній злочинності, 

посилення охорони кордонів, мінімізації ризиків у сфері міграції [137]. 

По-четверте, важливим є також питання про те, за яким принципом 

визначалися відповідні завдання державної політики у сфері європейської 

інтеграції України? Адже ці завдання державної політики у сфері європейської 

інтеграції України виходять за межі визначеної у ч. 2 ст. 11 Закону України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» мети державної політики у 

сфері європейської інтеграції України [158]. Як ми бачимо, окремі із цих 

завдань не можна віднести ні до економічної, ні до політичної, ні до правової 

інтеграції України. На наш погляд, державна політика у сфері європейської 

інтеграції України не може ефективно реалізовуватися без стратегії державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Саме вона має комплексно 

розкрити стратегічні цілі цього напряму державної політики. Стратегія є 

точкою відліку у реалізації будь-якого напряму державної політики. Адже будь-

який напрям державної політики має логічний алгоритм своєї реалізації. Цей 

алгоритм досить чітко визначений у фаховій німецькій літературі [234, 241]. У 

спрощеному варіанті він має наступний вигляд: стратегія → план → реалізація 

плану → звітування про результати реалізації плану [234, s. 15–17]. Якщо 

говорити конкретніше, то стратегічні цілі певного напряму державної політики 
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розробляють на рівні плану реалізації відповідних стратегічних цілей. План у 

цьому випадку є тактичним документом. У такому плані визначаються 

конкретні завдання із досягнення поставлених стратегічних цілей, 

призначаються відповідальні особи за реалізацію плану, строки реалізації плану 

та інші важливі з позиції реалізації плану умови. Після цього настає етап 

реалізації плану. На цьому етапі відповідальні особи здійснюють фактичні дії із 

реалізації затвердженого плану. Як справедливо зазначають німецькі 

спеціалісти, план не є константою. Він може змінюватися, уточнюватися у 

процесі його виконання [241, s. 32]. Однак існування плану є організуючим 

фактором. Він є запорукою того, що відповідні стратегічні цілі буде досягнуто. 

Виконання будь-якого плану завершується звітуванням про його виконання. 

Звіт показує, наскільки вміло були обрані стратегічні цілі, наскільки ретельно 

було складено план для досягнення таких цілей, наскільки ефективно виконавці 

виконували, власне, сам план. 

Такий розширений підхід до визначення логічного алгоритму реалізації 

державної політики був необхідний для того, аби ми мали певний еталон, з 

яким можна було б порівняти існуючу в Україні державну політику у сфері 

європейської інтеграції. Таким чином, План заходів з реалізації стратегічного 

курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському 

Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, який затверджений 

згаданим Указом Президента України [137], є лише проміжною ланкою у 

алгоритмі реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Він мав би бути похідним від стратегії європейської інтеграції 

України, якої наразі в нашій країні немає. Хоча до 07 липня 2015 р. діяв Указ 

Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98 «Про затвердження 

Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» [165]. Ми переконані у 

тому, що необхідно прийняти аналогічний Указ Президента України, який би, 

виходячи із існуючого нині етапу європейської інтеграції України, визначив 

стратегічні цілі європейської інтеграції України. Детальніше зміст та структуру 
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проєкту цієї Національної стратегії ми пропонуємо розглянути у наступному 

підрозділі цієї роботи. 

Повертаючись до завдань державної політики України у сфері 

європейської інтеграції України, ми маємо зазначити, що, на наш погляд, вони 

мають будуватися навколо мети державної політики України у сфері 

європейської інтеграції та напрямів європейської інтеграції України. Таким 

чином, пропонуємо наступну систему завдань державної політики у сфері 

європейської інтеграції України: 

• завдання, спрямовані на досягнення пріоритетної мети державної 

політики у сфері європейської інтеграції України – набуття Україною 

повноправного членства у Європейському Союзі. Наприклад, йдеться про 

завдання щодо політичного діалогу з ЄС стосовно набуття Україною членства у 

ЄС; визначення поточного стану відповідності України критеріям членства в 

Європейському Союзі; доведення до сторони ЄС інформації про стан 

відповідності України критеріям членства в Європейському Союзі; внесення 

пропозицій щодо напрямів подальшої роботи із приведення України у 

відповідність критеріям членства в Європейському Союзі тощо; 

• завдання, спрямовані на економічну інтеграцію. Наприклад, подальша 

лібералізації торгівлі між Україною та ЄС; укладення Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятності промислових товарів; інтеграції до внутрішніх 

ринків ЄС у сферах енергетики та цифрової економіки тощо; 

• завдання, спрямовані на політичну інтеграцію. Наприклад, 

продовження політичного діалогу між Україною та ЄС, поглиблена співпраця 

між Україною та ЄС у межах «Східного партнерства» та «Європейської 

політики сусідства» тощо; 

• завдання, спрямовані на правову інтеграцію. Продовження процесу 

приведення національної правової системи України у відповідних із (аcquis 

communautaire) правовою системою Європейського Союзу; 

• завдання, спрямовані на співробітництво у сфері прав людини та 

верховенства права. Йдеться про завдання щодо запровадження в Україні 
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європейських стандартів забезпечення, охорони і захисту прав людини, 

зокрема: запобігання тортурам, жорстокому поводженню та безкарності; 

запобігання дискримінації; захисту прав внутрішньо переміщених осіб; 

попередження і боротьбу з домашнім насиллям тощо; 

• завдання, спрямовані на інтеграцію у сфері безпеки. У цій сфері 

можуть бути виділені наступні завдання: співробітництва з ЄС у питаннях 

інформаційної безпеки та кібербезпеки, забезпечення стійкості критичної 

інфраструктури, співпраці у сферах протидії дезінформації, у тому числі 

шляхом співпраці із East StratCom Task Force, зміцнення інституційних 

спроможностей у боротьбі з кіберзагрозами тощо [137]; 

• завдання, спрямовані на співробітництво у сфері юстиції. Йдеться про 

завдання щодо співробітництва України та ЄС у частині: правового 

співробітництва, захисту персональних даних, боротьби з легалізацією 

(відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму, боротьби зі злочинністю та 

корупцією, організованою та міжнародною злочинністю тощо [213]; 

• завдання у сфері свободи. У цій частині йдеться про наступні 

завдання державної політики: вільний рух осіб, співробітництво у сфері 

міграції, притулку та інтегрованого управління кордонами тощо [213]; 

• завдання у сфері демократії. Основними завданнями у цій частині є: 

продовження децентралізації та реформи місцевого самоврядування в Україні; 

розвиток демократичної громадянськості; утвердження демократичного 

управління в Україні; 

• завдання, спрямовані на співробітництво у сферах, які становлять 

взаємний інтерес. Наприклад, це сфера науки, освіти, культури та ін. Зокрема, 

йдеться про: розвиток і поглиблення співробітництва між Україною та 

Європейським Союзом у сфері освіти, участі закладів освіти та органів 

державного управління освітою у відповідних програмах і проєктах 

Європейського Союзу, проведенні загальноєвропейських порівняльних 

досліджень якості освіти; розроблення та реалізацію освітніх програм, 
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проведення наукових досліджень з питань європейської історії, культури, 

мистецтва, права, політики та економіки тощо [137]; 

• завдання щодо залучення інститутів громадянського суспільства до 

процесу європейської інтеграції України. На сьогодні громадянське суспільство 

не має достатніх інструментів для активної участі у процесі європейської 

інтеграції України. На наш погляд, таке відсторонення інститутів 

громадянського суспільства від цих процесів є необґрунтованим. Саме тому 

окремим завданням державної політики у сфері європейської інтеграції України 

має стати створення механізму залучення інститутів громадянського 

суспільства до реалізації державної політики України у сфері європейської 

інтеграції. 

 

1.4 Нормативні засади реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України 

 

Державна політика у сфері європейської інтеграції України не може 

здійснюватися у позаправових формах. Отже, для її ефективної реалізації 

необхідні джерела права, у яких будуть чітко визначені: мета, цілі, завдання, 

порядок реалізації, суб’єкти реалізації та строки виконання завдань цього 

комплексного напряму зовнішньої політики України. 

Важливо одразу ж звернути увагу на те, що норми права, які регулюють 

реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції України, є 

публічно-правовими. Це зауваження є суттєвим. Адже реалізація цього напряму 

державної політики України не може регулюватися за рахунок норм приватного 

права. Враховуючи те, що право – це системне утворення, а його норми не є 

хаотичною сукупністю правил поведінки, то виникає питання про те, де ж місце 

норм публічного права, які регулюють порядок реалізації цього напряму 

державної політики України у системі права України? Оскільки державна 

політика у сфері європейської інтеграції України пов’язана з інститутами 

публічної влади, публічного інтересу та публічного адміністрування, а також 
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здійснюється за рахунок норм публічного права, можна ідентифікувати правове 

регулювання цього напряму державної політики саме як адміністративно-

правове. У такій позиції ми орієнтуємося на наукову позицію Р.С. Мельника 

про те, що адміністративне право являє собою галузь права, яка тісно пов’язана 

з інститутами публічної влади, публічного інтересу та публічного 

адміністрування [116, с. 57]. 

Крім того, значний вплив на реалізацію цього напряму зовнішньої 

політики України здійснюють джерела міжнародного права та права ЄС. У 

цьому контексті йдеться про Угоду про асоціацію, яка є міжнародним 

договором України і Європейського Союзу. До цього переліку ми також 

долучимо Порядок денний асоціації Україна – ЄС [145], що визначає перелік 

заходів із реалізації Угоди про асоціацію. 

Ці обставини ми маємо обов’язково враховувати при аналізі нормативних 

засад реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Аналіз вітчизняної літератури та офіційних джерел у частині визначення 

нормативної основи реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України дає змогу констатувати, що центральним джерелом права 

цього напряму державної політики розглядається Угода про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони та 

Додатки до неї [58, 209]. Так, на сайті Кабінету Міністрів України зазначено: 

«Євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом 

України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною 

та ЄС здійснюється на принципах політичної асоціації та економічної 

інтеграції. Основними стратегічними документами для досягнення цих цілей є 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – 

членами, з іншої сторони та Порядок денний асоціації Україна – ЄС» [209]. 

Схожа позиція зустрічається у науковій літературі. Так, як зазначає М. Кузьо: 

«Безумовно, виконання Угоди про асоціацію – стрижневий елемент інтеграції 
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України в ЄС» [77, с. 10]. Висловлюючи власне ставлення до визначення 

провідної ролі Угоди про асоціацію у переліку юридичних джерел, які 

визначають державну політику України у сфері європейської інтеграції, ми б 

все ж таки не надавали названій Угоді статус центрального джерела права 

цього напряму державної політики України. Це пов’язано із тим, що виконання 

вимог Угоди про асоціацію не наближає Україну до мети державної політики у 

сфері європейської інтеграції України, зокрема, повноправного членства ЄС. 

Справедливість такого твердження підкріплюється підсумками саміту ЄС, який 

відбувся 14–15 грудня 2016 року. Цей саміт показав різне ставлення до України 

з боку країн-членів ЄС. Зокрема, Нідерланди висловились проти ратифікації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Цей факт підтверджує референдум, 

який пройшов у Нідерландах у 2016 році [195]. Хоча на сьогодні Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС ратифікована усіма країнами-членами ЄС, у неї 

внесено багато застережень. Нідерланди вимагали від лідерів ЄС визнати, що 

Угода про асоціацію між ЄС та Україною не надаватиме українцям права 

«вільно жити та працювати» на території країн-членів ЄС. Крім того, 

наголошувалося: «Угода про асоціацію не є підґрунтям для повноправного 

членства України в ЄС, а також що нею Києву не надаватимуться жодні 

колективні гарантії безпеки та зобов’язання надавати військову підтримку» 

[195]. Аналізуючи Угоду про асоціацію, можна переконатися у тому, що усі 

названі застереження були внесені у її текст [209]. Отже, навіть якщо Україна 

виконає усі вимоги, передбачені названою Угодою, це не буде означати, що ЄС 

автоматично зобов’язується надати їй повноправне членство. Враховуючи це, 

Угода про асоціацію не може бути визнана центральним документом, який 

визначає мету державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Однак це не свідчить про те, що зобов’язання, які взяла на себе Україна, 

підписавши цю Угоду, не мають враховуватися у процесі здійснення державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. 

Крім того, як ми вже зазначали у попередньому підрозділі роботи, і Угода 

про асоціацію, і Порядок денний асоціації Україна – ЄС є джерелами 
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міжнародного права. Вони виконуються українською стороною виключно 

добровільно. І не можуть визначати мету та завдання державної політики 

України у сфері європейської інтеграції. Адже визначення мети та завдань 

будь-якого напряму державної політики є суверенним правом будь-якої 

держави. Таким чином, мають бути інші юридичні акти, які визначають мету, 

принципи, завдання, порядок реалізації, суб’єктів реалізації та строки 

виконання завдань державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Переходячи безпосередньо до окреслення системи нормативного 

регулювання державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

маємо зазначити, що найбільшою групою джерел права, які регулюють цей 

напрям зовнішньої політики України, є нормативно-правові акти. У юридичній 

літературі під нормативно-правовими актами розуміють офіційний письмовий 

документ, виданий уповноваженим органом у встановленій формі, який містить 

правові норми, що врегульовують певну групу однорідних суспільних відносин 

[148, с. 57]. У своїй сукупності вони утворюють розгалужену систему, яка 

регулює окремі аспекти державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. 

Перед тим як перейти до детального аналізу нормативно-правових актів, 

які визначають юридичну основу державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, хотілося б коротко зупинитися на джерелах міжнародного 

права та права Європейського Союзу, які суттєво впливають на змістове 

наповнення цього напряму державної політики України. Аналізуючи цю групу 

правових джерел державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

варто передусім зазначити, що у ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні 

договори України» від 29 червня 2004 р. нормативно закріплений принцип 

пріоритету норм міжнародного права над національним законодавством 

України. Йдеться про те, що якщо міжнародним договором України, який 

набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 

правила міжнародного договору [172]. Загальним же правилом є те, що чинні 
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міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у 

порядку, передбаченому для норм національного законодавства [172]. 

Важливим, на наш погляд, є також питання про те, чи можна віднести 

міжнародні договори України до джерел адміністративного права. Якщо так, то 

за яких умов? У цій частині ми цілковито підтримуємо наукову позицію Р. С. 

Мельника, який зазначає: «Норми міжнародного договору, поміж іншим, 

можуть регулювати і діяльність українських суб’єктів публічного 

адміністрування, що, відповідно дозволяє (за певних умов) розглядати їх як 

джерела національного адміністративного права» [114, с. 119]. Аналіз 

законодавства України дає змогу констатувати, що такою умовою є нормативно 

визначене обов’язок суб’єкта національної публічної адміністрації щодо 

виконання зобов’язання, взятого Україною унаслідок укладення міжнародного 

договору. Загальне правило щодо цього нормативно закріплене у ч. 1 ст. 16 

Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р., 

згідно з яким міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади, до 

відання яких віднесено питання, що регулюються міжнародними договорами 

України, забезпечують дотримання і виконання зобов’язань, взятих за 

міжнародними договорами України, стежать за здійсненням прав, які 

випливають з таких договорів для України, і за виконанням іншими сторонами 

міжнародних договорів України їхніх зобов’язань [172]. Тепер, очевидно, варто 

з’ясувати, чи функціонує це правило щодо джерел міжнародного права, які є 

основою державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Аналізуючи текст Угоди про асоціацію [209], ми не знайдемо прямих вказівок 

щодо обов’язку Уряду України чи іншому суб’єкту публічної адміністрації 

України забезпечити виконання певних положень цієї Угоди або Додатків до 

неї. Це пов’язано з тим, що стороною Угоди про асоціаціє є саме Україна як 

держава. Про це ми знайдемо вказівку у преамбулі до цієї Угоди [209]. Однак 

це не виключає того, що реалізація положень Угоди про асоціацію не є 
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обов’язком окремих суб’єктам публічної адміністрації України. Навпаки, до 

реалізації Угоди про асоціацію та її положень залучено широке коло суб’єктів 

національної публічної адміністрації. У цьому легко переконатися, 

ознайомившись із положеннями нині не чинного розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р «Про імплементацію Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» [168], яке закріплювало широкий перелік суб’єктів публічної 

адміністрації України, що визначалися відповідальними з української сторони 

за імплементацію конкретних положень Угоди про асоціацію. На сьогодні 

назване розпорядження Уряду замінено постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» [151]. Ця постанова Уряду також визначила суб’єктів публічної 

адміністрації України, які є відповідальними за реалізацію положень Угоди про 

асоціацію. Отже, можна зробити висновок про те, що Угода про асоціацію та 

Додатки до неї, не маючи конкретних зобов’язань, адресованих окремим 

суб’єктам публічної адміністрації України, все ж таки може визнаватися 

джерелом адміністративного права у зв’язку із тим, що акти національного 

законодавства України [58, 209] визначили обов’язок суб’єктів публічної 

адміністрації України щодо виконання положень цієї Угоди. 

Як ми зазначали, Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, є міжнародним договором 

України. Як справедливо зазначається на офіційному сайті Кабінету Міністрів 

України: «Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є 

найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та 

найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь 
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укладеним Європейським Союзом» [210]. Якщо певним чином окреслити коло 

питань, які вона охоплює, то можна назвати такий перелік: 

• політичний діалог, поширення європейських і міжнародних 

демократичних цінностей, верховенства права, прав людини та основних 

свобод, забезпечення регіональної та глобальної стабільності; 

• соціальний і економічний розвиток; заохочення структурних реформ, 

спрямованих на побудову функціональної та конкурентної ринкової економіки; 

обмеження втручання держави в економіку і приватизацію, лібералізація 

послуг, в тому числі фінансовий сектор; соціальна і гуманітарна політики, 

фіскальна, монетарна та обмінна політика; 

• участь у деяких програмах ЄС (освіта і практика, дослідження та 

інновації); 

• співробітництво в секторах енергетики, транспорту, навколишнього 

середовища та інформаційного суспільства); 

• заснування поглибленої і всебічної зони вільної торгівлі і, як наслідок, 

відкриття ринку України відповідно до принципів СОТ і зближення зі 

стандартами внутрішнього ринку ЄС; 

• співробітництво у сферах правосуддя і внутрішніх справ, з питань 

транскордонного співробітництва, міграції, боротьби з тероризмом, торгівлею 

людьми, обігом нелегальних наркотиків і зброї, організованою злочинністю, 

відмиванням грошей, фінансовими та іншими економічними злочинами [77, с. 

5]. Звичайно, це лише приблизне коло питань, яке регулюється Угодою про 

асоціацію. 

Невід’ємною частиною Угоди про асоціацію є її Додатки. Йдеться, 

зокрема, про: Додаток I-A до Глави 1 «Скасування мит»; Доповнення A 

«Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Європейський Союз»; 

Доповнення B «Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Україну»; 

Додаток І-B – Додаткові умови для торгівлі одягом, що використовувався; 

Додаток І-C –- Графік скасування вивізного (експортного) мита; Додаток І-D – 

Спеціальні заходи для вивізного (експортного) мита; Додаток ІІ – Спеціальні 
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заходи щодо легкових автомобілів; Додаток ІІI – Список законодавства для 

адаптації із зазначенням термінів для його здійснення; Додаток ІV – Заходи 

СФЗ; Додаток V – Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV; Додаток VI 

– Список хвороб тварин і аквакультур та регламентованих шкідників, від яких 

території можуть бути визнані вільними; Додаток VII – Регіоналізація / 

зонування, території, вільні від шкідників, та захищених зон; Додаток VIII – 

Попереднє схвалення потужностей; Додаток IX – Процес визначення 

еквівалентності; Додаток X – Керівні принципи для проведення перевірок; 

Додаток XI – Перевірки імпорту та оплата перевірок; Додаток XII – 

Сертифікація; Додаток XIII – Невирішені питання; Додаток XIV – 

Компартменталізація; Додаток XV – Наближення митного законодавства; 

Додаток XVI – Перелік застережень щодо заснування; перелік зобов’язань 

щодо транскордонного постачання послуг; перелік застережень щодо 

постачальників договірних послуг і незалежних фахівців; Додаток XVII – 

Нормативно-правове наближення; Додаток XVIII – Інформаційні центри; 

Додаток XIX – Індикативний перелік сторони ЄС відповідних ринків продукції 

та послуг, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 Угоди про 

асоціацію; Додаток XX – Індикативний перелік України відповідних ринків, що 

мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 Угоди про асоціацію; 

Додаток XXI – Державні закупівлі; Додаток ХХІІ-А, B, C – Географічні 

зазначення – законодавство сторін та елементи і контролю; Додаток XXII-D – 

Географічні зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв, згадані 

у статтях 202(3) і 202(4) Угоди про асоціацію; Додаток XXII-D (Декларація по 

Кагору) – Спільна декларація щодо назви «Кагор»; Додаток XXIII – Глосарій 

термінів; Додаток XXIV – Правила процедури вирішення спорів; Додаток XXV 

– Кодекс поведінки членів арбітражної групи і посередників; Додатки V 

Розділу; Додаток XXVI – до глави 1 «Співробітництво у сфері енергетики, 

включаючи ядерну енергетику»; Додаток XXVII – до глави 1 «Співробітництво 

у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику»; Додаток XXVIII – до глави 

4 «Оподаткування»; Додаток XXIX – до глави 5 «Статистика»; Додаток ХХХ – 
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до глави 6 «Навколишнє природне середовище»; Додаток ХХХІ – до глави 6 

«Навколишнє природне середовище»; Додаток ХХХІІ – до глави 7 

«Транспорт»; Додаток ХХХІІІ – до глави 7 «Транспорт»; Додаток ХХХІV – до 

глави 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне 

управління, бухгалтерський облік та аудит»; Додаток ХХХV – до глави 13 

«Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне 

управління, бухгалтерський облік та аудит»; Додаток ХХХVІ – до глави 13 

«Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне 

управління, бухгалтерський облік та аудит»; Додаток ХХХVІІ – до глави 15 

«Політика з питань аудіовізуальної галузі»; Додаток ХХХVІІІ – до глави 17 

«Сільське господарство та розвиток сільських територій»; Додаток ХХХІХ – до 

глави 20 «Захист прав споживачів»; Додаток ХL – до глави 21 

«Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних 

можливостей»; Додаток ХLІ – до глави 22 «Громадське здоров’я»; Додаток 

ХLІІ – до глави 23 «Освіта, навчання та молодь»; Додатки VI Розділу; Додаток 

43 – до розділу VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із 

шахрайством»; Додаток 44 – до розділу VI «Фінансове співробітництво та 

положення щодо боротьби із шахрайством» [210]. 

Наведення такого детального переліку додатків до Угоди про асоціацію, 

на наш погляд, необхідно для окреслення масштабу європейської інтеграції 

України та осмислення значної кількості завдань, які стоять перед українською 

стороною, аби виконати зобов’язання за Угодою про асоціацію. 

Важливим є також той момент, що більшість Додатків до Угоди про 

асоціацію містять перелік юридичних актів ЄС (Директив ЄС та Регламентів), 

які є орієнтирами для адаптації законодавства України до законодавства ЄС у 

відповідних сферах. Так, наприклад, Додаток ХХХІІ до Угоди про асоціацію 

містить положення про те, що Україна зобов’язується поступово наблизити 

своє законодавство до законодавства ЄС у встановлені цим Додатком терміни 

[59]. Наприклад, вказується, що положення Директиви Ради № 92/6/ЄЕС від 10 

лютого 1992 р. про встановлення та використання пристроїв обмеження 
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швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у 

Співтоваристві мають бути впроваджені для усіх транспортних засобів, які 

використовуються для міжнародних вантажних перевезень протягом року, та 

для усіх транспортних засобів, що використовуються для міжнародних 

пасажирських перевезень, протягом трьох років після набрання чинності цією 

Угодою, а для усіх транспортних засобів, вперше зареєстрованих після 1 січня 

2008 р., що використовуються для національних перевезень, протягом чотирьох 

років після набрання чинності цією Угодою [59]. Цей приклад є лише одним із 

значного переліку заходів із адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС, які передбачені у Додатках до Угоди про асоціацію. 

У такому випадку логічно виникає питання про те, який же правовий 

статус юридичних актів ЄС в Україні? Чи є вони джерелами державної 

політики у сфері європейської інтеграції України? Чітку відповідь на це 

питання дає нам у своїх дослідженнях Р. С. Мельник. Так, аналізуючи місце 

юридичних актів ЄС у системі джерел адміністративного права, вчений 

зазначає, що юридичні акти ЄС на сьогоднішній день є юридичною основою 

(джерелом права) лише для правотворчої діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування, які повинні керуватися ними під час розроблення та 

прийняття національних нормативних (підзаконних) актів [114, с. 123]. Отже, 

юридичні акти ЄС, які визначені у Додатках до Угоди про асоціацію, можуть 

бути лише орієнтирами для правотворчої діяльності суб’єктів публічної влади в 

Україні. Що ж стосується правозастосовної діяльності, то доки Україна не є 

країною-членом ЄС, юридичні акти ЄС не є нормативною основою 

функціонування суб’єктів національної публічної адміністрації України. 

У переліку джерел міжнародного права, які визначають змістове 

наповнення державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

особливе місце займає Порядок денний асоціації між Україною та ЄС. Ця 

особливість полягає у тому, що названий документ нібито не є складовою 

Угоди про асоціацію, однак має важливе значення при визначенні завдань 

євроінтеграції України. Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки 
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та сприяння імплементації Угоди про асоціацію був прийнятий 20 листопада 

2009 р. та набув чинності 23 листопада 2009 року [144]. Його функціональне 

призначення досить чітко визначив В. Ярмоленко: «Порядок денний асоціації: 

проміжний інструмент взаємодії в очікуванні майбутньої базової угоди» [146]. 

Цей документ створено на базі Плану дій «Україна-Європейський Союз» на 

2005–2008 рр. [138], який фактично був інструментом реалізації Угоди про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами [211]. Таким чином, Порядок 

денний асоціації Україна – ЄС, виходячи із аналізу його тексту, є проміжним 

офіційним документом, який був основою для підготовки та підписання Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони [209]. На сьогодні його функціональне призначення є 

другорядним. Він являє собою джерело для кращого розуміння положень Угоди 

про асоціацію. 

Роблячи проміжний висновок, зазначимо, що до блоку міжнародних та 

європейських джерел державної політики у сфері європейської інтеграції 

України належать: Угода про асоціацію; Додатки до Угоди про асоціацію; 

юридичні акти ЄС, перелік яких визначено у Додатках до Угоди про асоціацію; 

Порядок денний асоціації Україна – ЄС. Міжнародні та європейські джерела 

визначають змістове наповнення цього напряму зовнішньої політики України. 

При цьому Угода про асоціацію, а також Додатки до Угоди про асоціацію, є 

джерелами адміністративного права України у частині зобов’язань суб’єктів 

публічної адміністрації України щодо виконання їх положень. Юридичні акти 

ЄС, перелік яких визначено у Додатках до Угоди про асоціацію, є лише 

орієнтирами для правотворчої діяльності суб’єктів національної публічної 

адміністрації. 

Повертаючись до нормативно-правових актів як основних правових 

джерел нормативного регулювання державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, маємо зазначити, що вони у своїй сукупності утворюють 



103 
 

надзвичайно розгалужену систему норм, які регулюють державну політику у 

сфері європейської інтеграції України. Слід знову звернути увагу, що норми 

права, які містяться у цих нормативно-правових актах, мають публічно-правову 

природу. Враховуючи те, що у цих джерелах національного законодавства 

України містяться публічно-правові норми, які пов’язані з інститутами 

публічної влади, публічного інтересу та публічного адміністрування, їх можна 

ідентифікувати саме як джерела адміністративного права. На наш погляд, така 

характеристика цієї групи джерел державної політики у сфері європейської 

інтеграції України є визначальною. 

Варто зазначити, що у науковій літературі було багато спроб окреслити 

систему джерел адміністративного права. Якщо певним чином узагальнити 

існуючі у науковій літературі погляди на систему джерел адміністративного 

права, то до переліку видів джерел адміністративного права вчені відносять: 

Конституцію України; закони України; постанови та розпорядження Верховної 

Ради України; укази та розпорядження Президента України; постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України; накази, інструкції керівників 

центральних органів виконавчої влади; накази керівників державних 

підприємств, установ, організацій; нормативні акти місцевих рад та їх 

виконавчих органів; міжурядові угоди, ратифіковані Верховною Радою 

України; акти союзного законодавства, якщо вони не суперечать Конституції та 

законодавству України до прийняття аналогічних документів органами України 

[10, с. 109–113; 12, с. 141–147; 86, с. 20]. Звичайно, це загальний перелік джерел 

адміністративного права. Якщо говорити про регулювання окремих 

правовідносин, наприклад, правовідносин, які виникають з приводу 

формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, то цей перелік джерел адміністративного права буде уточнюватися. 

Він включатиме лише ті джерела права, які регулюють відповідні суспільні 

відносини. 

Перед тим як перейти до аналізу конкретних нормативно-правових актів 

як нормативної основи державної політики України у сфері європейської 
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інтеграції, хотілося б зробити ще одне важливе уточнення. На наш погляд, 

віднесення тих чи інших джерел до переліку адміністративно-правових має 

здійснюватися із певним застереженням. Справа полягає у тому, що 

нормативно-правові акти досить рідко створюються за галузевим критерієм. 

Інакше кажучи, досить мало нормативно-правових актів, які б містили норми 

виключно однієї галузі права. Як приклад можна взяти Конституцію України. 

Цей нормативно-правовий акт містить як публічно-правові норми, так і 

приватноправові. Її приписи стосуються: адміністративного, цивільного, 

кримінального, трудового, земельного та інших галузей права. Таким чином, 

виникає логічне питання: джерелом якої галузі права є Конституція України? 

Відповідь очевидна – вона є джерелом усіх названих правових утворень. Саме 

тому, відносячи той чи інший нормативно-правовий акт до джерел тієї чи іншої 

галузі права, ми маємо виходити передусім із природи норм права, які у ньому 

нормативно закріплені. Отже, якщо у нормативно-правовому акті міститься 

адміністративно-правова норма, він є джерелом, у тому числі, 

адміністративного права. Ця позиція цілком узгоджується із науковими 

позиціями провідних вітчизняних спеціалістів з адміністративного права. Так, 

Т. О. Коломоєць вважає, що джерелами адміністративного права є зовнішні 

форми вираження адміністративно-правових норм [86, с. 20]. Аналогічну 

позицію займає С. Г. Стеценко. Так, вчений вважає, що джерела 

адміністративного права являють собою форми зовнішнього вираження і 

закріплення норм адміністративного права [198, с. 35]. Ю. П. Битяк розглядає 

під джерелами адміністративного права прийняті уповноваженими органами 

акти правотворчості, які цілком складаються із адміністративно-правових норм 

чи містять хоча б одну з таких норм [9, с. 52]. 

Враховуючи те, що система нормативно-правових актів побудована за 

принципом «ієрархічної піраміди», доцільно почати її аналіз із найвищих 

щаблів цієї будови, тобто із того нормативно-правового акта, який має найвищу 

юридичну силу. Очевидно те, що таким нормативно-правовим актом в Україні є 

Конституція України. 
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Аналізуючи положення Конституції України як нормативної основи 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, варто зазначити те, 

що після змін та доповнень до неї від 07 лютого 2019 р. у тексті Основного 

Закону України з’явилася низка принципових положень, які визначають 

пріоритетність європейської інтеграції України. Ці положення також мають 

суттєве значення для державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, адже вони визначають мету та окремі елементи механізму реалізації 

цього напряму державної політики України. Пропонуємо конкретніше 

зупинитися на відповідних положеннях Конституції України.  Так, у преамбулі 

до Конституції України з’явилося формулювання: «…підтверджуючи 

європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського 

та євроатлантичного курсу України» [92]. Фактично, це положення підтверджує 

пріоритетність та незворотність курсу України на європейську інтеграцію. 

Окремі зміни було внесено до повноважень Верховної Ради України. Так, 

відповідно до п. 5 ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради 

України належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, 

реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 

України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 

договору [92]. 

Певні трансформації зазнали повноваження Президента України. Згідно з 

ч. 2 ст. 102 Конституції України Президент України є гарантом реалізації 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору [92]. До 

цих положень ми також додамо положення п. 3 ст. 106 Конституції України, 

згідно із якою Президент України представляє державу в міжнародних 

відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, 

веде переговори та укладає міжнародні договори України [92]. 

Доповнився також перелік обов’язків Уряду України. Так, згідно з п. 1.1 

ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію 
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стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору [92]. 

Таким чином, Конституція України, після змін 07 лютого 2019 р., 

закріпила важливі положення, які безпосередньо стосуються формування та 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. По-

перше, на конституційному рівні було закріплено незмінність стратегічного 

курсу України, зокрема, на європейську інтеграцію, а згідно з ч. 2 ст. 102 

Конституції України [92] – на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі. По-друге, були визначені повноваження вищих органів 

державної влади України у реалізації цього напряму зовнішньої політики 

України. 

Наступною групою джерел державної політики у сфері європейської 

інтеграції України є закони України. У межах цієї групи нормативно-правових 

актів варто згадати насамперед про положення Закону України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010 р., у ч. 2 ст. 11 якого 

закріплено, що основними засадами зовнішньої політики є забезпечення 

інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір 

з метою набуття членства в Європейському Союзі [158]. Фактично, це 

положення названого спеціального Закону України визначило мету державної 

політики України у сфері європейської інтеграції, яка згодом була підтверджена 

у преамбулі до Конституції України. 

Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. [ 157]. 

Цей Закон України нормативно врегулював Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яка 

визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому 

Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в 

Європейському Союзі. 



107 
 

Маємо зазначити, що більше на рівні законів України немає норм, 

присвячених регулюванню державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. 

Значною за обсягом групою джерел державної політики у сфері 

європейської інтеграції України є підзаконні нормативно-правові акти. Ця 

група документів утворює розгалужену систему правового регулювання цього 

напряму державної політики України. Вона об’єднує значний обсяг 

нормативно-правових актів, які видавалися різними суб’єктами публічної влади 

з метою регулювання різних аспектів державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. Знов ж таки, враховуючи те, що такі акти містять публічно-

правові норми, які пов’язані з інститутами публічної влади, публічного інтересу 

та публічного адміністрування, їх можна ідентифікувати саме як джерела 

адміністративного права. 

Аналіз цієї групи джерел правового регулювання державної політики у 

сфері європейської інтеграції України ми пропонуємо здійснити на підставі 

двох критеріїв: а) суб’єкта видання підзаконного нормативно-правового акта; б) 

його місця у механізмі реалізації відповідного напряму державної політики. 

За суб’єктом видання до підзаконних нормативно-правових актів як 

джерел нормативного регулювання державної політики у сфері європейської 

інтеграції України ми віднесемо: 

• акти Президента України: 

- Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної 

інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 155/2019 [137]. Цим Указом Президента 

України затверджено план заходів з реалізації стратегічного курсу держави на 

набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору; 

• акти Верховної Ради України: 

- постанова Верховної Ради України від 04 грудня 2014 р. № 22-VIII 

«Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради 

України восьмого скликання» [174]. У цій постанові Парламенту України 
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визначено повноваження Комітету Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції; 

- акти Кабінету Міністрів України: 

а) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що 

стосуються різних аспектів реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України: 

- постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 

«Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» [151]. Цією постановою Уряду 

затверджено план заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р. № 759 

«Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції» 

[182]. Цією постановою Кабінету Міністрів України затверджено Положення 

про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, 

який здійснює організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне 

забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2016 р. № 296 

«Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-

міністра України та віце-прем’єр-міністрів України» [150]. Цією постановою 

Уряду визначено компетенцію Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України, який є однією із центральних фігур у 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1365 

«Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» [54]. Цією постановою затверджено склад і положення 
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про Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу; 

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. 

№ 501-р «Деякі питання забезпечення європейської інтеграції»[55]. Хоча це 

розпорядження Уряду на сьогодні втратило чинність, однак для нас воно 

важливе, оскільки ним введено у міністерствах додатково посаду заступника 

міністра з питань європейської інтеграції. Нині правовий статус заступника 

міністра з питань європейської інтеграції визначений Додатком до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» [156]; 

б) національні стратегії, затверджені Кабінетом Міністрів України. У цій 

частині варто вести мову про низку національних стратегій, які за останні роки 

активно почав приймати Кабінет Міністрів України. Наприклад, йдеться про 

Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року схвалену 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р 

[179]. Так, у названій Національній стратегії чітко зазначено: «Ця Стратегія 

розроблена для комплексного розв’язання наявних проблем в транспортній 

галузі та містить пріоритети її розвитку, зокрема у контексті впровадження 

євроінтеграційного курсу та імплементації Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої 

Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII» [179]. До цього переліку 

можна додати також Національну стратегію управління відходами до 2030 року 

[178]; Стратегію комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 роки 

[180]. Фактично, національні стратегії місять елементи державної політики у 

сфері європейської інтеграції України, адже визначають заходи із адаптації 

національного законодавства до законодавства ЄС у відповідних сферах; 

в) офіційні звіти про виконання Угоди про асоціацію. Ці офіційні 

документи хоча не є нормативно-правовими актами, однак, на наш погляд, не 

варто їх позиціонувати виключно як інформаційні акти. Це пов’язано з тим, що 



110 
 

поряд із звітуванням за виконання Угоди про асоціацію вони також містять 

офіційну позицію щодо завдань державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. Так, наприклад, у звіті про виконання Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом у 2018 р. зазначено: «На найвищому 

рівні політичного діалогу – на Саміті Україна – ЄС в липні та на Раді Асоціації 

в грудні 2018  року визначено та деталізовано чотири пріоритетні напрями 

співпраці для посилення політичної асоціації та економічної інтеграції України 

з ЄС: в галузях цифрового ринку, митної політики, енергетики, а також у сфері 

юстиції, свободи та безпеки» [74, с. 2]. Ці чотири напрями і мали б стати 

пріоритетними завданнями державної політики у сфері європейської інтеграції 

України на 2019 рік. Водночас в Указі Президента України «Питання 

європейської та євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 

155/2019[137], який визначає завдання державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, нічого не сказано, наприклад, про митну політику як 

пріоритетне завдання державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Замість співробітництва у сфері «цифрового ринку» названа сфера 

«цифрової економіки». Чи є це тотожними категоріями? Отже, існує 

неузгодженість у визначені завдань державної політики у сфері європейської 

інтеграції України про, які ми скажемо далі. 

Продовжуючи аналіз цієї групи офіційних документів, варто зазначити, 

що на сьогодні існує вісім звіті про виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. Йдеться про: 

• звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом вересень 2014 року – квітень 2015 

року [67]; 

• звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом вересень 2014 року – січень 2015 року [71]; 

• звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом січень – жовтень 2015 року [68]; 
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• звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом за 2015 рік [69]; 

• звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом за січень – травень 2016 року [70]; 

• звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом в 2016 році [72]; 

• звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом в 2017 році [73]; 

• звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом в 2018 році [74]. 

Ці звіти визначають міру просування України у напрямі євроінтеграції, а 

також можуть позиціонуватися як звіти про виконання відповідного етапу 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Окресливши перелік джерел права, які визначають нормативну основу 

державної політики у сфері європейської інтеграції України з позиції суб’єкта 

видання відповідних підзаконних нормативно-правових актів, пропонуємо 

проаналізувати їх ще з однієї позиції, а саме з позиції їх місця у механізмі 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Нагадаємо, що у спрощеному вигляді механізм реалізації державної 

політики, у тому числі у сфері європейської інтеграції України, передбачає 

наступну логічну процедуру: стратегія → план → реалізація плану → 

звітування про результати реалізації плану [234, s. 15–17]. Кожен із етапів цієї 

процедури передбачає необхідність окремого правового регулювання, зокрема з 

боку норм публічного (адміністративного) права. 

Розпочати пропонуємо із стратегії. Наразі в Україні немає Національної 

стратегії державної політики у сфері європейської інтеграції України. Однак 

варто зазначити, що у період з 11 червня 1998 р. по 07 липня 2015 р. в Україні 

діяла Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, яка була 

затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 р. № 615/98 [165]. 

Звичайно, вона не була орієнтована на виконання Угоди про асоціацію, однак у 
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ній чітко визначено курс на набуття Україною членства у Європейському Союзі 

[165]. Зважаючи на те, що Україна має самостійно визначати напрями своєї 

зовнішньої та внутрішньої політики, мету, принципи та завдання реалізації 

відповідних напрямів державної політики, ми пропонуємо прийняти 

Національну стратегію інтеграції України до Європейського Союзу. Ця 

стратегія має стати «точкою відліку» державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. 

Аналіз інших національних стратегій [178, 179, 180] дає змогу 

констатувати, що у їх структурі містяться такі елементи: 1) загальна частина; 2) 

мета стратегії; 3) принципи; 4) основні напрями реалізації стратегії. Очевидно 

те, що такі елементи мають бути і у запропонованій нами Національній 

стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Ми пропонуємо наступне 

змістове наповнення складових елементів проєкту цієї Національної стратегії. 

Загальна частина. Як правило, це ввідна частина до відповідного 

документа. Наводяться кількісні і якісні показники розвитку відповідної сфери. 

Що ж стосується проєкту Національної стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу, то ми пропонуємо закріпити у ній: а) інформацію про 

рівень виконання Угоди про асоціацію; б) інформацію щодо поточного стану 

відповідності України критеріям членства у Європейському Союзі. 

Мета стратегії. Цей структурний елемент стратегії присвячений 

визначенню основної мети та цілей відповідного напряму державної політики. 

Ми пропонуємо визначити мету наступним чином: отримання Україною 

повноправного членства в Європейському Союзі. 

Принципи. Це фундаментальні ідеї, на яких має засновуватися реалізація 

як цієї стратегії та відповідного напряму державної політики України. 

Враховуючи те, що державна політика у сфері європейської інтеграції України 

є напрямом саме зовнішньої політики України, то принципи, які мають бути 

покладено у основу її реалізації обов’язково мають включати загальні 

принципи зовнішньої політики України, зокрема: принцип забезпечення 

соціальної спрямованості економіки України та сталого соціально-
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економічного розвитку України; принцип зміцнення демократичних засад 

суспільного і державного життя; принцип забезпечення економічної та 

політичної незалежності Української держави, захисту її національних 

інтересів; принцип утвердження України як повноправного і авторитетного 

члена світового співтовариства; принцип поваги до прав людини та її 

основоположних свобод; принцип невтручання у внутрішні справи держав; 

принцип взаємовигідного співробітництва між державами [158]. До цього 

переліку ми також пропонуємо додати загальні принципи адміністративного 

права та принципи належного врядування, про які ми сказали раніше. 

Приєднання цих принципів до переліку принципів, які мають визначати 

реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

пов’язано із тим, що основними суб’єктами її реалізації є суб’єкти публічної 

адміністрації України, а названі дві групи принципів мають бути основною 

функціонування публічної адміністрації України європейського зразка. 

Напрями реалізації стратегії. У цьому структурному елементі стратегії 

наводяться відповідні стратегічні напрями реалізації відповідної мети стратегії. 

Якщо говорити про сферу європейської інтеграції України, то такими 

напрямами мають стати: 1) набуття повноправного членства України у 

Європейському Союзі; 2) економічна інтеграція України до ЄС; 3) політична 

інтеграція України до ЄС; 4) правова інтеграція; 5) співробітництво у сфері 

прав людини та верховенства права; 6) інтеграція у сфері безпеки; 7) 

співробітництво у сфері юстиції; 8) співробітництво у сфері свободи; 9) 

співробітництво у сфері демократії; 10) співробітництво у сферах, які 

становлять взаємний інтерес. 

Зважаючи на те, що згідно із п. 3 ст. 106 Конституції України Президент 

України представляє Українську державу у міжнародних відносинах, здійснює 

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та 

укладає міжнародні договори України [137], ми пропонуємо, аби ця 

Національна стратегія була затверджена відповідним Указом Президента 

України. 
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Наступним елементом у алгоритмі реалізації державної політики є плани. 

Що стосується державної політики у сфері європейської інтеграції України, то 

тут існує значна кількість офіційних документів, які визначають план реалізації 

цього напряму державної політики України. Якщо говорити конкретніше, то 

йдеться про: Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки та 

сприяння імплементації Угоди про асоціацію [145]; Указ Президента України 

«Питання європейської та євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 

155/2019 [137], а також постанову Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 

2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [151]. Фактично, всі ці 

офіційні документи є планами, які, у тому числі, визначають порядок реалізації 

завдань державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

На наш погляд, повинен має бути лише один нормативно-правовий акт, 

який має визначати план реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. Із цієї логіки виходять інші стратегії, які нині прийняті в 

Україні [178, 179, 180]. Інакше кажучи, має бути національна стратегія, яка є 

стратегічним документом, та план реалізації стратегії, який є тактичним 

документом. Цієї ж логіки ми пропонуємо дотримуватися при реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Враховуючи те, 

що згідно з п. 1.1 ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України 

забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного 

членства України в Європейському Союзі [92], ми пропонуємо створити та 

затвердити план реалізації Національної стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу на рівні постанови Уряду України. При цьому, на наш 

погляд, не варто плутати запропонований нами план реалізації Національної 

стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та план заходів з 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, який наразі затверджений 
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постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» [151]. Реалізація обох планів не 

виключає наявності у них спільних завдань. Однак у євроінтеграції України та 

державної політики у сфері європейської інтеграції України різна мета. Адже, 

як ми зазначали раніше, виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, не означає того, що 

Україна отримає статус кандидата у членство до Європейського Союзу. 

Якщо говорити про наступні етапи реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, зокрема: про етап її реалізації та про етап 

звітування про наслідки її реалізації, то можна зазначити наступне. Нормативне 

регулювання інституційного забезпечення реалізації цього напряму державної 

політики України «розпорошено» у законодавстві України. Окремі елементи 

нормативного регулювання визначені на рівні п. 5 ст. 85; ч. 2 ст. 102; п. 3 ст. 

106 та п. 1.1 ст. 116 Конституції України [92]. Значну частину нормативного 

регулювання інституційного забезпечення реалізації цього напряму державної 

політики України визначено на рівні перелічених раніше підзаконних 

нормативно-правових актів [137, 151]. 

Висловлюючи власну позицію з приводу нормативного регулювання 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, можна 

зазначити те, що фундамент інституційного забезпечення цього напряму 

державної політики України достатньо чітко визначений у Конституції 

України. Йдеться про те, що Верховна Рада України спільно з Президентом 

України формують цей напрям державної політики, а виконавча гілка влади на 

чолі з Урядом реалізують її. Таким чином, ми переконані у тому, аби 

відбувалася ефективна реалізація державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, необхідно, поряд із названими нормами Конституції 

України, прийняти Національну стратегію інтеграції України до Європейського 



116 
 

Союзу та план реалізації Національної стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу. Саме на рівні плану можна буде визначити конкретних 

виконавців завдань цього напряму зовнішньої політики України; строки 

виконання цих завдань; порядок звітування та вирішити інші організаційні 

питання. 

Що стосується звітування про реалізацію планів. На наш погляд, це 

питання можна також вирішити на рівні плану реалізації Національної стратегії 

інтеграції України до Європейського Союзу. У цьому плані слід визначити 

суб’єктів подання звітів, порядок їх подання, строки їх складання, 

періодичність звітування та інші питання. 

 

Висновок до розділу 1 

 

Дослідження питання щодо теоретико-концептуальних засад державної 

політики у сфері науки європейської інтеграції Україні дає змогу 

сформулювати наступні положення та висновки. 

1. Європейську інтеграцію, на наш погляд, варто розглядати як 

історично обумовлений, політико-правовий та соціально-економічний процес, 

існування якого обумовлене прагненням країн Європи співпрацювати із 

широкого спектру питань. 

2. Для євроінтеграції характерна низка ознак. До вже визначених 

наукою ознак євроінтеграції ми пропонуємо долучити наступні ознаки: 1) 

євроінтеграція є триваючим процесом, який не має певної кінцевої дати, з якою 

пов’язано його завершення; 2) одним із наслідків євроінтеграції стало 

створення Європейського Союзу; 3) євроінтеграція має комплексний характер, 

адже вона стосується майже всіх сфер життя держав-членів ЄС; 4) 

євроінтеграція має глибинний вплив на країни-члени ЄС і призводить до 

трансформацій у економічній, політичній, правовій, соціальній та інших 

сферах; 5) євроінтеграція має тенденцію до розширення як за рахунок країн 

Європи, так і у перспективі за рахунок інших країн; 6) євроінтеграція є 
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динамічним процесом, цілі та завдання якого постійно оновлюються та 

деталізуються. 

3. У своєму розвитку євроінтеграція пройшла наступні етапи: 1) з 1944 

р. до 1957 р. – конкретизація ідеї євроінтеграції; 2) з 1957 р. до 1986 р. – 

підписання та виконання Римських договорів; 3) з 1986 р. до 1992 р. – 

визначення подальших цілей євроінтеграції; 4) з 1992 р. – утворення та 

подальше розширення ЄС  

4. Дослідивши становлення та розвиток державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, ми дійшли висновку про те, що вона є 

основним інструментом досягнення європейської інтеграції України. Україна 

долучилася до євроінтеграції на певному етапі її розвитку у Європі. Цей напрям 

зовнішньої політики України пройшов наступні етапи розвитку: 1) з 1990 р. до 

1994 р. – етап зародження відносин України з ЄС; 2) з 1994 р. до 2014 р. – етап 

дії Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС; 3) з 2014 р. – 

етап після підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

5. Констатовано, що законодавство України не містить нормативного 

визначення як загальної категорії «державна політика», так і похідної від неї 

категорії «державна політика у сфері європейської інтеграції України». Наукова 

література також не містить єдиного підходу до розуміння цих категорій. На 

наш погляд, державна політика України у сфері європейської інтеграції – це 

стратегія і тактика діяльності держави у сфері європейської інтеграції, що 

відповідає національним інтересам та міжнародним стандартам. 

6. З’ясовано, що провідна роль у правовому регулювання державної 

політики у сфері європейської інтеграції України належить саме 

адміністративному праву України. Адміністративно-правове забезпечення 

цього напряму державної політики України виявляється у регулюванні 

нормами адміністративного права України, насамперед порядку здійснення 

своїх функцій суб’єктами публічної адміністрації України у цій сфері. Крім 
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того, норми адміністративного права визначають порядок взаємодії органів 

публічної адміністрації з інституціями громадянського суспільства та 

приватними особами під час реалізації державної політики України у сфері 

європейської інтеграції. 

7. Доведено, що державна політика у сфері європейської інтеграції 

України, як і будь-який інший напрям державної політики, має внутрішню 

будову, що складається із взаємозалежних елементів, взаємодія, яких приводить 

до динаміки (реалізації) цього напряму зовнішньої політики України. До таких 

елементів належать насамперед мета, принципи та завдання державної політики 

у сфері європейської інтеграції України. 

8. Обґрунтовано необхідність розмежування мети європейської 

інтеграції України та мети державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Метою європейської інтеграції України є багатовекторне 

співробітництво між Україною та Європейським Союзом у політичній, 

економічній, правовій та інших сферах. Центральною метою державної 

політики України у цій сфері є отримання Україною повноправного членства у 

Європейському Союзі. 

9. Визначена система принципів державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Вона складається із: а) принципів, які 

визначають зміст державної політики у сфері європейської інтеграції України 

та б) принципів, що є орієнтирами для публічної адміністрації України у 

процесі фактичної реалізації цього напряму державної політики України. 

10. Конкретизовано завдання державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. До їх переліку належать: 1) набуття повноправного членства 

України у Європейському Союзі; 2) економічна інтеграція України до ЄС; 

3) політична інтеграція України до ЄС; 4) правова інтеграція; 5) 

співробітництво у сфері прав людини та верховенства права; 6) інтеграція у 

сфері безпеки; 7) співробітництво у сфері юстиції; 8) співробітництво у сфері 

свободи; 9) співробітництво у сфері демократії; 10) співробітництво у сферах, 

які становлять взаємний інтерес. 
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11. Адміністративно-правові норми, які є юридичною основою реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, закріплюються у 

відповідних джерелах адміністративного права. До переліку джерел 

адміністративного права, які регулюють цей напрям зовнішньої політики 

України, належать: 1) джерела міжнародного права та права ЄС: а) Угода про 

асоціацію та Додатки до неї; б) юридичні акти ЄС як джерела для 

правотворчості суб’єктів публічної адміністрації України; в) Порядок денний 

асоціації Україна – ЄС як джерело для підготовки та сприяння імплементації 

Угоди про асоціацію; 2) джерела національного законодавства України: а) 

Конституція України; б) закони України; в) акти Президента України; г) акти 

Верховної Ради України; д) акти Кабінету Міністрів України. 

12. З’ясовано, що реалізація державної політики у сфері європейської 

інтеграції України здійснюється на підставі чіткого алгоритму: стратегія → 

план → реалізація плану → звітування про результати реалізації плану. Кожен 

із етапів реалізації цього напряму державної політики повинен мати відповідне 

правове регулювання за рахунок норм публічного (адміністративного) права. 

Наразі у цьому логічному ланцюгу відсутня стратегія реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Ми пропонуємо прийняти 

Національну стратегію інтеграції України до Європейського Союзу, яка має 

стати «точкою відліку» у реалізації цього напряму зовнішньої політики 

України. Ця стратегія має містити наступні обов’язкові структурні елементи: 1) 

загальна частина; 2) мета стратегії; 3) принципи; 4) напрями реалізації стратегії. 

Пропонуємо, аби названа Національна стратегія була затверджена Указом 

Президента України. 

13. Поряд із названою Національною стратегією ми пропонуємо 

розробити та прийняти на рівні постанови Уряду України план реалізації 

Національної стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Він 

повинен визначити: коло виконавців цього напряму державної політики; їх 

компетенцію; завдання із реалізації відповідного напряму державної політики 

та ін. 
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РОЗДІЛ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

2.1 Сутність та зміст адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України 

 

Ефективна реалізація будь-якого напряму державної політики України 

неможлива без існування чіткого, злагодженого механізму її реалізації. Це 

повною мірою стосується державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Очевидно те, що для її ефективної реалізації також необхідний чіткий 

та злагоджений механізм. Отже, нашим завданням є визначення сутності цього 

механізму і його елементів, злагоджена взаємодія яких приводить до реалізації 

названого напряму зовнішньої політики України. 

Маємо зазначити те, що категорія «механізм реалізації державної 

політики» є передусім науковою категорією. Зважаючи на це, слід шукати 

підходи до розуміння її сутності та складових елементів саме у межах наукових 

досліджень. Аналіз вітчизняної наукової літератури дає змогу констатувати, що 

попри активне використання терміна «механізм реалізації державної політики» 

щодо окремих різновидів державної політики України, таких як: економічна 

політика, політика у сфері туризму, політика у сфері науки [50, 77, 231] тощо, 

досить мало конкретних визначень цієї категорії. Інакше кажучи, ця категорія 

використовується як загальновідома. Хоча, як показує практика, така 

загальновідомість є умовною. 

Аналіз вітчизняної наукової літератури дає змогу констатувати 

відсутність єдиного підходу до розуміння категорії «механізм реалізації 

державної політики». 
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Окремі вчені вважають, що механізм реалізації державної політики є 

різновидом політичних механізмів. Так, на думку М.О. Корнєва, механізм 

державної політики є засобом реалізації державної політики, конкретних 

завдань державного управління, сукупністю певних управлінських процедур, 

прийомів, об’єднаних на основі дотримання принципів, серед яких 

визначальними, такими, що формують їх характер, є відповідальність, 

легітимність, законність, гласність, відкритість, науковість тощо [96]. 

О. Ф. Шабаров під механізмом державної політики розуміє сукупність 

видів діяльності суб’єктів, гарантованих законом і включених у динаміку 

практично-політичних відносин, які охоплюють усі стадії розвитку та 

функціонування політичної системи [226, с. 90]. 

Л. Л. Приходенко розглядає названий механізм як практику реалізації 

управлінських процедур: розробка, прийняття та реалізація рішень; 

регулювання політичних криз і конфліктів; аналіз та оцінка результатів і 

наслідків прийнятих рішень [149, с. 10]. 

Ю. В. Ковбасюк констатує, що складовою частиною здійснення 

державної політики є визначення механізму її реалізації, що передбачає 

сукупність засобів, методів і ресурсів, які забезпечать вжиття запланованих 

заходів відповідно до поставлених завдань [50, c. 31]. 

К. В. Муравйов розглядає механізм реалізації державної політики як 

систему організаційно-правових та інших засобів і заходів, а також інституцій 

(установ, організацій тощо), якими вони втілюються (впроваджуються, 

реалізуються) у життя, спрямованих на забезпечення виконання завдань і 

досягнення цілей державно-управлінської діяльності у певні сфері [124]. 

Можна знайти і конкретніші визначення, прив’язані до тематики нашого 

дослідження. Так, М.О. Назаренко у своєму дисертаційному дослідженні 

розглядає механізм реалізації євроінтеграційної політики України як сукупність 

засобів, методів, ресурсів, що забезпечують виконання заходів, запланованих 

відповідно до поставлених завдань [125, с. 57]. Крім того, вчена пропонує 

розглядати механізм реалізації державної політики у сфері європейської 
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інтеграції України не як єдину категорію, яка визначає алгоритм реалізації 

цього напряму зовнішньої політики України, а як органічне поєднання 

політичного, економічного, правового, інформаційного та інституційно-

організаційного механізмів реалізації євроінтеграційної політики України [125, 

с. 59]. Якщо говорити конкретніше про названі механізми, то, цілком 

справедливим є зауваження вченої про те, що функціональне призначення 

політичного механізму європейської інтеграції України виявляється у 

формуванні євроінтеграційної політики; функціональне призначення 

інституційно-організаційного механізму полягає у забезпеченні інституціями, 

органами з метою організації реалізації євроінтеграційної політики; 

функціональне призначення економічного механізму зводиться до фінансового 

забезпечення реалізації євроінтеграційної політики; функціональне 

призначення правового механізму полягає у нормативно-правовому 

забезпеченні реалізації євроінтеграційної політики та функціональне 

призначення інформаційного механізму виявляється у забезпеченні відкритості 

та прозорості під час реалізації євроінтеграційної політики, проведення 

інформаційно-аналітичної діяльності в даному напрямі [125, с. 59, 60]. 

До переліку механізмів, які забезпечують реалізацію державної політики, 

окремі спеціалісти також додають: психологічний механізм, ціннісно-

орієнтаційний; соціальний механізм тощо [110, с. 188, 189]. 

Висловлюючи власне ставлення до запропонованих у вітчизняній 

науковій літературі підходів щодо розуміння категорії «механізм реалізації 

державної політики», «механізм реалізації євроінтеграційної політики України» 

та відповідних його елементів, ми все ж таки хотіли б звернути увагу на те, що 

ці підходи, скоріше, окреслюють коло складових механізму реалізації цього 

напряму зовнішньої політики України, коло умов та чинників, які впливають на 

її реалізацію. Однак наведені формулювання не наближають нас, власне, до 

самого механізму реалізації цього напряму державної політики України. Інакше 

кажучи, вони не конкретизують того, якою є мета, принципи, завдання цього 

напряму зовнішньої політики України, що необхідно зробити, аби вони 
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реалізувалися на практиці. Отже, не відкидаючи значення економічних, 

політичних, інформаційних та інших чинників на державну політику України у 

сфері європейської інтеграції, ми все ж таки хотіли акцентувати увагу на двох 

принципових, на наш погляд, моментах.  

По-перше, має бути чітка модель (механізм) реалізації цього напряму 

державної політики, а не сукупність чинників та умов, які більшою чи меншою 

мірою впливають на реалізацію державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. Саме застосування цієї моделі на практиці має привести до 

досягнення мети та завдань цього напряму зовнішньої політики України. 

По-друге, не всі із названих у науковій літературі механізмів 

євроінтеграційної політики є рівноцінними. Якщо говорити про реалізацію 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, то центральне 

місце серед економічного, політичного, інформаційного, інституційно-

організаційного та інших механізмів займає саме правовий механізм. При 

цьому йдеться не просто про правовий механізм забезпечення реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, а саме про 

адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації державної політики 

у сфері європейської інтеграції України. Підставою для віднесення правового 

механізму реалізації названого напряму зовнішньої політики України саме до 

адміністративно-правового є насамперед те, що він регулюється нормами 

публічного права. Ці публічно-правові норми регулюють управлінські 

відносини, які виникають з приводу реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України із обов’язковим залученням суб’єктів публічної 

адміністрації України. Така обставина дає змогу ідентифікувати такі публічно-

правові норми як адміністративно-правові норми. Зазначений підхід цілком 

узгоджується із науковим осмисленням предмета адміністративного права, яке 

сформувалося у вітчизняній науковій літературі. Так, на думку 

В. Б. Авер’янова, під предметом адміністративного права необхідно розуміти 

управлінські відносини, проте не всі, а лише ті, які виникли у зв’язку із 

виконанням органами публічної, насамперед державної влади, своїх виконавчо-
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розпорядчих функцій. Особливістю вказаних відносин, зазначає автор, є те, що: 

вони виникають лише внаслідок владної діяльності, діяльності від імені 

держави; в них завжди бере участь відповідний виконавчо-розпорядчий орган. 

Означені відносини виникають у різних сферах державного управління: 

економічній, соціальній, політичній, але всі вони поєднані захистом публічного 

інтересу [2, c. 81]. Аналогічну позицію займає Ю. П. Битяк, який під предметом 

адміністративного права розуміє широкий комплекс суспільних відносин, що 

виникають у зв’язку з реалізацією функцій державного управління, з приводу 

виконавчої та розпорядчої діяльності [29, с. 22]. В. К. Колпаков та 

О. В. Кузьменко під предметом адміністративного права розуміють сукупність 

правових відносин, що виникають у сфері публічного (державного і 

громадського) управління [87, c. 34]. Як ми бачимо із наведених позицій 

вітчизняних вчених, управлінські відносини, які виникають між суб’єктами 

публічної адміністрації, чітко належать до предмета адміністративного права. 

Отже, публічно-правові норми, які регулюють реалізацію державної політики у 

сфері європейської інтеграції України, є нормами адміністративного права. Ця 

обставина, на наш погляд, має принципове значення для характеристики 

правовідносин, які виникають у процесі реалізації названого напряму 

державної політики України. Загальновизнаним на рівні теорії права є 

характеристика певної групи правовідносин залежно від належності таких норм 

права до певної галузі права [110, с. 232; 196, с. 397; 202, с. 225]. Отже, якщо 

правовідносини регулюються нормами адміністративного права, вони є 

адміністративно-правовими. Таким чином, зважаючи на те, що механізм 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, з одного 

боку, регулюється нормами адміністративного права, а, з другого боку, 

правовідносини, які виникають у процесі його функціонування, є 

адміністративно-правовими, то цілком логічно визначити такий механізм саме 

як адміністративно-правовий механізм реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 
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Важливим аргументом на користь пріоритетного значення 

адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України є те, що до реалізації цього напряму зовнішньої 

політики України залучені суб’єкти публічної адміністрації України. Варто 

наголосити на тому, що суб’єкти публічної адміністрації України є 

обов’язковими учасниками адміністративно-правових відносин, які виникають 

з приводу реалізації державної політки у сфері європейської інтеграції України. 

При цьому маємо обов’язково зважати на те, що діяльність суб’єктів 

національної публічної адміністрації має здійснюватися виключно у правових 

формах. Ця вимога прямо випливає із змісту абз. 2 ст. 19 Конституції України, 

згідно із якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [92]. Очевидно те, 

що до переліку нормативних актів, які є юридичною основою діяльності 

публічної адміністрації у частині реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, варто також віднести підзаконні нормативно-

правові акти за умови того, що вони не суперечать Конституції та законам 

України. Отже, будь-яка діяльність суб’єктів публічної адміністрації України з 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України не може 

здійснюватися у позаправових формах. Інакше кажучи, суб’єкти національної 

публічної адміністрації мають реалізовувати державну політику у сфері 

європейської інтеграції України виключно у межах і у спосіб, визначений 

законодавством України. Враховуючи це, економічні, політичні, психологічні, 

інституційно-організаційні фактори впливають на діяльність суб’єктів 

публічної адміністрації України у контексті реалізації цього напряму державної 

політики лише тією мірою, якою вони нормативно закріплені на рівні 

законодавства України. Фактично, названі фактори можуть знаходити своє 

відображення у нормативно-правових актах різної юридичної сили, які 

регулюють державну політику у сфері європейської інтеграції України. Так, 

наприклад, економічні або політичні чинники можуть знайти своє 
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відображення у якості завдань державної політики у сфері європейської 

інтеграції України на рівні завдань, запропонованої нами Національної стратегії 

європейської інтеграції України. 

Повертаючись до моделі реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, маємо зазначити те, що наразі досконалої 

моделі реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції в Україні 

немає. Як справедливо наголошує у своєму дослідженні О. Ковальова: 

«…європейські прагнення України досі залишаються в основному 

стратегічними лозунгами. Реальні перетворення, здатні створити Україні 

передумови для вступу в ЄС, ще не набули необхідної інтенсивності. На 

сучасному етапі Україна не відповідає більшості критеріїв членства в 

Євросоюзі і не має справжніх перспектив досягти їх у найближчий час» [84, 

с. 7]. Враховуючи те, що разом із Україною статус країни-члена ЄС прагнуть 

отримати ще декілька пострадянських країн, варто, на наш погляд, 

проаналізувати їх досвід реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції з метою виявлення корисних для України рішень щодо побудови 

українського механізму реалізації названого напряму державної політики. У цій 

частині йдеться про такі країни, як Молдова та Грузія, які також визначили для 

себе мету набуття членства у Європейському Союзі. 

Пропонуємо почати із аналізу досвіду Молдови. Взаємодія Молдови та 

ЄС схожа на історію взаємодії України та ЄС. Подібно до України, Молдова 

підписала 28 листопада 1994 р. Угоду про партнерство та співробітництво між 

Молдовою та Європейським Союзом, яка набула юридичну силу з 01 червня 

1998 року [212]. Ця Угода до 2014 р. була юридичною основою взаємодії 

Молдови та ЄС як із країною-сусідом Європейського Союзу. Подібно до 

України, 27 червня 2014 р. Молдова підписала Угоду про асоціацію між 

Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергетики 

та їх країнами-членами, з однієї сторони, та Республікою Молдова, з іншої 

сторони [212]. За своєю структрурою та положеннями ця Угода ідентична до 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [209]. Схожими є зобов’язання, які 
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взяла на себе молдовська сторона. Йдеться про зближення між Молдовою та 

ЄС у: політичній, економічній, торгівельній сферах, сфері безпеки, культурній 

та інших сферах. Разом із тим, як випливає із офіційних заяв молдовської 

сторони, вони бачать свій шлях у ЄС не через досконале виконання вимог 

Угоди про асоціацію між Молдовою та ЄС, а через політичну волю Румунії, яка 

є країною-членом ЄС. Так, спікер Парламенту Молдови Адріан Канду зазначив: 

«Починаючи з 2017 року, в Євросоюзі відбулися істотні зміни, у тому числі 

через Brexit. ЄС стикається сьогодні з багатьма проблемами і викликами, тому і 

змінилася політика розширення Європейського Союзу шляхом прийняття 

нових членів. Потрібно бути реалістами. Ми можемо очікувати якихось 

преференцій з боку Румунії під час її головування в ЄС…» [119]. 

Отже, реалізація мети державної політики у сфері євроінтеграції 

Молдови, а саме, набуття повноправного членства у ЄС, повинно 

здійснюватися не через досконале виконання Угоди про асоціацію між 

Молдовою та ЄС, а через політичну волю Румунії, яка має сприяти входженню 

Республіки Молдова до складу Європейського Союзу. Таким чином, шукати 

певних ідей щодо вдосконалення механізму реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України у досвіді здійснення аналогічної політики 

Молдовою немає підстав. 

Тепер варто, з цією ж метою, проаналізувати євроінтеграційну політику 

Грузії. Варто зазначити, що євроінтеграційна політика Грузії відрізняється у 

етапах свого розвитку від євроінтеграційної політики України та Молдови. До 

підписання Угоди про асоціацію між Грузією та Європейським Союзом від 27 

червня 2014 р. [206] у неї, фактично, не було угоди про партнерство та 

співробітництво як це було у відносинах між Україною та ЄС [211], у 

відносинах між Молдовою та ЄС [212]. Таким чином, етап розвитку 

євроінтеграційної політики Грузії до підписання Угоди про асоціацію між 

Грузією та ЄС певним чином відрізняється від аналогічних переодів розвитку 

євроінтеграційної політики України та Молдови. Основними етапами розвитку 

взаємовідносин Грузії та Європейського Союзу у цей період є наступні події: 22 
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березня 1992 р. Грузія стає членом ОБСЄ; 04 вересня 1992 р. Грузія стає 

членом-акціонером Європейського банку реконструкції та розвитку; 27 квітня 

1999 р. Грузія стає членом Ради Європи. Важливе значення для розвитку 

взаємин Грузії та ЄС мала запроваджена ЄС 26 травня 2008 р. політика 

Східного партнерства, основною метою якої стало поглиблення 

співробітництва ЄС із шістьма країнами колишнього СРСР: Азербайджаном, 

Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною. 

Принципово новий етап розвитку відносин Грузії та ЄС почався після 

підписання Угоди про асоціацію між Грузією та Європейським Союзом від 27 

червня 2014 року [206]. Фактично, названа Угода є аналогічною до Угоди про 

асоціацію між Європейським Союзом та Республікою Молдова [207]. Вона 

також ставить перед собою мету: економічної інтеграції, політичної асоціації 

Грузії та ЄС, поглиблення торгівлі, безвізовий режим для громадян Грузії, 

співпраця у сфері безпеки тощо. 

Як і у випадку із євроінтеграційною політикою Молдови, 

євроінтеграційна політика Грузії не може запропонувати, якихось принципово 

нових раціональних пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Як і в Україні та 

Молдові, євроінтеграційна політика Грузії спрямована на виконання умов 

Угоди про асоціацію між Грузією та ЄС. Хоча, так само як Україні та Молдові, 

Грузії ніхто не гарантує того, що виконання вимог Угоди про асоціацію між 

Грузією та ЄС буде підставою для набуття нею повноправного членства у ЄС. 

Хотілося б також звернути увагу на те, що для досягнення спільної мети 

України, Молдови та Грузії є спільна перепона – це територіальна цілісність 

цих держав. В Україні існує проблема правового статусу АР Крим, ЛНР та 

ДНР. У Молдові існує проблема правового статусу Придністровської 

Молдавської Республіки. У Грузії – теж аналогічна проблема із частково 

визнаними державоподібними утвореннями Північна Осетія та Абхазія. Таким 

чином, проблема територіальної цілісності є однією із найсуттєвіших перепон 
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на шляху до досягнення цілі євроінтеграційної політики цих країн – набуття 

повноправного членства у ЄС. 

Роблячи певний поміжний висновок, ми можемо констатувати, що у 

країнах колишнього Радянського Союзу, претендентах на отримання 

повноправного членства у ЄС, євроінтеграційна політика на сучасному етапі її 

розвитку спрямована на виконання Угод про асоціацію [206, 207, 209]. При 

цьому, виконання умов таких Угод, з одного боку, не є гарантією набуття 

повноправного членства у ЄС, а, з другого боку, не наближає їх до мети 

євроінтеграційної політики – набуття повноправного членства у ЄС.  

Враховуючи сказане, необхідно шукати інші варіанти для ефективної 

побудови адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України. Певним орієнтиром у цьому плані має 

стати стратегічне планування реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Як справедливо зазначає С.О. Мосьоднз: 

«Стратегічне планування на рівні державної політики – це ключовий елемент 

стратегічного управління розвитком країни, який скеровує органи публічної 

адміністрації щодо напрямів їх діяльності та досягнення цілей розвитку країни» 

[121, с. 138]. На наш погляд, найкраще втілили модель стратегічного 

планування державної політики у своїх дослідженнях німецькі вчені. Йдеться 

про згадуваний нами раніше алгоритм реалізації державної політики: стратегія 

→ план → реалізація плану → звітування про результати реалізації плану [234, 

s. 15–17]. Вважаємо, що саме така логічна структура визначає послідовне 

втілення будь-якого напряму державної політики. Фактично це фундамент 

реалізації будь-якого напряму державної політики, у тому числі і державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Хотілося б звернути увагу на 

те, що кожен елемент цього механізму логічно пов’язаний з іншими 

елементами. Крім того, усі названі елементи механізму реалізації державної 

політику знаходяться у причинно-наслідковому зв’язку один з одним. Кожен 

попередній елемент є причиною наступного. Саме такий зв’язок забезпечує 

органічну єдність цих елементів. 



130 
 

Тепер хотілося б детальніше зупинитися на названих елементах 

механізму адміністративно-правового забезпечення державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Розпочнемо із стратегії. Одразу ж виникає 

питання про те, чому названий механізм має прочитатися саме із стратегії. 

Аналізуючи німецьку фахову літературу, можна знайти відповідь на це 

питання. Справа полягає у тому, що така структура організації реалізації 

державної політики прийшла із військової сфери. Сам термін «стратегія» – 

грецького походження і застосовувався давньогрецькими військовими для 

позначення плану дій у разу наступальної чи оборонної війни [241, s. 22]. 

Пізніше, за доби індустріалізації у Європі, цей ця ідея була запозичена у 

економічну та інші сфери, зокрема у сферу публічного управління. 

Функціональне призначення стратегії у механізмі реалізації будь-якого напряму 

державної політики полягає у комплексному закріпленні мети, принципів та 

завдань відповідного напряму державної політики. Це ж повною мірою 

стосується державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Стратегія є центральним орієнтиром при реалізації відповідного напряму 

державної політики. Вона буде братися за основу при розробці тактичних 

заходів із реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, зокрема при розробці плану реалізації стратегії на відповідний період. 

Саме на неї будуть орієнтуватися суб’єкти публічної адміністрації при 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. Саме до 

стратегії будуть звертатися суб’єкти публічної влади, наділені контролюючими 

повноваженнями, а також інститути громадянського суспільства, оцінюючи 

міру досягання мети та виконання завдань у результаті реалізації відповідного 

напряму зовнішньої політики України. Саме тому стратегія державної політики 

у сфері європейської інтеграції України має бути чітко сформульованою та 

нормативно закріпленою на рівні законодавства України. Саме тому ми у 

попередньому розділі роботи пропонували розробити і прийняти Національну 

стратегію європейської інтеграції України, яку необхідно затвердити 

відповідним указом Президента України. 
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Наступним елементом механізму реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України є план. План займає центральне місце у 

переліку тактичних заходів із реалізації будь-якого напрямку державної 

політики. Це повною мірою стосується державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Функціональне призначення плану – стати 

інструментом досягнення мети, завдань та держаної політики, які визначені на 

рівні стратегії відповідного напряму державної політики. Порівнюючи 

стратегію та плани, можна визначити наступну специфіку їх взаємодії. 

По-перше, плани мають менші за тривалістю часові межі їх реалізації, ніж 

стратегії. Як правило, плани реалізації відповідного напряму державної 

політики орієнтовані на календарний рік. Для прикладу можемо взяти «План 

заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції на 2018–2021 роки», затверджений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 272-р [160]. У свою чергу, стратегії 

мають триваліший термін їх реалізації і орієнтовані на реалізацію протягом 

трьох і більше років. 

По-друге, плани мають визначати конкретні заходи і реалізацію завдань, 

визначених на рівні стратегії відповідного напряму державної політики. Інакше 

кажучи, вони конкретніше визначають перелік заходів, які мають здійснити 

виконавці плану протягом відповідного звітного періоду. Таким чином, на рівні 

стратегії мають визначатися загальні завдання реалізації відповідного напряму 

державної політики, а на рівні планів мають визначатися ті конкретні заходи, 

які виконавці мають здійснити у процесі виконання плану за певний звітний 

період. 

По-третє, плани чітко фіксують адресата або групу адресатів тих заходів, 

які у них передбачені. Якщо порівнювати стратегію та план, то на рівні 

стратегії державної політики її виконавці визначаються достатньо загально. Як 

правило, відповідальним виконавцем є найвищий орган, який очолює систему 

виконавчої влади, зокрема Уряд. Що ж стосується планів, то тут визначається 

конкретний відповідальний виконавець або їх група. Як правило, такими 
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виконавцями є: профільні міністерства, центральні органи виконавчої влади та 

інші суб’єкти публічної адміністрації. При цьому перелік таких відповідальних 

виконавців визначає основний виконавець – Уряд. Він контролює виконання 

плану реалізації відповідної стратегії. Саме перед ним звітують відповідальні 

виконавці про результати реалізації плану за звітний період. 

Якщо говорити про державну політику у сфері європейської інтеграції 

України, то, як ми зазначали у попередньому підрозділі цієї роботи, наразі в 

Україні існують два нормативно-правових, які, фактично, є планами її 

реалізації. Йдеться про Указ Президента України «Питання європейської та 

євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 155/2019 [137], яким 

нормативно закріплений План заходів з реалізації стратегічного курсу держави 

на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору, а також про постанову Кабінету 

Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» [151], якою нормативно закріплений План заходів з виконання 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони. Ці документи de facto регулюють різні аспекти реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. У першому 

випадку йдеться про заходи, спрямовані на реалізацію стратегічного курсу 

держави на набуття повноправного членства України, зокрема у Європейському 

Союзі. У другому випадку йдеться про реалізацію державної політики у сфері 

європейської інтеграції України через виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Ми переконані у тому, що повинна існувати чітка внутрішня будова 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, яка має бути 

запорукою ефективності її реалізації. Для цього ми пропонуємо прийняти 
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Національну стратегію європейської інтеграції України, яку, виходячи із 

компетенції та кола повноважень, визначених на рівні Конституції України, має 

прийняти Президент України. У ній, як ми наголошували раніше, варто 

визначити: мету, принципи та завдання державної стратегії у сфері 

європейської інтеграції України. Для визначення тактичних заходів із реалізації 

цієї стратегії має бути прийнятий План реалізації Національної стратегії 

європейської інтеграції України, який варто затвердити на рівні постанови 

Уряду України. У цьому плані необхідно визначити: детальні заходи для 

досягнення мети та завдань названої Національної стратегії; строки виконання 

таких заходів; коло суб’єктів публічної адміністрації України, відповідальних 

за їх виконання; інструменти для контролю за ефективністю виконання таких 

заходів тощо. 

Ще одним моментом, на який хотілося б звернути увагу, аналізуючи план 

як елемент механізму реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, це те, що плани мають бути не номінальними, а реальними 

алгоритмами реалізації відповідного напряму державної політики України 

протягом звітного періоду. Про що йдеться. Плани мають відповідати реальним 

можливостям суб’єктів публічної адміністрації України щодо виконання у 

звітний період завдань із реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. Наприклад, якщо говорити про здійснення заходів із 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС, то вони мають бути 

розраховані на такий період, який дасть змогу якісно здійснити роботи із 

адаптації законодавства України до acquis communautaire. Тобто, немає потреби 

визначати занадто короткі та надмірно тривалі терміни для здійснення заходів, 

визначених у Плані реалізації Національної стратегії європейської інтеграції 

України. 

Ще одним моментом, на якому наголошують німецькі спеціалісти, є те, 

що плани варто активно адаптувати під існуючі умови, вносити у них 

відповідні зміни та доповнення [241]. Звичайно, такі зміни мають бути 

обґрунтованими та виваженими. Однак, плануючи певну діяльність, неможливо 
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врахувати усі чинники. Отже, можливі зміни плану, наприклад, у частині: 

строків виконання заходів із реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, кола суб’єктів публічної адміністрації України, залучених 

до реалізації відповідного напряму державної політики тощо. 

Наступним елементом механізму реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України є, власне, реалізація плану. У цій частині 

йдеться про багатоманітні адміністративно-правові відносини, які виникають, 

як правило, між суб’єктами публічної адміністрації України, суб’єктами 

національної публічної адміністрації та інститутами громадянського 

суспільства, суб’єктами публічної адміністрації та приватними особами з 

приводу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Ідентифікація цих суспільних відносин саме як адміністративно-правових є 

можливою з огляду на те, що загальновизнаним у вітчизняній юридичній 

літературі є підхід, згідно з яким адміністративні правовідносини як вид 

суспільних відносин поділяються на управлінські та публічно-сервісні [13, 25, 

27]. Говорячи про адміністративні правовідносини, які виникають з приводу 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, маємо 

зазначити те, що основна частина таких правовідносин є управлінськими. Ці 

правовідносини виникають між суб’єктами публічної адміністрації України та 

будуються за характерним для адміністративних правовідносин принципом, 

згідно із яким зв’язки між їх суб’єктами управлінських відносин будуються за 

принципом влади та підпорядкування [120, с. 88]. Крім управлінських відносин 

у процесі реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України 

виникають також публічно-сервісні з приводу інформування інститутів 

громадянського суспільства та приватних осіб щодо результатів європейської 

інтеграції України. Такі відносини також є адміністративно-правовими. Так, 

Р.С. Мельник до переліку суспільних відносин, які належать до предмета 

адміністративного права, зокрема, відносить: а) суспільні відносини, які 

виникають у зв’язку із забезпеченням суб’єктами публічної влади, насамперед 

публічною адміністрацією, прав і свобод людини та громадянина; б) суспільні 
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відносини у сфері взаємодії органів публічної влади з інституціями 

громадянського суспільства [120, с. 58]. Отже, відносини щодо інформування 

суб’єктами публічної адміністрації України інститутів громадянського 

суспільства та приватних осіб про результати реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України також є адміністративно-правовими. 

Таким чином, управлінські та публічно сервісні відносини, які виникають 

у процесі реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, за своєю юридичною природою є адміністративно-правовими. Цей 

момент має визначальне значення для характеристики таких суспільних 

відносин. Разом із тим, враховуючи, що окремий підрозділ нашої роботи 

присвячений дослідженню правовідносин, які виникають у контексті механізму 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, детально це питання ми пропонуємо проаналізувати далі, у межах 

відповідного підрозділу роботи. 

Останнім елементом адміністративно-правового механізму реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України є звітування про 

результати реалізації плану. Як правило, звіти бувають: проміжними та 

заключними. Таким чином, звітування може бути як за певний проміжний етап 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, так і за 

увесь період реалізації відповідного напряму державної політики України. 

Звітування – це певний підсумок, який визначає ефективність планування 

відповідного напряму державної політики України та якість тих заходів, які 

зробили суб’єкти публічної адміністрації з метою втілення її «у життя». 

Говорячи про звітування у контексті реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України, варто зазначити, що на сьогодні існує 

вісім офіційних звітів про результати реалізації цього напряму державної 

політики у контексті виконання Угоди про асоціацію [67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74]. Ці звіти готувалися спільно Віце-прем’єр-міністром з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції України, Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції та Урядовим офісом координації 
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європейської та євроатлантичної інтеграції. Хоча основна увага у названих 

звітах приділена виконанню Угоди про асоціацію, однак вони також 

розкривають загальний процес європейської інтеграції України. 

Названі нами елементи адміністративно-правового механізму реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, на наш погляд, 

утворюють її фундамент. Інакше кажучи, без існування усіх із названих 

елементів ефективна реалізація державної політики у сфері європейської 

інтеграції України неможлива. Зважаючи на це, ми пропонуємо привести 

реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції України до цієї 

логічної моделі. 

У цілому ж ми пропонуємо адміністративно-правовий механізм 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України розглядати у вузькому та широкому значеннях. У вузькому значенні 

під адміністративно-правовим механізмом забезпечення реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України варто розуміти обумовлений 

метою та завданнями цього напряму зовнішньої політики України логічний 

алгоритм її реалізації, який включає такі елементи, як: стратегія, план, 

реалізація плану та звіт про реалізацію плану державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

У широкому розумінні під адміністративно-правовим механізмом 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України ми пропонуємо розуміти органічну взаємодію названих обов’язкових 

елементів механізму реалізації цього напряму державної політики України із 

такими елементами, які є похідними або заснованими на них. До таких 

елементів необхідно віднести: адміністративно-правові відносини, які 

виникають у процесі реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України; юридичні факти, які є нормативною підставою їх 

виникнення, зміни та припинення; суб’єктів публічної адміністрації України, 

інститути громадянського суспільства та приватних осіб, які є суб’єктами 

адміністративно-правових відносин, що виникають у процесі реалізації 
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відповідного напряму зовнішньої політики України, їх права та обов’язки у 

межах цих адміністративних правовідносин, інструменти діяльності публічної 

адміністрації у цій сфері тощо. 

Говорячи про адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, не можна оминути 

увагою питання про його вдосконалення. На сьогодні вітчизняні науковці 

виробили низку пропозицій щодо його покращення. Так, В. Цитович звертає 

увагу на те, що правовий механізм повинен забезпечувати нормативне 

регулювання відносин у сфері формування і реалізації євроінтеграційної 

політики, узгодженість нормативно-правових актів всіх рівнів влади, 

встановити єдині критерії у сфері організації та проведення контролю за 

дотриманням законодавства [223, с. 136]. 

Окремі спеціалісти вважають причиною неефективного функціонування 

правового механізму державного управління брак відповідальності за 

невиконання нормативно-правових актів у сфері реалізації євроінтеграційної 

політики в Україні. Україна має слабку систему правозастосування 

(необов’язковість або селективність виконання законодавства) [128, с. 57]. 

М.О. Назаренко акцентує увагу на тому, що успішне проведення 

євроінтеграційної політики можливе лише за умов, коли цей процес 

підкріплюється сукупністю правових норм, що ефективно виконуються. Однак 

далі вчена зазначає, що нормативно-правове забезпечення реалізації 

євроінтеграційної політики в сучасних умовах є різноспрямованим, а наявна 

нормативно-правова база не відповідає викликам сьогодення [125, с. 70, 71]. 

Крім того, вона звертає увагу на ще одну важливу, на наш погляд, 

проблему. В Україні бракує внутрішньопарламентського механізму, що 

дозолив би позиції парламентського Комітету з питань європейської інтеграції 

впливати на Верховну Раду в цілому. Висновок названого Комітету фактично 

розміщується на офіційному сайті парламенту у розділі «законопроекти» та 

поширюється серед депутатів разом з висновком Головного науково-

експертного управління (перед першим читанням) чи Головного юридичного 
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управління (перед другим та третім читаннями). Жодних юридичних наслідків 

цей висновок не має, процедура його врахування у законотворчій діяльності на 

сьогодні відсутня 125, с. 71]. 

Висловлюючи власне ставлення до окреслених вченими проблем 

правового механізму євроінтеграційної політики України та шляхів їх 

вирішення, хотілося б зазначити, що ці проблеми є супутніми проблемами 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, на які 

варто звертати увагу. Однак є інша центральна, на наш погляд, проблема. Її 

суть полягає у тому, що нормативно не врегульований сам адміністративно-

правовий механізм реалізації названого напряму зовнішньої політики України. 

Враховуючи те, що він посідає центральне місце у реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, варто було б сконцентрувати 

увагу на проблемі його запровадження та створення передумов 

функціонування. На наш погляд, основними напрямами вдосконалення 

адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України мають бути: а) вдосконалення правового 

забезпечення, яке передбачає належне нормативне регулювання стратегії та 

тактики цього напряму зовнішньої політики України. Для цього необхідно 

створити та затвердити Національну стратегію європейської інтеграції України 

та План реалізації Національної стратегії європейської інтеграції України; 

б) оптимізація інституційного забезпечення цього напряму державної політики 

України, визначення порядку і процедур взаємодії суб’єктів публічної влади 

між собою у процесі формування та реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; в) створення умов для залучення до 

формування та реалізації цього напряму зовнішньої політики України 

інститутів громадянського суспільства; г) розширення переліку інструментів 

діяльності публічної адміністрації України під час реалізації цього напряму 

державної політики. Враховуючи те, що більшість із названих заходів будуть 

нами окремо досліджуватися у наступних підрозділах цієї роботи, пропонуємо 

конкретніше зупинитися на них далі. 



139 
 

2.2 Суб’єкти публічної адміністрації у системі адміністративно-

правового механізму реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України 

 

Неодмінною умовою ефективної реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України є її належне інституційне забезпечення. У 

попередньому розділі цієї роботи при аналізі нормативних засад реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України ми з’ясували те, що 

до реалізації цього напряму зовнішньої політики України залучено багато 

органів публічної влади. Так, на підставі аналізу п. 5 ст. 85; ч. 2 ст. 102; п. 3 ст. 

106 та п. 1.1 ст. 116 Конституції України [92] до переліку суб’єктів, які 

формують та реалізують державну політику у сфері європейської інтеграції 

України, ми маємо віднести: Верховну Раду України, Президента України та 

Кабінет Міністрів України. Подальший аналіз законодавства України дає змогу 

нам розширити цей перелік за рахунок Урядового офісу координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції; заступників міністрів з питань 

євроінтеграції та інших суб’єктів публічної адміністрації України. Таким 

чином, у межах цього підрозділу роботи ми спробуємо визначити компетенцію 

та повноваження органів публічної влади, насамперед суб’єктів публічної 

адміністрації, залучених до формування та реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України. 

Перед тим як перейти до аналізу компетенції та повноважень окремих 

органів публічної влади та суб’єктів публічної адміністрації України, залучених 

до формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, ми пропонуємо зупинитися на з’ясуванні питання про те, що ж ми 

вкладаємо у зміст категорії «публічна адміністрація». Від з’ясування змісту цієї 

категорії буде цілковито залежати те, кого із суб’єктів публічної влади ми 

будемо відносити до переліку суб’єктів публічної адміністрації України, а кого 

ні. 
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Аналізуючи вітчизняну юридичну літературу, ми можемо віднайти 

значну кількість наукових позицій, коли вчені намагаються обґрунтувати, що ж 

слід розуміти під категорією «публічна адміністрація». 

Так, В.Б. Авер’янов під категорією «публічна адміністрація» пропонує 

розуміти сукупність органів виконавчої влади та органів виконавчого 

самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які забезпечують 

виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські функції [4]. 

Т.О. Коломоєць, хоча і не надає чіткого визначення категорії «публічна 

адміністрація», однак окреслює коло її суб’єктів. До них вчена відносить: 

органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; Президента 

України; органи, які беруть участь в адміністративних правовідносинах 

переважно через свої апарати (наприклад, Апарат та комітети Верховної Ради 

України); органи, які беруть участь в адміністративних правовідносинах 

(наприклад, Рада національної безпеки та оборони України, Центральна 

виборча комісія України, Національний банк України) [86, с. 104]. 

Ю.А. Тихомиров та А.М. Школик вважають, що публічна адміністрація є 

сукупністю різних організацій, що виконують публічні функції, до яких 

належать органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, 

передусім – їхні виконавчі органи [203, с. 80; 229, с. 10]. 

Т.М. Кравцова та А.В. Солонар під публічною адміністрацією розуміють 

систему органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, наділені 

адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як 

інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а також сукупність цих 

адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом [99]. 

М. С. Міхровська підкреслює, що термін «публічна адміністрація» є 

симбіозом термінів «державне управління» і «місцеве самоврядування» та є 

сукупністю органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, що 

підпорядковані публічній владі, діяльність яких спрямована на виконання 

закону та реалізацію інших публічно-управлінських функцій, які можуть 
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делегуватися підприємствам, установам та організаціям, та будь-які інші 

суб’єкти, що здійснюють функції публічного управління, які своєю діяльністю 

забезпечують права та свободи людини і громадянина [118]. 

Можна навести й інші приклади. Існування такого широкого переліку 

підходів до розуміння категорії «публічна адміністрація» у науковій літературі 

насамперед пояснюється складністю цього явища. Адже, якби можна було 

просто дати її визначення, у науковій літературі не існувало б такого 

різноманіття підходів до тлумачення сутності цієї категорії. 

Певне розуміння категорії «публічна адміністрація» надав Верховний Суд 

України. У постанові Великої Палати Верховного Суду від 13 лютого 2019 р. у 

справі № 233/4308/17 Верховний Суд розтлумачив категорію «публічна 

адміністрація». Під поняттям «публічна адміністрація», на його думку, слід 

розуміти систему органів державної виконавчої влади та виконавчих органів 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та інші 

суб’єкти, наділені адміністративно-управлінськими функціями, які діють з 

метою забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а 

також сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, 

встановлених законом [147]. 

Слід підкреслити, що на рівні законодавства України категорія «публічна 

адміністрація» не визначена. Однак її сутність можна розкрити через дотичну 

категорію «публічна служба», яка нормативно визначена у п. 17 ст. 4 КАС 

України. Так, під «публічною службою» необхідно розуміти діяльність на 

державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійну 

діяльність суддів, прокурорів, військову службу, альтернативну (невійськову) 

службу, іншу державну службу, патронатну службу в державних органах, 

службу в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування [85]. 

На наш погляд, найбільш обґрунтованим є підхід до розуміння категорії 

«публічна адміністрація», який запропонував С.О. Мосьондз. Так, вчений 

вважає, що публічна адміністрація як правова категорія має два виміри: 
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функціональний і організаційно-структурний [121]. Розглянемо конкретніше 

кожен із названих вимірів публічної адміністрації, які запропоновані вченим. 

Почнемо із функціонального виміру. Як зазначає вчений: «При 

функціональному підході − це діяльність відповідних структурних утворень з 

виконання функцій, спрямованих на реалізацію публічного інтересу. Таким 

інтересом в українському праві визнається інтерес соціальної спільності, що 

легалізований і задоволений державою» [121, с. 182]. Якщо говорити про сферу 

європейської інтеграції України, то публічних інтересів приватних осіб у цій 

сфері досить багато. Центральне місце у їх переліку займає публічний інтерес 

Українського народу щодо набуття Україною повноправного членства у 

Європейському Союзі. Таким чином, публічна адміністрація має скеровувати 

свою діяльність на реалізацію публічних інтересів Українського народу у сфері 

європейської інтеграції України. У свою чергу, ці публічні інтереси мають 

визначати мету та завдання державної політики у цій сфері, адресатом яких є 

національна публічна адміністрація. 

Другий вимір публічної адміністрації – організаційно-структурний. Як 

зазначає вчений: «При організаційно-структурному підході публічна 

адміністрація − це сукупність органів, які утворюються для здійснення 

публічної влади. В українському праві публічною владою визнається: 

а) влада народу як безпосереднє народовладдя; 

б) державна влада – законодавча, виконавча, судова; 

в) місцеве самоврядування. Публічну владу в Україні здійснюють як 

органи державної влади, так і органи місцевого самоврядування» [121, с. 182, 

183]. Таким чином, якщо дивитися на публічну адміністрацію з цього ракурсу, 

вона буде мати вигляд системи органів публічної влади, які утворюються та 

здійснюють свою діяльність для реалізації публічного інтересу. Якщо 

застосувати цей підхід до державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, то ми маємо визначити систему органів публічної влади, які 

реалізують відповідний напрям державної політики України. 
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Окреслюючи коло суб’єктів публічної адміністрації, залучених до 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, ми 

маємо очевидно звернути увагу на важливу обставину, про яку досить чітко 

сказав у своїх дослідженнях Р.С. Мельник. Так, вчений говорить: «Публічна 

адміністрація є узагальнюючим терміном, що об’єднує у собі суб’єктів, 

головним завданням яких є виконання Конституції та законів України» [116, 

с. 41]. Далі вчений справедливо зазначає, що до суб’єктів публічної 

адміністрації необхідно віднести насамперед: 1) органи виконавчої влади; 2) 

органи місцевого самоврядування; 3) суб’єктів делегованих повноважень (у разі 

коли вони виконують функції органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування) [116, с. 41]. До цього переліку ми маємо додати органи влади 

АР Крим, які також є суб’єктами публічної адміністрації України. Отже, органи 

виконавчої влади, органи влади АР Крим, органи місцевого самоврядування та 

приватні особи – суб’єкти делегованих повноважень є тими суб’єктами, яких 

чітко можна віднести до суб’єктів національної публічної адміністрації. 

Однак специфіка публічного адміністрування виявляється у тому, що, у 

певних випадках, до його здійснення залучаються: Парламент України, 

Президент України, судова гілка влади, а також інші органи публічної влади, 

наприклад, прокуратура України. Це відбувається, не зважаючи на те, що 

основною діяльністю Верховної Ради України є законотворча діяльність, а 

основною діяльністю судової гілки влади – здійснення правосуддя тощо. Отже, 

що стосується цих органів публічної влади, то ми не маємо підстав відносити їх 

до переліку суб’єктів публічної адміністрації, адже публічне адміністрування 

не є їх профільною діяльністю, однак ми маємо обов’язково зважати на те, що 

вони також залучаються до публічного адміністрування. Цю обставину ми 

маємо обов’язково враховувати у нашому дослідженні. 

На наш погляд, заслуговує на увагу ще одна важлива думка 

Р.С. Мельника. Вчений зазначає: «Регулювання порядку реалізації публічного 

інтересу суб’єктами публічної влади переважно здійснюється за нормами 

адміністративного права» [116, с. 38]. Хочемо акцентувати увагу на тому, що 
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йдеться не тільки про суб’єктів національної публічної адміністрації, а про 

суб’єктів публічної влади у цілому. На цю обставину ми також маємо зважати 

при проведені нашого дослідження. 

Аналіз суб’єктів публічної влади, залучених до формування та реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції ми б хотіли почати із 

Парламенту України. Згідно з п. 5 ст. 85 Конституції України до повноважень 

Верховної Ради України належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої 

політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного 

членства України в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору [92]. Доцільно зазначити те, що така 

конкретика щодо участі Верховної Ради України у здійснені державної 

політики у сфері європейської інтеграції України з’явилася відносно недавно, а 

саме 07 лютого 2019 р., після внесення змін до Основного Закону України. 

Аналіз законодавства України дає змогу назвати наступний перелік 

повноважень Верховної Ради України у контексті формування державної 

політики у сфері європейської інтеграції України: 

• визначення засад реалізації стратегічного курсу держави на набуття 

повноправного членства України в Європейському Союзі. Це повноваження 

Верховної Ради України прямо випливає із аналізу п. 5 ст. 85 Конституції 

України [92]; 

• ратифікація, приєднання до міжнародного договору, прийняття тексту 

міжнародного договору та додатків до нього, а також затвердження змін та 

доповнень до міжнародного договору з питань співробітництва України із 

Європейським Союзом. Звичайно, це також передбачає повноваження 

Парламенту України щодо денонсації міжнародних договорів України у сфері 

співробітництва із ЄС. Варто звернути увагу на те, що це повноваження 

Верховної Ради України на сьогодні важливе з позиції того, що Указом 

Президента України «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції» від 

20 квітня 2019 р. № 155/2019 передбачено завдання до грудня 2019 р. 

забезпечити розроблення з урахуванням поточного стану співробітництва 
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пропозицій щодо перегляду Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом 

України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, та їх обговорення зі стороною ЄС 

[137]. Очевидно те, що такі зміни до Угоди про асоціацію також будуть 

затверджуватися Парламентом України; 

• прийняття законів України. Це повноваження є центральним 

повноваженням Верховної Ради України. Приблизне коло питань, із яких 

Верховна Рада України може приймати закони України, окреслено у ст. 85 

Конституції України [92]. Для нас це повноваження Верховної Ради України 

важливе тим, що адаптація законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу передбачає створення не тільки нових підзаконних 

нормативно-правових актів, а й також внесення змін і доповнень у чинні 

підзаконні нормативно-правові акти та внесення змін та доповнень у чинні 

закони України і прийняття нових законів України. Таким чином, це 

повноваження Парламенту України є також важливою складовою європейської 

інтеграції України, адаптації її законодавства до законодавства ЄС; 

• установчі повноваження Верховної Ради України та вирішення 

кадрових питань. У цьому контексті, на наш погляд, варто говорити про: 

а) формування Верховною Радою України спільно із Президентом України 

складу Уряду України, адже саме Уряд буде реалізовувати державну політику у 

сфері європейської інтеграції України та б) формування і затвердження складу 

та предмета відання комітетів Верховної Ради України, у тому числі і комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції; 

• парламентський контроль. Здійснюючи на підставі п. 33 ст. 85 

Конституції України [92] парламентський контроль, Верховна Рада України 

може отримати уявлення про ефективність реалізації державної політики 

України у сфері європейської інтеграції; 

• транскордонне та міжрегіональне співробітництво Верховної Ради 

України з інституціями ЄС та країн-членів ЄС. Таке співробітництво є 
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важливою складовою державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Адже саме політичний діалог між офіційними представниками ЄС та 

України є передумовою для просування України до стратегічної мети 

державної політики у сфері європейської інтеграції України – отримання 

Україною повноправного членства у Європейському Союзі. 

У складі Верховної Ради України функціонує Комітет Верховної Ради 

України з питань європейської інтеграції. Його правовий статус, компетенція та 

повноваження визначені Законом України «Про комітети Верховної Ради 

України» від 04 квітня 1995 р. [170], а також конкретизовані постановою 

Верховної Ради України від 04 грудня 2014 р. № 22-VIII «Про перелік, 

кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України 

восьмого скликання» [174]. Згідно з п. 7 названої постанови Парламенту 

України Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції має 

наступний предмет відання: 1) участь України в міжнародних інтеграційних 

процесах, пов’язаних з діяльністю Європейського Союзу (ЄС); 2) адаптація 

українського законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС), 

забезпечення його відповідності зобов’язанням України у рамках Ради Європи 

(РЄ); 3) оцінка відповідності законопроєктів міжнародно-правовим 

зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції; 4) державна політика у 

сфері європейської інтеграції; 5) забезпечення міжпарламентських зв’язків у 

рамках співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС), 

Західноєвропейським Союзом (ЗЄС); 6) координація програм технічної 

допомоги Європейського Союзу (ЄС) Верховній Раді України та спеціальних 

навчальних програм; 7) надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів 

України з Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами 

(ратифікація, приєднання до міжнародного договору, прийняття тексту 

міжнародного договору), денонсація зазначених міжнародних договорів 

України; 8) транскордонне та міжрегіональне співробітництво з країнами 

Європейського Союзу (ЄС) [174]. Фактично, цей комітет Верховної Ради 

України, як і будь-який інший комітет Парламенту України, здійснює, згідно зі 
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ст. 11 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 04 квітня 

1995 р. [170]: 1) законопроєктну; 2) організаційну та 3) контрольну функції з 

питань, які віднесені до його предмета відання. 

Цікавим, на наш погляд, є окремі формулювання предмета відання 

Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, які 

використані у чинній нині постанові Верховної Ради України від 04 грудня 

2014 р. № 22-VIII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України восьмого скликання» [174]. Справа полягає у тому, що 

Указом Президента України від 21 травня 2019 р. № 303/2019 «Про дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України та призначення 

позачергових виборів» було достроково припинено повноваження Верховної 

Ради України восьмого скликання [154]. Таким чином, згадана нами постанова 

Верховної Ради України від 04 грудня 2014 р. [174] може бути з часом змінена. 

Однак формулювання, які використовуються у названій постанові Верховної 

Ради України, можуть бути використані у подальшому. Така неточність може 

призводити до плутанини у предметі відання та колі повноважень відповідного 

Комітету Верховної Ради України. Наприклад, як розуміти п.п. 4 п. 7 цієї 

постанови щодо віднесення до предмету відання Комітету Верховної Ради 

України з питань європейської інтеграції «державної політики у сфері 

європейської інтеграції» або п.п. 7 п. 7 названої постанови «надання згоди на 

обов’язковість міжнародних договорів України з Європейським Союзом (ЄС) 

та його державами-членами (ратифікація, приєднання до міжнародного 

договору, прийняття тексту міжнародного договору), денонсація зазначених 

міжнародних договорів України»? [174]. Ми переконані у тому, що такі 

формулювання названої постанови Верховної Ради України суперечать 

Конституції України, адже залучення не тільки цього комітету Верховної Ради 

України, а й Парламенту України у цілому до здійснення державної політики у 

сфері європейської інтеграції України має узгоджуватися із приписами п. 5 ст. 

85 Конституції України, згідно із якими Верховна Рада України визначає засади 

реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 
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України в Європейському Союзі [92]. Враховуючи те, що комітети Верховної 

Ради України згідно зі ст. ст. 11, 12 Закону України «Про комітети Верховної 

Ради України» від 04 квітня 1995 р. [170] здійснюють законопроєктну функцію, 

то ми б пропонували визначити таке повноваження Комітету Верховної Ради 

України з питань європейської інтеграції або його правонаступників наступним 

чином: «надає на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо засад 

державної політики у сфері європейської інтеграції України». 

Також незрозумілим є формулювання п. 7 п.п. 7 названої постанови 

Парламенту [170]. Що вкладати у зміст словосполучення «надання згоди»? Чи 

може Комітет Верховної Ради України підміняти Парламент України у 

вирішенні питань про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів 

України з Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами, а також у 

вирішенні питання про денонсацію зазначених міжнародних договорів 

України? Очевидно те, що вирішення таких питань належить до компетенції 

Верховної Ради України у цілому. Тому ми пропонуємо конкретизувати 

повноваження цього комітету і надати йому повноваження щодо підготовки на 

розгляд Парламенту України питань про: ратифікацію, приєднання до 

міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору, внесення 

змін до міжнародного договору, а також денонсацію міжнародного договору 

України з Європейським Союзом. 

Наступним суб’єктом публічної влади, який залучається до формування 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, є Президент 

України. При визначені міри його залучення до здійснення цього напряму 

державної політики України ми маємо виходити передусім із положень 

Конституції України. Так, згідно із ч. 2 ст. 102 та п. 3 ст. 106 [92] Президент 

України є, по-перше, гарантом реалізації стратегічного курсу держави на 

набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору та, по-друге, представляє державу в 

міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною 

діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України 
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[92]. Ці положення Конституції України дають нам можливість отримати певне 

уявлення про роль Президента України у реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Доцільно зазначити те, що на рівні законів 

України, фактично, більше немає спеціальних норм, які визначають залучення 

Президента України до реалізації цього напряму зовнішньої політики України. 

Разом із тим ми не можемо оминути увагою загальні норми, які містяться у 

Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 

2010 р. [158] та визначають загальні положення щодо компетенції й 

повноважень Президента України щодо реалізації будь-якого напряму 

зовнішньої та внутрішньої політики України. У цій частині йдеться про 

положення ч. 1 ст. 12 цього Закону України, згідно із яким визначення та 

реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюються на основі 

тісної взаємодії та координації зусиль Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади у цьому напрямі [158]. 

Згідно з ч. 3 ст. 12 цього ж Закону України Президент України має 

повноваження щодо звернення із щорічними і позачерговими посланнями до 

Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, в яких 

пропонується визначення, коригування засад внутрішньої і зовнішньої політики 

з урахуванням внутрішнього і зовнішнього становища України [158]. 

Останнім загальним, однак суттєвим положенням є те, що Президент 

України згідно зі ст. 13 названого Закону України разом з іншими вищими і 

центральними органами публічної влади має право здійснювати контроль за 

дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики [158]. 

Отже, якщо узагальнити наведене, то можна назвати наступні 

повноваження глави держави щодо формування та реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Президент України: 

• визначає разом із Верховною Радою України засади державної 

політики у сфері європейської інтеграції України; 
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• є гарантом реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного 

членства України в Європейському Союзі; 

• представляє державу в міжнародних відносинах, у тому числі у 

відносинах з Європейським Союзом та його офіційними представниками; 

• здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде 

переговори та укладає міжнародні договори України, у тому числі з 

Європейським Союзом та його країнами-членами; 

• вирішує кадрові питання, адже згідно із п. 12 ст. 85 Конституції 

України [92] Президент України звертається до Парламенту України із подання 

про призначення Міністра закордонних справ України; 

• звертається із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної 

Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, в яких 

пропонується визначення, коригування засад, у тому числі державної політики 

у сфері європейської інтеграції України; 

• контролює дотримання засад державної політики у названі сфері. 

Попри таке широке коло повноважень Президента України щодо 

формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України окремі питання, пов’язані із повноваженнями глави держави у цій 

сфері, залишаються недостатньо зрозумілими. Так, згідно із ч. 2 ст. 102 

Конституції України Президент України є гарантом реалізації стратегічного 

курсу України на набуття повноправного членства України в Європейському 

Союзі [92]. Однак, що ми маємо вкладати у термін «гарант»? Яким є механізм 

гарантування Президентом України цього стратегічного курсу Української 

держави? Очевидно, те. що Президент України як і будь-який орган державної 

влади та їхні посадові особи, не може і не має право здійснювати таке 

гарантування у позаправових формах. Адже цього вимагає ч. 2 ст. 19 

Конституції України, згідно із якою органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України [92]. Таким чином, таке гарантування має мати чітку правову 
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регламентацію та відповідний механізм реалізації, закріплений на рівні 

законодавства України. На наш погляд, гарантування Президентом України 

курсу на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі має 

розглядатися як його обов’язок спрямовувати державну політику у сфері 

європейської інтеграції України на досягнення цієї конкретної мети. Цей 

обов’язок повинен реалізовуватися Президентом України як на етапі 

формування цього напряму зовнішньої політики України, так і на етапі її 

реалізації, а також контрою за ефективністю її реалізації. При цьому міра 

просування України до набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі має розглядатися у якості критерію оцінки ефективності 

реалізації цього напряму зовнішньої політики України. 

Ще один недосконало врегульований на рівні законодавства України 

момент, це взаємодія Президента України із Верховною Радою України під час 

формування державної політики у сфері європейської інтеграції України. Як ми 

вже зазначали, на рівні Конституції України закріплено те, що до компетенції 

Верховної Ради України належить визначення засад реалізації стратегічного 

курсу держави на набуття повноправного членства України у Європейському 

Союзі, а до повноважень Президента України – гарантування реалізації 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі [92]. У абз. 2 ч. 3 ст. 12 Закону України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010 р. [158] визначено те, що 

Президент України спільно із Верховною Радою України здійснює визначення 

та коригування засад внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням 

внутрішнього і зовнішнього становища України. Очевидно те, що така ж 

процедура має дотримуватися при визначені чи коригуванні засад державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Таким чином, Президент 

України під час звернення із щорічними і позачерговими посланнями до 

Верховної Ради України має спільно із Парламентом України визначити та 

затвердити засади державної політики у цій сфері. Причому таке затвердження 

має відбуватися виключно у формі прийняття нового закону України або 
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внесення змін і доповнень до чинних законів, наприклад, до Закону України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», який наразі визначає засади 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Водночас виникає питання про те, що ж, власне, спільно затверджують 

Президент і Парламент України? Інакше кажучи, що ми розуміємо під 

категорією «засади державної політики»? Сам Закон України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010 р. [158] не дає дефініції 

цієї категорії. Якщо звернутися до «Словника української мови», то там цей 

термін тлумачиться як : «основа чогось; те головне, на чому ґрунтується, 

базується що-небудь» [16, с. 300]. Якщо говорити про державну політику у 

сфері європейської інтеграції України, то під засадами цього напряму 

зовнішньої політики ми маємо розуміти мету та основні умови реалізації 

євроінтеграційної політики України. Фактично, вони нормативно закріплені у ч. 

2 ст. 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 

липня 2010 р., зокрема: «забезпечення інтеграції України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в 

Європейському Союзі» [158]. Це власне ми і маємо розуміти під нормативно 

визначеними засадами державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Отже, Президент України та Верховна Рада України спільно 

визначають мету та основні умови реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Це зона їх спільної відповідальності. Однак 

визначення стратегії реалізації цих засад державної політики є повноваженням 

саме Президента України. Інакше кажучи, саме Президент України має 

розробити Національну стратегію державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, спираючись на засади цього напряму державної політики, 

які визначені спільно з Верховною Радою України. Таким чином, розробка і 

затвердження стратегії державної політики у сфері європейської інтеграції є 

зоною відповідальності Президента України. Фактично Президент України вже 

приймав аналогічні документи. У цій частині йдеться про Указ Президента 

України від 11 червня 1998 р. № 615/98 «Про затвердження Стратегії інтеграції 
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України до Європейського Союзу» [165], яким була затверджена Стратегія 

інтеграції України до Європейського Союзу. Серед останніх указів Президента 

України також є документ, який частково можна назвати стратегією реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Йдеться про Указ 

Президента України «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції» від 

20 квітня 2019 р. № 155/2019 [137]. Існування цих нормативно-правових актів є 

свідчення того, що глава держави, фактично, реалізує повноваження щодо 

створення стратегії державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Однак, враховуючи те, що Президент України не може здійснювати 

свою діяльність у позаправових формах, то необхідно, аби повноваження глави 

держави щодо створення стратегії державної політики у сфері європейської 

інтеграції України були чітко нормативно визначеними. На наш погляд, це 

повноваження Президента України можна було б нормативно визначити на 

рівні ст. 12 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». 

Тому ми пропонуємо доповнити абз. 2 ч. 3 ст. 12 цього Закону України 

наступним формулюванням: «Президент України на основі засад держаної 

політики у сфері європейської інтеграції України формує Національну 

стратегію державної політики у цій сфері, яку затверджує своїм указом». Таке 

формулювання є об’єктивно необхідним. 

Реалізація державної політики у сфері європейської інтеграції України 

здійснюється органами виконавчої влади. Серед переліку органів виконавчої 

влади ми маємо передусім зупинитися на Кабінеті Міністрів України, який є 

вищим колегіальним органом у ієрархії органів виконавчої влади України. Його 

повноваження у сфері європейської інтеграції України насамперед визначені 

п.п. 1 ст. 116 Конституції України, згідно із якою Уряд України забезпечує 

реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 

України в Європейському Союзі [92]. Це положення Конституції України має 

для нас принципове значення, а адже визначає Кабінет Міністрів України як 

суб’єкта публічної адміністрації України, який забезпечує реалізацію 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 
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Європейському Союз. Звичайно, таке забезпечення не може здійснюватися у 

позаправових формах. Адже, як і решта органів державної влади України, 

Кабінет Міністрів України функціонує на підставі та у межах і спосіб, 

визначений у законодавстві України. Чи не єдиним нормативно-правовим 

актом, який окреслює коло повноважень Уряду України у сфері реалізації будь-

якого напряму державної політики, є Закон України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» від 01 липня 2010 р. [158]. Аналіз ст. ст. 12–14 Закону 

України дає змогу виокремити наступний перелік повноважень Уряду України 

щодо реалізації, у тому числі, державної політики у сфері європейської 

інтеграції України: 

• залучається до формування засад державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; 

• забезпечує розроблення з метою реалізації засад державної політики у 

сфері європейської інтеграції України проєктів законів та інших нормативно-

правових актів; 

• проводить експертизи таких проєктів на відповідність їх засадам, 

визначеним названим Законом; 

• здійснює координацію роботи міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади та спрямування її на забезпечення реалізації засад державної 

політики у сфері європейської інтеграції України; 

• здійснює кадрову політику в межах, визначених Конституцією та 

законами України; 

• реалізує право законодавчої ініціативи та видання в межах своєї 

компетенції постанов і розпоряджень з приводу реалізації відповідного напряму 

державної політики; 

• контролює реалізацію державної політики у сфері європейської 

інтеграції України [158]. 

Такий широкий перелік повноважень дає змогу назвати Уряд України 

центральним суб’єктом публічний адміністрації України, який реалізує 

державну політику у сфері європейської інтеграції України. 



155 
 

Водночас ми б хотіли зупинитися на повноваженні Уряду щодо 

координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

та спрямування її на забезпечення реалізації засад державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Справа полягає у тому, що така координація 

не маже здійснюватися у позаправових формах. Інакше кажучи, Кабінет 

Міністрів України має видати нормативно-правовий акт, яким він, власне, і 

визначить: коло суб’єктів публічної адміністрації, які залучені до реалізації 

відповідного напряму державної політики; завдання, які ставляться перед ним 

та строки виконання таких завдань. На сьогодні таким підзаконним 

нормативно-правовим актом є постанова Кабінету Міністрів України від 25 

жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [151]. Цієї 

постановою Уряду затверджено план заходів з виконання Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Цей план, фактично, і вирішує організаційні питання щодо реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Однак, поряд із названим 

планом, існує й інший офіційний документ – Указ Президента України 

«Питання європейської та євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 

155/2019 [137], яким затверджений План заходів з реалізації стратегічного 

курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському 

Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. У питанні щодо 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України ці два 

плани перетинаються, а отже, створюють правову колізію. Вона, очевидно, має 

вирішуватися на користь раніше прийнятого акта, зокрема, на користь Указу 

Президента України «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції» від 

20 квітня 2019 р. № 155/2019 [137]. Висловлюючи власне ставлення до цієї 

ситуації, слід зазначити, що такі колізії можуть бути і у майбутньому. Адже їх 

виникнення є наслідком нечіткості формулювань законодавства України та 
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конкуренції Президента України і Кабінету Міністрів України у питанні щодо 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Вирішення цієї проблеми можливе через чітке розмежування компетенції 

Президента України та Уряду України у цій сфері. Необхідно від підкреслити, 

що первинне розмежування вже відбулося на рівні положень Конституції 

України. Так, 07 лютого 2019 р. були внесені зміни у ст. ст. 102 та 116 

Конституції України [92], яким було розмежовано компетенцію глави держави 

та Уряду у цій сфері. Однак нечіткість формулювань, які використані у цих 

статтях Основного Закону, передбачає, на наш погляд, необхідність їх 

конкретизації на рівні спеціальних законів України. Якщо Президент України 

створює стратегію державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

то Уряд має створювати та реалізовувати документ тактичного рівня, зокрема, 

план реалізації Національної стратегії європейської інтеграції України. 

Відповідну компетенцію Уряду України ми б пропонували визначити на рівні 

ст. 12 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 

липня 2010 року. 

Говорячи про реалізацію державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, не можна оминути увагою той факт, що у складі Уряду 

України є окремий член Уряду, який опікується цим напрямом зовнішньої 

політики України. Йдеться про Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України. Ця посада затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2016 р. № 296 «Про визначення 

питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та 

віце-прем’єр-міністрів України» [150]. До компетенції Віце-прем’єр-міністра з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у частині реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, згідно із названою 

постановою Уряду України належить питання: 

• зовнішніх зносин; 

• провадження зовнішньополітичної діяльності держави; 
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• проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на 

розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та інших 

зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, та проведення 

аналізу відповідних тенденцій; 

• забезпечення дипломатичними засобами захисту та зміцнення 

незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та 

непорушності державного кордону, національних інтересів; 

• сприяння входженню України до світового інформаційного простору, 

піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу 

держави як надійного і передбачуваного партнера; 

• розвитку зв’язків із закордонними українцями; 

• організації роботи з формування позиції України в сфері європейської 

інтеграції, а також координації виконання Україною зобов’язань за Угодою про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, 

з іншої сторони, та іншими міжнародними угодами і домовленостями між 

Україною та ЄС; 

• організації роботи центральних органів виконавчої влади з 

формування позиції України в органах Ради Європи; 

• представлення за рішенням Кабінету Міністрів України у Верховній 

Раді України позиції Кабінету Міністрів України щодо законопроєктів, предмет 

правового регулювання яких спрямований на виконання зобов’язань України в 

рамках Угоди про асоціацію, НАТО та Ради Європи або може істотно вплинути 

на виконання таких зобов’язань; 

• координації проведення аналізу ефективності євроінтеграційної 

політики України, результатів діяльності органів виконавчої влади, 

спрямованої на набуття Україною членства в ЄС; 

• адаптації законодавства України до законодавства ЄС, організації 

проведення моніторингу результатів роботи з такої адаптації; 
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• координації діяльності, пов’язаної із створенням ефективної системи 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

європейської інтеграції; 

• співпраці з Представництвом України при ЄС; 

• участі у забезпеченні розвитку правової бази з питань співробітництва 

України з членами міжнародного співтовариства [150] тощо. 

Таке широке коло повноважень дає змогу визначити Віце-прем’єр-

міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України як 

важливу фігуру у реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Однак варто одразу звернути увагу на те, що Віце-прем’єр-міністр з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, фактично, є 

міністром без міністерства. Варто також звернути увагу на те, що Віце-прем’єр-

міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції самостійно не 

приймає підзаконні нормативно-правові акти із профілю своєї діяльності. Він 

лише готує проєкти документів, які розглядаються та затверджуються Урядом 

України. Водночас міністри, які очолюють профільні міністерства, активно 

створюють підзаконні нормативно-правові акти, які затверджуються, як 

правило, наказами відповідних міністрів. Таким чином, Віце-прем’єр-міністр з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції має обмежене коло 

повноважень щодо формування державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. Його реальні повноваження зводяться до координації 

європейської інтеграції України та аналітично інформаційної роботи. Віце-

прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, фактично, 

є міністром без міністерства. Таким чином, ефективність його діяльності у 

межах державної політики у сфері європейської інтеграції України цілковито 

залежить від ефективності співпраці з іншими суб’єктами публічної 

адміністрації України. 

Доцільно звернути увагу на те, що у літературі лунала пропозиція щодо 

необхідності створення окремого міністерства, яке б займалося питаннями 

європейської інтеграції України [205]. На наш погляд, ця пропозиція має як 
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переваги, так і недоліки. Переваги цієї пропозиції полягають у тому, що буде 

окрема інституція на рівні міністерств, яка займатиметься реалізацією 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Недоліком є те, що 

створення цієї інституції невиправдане, зважаючи на той факт, що державна 

політики у сфері європейської інтеграція України торкається значної кількості 

сфер життєдіяльності держави і суспільства. Саме тому правильним кроком є 

те, що виконання окремих завдань державної політики у сфері європейської 

інтеграції України покладено на окремих суб’єктів національної публічної 

адміністрації, зокрема, на: профільні міністерства та спеціалізовані центральні 

органи виконавчої влади. Крім того, як видно із аналізу постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» [151], до виконання окремих завдань державної політики у 

сфері європейської інтеграції України пропонується за згодою залучити інших 

суб’єктів публічної влади, які не належать до виконавчої гілки влади. Йдеться, 

наприклад, про: Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру України, 

національні комісії та ін. Отже, створення окремого міністерства євроінтеграції 

України, на наш погляд, принципово не покращить реалізацію державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, а навпаки, додатково 

переобтяжить систему виконавчої влади України. 

Таким чином, повертаючись до аналізу компетенції та повноважень Віце-

прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, ми 

пропонуємо при аналізі подальших суб’єктів публічної адміністрації, залучених 

до реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, окремо 

дослідити те, як відбувається їх взаємодія із названим членом Уряду. 

Говорячи про Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, варто також звернути увагу на те, що поряд із ним у 

офіційних документах згадується то Офіс Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції [70, 214], то Служба Віце-прем’єр-
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міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції [63]. Відповідного 

положення про Службу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції немає. Отже, це реально існуючий допоміжний 

орган при Віце-прем’єр-міністрі з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, який не має ні нормативно визначеної компетенції, ні повноважень. 

Ця Служба, виходячи із офіційної інформації, яка міститься на сайті Віце-

прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, 

складається із: Керівника Cлужби Віце-прем’єр-міністра; заступника керівника 

Cлужби Віце-прем’єр-міністра; керівника прес-служби Віце-прем’єр-міністра; 

радника Віце-прем’єр-міністра з питань співпраці з НАТО; радника 

Віцепрем’єр-міністра з питань співпраці з ЄС; радника Віце-прем’єр-міністра з 

міжнародних питань [63]. Виходячи із положень ч. 2 ст. 19 Конституції України 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України [92]. Таким чином, діяльність 

цієї Служби не може мати позаправову форму. Вона має обов’язково бути 

врегульована на рівні законодавства України. Тому ми пропонуємо затвердити 

на рівні постанови Уряду України Положення про Службу Віце-прем’єр-

міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, де і визначити 

склад, компетенцію та повноваження цього суб’єкта публічної адміністрації 

України. 

До переліку спеціальних суб’єктів, залучених до реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, належить Урядовий офіс 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Його правовий статус, 

компетенція та коло повноважень визначено у постанові Кабінету Міністрів 

України від 04 жовтня 2017 р. № 759 «Про Урядовий офіс координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції» [182]. Передусім варто зазначити, 

що Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції має 

статус самостійного структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів 

України [182]. Фактично він здійснює організаційне, експертно-аналітичне та 
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інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції [182]. До переліку його 

повноважень у частині реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України належить: 1) розроблення та здійснення заходів з виконання 

Угоди, інших міжнародних договорів України та домовленостей між Україною 

та Європейським Союзом; 2) розробка заходів щодо співробітництва між 

Україною та Європейським Союзом, а також державами-членами 

Європейського Союзу відповідно до їх повноважень за Договором про 

функціонування Європейського Союзу; 3) здійснення заходів, спрямованих на 

адаптацію законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС); 

4) заходи з виконання міжнародних договорів України і домовленостей між 

Україною та Європейським Союзом; 5) координація діяльності двосторонніх 

органів, передбачених Угодою та іншими міжнародними договорами України; 

6) здійснення заходів щодо цільового спрямування бюджетного фінансування; 

7) залучення та використання міжнародної допомоги Європейського Союзу й 

інших донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань; 8) інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції України; 9) залучення громадян 

до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими органами 

виконавчої влади рішень з питань європейської інтеграції; 10) вирішення 

питань щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади, навчання, 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб органів місцевого самоврядування [182]. Варто зазначити, що 

покладення на Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції такого широкого кола обов’язків у частині реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України передбачає належне кадрове 

забезпечення його роботи. На жаль, кадрове забезпечення цього структурного 

підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України є недостатнім. У зв’язку із 

цим Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції не 

достатньо ефективно виконує покладені на нього обов’язки. На цю проблему 

звертав увагу у своїх дослідженнях О.С. Проневич. Так, вчений акцентував 
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увагу на необхідності співпраці Урядового офісу координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції із Міністерством юстиції України у частині 

здійснення заходів із адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 

Така співпраця, на думку науковця, обумовлена недостатнім кадровим 

забезпеченням Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції [185, с. 57]. Висловлюючи власну думку щодо пропозицій вченого, 

маємо зазначити, що такі пропозиції є цілком слушними та корисними з позиції 

ефективності здійснення адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 

Важливо звернути увагу на те, що Урядовий офіс координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції підпорядковується: Прем’єр-

міністру України, Віце-прем’єр-міністру з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції та Державному секретарю Кабінету Міністрів 

України [182]. Зважаючи на те, що Віце-прем’єр-міністр з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції, як ми зазначали раніше, є спеціально 

уповноваженим членом Уряду України, який координує роботу, зокрема, у 

сфері європейської інтеграції України, варто конкретно назвати питання, з яких 

Урядовий офіс йому підпорядковується. До переліку таких питань належать: 1) 

підготовка щоквартальних та щорічних звітів на підставі щоквартального та 

щорічного моніторингу виконання Угоди про асоціацію та домовленостей між 

Україною та ЄС; 2) забезпечення взаємодії членів двосторонніх органів 

асоціації з української сторони та організація проведення щокварталу зустрічей 

за участю Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції з представниками української сторони платформи 

громадянського суспільства Україна – ЄС; 3) розробка та підготовка 

пропозицій щодо: а) залучення і використання міжнародної допомоги, 

спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської інтеграції; б) 

удосконалення механізму розроблення та здійснення заходів у сфері 

європейської інтеграції; 4) виконання інших завдань відповідно до доручень 

Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

[182]. Таким чином, у межах названих питань відбувається взаємодія Віце-
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прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і 

Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Наступною ланкою реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України є профільні міністерства. Саме вони визначені постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» [151] відповідальними за виконання конкретних положень 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони. У Плані заходів з виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

який затверджений названою постановою Уряду визначені конкретні заходи із 

виконання названої Угоди, адресатом яких є конкретні профільні міністерства. 

Названа постанова Уряду, фактично, є чи не єдиним документом, який 

комплексно регламентує залучення профільних міністерств до реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Адже ні Закон 

України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. 

[183], ні значна кількість положень про профільні міністерства України [162] не 

містять нормативного регулювання залучення профільних міністерств до 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. У 

окремих положеннях про міністерства ми можемо віднайти згадки про окремі 

елементи названого напряму зовнішньої політики України. Так, наприклад, у п. 

13 Положення про Міністерство юстиції України міститься норма про те, що це 

міністерство здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та 

методологічне забезпечення виконання першого етапу реалізації 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу [164]. Однак назване положення є певним винятком із 
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загального правила і стосується дотичного питання до реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. 

У цілому ж взаємовідносини між профільними міністерствами та Урядом 

України у контексті реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України побудовані на принципі ієрархічного підпорядкування 

вищестоящого органу виконавчої влади нижчестоящого органу. Інакше кажучи, 

профільні міністерства виконують адресовані їм завдання постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» [151] та звітують про їх виконання перед Урядом. 

Варто звернути увагу на спеціальну посадову особу, яка введена до 

складу кожного міністерства. Йдеться про заступників міністрів з питань 

європейської інтеграції. Вони також є елементом інституційного забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Говорячи про названих посадових осіб, варто зазначити, що посади 

заступників міністрів з питань європейської інтеграції були запроваджені 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 501-р 

«Деякі питання забезпечення європейської інтеграції» [55]. На сьогодні їх 

правовий статус визначається Додатком до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» [156]. Фактично, це усі нормативно-правові акти, які визначають 

статус цих публічних службовців. До того ж ані згадане розпорядження 

Кабінету Міністрів України [55], ані названий Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України [156] не визначають кола обов’язків заступників міністрів з 

питань євроінтеграції. На наш погляд, визначити функціональне призначення 

цих публічних службовців у реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України можна, виходячи із мети запровадження цих посад. Так, у 

розпорядженні Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 501-р 

«Деякі питання забезпечення європейської інтеграції»[55], яке на сьогодні 
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втратило чинність, визначали мету запровадження цих посад при міністерствах 

наступним чином: «З метою належної реалізації положень Закону України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» у частині впровадження 

європейських стандартів у пріоритетних напрямах внутрішньої політики 

держави для забезпечення інтеграції України в європейський політичний, 

економічний, правовий простір, що є невід’ємною складовою виконання Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з 

іншої сторони…» [209]. Однак це досить загальні формулювання, які, на наш 

погляд, потребують деталізації. Одним із варіантів вирішення цієї прогалини у 

законодавстві України є прийняття спеціальної постанови Кабінету Міністрів 

України «Про заступників міністрів з питань європейської інтеграції», де 

можна було б визначити коло їх обов’язків та порядок взаємодії з іншими 

суб’єктами публічної адміністрації, залученими до реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції. 

Іншим шляхом є розповсюдження на усі міністерства України, які 

залучені до реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, практики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке 

створило у своїй структурі спеціальний самостійний структурний підрозділ – 

департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та 

європейської інтеграції. Положення про департамент міжнародного 

торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України затверджене наказом від 

24 березня 2016 р. № 502[161]. До переліку повноважень цього структурного 

підрозділу належить: 1) забезпечення і координація в межах компетенції 

виконання українською стороною зобов’язань за міжнародними договорами 

України з ЄС; 2) моніторинг торговельно-економічних відносин України та ЄС; 

3) моніторинг виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 

державами-членами, з іншої сторони, зокрема в частині реалізації режиму 
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вільної торгівлі між сторонами; 4) підготовка в межах компетенції позиції 

української сторони щодо розвитку договірних відносин з питань економічного, 

торговельного та секторального співробітництва між Україною та ЄС, а також 

безпосередня участь у відповідних переговорних процесах; 5) здійснення 

міжвідомчої координації з питань упровадження заходів щодо імплементації 

положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, пов’язаних із 

функціонуванням режиму вільної торгівлі між сторонами; 6) участь у 

встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату 

Україна – ЄС, утворених у рамках чинних міжнародних договорів, зокрема в 

рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 7) виконання функцій 

секретаріату, інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення 

діяльності української частини Комітету асоціації Україна – ЄС у 

торговельному складі; 8) координація заходів, пов’язаних з участю керівництва 

Мінекономрозвитку в діяльності органів асоціації Україна – ЄС; 9) участь у 

межах компетенції в діяльності українських частин спеціальних підкомітетів, 

секторальних діалогах, утворених Комітетом асоціації Україна – ЄС у 

торговельному складі в рамках розділу V «Економічне і галузеве 

співробітництво» Угоди про асоціацію тощо [161]. Важливо також звернути 

увагу на те, що у структурі Мінекономрозвитку України відсутня посада 

міністра з питань європейської інтеграції [200]. Департамент міжнародного 

торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції очолює 

директор департаменту [161]. Одразу ж маємо акцентуату увагу на тому, що 

такий департамент діє лише у Мінекономрозвитку України. Висловлюючи 

власне ставлення до такого досвіду Мінекономрозвитку України, слід зазначити 

про доцільність створення аналогічних департаментів в інших міністерствах 

України. Справа полягає у тому, що одна посадова особа, зокрема, заступник 

міністра з питань європейської інтеграції, не зможе самостійно виконати увесь 

обсяг робіт, які покладено на конкретне профільне міністерство у контексті 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Очевидно, що для виконання таких завдань необхідний достатній апарат із 
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кваліфікованих спеціалістів. Враховуючи це, розвиток інституту департаменту 

міжнародного співробітництва та європейської інтеграції є чудовою 

альтернативою розвитку інституту заступників міністрів з питань європейської 

інтеграції. 

Що стосується взаємодії заступників міністрів з питань європейської 

інтеграції і департаменту міжнародного торговельно-економічного 

співробітництва та європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України із Урядом України, Віце-прем’єр-міністром з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції і Урядовим офісом координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції в контексті реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, то тут варто зазначити 

наступне. По-перше, правова регламентація взаємодії заступників міністрів з 

питань європейської інтеграції відсутня. Інакше кажучи, вони не мають 

юридичних підстав самостійно взаємодіяти з іншими суб’єктами публічної 

адміністрації у контексті реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. По-друге, що стосується департаменту міжнародного 

торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, то у Положенні про цей 

структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

міститься норма про те, що цей департамент виконує функції секретаріату 

Української частини спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, у 

разі, коли головою Української частини Комісії є Прем’єр-міністр України, 

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і 

торгівлі, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України тощо [161]. Інших норм, які б визначали взаємодію цього 

департаменту із названими вище суб’єктами публічної адміністрації України 

немає. Таким чином, можна констатувати те, що заступник міністра з питань 

європейської інтеграції та названий департамент Мінекономрозвитку України 

самостійного значення як суб’єкти реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України не мають. Вони залучаються до реалізації 
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цього напряму зовнішньої політики України лише тією мірою, якою 

залучається відповідне профільне міністерство. 

До переліку суб’єктів публічної адміністрації, залучених до реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, у контексті 

виконання Угоди про асоціацію, належать також центральні органи виконавчої 

влади. Їх перелік та завдання, які визначені для цих суб’єктів публічної 

адміністрації України, нормативно закріплені у постанові Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» [151]. До переліку центральних органів виконавчої влади, які 

визначені відповідальними за виконання Угоди про асоціацію, можна віднести, 

наприклад: Національне агентство України з питань державної служби; 

Національне агентство з питань запобігання корупції; Адміністрацію 

Державної прикордонної служби України; Державну міграційну службу 

України тощо [151]. Разом із профільними міністерствами центральні органи 

виконавчої влади, як правило, виступають співвиконавцями заходів із 

виконання Угоди про асоціацію. При цьому, аналізуючи структуру останніх, не 

можна віднайти спеціальний структурний підрозділ чи посадову особу, яка б 

займалася питаннями європейської інтеграції в межах компетенції відповідного 

центрального органу виконавчої влади. Для прикладу можемо взяти Державну 

міграційну службу України. У структурі її апарату відсутній департамент чи 

відділ, який би опікувався питаннями європейської інтеграції. На наш погляд, 

якщо центральні органи виконавчої влади залучені у якості окремих суб’єктів, 

відповідальних за реалізацію окремих положень Угоди про асоціацію, то 

необхідні спеціальний підрозділ або посадова особа, яка б опікувалася 

виконанням цього завдання Уряду України. Зважаючи на те, що виконання 

завдання Уряду України у межах, визначених постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
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співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» [151], як правило, вимагає колективної роботи, залучення спеціалістів 

із різних галузей знань, ми пропонуємо у структурі кожного центрального 

органу виконавчої влади, залученого до виконання Угоди про асоціацію, 

створити відділ європейської інтеграції. Правовий статус, компетенцію, 

кадрове забезпечення такого відділу, на наш погляд, необхідно нормативно 

врегулювати на рівні постанови Кабінету Міністрів України «Про відділ 

європейської інтеграції центрального органу виконавчої влади». 

До реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

у контексті виконання Угоди про асоціацію, Уряд України пропонує, за 

власним бажанням, залучити суб’єктів публічної влади, які не входять до 

виконавчої влади. Йдеться про: Національний банк України, Службу безпеки 

України, Прокуратуру України, Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг тощо [151]. Очевидно те, що 

враховуючи значну кількість суб’єктів публічної влади, які залучені до 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, зокрема, 

у контексті виконання Угоди про асоціацію, необхідна чітка координація їх 

зусиль. Ми пропонуємо створити окремий координаційний орган на рівні 

вищих та центральних суб’єктів публічної влади України з метою координації 

їх діяльності із формування та реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Цей координаційний орган можна назвати 

«Координаційна рада європейської інтеграції України». До її складу ми 

пропонуємо залучити тих суб’єктів, які залучені до формування та реалізації 

державної політики України у сфері європейської інтеграції України. Йдеться 

про: Президента України; представників Верховної Ради України; 

представників Уряду України; представників профільних міністерств та 

центральних органів виконавчої влади, а також інших суб’єктів публічної 

влади, яких необхідно залучити до реалізації цього напряму зовнішньої 

політики України. Залучення такого широкого кола суб’єктів публічної влади 

обумовлюється тим, що європейська інтеграція України, виконання Угоди про 



170 
 

асоціацію охоплює діяльність не тільки органів виконавчої влади України, а й 

Президента України, Парламенту України та інших суб’єктів публічної влади. 

Саме тому координація їх діяльності із формування та реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України не може бути обмеженою 

координаційним органом на рівні якоїсь однієї гілки державної влади. До того 

ж нині в Україні відсутній такий координаційний орган, який би взяв на себе 

функцію координації формування та реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Наприклад, до компетенції Ради національної 

безпеки і оборони України не входять питання про координацію діяльності 

щодо формування та реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України [175]. Інші координаційні органи, наприклад, Координаційна 

ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–

2021 рр. [171] має вузьку спеціалізацію і стосується тільки окремих органів 

виконавчої влади. Отже, необхідний окремий, новий координаційний орган, 

який би зміг координувати діяльність щодо формування та реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, зокрема, Координаційна рада 

європейської інтеграції України. Правовий статус цього координаційного 

органу ми б пропонували визначити на рівні спеціального Закону «Про 

Координаційну раду з питань європейської інтеграції України». У цьому законі 

також бажано було б закріпити: функції цієї координаційної ради; її 

компетенцію; склад та структуру; порядок функціонування тощо. 

Ще одним важливим аспектом адміністративно-правового регулювання 

інституційного забезпечення реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України є взаємодія у процесі реалізації цього напряму 

державної політики органів публічної влади та інституцій громадянського 

суспільства. Нагадаємо, що суспільні відносини у сфері взаємодії органів 

публічної влади з інституціями громадянського суспільства входять до 

предмета адміністративного права [116, с. 58]. Говорячи про взаємодію 

суб’єктів публічної влади із інституціями громадянського суспільства у межах 

формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 



171 
 

України, варто зазначити, що останні вимушено виконують пасивну функцію у 

цьому процесі. Аналіз законодавства України дає змогу констатувати, що 

громадськість України, окремі інститути громадянського суспільства мають 

можливість лише отримувати інформацію про результати реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Так, наприклад, до 

компетенції Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції входить інформування громадськості з питань європейської 

інтеграції України [182]. На наш погляд, цього не достатньо, адже інститути 

громадянського суспільства мають бути активно залучені до формування та 

контролю за реалізацією державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Саме тому ми пропонуємо визначити механізм залучення інституцій 

громадянського суспільства до формування та контролю за реалізацією цього 

напряму зовнішньої політики України на рівні запропонованого нами проєкту 

спеціального Закону «Про Координаційну раду з питань європейської інтеграції 

України». 

 

2.3 Адміністративно-правові інструменти забезпечення реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України 

 

З метою виконання завдань, які покладені на суб’єктів публічної 

адміністрації України, залучених до реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, останніми використовуються різноманітні 

адміністративно-правові інструменти. «Адміністративно-правові інструменти» 

є відносно новою для науки адміністративного права категорією, а отже, і не 

достатньо дослідженою. Як справедливо звертає увагу І.В. Патерило, поняття 

«інструментів діяльності публічної адміністрації» є невідомим, оскільки 

протягом тривалого часу у межах доктрини адміністративного права 

застосовується категорія «форми державного управління», сформована ще за 

часів радянської влади, доцільність, зміст та правова спрямованість якої майже 

не ставиться під сумнів [134, с. 97]. Таким чином, поряд із орієнтованими на 
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європейську доктрину адміністративного права дослідженнями, які активно 

використовують категорію «інструменти публічного адміністрування» [13, с. 

143; 114, с. 187, 188], у вітчизняній науковій літературі адміністративно-

правового спрямування можна знайти залишки радянського підходу до 

розуміння адміністративно-правових інструментів діяльності публічної 

адміністрації. Так, Ю. І. Крегул у своїх дослідженнях ототожнює категорії: 

«форми державного управління»; «форми управління»; «форми діяльності 

органів виконавчої влади» [11, с. 272]. Вчений відстоює наукову позицію, 

згідно з якою в Україні сфера публічного управління обмежена виключно 

компетенцією та діяльністю органів виконавчої влади. Під категорією «форми 

державного управління» вчений пропонує розуміти відмінні за характером та 

наслідками способи зовнішнього вираження діяльності органів виконавчої 

влади [11, с. 273]. Аналогічного підходу дотримується Д. В. Лученко. Вчений 

розглядає категорію «форми управління» як зовнішній вияв конкретних дій, які 

здійснюються органами виконавчої влади для реалізації поставлених перед 

ними завдань [15, с. 134]. У свою чергу, Ю. М. Старілов у дослідженнях дійшов 

висновку про те, що відмінності між поняттями «форма управління», «форма 

державного управління» та «форма здійснення виконавчої влади» є 

непринциповими та визначає їх як зовнішній вираз практичної реалізації 

функцій і методів управління, управлінського впливу, конкретних дій, що 

мають місце у процесі здійснення виконавчої влади, адміністративної 

діяльності [193, с. 421–423]. 

На наш погляд, очевидним є той факт, що адміністративне право за 

радянської доби та адміністративне право за доби незалежної України 

функціонує за принципово різних умов. Саме тому об’єктивно необхідно 

ґрунтовно реформувати усі інститути адміністративного права України, у тому 

числі такий інститут Загального адміністративного права України, як інститут 

інструментів діяльності публічної адміністрації. Як справедливо зазначає Р.С. 

Мельник, «категорія «інструменти публічного адміністрування» замінила 

собою застаріле поняття «форми і методи державного управління», що є 
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свідченням орієнтації українського адміністративного права на сучасні 

європейські концепції» [114, с. 187]. Найточніше причини цих змін пояснив у 

своїх дослідженнях І. В. Патерило, який констатує те, що за період з часів 

існування радянської влади по сьогоднішній день законодавство нашої держави 

було піддано чисельним змінам, внаслідок чого було трансформовано систему 

органів та механізм публічного управління. Зважаючи на це, категорія «форма 

державного управління» повинна була набути іншого значення, відповідаючи 

новим реаліям публічного управління [134, с. 97]. Отже, заміна категорій 

«форми і методи державного управління» категорією «інструменти публічного 

адміністрування» або її аналогом «адміністративно-правові інструменти» є 

логічним наслідком розвитку адміністративного права України, наближення 

його до європейського адміністративного простору. 

Під самою ж категорією «адміністративно-правовий інструмент» ми 

пропонуємо розуміти юридичні засоби (прийоми), які використовуються 

публічною адміністрацією для здійснення регулюючого впливу на учасників 

суспільних відносин, що склалися у сфері публічного адміністрування. Таке 

визначення адміністративно-правових інструментів цілком узгоджується із їх 

функціональним призначення при регулюванні адміністративно-правових 

відносин, які виникають під час реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

У науковій літературі визначають наступні характерні риси 

адміністративно-правових інструментів: 

• вони мають публічно-правову природу; 

• суб’єкти публічного адміністрування застосовують їх у процесі свого 

функціонування; 

• порядок їх застосування регулюється нормами адміністративного 

права; 

• застосування того чи іншого інструменту обумовлено компетенцією, 

сферою і метою діяльності суб’єкта публічного адміністрування; 
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• у разі їх застосування настають юридичні наслідки і/або фактичні 

результати [114, с. 187]. 

До наведеного переліку ознак адміністративно-правових інструментів 

додають ще такі: 

• вони є зовнішнім виразом форми адміністративної діяльності 

публічної адміністрації; 

• відображають правову динаміку публічного адміністрування; 

• зумовлені реалізацією адміністративних обов’язків суб’єктів 

публічної адміністрації [13, с. 143]. 

Усім названим ознакам, безперечно, мають відповідати адміністративно-

правові інструменти, які використовує публічна адміністрація у процесі 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Варто зазначити, що категорія «адміністративно-правовий інструмент» 

об’єднує широкий перелік інструментів діяльності публічної адміністрації, які 

різняться за своєю юридичною природою та призначенням. У науковій 

літературі можна зустріти різні підходи до виокремлення видів інструментів 

діяльності публічної адміністрації. На думку Т. О. Карабіна, до основних видів 

інструментів діяльності публічної адміністрації необхідно віднести: нормативні 

акти, адміністративні акти та адміністративні договори [79, с. 164–169]. На 

думку І. В. Патерило, до різновидів інструментів діяльності публічної 

адміністрації варто віднести: підзаконні нормативно-правові акти, 

адміністративні акти, адміністративні договори, адміністративні акти-дії та 

акти-плани [134, с. 175]. Схожу систему інструментів публічного 

адміністрування можна зустріти у дослідженнях Р.С. Мельника та 

В. В. Галунька. Так, вчені до переліку інструментів публічного адміністрування 

відносять: 1) нормативно-правовий акт; 2) адміністративні акти; 3) 

адміністративні договори; 4) плани; 5) фактичні дії [13, с. 160; 114, с. 188]. До 

цього переліку Є. В. Петров додає також приватноправові інструменти [135, c. 

198]. Безперечно, арсенал адміністративно-правових інструментів, які 

використовує публічна адміністрація України у своїй діяльності, залежить від 
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специфіки тієї сфери, де вона реалізує свої повноваження. Інакше кажучи, у 

одній сфері перелік таких інструментів буде ширший, наприклад, у сфері 

державного регулювання економіки, де публічна адміністрація України поряд із 

основними інструментами публічного адміністрування може використовувати 

такі приватноправові інструменти надання послуг з водопостачанням та 

водовідведенням, через утворені нею державні (комунальні) підприємства; 

участі у функціонуванні (управлінні) акціонерними товариствами, в яких певна 

частина акцій належить державі; надання державних (комунальних) позик тощо 

[114, с. 254]. У іншій сфері публічна адміністрація буде застосовувати лише 

окремі інструменти її діяльності. У цій частині варто говорити про 

використання адміністративно-правових інструментів національною публічною 

адміністрацією України у процесі реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Наразі публічна адміністрація України 

використовує у цій сфері лише окремі інструменти своєї діяльності, такі як: 

1) нормативно-правові акти; 2) плани; 3) інформаційні акти. 

Власне, на аналізі названих адміністративно-правових інструментів 

діяльності публічної адміністрації у названій сфері ми хотіли б зупинитися 

детальніше та проаналізувати як перелічені інструменти публічного 

адміністрування, що використовуються публічною адміністрацією у процесі 

реалізації названого напряму зовнішньої політики України, так і окреслити 

перспективи розширення переліку адміністративно-правових інструментів, які 

публічна адміністрація у перспективі зможе використовувати у цій сфері. 

Перед тим як перейти до аналізу окремих адміністративно-правових 

інструментів, які використовує публічна адміністрація у процесі реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, хотілося б 

зупинитися на ще одному важливому, на наш погляд, питанні. У вітчизняній 

адміністративно-правовій літературі визначено критерії, дотримання яких є 

необхідне для суб’єктів публічної адміністрації України для правильного 

вибору адміністративно-правового інструменту, який має застосовуватися у 

конкретному випадку. До таких критеріїв належать: а) суворе дотримання 
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принципу законності (суб’єкт публічної адміністрації має діяти виключно в 

порядку та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України), іншими 

словами – обирати серед інструментів публічного адміністрування виключно ті, 

використання яких дозволяє законодавчо прописана компетенція [13, с. 144, 

145]; б) забезпечити ефективне відновлення прав, свобод і законних інтересів 

приватних осіб, публічного інтересу суспільства [13, с. 145]. До цього переліку 

ми б хотіли додати спеціальний критерій, який стосується вибору інструменту 

публічного адміністрування у частині реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Суть його зводиться до того, що вибір 

суб’єктом публічної адміністрації того чи іншого адміністративно-правового 

інструменту має узгоджуватися із метою, принципами та завданнями цього 

напряму зовнішньої політики України. Інакше кажучи, із усього переліку 

адміністративно-правових інструментів суб’єкт публічної адміністрації має 

обрати такий, який буде найефективніше сприяти досягненню мети та завдань 

цього напряму державної політики України. 

Отже, визначившись із загальними питаннями, ми можемо перейти до 

аналізу окремих адміністративно-правових інструментів реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. 

Розпочати хотілося б із нормативно-правового акта як основного, на 

сьогодні, адміністративно-правового інструменту, який використовує публічна 

адміністрація України при реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції. Варто підкреслити, що у науковій літературі адміністративно-

правового спрямування нормативно-правовим актам відводиться особлива роль 

серед переліку адміністративно-правових інструментів. Як зазначає 

В. П. Тимощук: «Основним інструментом діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації є рішення, яке може отримати форму нормативного або 

адміністративного (індивідуального) акта» [7, с. 61]. Конкретнішою є наукова 

позиція В. В. Галунька, який зазначає: «Без нормативних актів не може бути 

публічного управління як такого, водночас без них правова система держави 

втрачає своє регулювальне призначення у сфері дій публічної адміністрації» 
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[13, с. 145]. Отже, нормативно-правові акти розглядаються у переліку основних 

адміністративно-правових інструментів діяльності публічної адміністрації 

України. Дійсно, якщо говорити про державну політику у сфері європейської 

інтеграції України, то саме нормативно-правові акти, які видаються у межах 

своєї компетенції та повноважень суб’єктами публічної адміністрації України, є 

основою для реалізації відповідного напряму зовнішньої політики України. 

У цілому ми підтримуємо наукову позицію Р. С. Мельника, який під 

«нормативно-правовим актом» як інструментом публічного адміністрування 

розуміє юридичний акт, виданий суб’єктом публічного адміністрування, що 

містить у собі хоча б одну норму адміністративного права (правило поведінки) 

[114, с. 188]. Звичайно, у цьому контексті ми говоримо не про будь-які 

нормативно-правові акти, а саме про підзаконні нормативно-правові акти, адже, 

наразі, суб’єкти публічної адміністрації України позбавлені права створювати 

нові та самостійно вносити зміни у чинні закони України. Слушною видається 

також пропозиція вченого щодо необхідності впорядкування системи 

підзаконних нормативно-правових актів України за критерієм суб’єкта їх 

видання та окремої назви відповідного акта суб’єкта публічної адміністрації 

України. Так, вчений зазначає: «Доцільне … визначення чіткого переліку назв 

таких актів. Для вищого органу виконавчої влади – постанови; для центральних 

органів виконавчої влади – накази; для місцевих органів виконавчої влади – 

розпорядження; для органів місцевого самоврядування – рішення (місцеві ради) 

та розпорядження (місцевий голова); для інших юридичних осіб публічного 

права, правовий статус яких визначається нормами публічного права (державні 

підприємства, установи, організації, комунальні підприємства, благодійні 

фонди тощо) – статути» [111, с. 248, 249]. На наш погляд, така класифікація не 

має суто теоретичне значення, а передусім практичне спрямування. Вона 

допоможе чітко ідентифікувати суб’єкт видання відповідного нормативно-

правового акта та визначити місце такого нормативного акта у ієрархії 

законодавства України. Безсумнівно, таку систематизацію можна також 



178 
 

застосувати щодо нормативно-правових актів, які є юридичною основою 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

На наш погляд, не варто у контексті розгляду цього питання наводити 

перелік підзаконних нормативно-правових актів, які є юридичною основою 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, адже ми 

це робили у підрозділі 1.4 цієї роботи. Якщо говорити узагальнено, то цей 

напрям державної політики України регулюється: указами Президента України 

[137]; постановами Верховної Ради України [174]; постановами та 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України [151], актами центральних 

органів виконавчої влади [161]. 

Окремо ми б хотіли звернути увагу на те, що вітчизняна практика 

виробила такі юридичні акти, які важко віднести до якогось конкретного виду 

адміністративно-правових інструментів. Йдеться про постанову Кабінету 

Міністрів України від 18 квітня 2016 р. № 296 «Про визначення питань, що 

належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-

прем’єр-міністрів України» [150]. Цією постановою Уряду, з одного боку, 

визначена компетенція Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України, а з другого боку, вона адресована до 

конкретної особи – І.О. Климпуш-Цинцадзе, адже сама ця постанова Кабінету 

Міністрів України містить формулювання: «До компетенції Віце-прем’єр-

міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 

Климпуш-Цинцадзе І.О. належать питання…» [150]. Таким чином, виникає 

логічне питання: до якого виду адміністративно-правових інструментів 

віднести цей юридичний акт? Адже, як слушно зазначає Р.С. Мельник, 

характерною рисою нормативно-правових актів як інструментів публічного 

адміністрування є, зокрема, те, що вони неперсоніфіковані, розраховані на 

багаторазове застосування [114, с. 248]. Як ми бачимо із наведеного прикладу, 

названу постанову Уряду України важко назвати неперсоніфікованою, адже 

вона має конкретного адресата в частині визначення повноважень Віце-

прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 
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Не можна її віднести також до службового розпорядження, характерною рисою 

якого є те, що воно стосується рішення суб’єкта публічного адміністрування 

щодо його службовців або організації функціонування суб’єкта публічного 

адміністрування [114, с. 220]. Це насамперед пов’язано із тим, що у цьому 

офіційному документів визначена компетенція та повноваження Віце-прем’єр-

міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вихід із 

цієї ситуації ми вбачаємо у прийнятті Урядом України спеціальної постанови 

«Про компетенцію та повноваження Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції України», де, власне, і має бути 

визначено функції, компетенція та повноваження цього члену Кабінету 

Міністрів України і насамперед у частині його залучення до формування та 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Наступним інструментом діяльності публічної адміністрації щодо 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції є акти-плани. Як 

інструменти публічного адміністрування, вони на сьогодні досліджені мало. Чи 

не єдиним комплексним дослідженням цього адміністративно-правового 

інструменту є фундаментальні дослідження системи адміністративного права 

України, зроблені Р.С. Мельником. Пояснюючи причини незначного 

дослідження цього інструменту діяльності публічної адміністрації, вчений 

звертає увагу на те, що плани, як правило, затверджуються звичними для нас 

видами адміністративних актів, наприклад, наказами чи рішеннями органів 

місцевого самоврядування. Проте це не означає, що наказ чи розпорядження, 

яким затверджено план, поглинає останній [111, с. 249]. На думку 

Р. С. Мельника, варто говорити про одночасне існування названих актів, 

оскільки кожен із них виконує принципово різні завдання. Так, наказ чи 

розпорядження лише фіксує факт офіційного затвердження відповідного плану, 

припиняючи одразу ж свою дію. План же діє протягом значного відрізку часу, 

поширюючи свій регулюючий вплив на правовідносини, які виникнуть у 

майбутньому [111, с. 249]. Ми цілковито поділяємо наукову позицію вченого та 

розглядаємо акти-плани як важливий інструмент діяльності публічної 
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адміністрації під час реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. 

У наукові літературі виокремлюють наступні ознаки, яким має 

відповідати акт-план як інструмент публічного адміністрування: 1) приймається 

суб’єктом публічного адміністрування будь-якого ієрархічного рівня; 

2) правовою основою виступають положення законів та інших нормативно-

правових актів, що закріплюють статус відповідного суб’єкта публічного 

адміністрування; 3) спрямовані завжди у майбутнє з метою регулювання 

відносин, що виникають у сфері публічного адміністрування; 4) складаються з 

сукупності запланованих на майбутнє заходів, які перебувають між собою у 

нерозривному зв’язку; 5) містять обов’язкові часові межі, в рамках яких 

повинні бути проведені (виконані) ті чи інші заплановані заходи; 6) можуть 

являти собою спосіб вирішення суперечностей, що виникли у сфері публічного 

адміністрування як між окремими приватними особами, так і між суб’єктами 

публічного адміністрування та приватними особами; 7) отримують письмову 

форму закріплення; 8) у певному сенсі не є самостійними юридичними актами, 

оскільки затверджуються окремими рішеннями (наказом, постановою, 

розпорядженням тощо) суб’єкта публічного адміністрування [114, с. 272]. Цим 

вимогам мають відповідати акти-плани, які використовуються у якості 

адміністративно-правових інструментів під час здійснення державної політики 

у сфері європейської інтеграції України. 

Як ми зазначали раніше, серед переліку нормативних актів, що являють 

собою юридичну основу реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, є декілька актів-планів. До них належать: а) План заходів з 

реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 

України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 

договору, затверджений Указом Президента України «Питання європейської та 

євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 155/2019 [137], та б) План 

заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
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їхніми державами-членами, з іншої сторони, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» [151]. 

Говорячи про особливості використання актів-планів як адміністративно-

правових інструментів під час реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, необхідно зазначити наступні їх особливості: 

• по-перше, вони орієнтовані на досягнення результату реалізації 

державної політики України у названій сфері у майбутньому. Інакше кажучи, 

вони містять перелік заходів, виконання яких є передумовою для досягнення 

результатів у сфері європейської інтеграції України; 

• по-друге, на сьогодні перелік актів-планів у частині реалізації 

названого напряму зовнішньої політики України обмежується виключно 

планами як інструментами тактичного призначення. Як ми вже неодноразово 

звертали увагу у попередніх підрозділах цієї роботи, має бути прийнята 

Національна стратегія європейської інтеграції України, яка буде 

реалізовуватися за допомогою одного чи декількох планів реалізації названої 

Національної стратегії, що мають прийматися на відповідний строк. Таким 

чином, до переліку актів-планів у частині реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України можна буде відносити на тільки, власне, плани, 

а й стратегії як інструменти для стратегічного планування цього напряму 

державної політики України; 

• по-третє, аналіз Плану заходів з реалізації стратегічного курсу 

держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі 

та в Організації Північноатлантичного договору [137] та Плану заходів з 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони [151] дає змогу констатувати, що 

вони мають переважно внутрішньоуправлінське спрямування. Інакше кажучи, 
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вони містять обов’язкові до виконання вимоги, адресовані суб’єктам публічної 

адміністрації України, зокрема для: Кабінету Міністрів України, профільних 

міністерств, центральних органів виконавчої влади. Крім того, існують окремі 

положення названих актів-планів, до виконання яких можуть долучитися 

суб’єкти публічної влади за власним бажанням. Наприклад, Генеральна 

прокуратура України може за власною згодою долучитися до заходів з 

оновлення національної антикорупційної стратегії та державної програми з її 

виконання відповідно до п. 36 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

[151]. 

Важливим аспектом застосування актів-планів як адміністративно-

правових інструментів діяльності публічної адміністрації України є 

необхідність їх попереднього узгодження із інституціями громадянського 

суспільством та окремими приватними особами. Варто зазначити, що цей 

аспект використання такого інструменту діяльності публічної адміністрації 

України у вітчизняній літературі розкривається мало та досить поверхово. 

Водночас у німецькій юридичній літературі та законодавстві ФРН цьому 

питанню присвячено значну увагу. Справа полягає у тому, що акти-плани 

становлять потенційну небезпеку для суб’єктивних публічних прав приватних 

осіб. Саме тому у Німеччині досить давно існують жорсткі правила щодо 

затвердження планів. Так, у Законі ФРН «Про адміністративні процедури» 

міститься низка статей (ст. ст. 72–78), які визначають порядок затвердження 

актів-планів [244]. Як справедливо зазначає Р.С. Мельник: «Ця процедура є 

досить тривалою, оскільки вона передбачає проведення експертиз, слухань і, як 

правило, рішення приймається колегіальним органом. Але після проходження 

процедури затвердження плану відпадає потреба в інших рішеннях органів 

влади, особливих публічно-правових дозволах, ліцензіях, санкціях, 

узгодженнях, згодах та інших затвердженнях плану. Затвердження плану, з 

правової точки зору, врегульовує всі публічно-правові відносини між носієм 
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проекту й особами, прав та законних інтересів яких стосуватиметься втілення 

плану» [114, с. 250]. 

Повертаючись до державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, маємо зазначити, що як при підготовці Плану заходів з реалізації 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору [137], 

так і при підготовці Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

[151], жодних загальнодержавних слухань цього плану та відповідних 

обговорень не проводилося. Інакше кажучи, приватні особи та громадянське 

суспільство в Україні, яке, до речі, має бути інтелектуальним опонентом 

держави, були фактично відсторонені від процесу підготовки та затвердження 

названих планів. При цьому очевидно, що заходи, які визначені у названих 

актах-планах, стосуються не тільки суб’єктивних публічних прав приватних 

осіб, а й долі Української держави в цілому. Отже, беззаперечним є те, що 

інститути громадянського суспільства, окремі заінтересовані приватні особи 

повинні мати реальні, гарантовані законодавством України можливості 

залучатися до розробки, обговорення та контролю за виконанням як 

запропонованої нами Національної стратегії європейської інтеграції України, 

так і плану її реалізації, що мають у перспективі замінити План заходів з 

реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 

України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 

договору [137] та План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [151]. Наразі 

процедура такого залучення названих суб’єктів права на рівні законодавства 

України чітко не визначена. Вона могла б бути врегульована у 

Адміністративно-процедурному кодексі України, потреба створення якого була 

нормативно визнана, ще у 1998 р. Указом Президента України «Про заходи 
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щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» [166], або 

у активно обговорюваному нині проєкті Закону «Про адміністративну 

процедуру» [184]. Названі проєкти законів мали б врегулювати загальні для 

усіх суб’єктів публічної адміністрації України процедуру розгляду та 

затвердження планів за аналогією із досвідом Німеччини у, якій відповідні 

норми містяться у Законі ФРН «Про адміністративні процедури» [244]. Певною 

альтернативою нормативного регулювання цього питання можуть бути 

спеціальні нормативні акти, зокрема Указ Президента України «Про процедуру 

розгляду національних стратегій», який би міг закласти загальний механізм 

процедури розгляду такого виду актів-планів. Крім того, можна було б 

прийняти спеціальну постанову Кабінету Міністрів України «Про процедуру 

розгляду планів реалізації національних стратегій». Функціональне 

призначення цього нормативного акта виявлялося б у нормативному закріплені 

механізму розгляду планів реалізації національних стратегій Кабінетом 

Міністрів України. Звичайно, ці акти можна розглядати у якості тимчасових 

заходів до прийняття або Адміністративно-процедурного кодексу України, або 

Закону «Про адміністративну процедуру». Однак, як свідчить практика, 

обговорення та прийняття або першого, або другого варіанта проєкту закону є 

справою досить тривалою і може займати понад 20 років, адже ідея створення 

Адміністративно-процедурного кодексу України, як ми зазначали раніше, була 

визначена у 1998 році. Водночас державна політика у сфері європейської 

інтеграції України нині реалізується на підставі актів-планів, до обговорення та 

затвердження яких не були допущені ні інституції громадянського суспільства, 

ні заінтересовані приватні особи. 

Окремим адміністративно-правовим інструментом діяльності публічної 

адміністрації є інформаційні акти. Варто зазначити, що у вітчизняній 

юридичній літературі інформаційні акти як адміністративно-правовий 

інструмент діяльності публічної адміністрації майже не досліджені. Хоча вони 

реально існують як вид адміністративних актів – фактичних дій у багатьох 

сферах публічного управління в Україні. На сьогодні найкраще особливість цих 
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адміністративно-правових інструментів визначив В. В. Галунька. Так, вчений 

виокремлює два основних види інформаційних актів: а) інформування 

населення та б) надання довідок як інструмент публічного адміністрування 

[190, с. 183, 187, 188]. Обидва види інформаційних актів присутні під час 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, адже 

публічна адміністрація України має інформувати як Український народ про 

міру просування євроінтеграції України, так і надавати інформацію на вимогу 

приватних осіб щодо окремих аспектів реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

У межах цього дослідження ми хотіли б окремо визначити специфіку 

кожного із названих їх видів під час реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Розпочати пропонуємо із інформування 

населення про результати реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. Варто одразу ж звернути увагу на те, що законодавство 

України досить фрагментарно регулює використання цього адміністративно-

правового інструменту в частині реалізації названого напряму зовнішньої 

політики України. Так, наприклад, у підрозділ 1.3 цієї роботи ми назвали вісім 

звітів про виконання Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації [67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 74]. Фактично, ці звіти є одночасно звітами про реалізацію 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Підготовку цих 

звітів очолює Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України. Разом із тим у постанові Кабінету Міністрів України від 18 

квітня 2016 р. № 296 «Про визначення питань, що належать до компетенції 

Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України» 

[150], якою, власне, визначається компетенція цього члена Уряду України, 

нічого не сказано про підготовку ним звітів, або звітування про реалізацію 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, або виконання 

Угоди про асоціацію. Існує лише досить об’ємне формулювання «інші питання 

за відповідними напрямами діяльності» [150], у яке можна вкласти будь-що. 

Отже, de facto Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
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інтеграції України разом із Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції та Урядовим офісом координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції готують названі звіти. Водночас такі 

звіти скоріше спрямовані не на інформування населення про результати 

євроінтеграції України, а на інформування інституцій ЄС про результати 

виконання Угоди про асоціацію. Конкретнішою щодо обов’язку інформування 

громадськості про результати реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України є постанова Кабінету Міністрів України від 04 

жовтня 2017 р. № 759 «Про Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції» [182], у п. 3 якої зазначено, що Урядовий офіс 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції інформує громадськість 

з питань європейської інтеграції України. Таке формулювання включає: 

1) участь Урядового офісу у розробленні та реалізації стратегій, виконанні 

програм та інших документів з інформування громадськості та комунікації у 

сферах європейської та євроатлантичної інтеграції; 2) здійснення ним 

координації та моніторингу заходів з інформування громадськості з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції; 3) забезпечення підготовки звітів 

про виконання Угоди про асоціацію, які подаються Верховній Раді України, 

Кабінетові Міністрів України, надсилаються до Європейського Союзу та 

виносяться на розгляд громадськості [182]. 

Варто зазначити, що інформування громадськості Урядовим офісом 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції є цілком логічним, адже 

саме на нього покладено обов’язок щодо експертно-аналітичного та 

інформаційного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Така діяльність Урядового офісу 

здійснюється через щоквартальний та щорічний моніторинг виконання, 

зокрема, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також домовленостей між 

Україною та ЄС, проведення оцінки результативності виконання завдань у 

сферах європейської інтеграції та підготовку Прем’єр-міністрові України та 

Віце-прем’єр-міністрові з питань європейської євроатлантичної інтеграції 
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висновків, рекомендації та пропозиції щодо оновлення плану заходів з 

виконання Угоди про асоціацію 182]. Враховуючи це, Урядовий офіс 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції як структурний 

підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України може інформувати 

заінтересованих приватних осіб і населення України в цілому щодо реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Форми такого 

інформування можуть бути різними. Так, Р.С. Мельник зазначає, що 

інформування населення суб’єктами публічної адміністрації може 

здійснюватися через: засоби масової інформації, офіційні вебсайти, 

інформаційні стенди тощо про поточні справи, заплановані заходи та прийняті 

рішення [116, с. 84]. Якщо говорити конкретніше, то інформацію щодо 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України можна 

отримати з: 1) звітів про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

2) з спеціалізованих рубрик на сайтах: Уряду України та профільних 

міністерств [64], а також спеціалізованого сайту «Євроінтеграційний портал» 

[63], який ведеться спільно Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції та Урядовим офісом координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Варто підкреслити, що особливістю цього виду інформаційних актів є те, 

що вони, як справедливо зазначає Р.С. Мельник, «… не викликають юридичних 

наслідків, у тому числі й для приватних осіб, тож у даному випадку не виникає 

і жодних правовідносин. Фактичні дії, таким чином, викликають лише фактичні 

(реальні), а не юридичні наслідки» [114, с. 273]. Отже, інформування населення 

про результати реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України не породжує відносин між суб’єктами публічної адміністрації та 

приватними особами. 

Принципово іншим є другий вид інформаційних актів – надання довідок 

на звернення приватних осіб. Цей адміністративно-правовий інструмент 

діяльності національної публічної адміністрації у частині реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України реалізується на підставі 
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загальних положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 

13 січня 2011 р. [155] та Закону України «Про звернення громадян» від 02 

жовтня 1996 р. [167], який, власне, визначає процедуру надання такої 

інформації. Надання довідок на звернення приватних осіб із інформацією про 

результати європейської інтеграції України породжує правовідносини між 

приватними особами та публічною адміністрацією України з приводу 

виконання останньою обов’язку відповіді на звернення громадян за 

встановленою формою та у строк, визначений законодавством України. На наш 

погляд, такі інформаційні акти можна віднести до підвидів адміністративних 

актів, адже вони відповідають характерним ознакам останнього: 1) видається 

(приймається) суб’єктом публічного адміністрування; 2) спрямований на 

реалізацію норми (норм) адміністративного права; 3) має зовнішній вплив; 

4) регулює конкретний випадок (ситуацію) у сфері публічного адміністрування; 

5) його адресатом є індивідуально визначена особа або коло осіб, яке може бути 

чітко ідентифікованим; 6) викликає юридичні наслідки у вигляді встановлення 

прав і/або обов’язків для свого адресата [114, с. 222]. Ці положення дають змогу 

віднести надання довідок суб’єктами публічної адміністрації з приводу 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України саме до 

адміністративних актів. 

У загальному контексті хотілося б зазначити, що розуміння ролі та 

призначення адміністративного акта у вітчизняній юридичній науці й практиці 

та європейській юридичній науці й практиці суттєво різниться. Для вітчизняної 

юридичної науки категорія «адміністративний акт» є відносно новою. Вона 

замінила вироблену радянською наукою категорію «акт державного 

управління». Пояснюючи причини таких змін, В. В. Галунько зазначає : «… 

імплементація до європейських підходів, спонукала перейти на використання 

категорії «адміністративний акт» (наприклад, Резолюція від 28.09.1977 р. (77) 

Комітету міністрів Ради Європи врегульовує захист особи від актів 

адміністративних органів)» [13, с. 158]. Висловлюючи власне ставлення до 

таких трансформацій, маємо зазначити, що фактично йдеться про заміну однієї 
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категорії «акт державного управління» на іншу, орієнтовану на європейські лад, 

категорію «адміністративний акт». Разом із тим така заміна є суто 

термінологічно, вона не привела до глибинного реформування вітчизняного 

вчення про адміністративний акт. Приводом для таких висновків є 

фундаментальні дослідження інструментів публічного адміністрування, які 

здійснив Р. С. Мельник. Так, вчений звертає увагу на те, що у європейській 

правовій науці, зокрема у правовій науці Франції, фактично все, що виходить 

від адміністрації й має публічний характер, вважається адміністративними 

актами, які можуть бути односторонніми, двосторонніми чи багатосторонніми, 

індивідуальними та нормативними. До адміністративних актів у Франції 

відносять і адміністративні угоди [111, с. 247]. Таким чином, фактично усі 

адміністративно-правові інструменти, виходячи із розуміння європейської 

правової науки, є адміністративними актами. В Україні ж адміністративний акт 

має значно вужче змістове наповнення. Як правило, адміністративний акт 

позиціонується як протилежна парна логічна категорія до категорії 

«нормативно-правовий акт». Як справедливо зазначає В. В. Галунько: 

«Відмінність між ними полягає в тому, що адміністративні акти встановлюють, 

змінюють або припиняють конкретні адміністративні правовідносини. Вони 

відрізняються від нормативних тим, що звернені до конкретних суб’єктів 

адміністративно-правових відносин і їх дія припиняється після здійснення 

встановлених у них прав і обов’язків, тобто після одноразового їх 

застосування» [13, с. 158]. 

Окреслюючи перспективи розширення адміністративно-правових 

інструментів, які публічна адміністрація України може використовувати під час 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, маємо 

зазначити, що існують певні інструменти публічного адміністрування, які, 

виходячи із мети і завдань цього напряму зовнішньої політики України, 

використовувати недоцільно. Йдеться насамперед про приватноправові 

інструменти діяльності публічної адміністрації України. Разом із тим існують і 

інші адміністративно-правові інструменти, використання яких є доцільним. У 
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цій частині йдеться про адміністративний договір. Наразі, цей адміністративно-

правовий інструмент не використовується у процесі реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, адже ми не можемо знайти 

бодай одного прикладу його використання національною публічною 

адміністрацією під час реалізації названого напряму зовнішньої політики 

України. Окреслюючи перспективи залучення цього адміністративно-правового 

інструмент у процес реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, необхідно визначитись із функціональним призначенням 

цього інструменту публічного адміністрування. Особливість адміністративного 

договору виявляється у тому, що сторони цього договору прагнуть врегулювати 

адміністративні відносини, які виникають між ними не на підставі 

одностороннього волевиявлення, а на підставі узгодженого волевиявлення 

сторін такого договору. У розумінні адміністративного договору ми маємо 

відштовхуватися від його нормативного визначення на рівні п. 16 ст. 4 

КАС України [85]. Так, під адміністративним договором розуміється спільний 

правовий акт суб’єктів владних повноважень або правовий акт за участю 

суб’єкта владних повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх 

волеузгодженні, має форму договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, 

визначає взаємні права та обов’язки його учасників у публічно-правовій сфері і 

укладається на підставі закону: а) для розмежування компетенції чи визначення 

порядку взаємодії між суб’єктами владних повноважень; б) для делегування 

публічно-владних управлінських функцій; в) для перерозподілу або об’єднання 

бюджетних коштів у випадках, визначених законом; г) замість видання 

індивідуального акта; д) для врегулювання питань надання адміністративних 

послуг [85]. 

У теорії адміністративного права виділяють наступні види 

адміністративних договорів: а) координаційні, тобто коли договір укладається 

за участю двох непідпорядкованих один одному органів публічної 

адміністрації; б) субординаційні, тобто коли договір укладається між 

підпорядкованими один одному органами публічної адміністрації або між 
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органом публічної адміністрації та приватною особою; в) про зобов’язання, 

відповідно до яких один або кожний із суб’єктів договірних відносин 

зобов’язаний виконати певні дії (прийняти рішення тощо); г) мирові угоди, які 

мають на меті усунення непорозумінь у питаннях правового статусу 

відповідних суб’єктів або у питаннях, пов’язаних з виконанням певних 

обов’язків тощо; д) «договори обміну», відповідно до яких приватна особа бере 

на себе зобов’язання надати певну послугу в обмін на іншу послугу з боку 

органу публічної адміністрації [111, с. 252]. 

Безперечно, із усього цього арсеналу адміністративних договорів 

публічна адміністрація може обрати ті, які найкраще відповідають меті та 

завданням державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Висловлюючи власне бачення переліку таких адміністративних договорів, 

можемо віднести до їх переліку передусім координаційні та субординаційні 

адміністративні договори. Координаційні адміністративні договори, наприклад, 

у формі меморандумів про співпрацю, могли б стати основою взаємодії 

публічної адміністрації та органів місцевого самоврядування або публічної 

адміністрації та інституцій громадянського суспільства у процесі формування й 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. Крім 

того, координаційні адміністративні договори могли б стати основою для 

співпраці суб’єктів публічної адміністрації та суб’єктів публічної влади, які, з 

одного боку, не належать до виконавчої гілки державної влади, а з другого 

боку, за власним бажанням можуть долучитися до виконання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. Перелік напрямів такої взаємодії визначений у 

згадуваній нами постанові Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 

1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» [151]. Так, меморандуми про 

співпрацю могли б стати основою для співпраці щодо: 1) створення та 

забезпечення функціонування Служби судової охорони, яка передбачає спільні 

заходи Державної судової адміністрації України, Вищої ради правосуддя, 
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Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та 

Міністерства фінансів України; 2) посилення інституційної спроможності 

Національної поліції щодо протидії організованій злочинності, яка передбачає 

взаємодію Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ 

України та Служби безпеки України; 3) створення механізмів протидії 

застосуванню незаконних пристроїв несанкціонованого доступу до послуг, що 

засновані на умовному доступі або складаються з нього, яка передбачає 

співпрацю Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

та Служби безпеки України тощо [151]. 

Субординаційні договори змогли б стати основою взаємодії суб’єктів 

публічної адміністрації, які займають різне місце у ієрархії органів виконавчої 

влади. Наприклад, вони могли стати основою для взаємодії щодо окремих 

напрямів євроінтеграції: економічної, сфери транспорту, науки, безпеки, прав 

людини між профільними міністерствами та центральними органами 

виконавчої влади у межах тих напрямів виконання Угоди про асоціацію, які 

визначені у названій постанові Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 

р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [151]. 

 

2.4 Адміністративно-правові відносини у контексті механізму 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України 

 

Реалізація державної політики у сфері європейської інтеграції України 

неодмінно приводить до виникнення багатоманітних суспільних відносин. 

Ідентифікація їх як правовідносин можлива, зважаючи на загальні ознаки 



193 
 

останніх, які визначені на рівні теорії права. Так, аналіз наукової літератури дає 

змогу констатувати, що для правовідносин властиві наступні ознаки: 

– виникають на підставі норм права; 

– носять ідеологічний і вольовий характер; 

– вступ у правовідносини можливий за наявності правосуб’єктності 

(правоздатності, дієздатності та деліктоздатності) у суб’єкта права або окремих 

її елементів (хоча б однієї правоздатності); 

– вони виникають, змінюються та припиняються на підставі юридичних 

фактів; 

– їх сторони наділені суб’єктивними правами та юридичними 

обов’язками; 

– відображають правовий зв’язок сторін (уповноваженої та зобов’язаної); 

– забезпечуються у необхідних випадках державним примусом [18, с. 78; 

30, с. 7; 97, с. 66, 67; 81, c. 7; 101, c. 467; 225, с. 103; 230, c. 44]. 

Ми цілковито підтримуємо наукову позицію О. А. Моргунова, який 

визначає правовідносини як правові зв’язки, що виникають та формуються на 

підставі норми права між щонайменше двома суб’єктами права з приводу 

конкретного об’єкта [120, с. 88]. 

Правовідносини реалізуються у багатьох сферах життєдіяльності 

держави, суспільства і окремих приватних осіб. Залежно від природи норм 

права, які лежать у основі їх виникнення, зміни чи припинення, вони 

поділяються на відповідні види, зокрема: адміністративні, кримінальні, 

цивільні, трудові, сімейні, фінансові та ін. Хоча існують і інші види 

класифікації правовідносин, однак у межах нашого дослідження класифікація 

правовідносин за галузевою ознакою має принципове значення. Це пов’язано із 

тим, що, з одного боку, визначення норм права, які приводять до виникнення, 

зміни та припинення правовідносин, дає змогу дати їм коротку, проте досить 

змістовну характеристику. З другого ж боку, суб’єкти права завжди вступають 

не у абстрактні правовідносини, а у конкретні правовідносини, які регулюються 

нормами конкретної галузі права або їх сукупності. Не є винятком у цьому 
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випадку правовідносини, які виникають з приводу державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

Варто зазначити, що кожна галузева юридична наука сформулювала 

перелік ознак, які дають змогу ідентифікувати правовідносини як такі, що 

належать до відповідної галузі права. Адже від такої ідентифікації залежить 

відповідь, по-перше, на досить складне та суперечливе питання про те, що є 

предметом відповідної галузі права? Та, по-друге, відповідь на інше, тісно 

пов’язане із попереднім питання, де закінчуються межі однієї галузі права та 

починаються межі іншої галузі права? Не винятком у цьому випадку є наука 

адміністративного права, яка попри існування різноманітних поглядів на 

адміністративні правовідносини, що становлять предмет цієї галузі права все ж 

таки дала достатню кількість критеріїв для ідентифікації адміністративних 

правовідносин. 

Аналіз літератури адміністративно-правового спрямування дає змогу 

констатувати існування різноманітних позицій щодо розуміння категорії 

«адміністративні правовідносини». Так, В. Б. Авер’янов вважає, що 

адміністративні відносини – це врегульовані нормами адміністративного права 

суспільні відносини, в яких їх сторони (суб’єкти) взаємозв’язані і взаємодіють 

шляхом здійснення суб’єктивних прав і обов’язків, встановлених та 

гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами [12, с. 178]. 

В. В. Коваленко розглядає адміністративні правовідносини як відносини, 

які виникають з приводу виконання адміністративних зобов’язань публічною 

адміністрацією [105, с. 47]. 

Ю. П. Битяк вважає, що адміністративні правовідносини – це суспільні 

відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають носіями 

прав та обов’язків, врегульованих нормами адміністративного права [6, с. 44]. 

Т. О. Коломоєць адміністративно-правові відносини розглядає як 

суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, суб’єкти 

яких наділені правами і обов’язками у сфері забезпечення органами виконавчої 

влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і 
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законних інтересів фізичних і юридичних осіб [86, с. 43, 44]. Можна назвати й 

інші визначення. 

Якщо певним чином визначити спільне змістове ядро усіх наведених 

визначень адміністративних відносин, то можна дійти висновку про те, що вони 

об’єднуються навколо трьох категорій: «публічна влада», «публічний інтерес» 

та «публічне адміністрування». Як справедливо зазначає Р. С. Мельник: «… 

адміністративне право становить собою галузь права, яка тісно пов’язана з 

інститутами публічної влади, публічного інтересу та публічного 

адміністрування. Інакше кажучи, адміністративне право існує у межах названих 

категорій. Відповідно, за межами публічної влади, публічного інтересу та 

публічного адміністрування адміністративного права бути не може» [116, с. 57]. 

Отже, якщо адміністративне право існує у межах названих категорій, то і 

адміністративні відносини, які виникають на підставі норм адміністративного 

права, також мають існувати у названих межах. 

Варто зазначити, що існування різних наукових позицій щодо розуміння 

категорії «адміністративні правовідносини» не позбавляє можливості 

виокремити характерні їх ознаки, які допоможуть відмежувати їх від інших 

видів правовідносин. У цілому до основник ознак адміністративних 

правовідносин можна віднести наступні: 

• однією зі сторін завжди є носій публічно-владних повноважень 

(суб’єкт владних повноважень); 

• виникають, як правило, в особливих сферах життєдіяльності 

суспільства – публічній адміністрації (державному управлінні і місцевому 

самоврядуванні), і насамперед у зв’язку зі здійсненням органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування своїх управлінських функцій; 

• єдиновольовий (односторонній) характер виникнення, тобто 

можливість виникнення за ініціативою будь-якої зі сторін, при цьому згода або 

бажання іншої сторони, як правило, не є обов’язковою умовою їх виникнення; 

більш того, адміністративні правовідносини можуть виникати всупереч 
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бажанню іншої сторони (наприклад, коли іншою стороною є підпорядкований 

орган); 

• підпорядкованістю одного учасника адміністративно-правових 

відносин іншому – суб’єкту владних повноважень; 

• імперативністю адміністративно-правових відносин, яка пов’язується 

з можливістю виникнення та реалізації прав, обов’язків осіб, виконання 

владних повноважень лише у спосіб та у випадках, передбачених законом; 

• домінуванням публічно-правового інтересу у цих відносинах [130, с. 

103–105, 160]. 

Якщо певним чином узагальнити наведені ознаки, то можна зробити 

висновок про те, що адміністративні правовідносини – це такі правовідносини, 

які, крім того, що вони регулюються нормами адміністративного права, 

характеризуються ще й тим, що реалізуються із обов’язковим залученням носія 

публічно-владних повноважень та засновані на принципі влади й 

підпорядкування. Разом із тим таке твердження щодо сутності 

адміністративних правовідносин є лише частково правильним. 

Адміністративно-правові дослідження останніх років [3, с. 9; 23, c. 108; 51, с. 

247; 104, с. 10–11; 220, с. 73] довели дихотомію предмета адміністративного 

права, яка дає змогу виокремити у його межах управлінські та публічно-

сервісні складові. При цьому виокремлення поряд із управлінською публічно-

сервісної складової є наслідком орієнтації доктрини адміністративного права на 

концепцію «людиноцентризму», яка є ідеологією, згідно з якою держава має 

«служити» людині, забезпечувати пріоритет її прав, свобод та інтересів [111, с. 

77]. Разом із тим цей напрям, наразі в Україні не отримав належного розвитку. 

Як справедливо наголошує В. Б. Авер’янов, у вітчизняних наукових джерелах 

ігнорується спрямованість адміністративного права на створення найкращих 

умов для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина. Це 

виявляється у тому, що у визначеннях адміністративного права, як правило, 

немає навіть згадки про права людини, а тим більше, про їх пріоритетне місце у 

відносинах, що підлягають адміністративно-правовому регулюванню; панує 
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стереотипне трактування адміністративних правовідносин як суто 

односторонніх владовідносин, в яких людині відводиться місце «підвладного 

об’єкта», цілком нерівноправного і залежного від носія публічно-владних 

(тобто державних і самоврядних) повноважень тощо [5; 51, с. 238]. Очевидно 

те, що подальше формування в України демократичної, правової, за своє суттю, 

держави неможливо без реалізації на практиці концепції «людиноцентризму». 

Саме вона, як справедливо зазначає Р.С. Мельник, має стати не просто 

доктринальною ідеєю, а перетворитися на безальтернативний спосіб 

функціонування влади [114, с. 51] і насамперед національної публічної 

адміністрації. 

Повертаючись до питання про юридичну природу правовідносин, які 

виникають під час реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, необхідно зазначити, що визначені нами вище критерії дають змогу 

ідентифікувати їх як адміністративні правовідносини. Такий висновок 

можливий з огляду на наступне: 

• вони виникають у межах інституцій публічної влади, публічного 

інтересу та публічного адміністрування, які, як ми з’ясували раніше, 

окреслюють межі адміністративного права; 

• однією із сторін правовідносин, які виникають з приводу державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, завжди є суб’єкт 

національної публічної адміністрації; 

• ці правовідносини виникають з приводу виконання завдання, 

покладеного на публічну адміністрацію України щодо забезпечення реалізації 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі; 

• ці правовідносини у своїй переважній частині є управлінськими, тобто 

такими, які виникають на підставі юридично значимого розпорядження 

суб’єкта публічної адміністрації, який займає вище місце у ієрархії органів 

виконавчої влади щодо суб’єкта публічної адміністрації, що знаходиться на 

нижчому щаблі цієї ієрархії; 
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• імперативністю правовідносин, які виникають з приводу реалізації 

названого напрямку зовнішньої політики України, адже права та обов’язки 

учасників адміністративних відносин, які виникають з приводу реалізації 

державної політики у сфері євроінтеграції України, здійснюються у формах та у 

порядку, визначених законодавством України. 

Таким чином, правовідносини, які виникають з приводу реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, можна чітко 

ідентифікувати як адміністративно-правові. 

Враховуючи те, що у предметі адміністративного права, як ми зазначали 

раніше, існують не тільки управлінські а й публічно-сервісні відносини, 

доцільно з’ясувати те, як і якою мірою ці види адміністративних відносин 

представлені у межах тих адміністративних відносин, що виникають з приводу 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Орієнтуючись на нормативно-правові акти, які є юридичною основою 

формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, ми можемо стверджувати, що значна частина таких відносин є саме 

управлінськими, адже вони побудовані за принципом влади та 

підпорядкування. Якщо говорити конкретніше, то значна частина 

правовідносин з приводу реалізації названого напряму державної політики 

виникає між суб’єктами публічної адміністрації України і має форму наказів 

Уряду України, адресованих профільним міністерствам та центральним 

органам виконавчої влади щодо реалізації окремих завдань названого напряму 

зовнішньої політики України. Публічно-сервісна складова адміністративних 

правовідносин, які виникають під час реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, незначна. Наразі, її утворюють 

адміністративні правовідносини, які виникають між публічною адміністрацією 

України та приватними особами під час надання інформації про результати 

реалізації цього напряму зовнішньої політики України. На наш погляд, 

публічно-сервісна складова адміністративних відносин, які виникають з 

приводу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, 



199 
 

має збільшитися, наприклад, за рахунок залучення інституцій громадянського 

суспільства до формування та контролю за реалізацією названого напряму 

державної політики України. 

Адміністративні правовідносини, які виникають з приводу реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, поряд із нормами 

адміністративного права, є одним із центральних елементів механізму її 

реалізації. Вони призводять до руху цей адміністративно-правовий механізм. 

Як влучно зазначає В. М. Андріїв: «Вони відіграють важливу роль сполучного 

кільця між усіма правовими категоріями та поняттями, оскільки здійснюють їх 

об’єднання у єдину субординаційну систему» [20, с. 5]. Так і адміністративні 

правовідносини, які виникають під час реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, приводять «до руху» цей напрям державної 

політики. Саме завдяки їм суб’єкти публічної адміністрації України виконують 

свій обов’язок щодо здійснення реальних кроків для набуття Україною 

повноправного членства в Європейському Союзі. 

Обов’язковими елементами характеристики будь-яких правовідносин у 

теорії права є їх суб’єктний склад, об’єктний склад, юридичний та фактичний 

зміст [97, 196, 215]. Власне, за цими критеріями ми пропонуємо продовжити 

аналіз адміністративних правовідносин, які виникають з приводу державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. 

Розпочати пропонуємо із суб’єктного складу правовідносин, які 

виникають з приводу названого напряму зовнішньої політики України. 

Центральною категорією, яка характеризує суб’єктний склад будь-яких 

правовідносин, є категорія «суб’єкт правовідносин». При цьому у окремих 

наукових дослідженнях категорія «суб’єкт правовідносин» ототожнюють із 

іншою категорією «суб’єкт права» [83, с. 26]. Висловлюючи власне ставлення 

до такої наукової позиції, ми хотіли звернути увагу на два принципових 

моменти. По-перше, як справедливо звертає увагу у своїх дослідженнях 

О. Ф. Мельничук, значна частина фізичних осіб, таких як: новонароджені, 

малолітні, недієздатні особи, будучи суб’єктами права, не є суб’єктами 
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більшості правовідносин [117, с.49]. По-друге, певна частина приписів права 

реалізується поза правовідносинами [110, с. 184, 185], наприклад, йдеться про 

реалізацію загальних вимог законодавства України через такі форми реалізації 

права, як дотримання та виконання. Таким чином, ототожнення категорій 

«суб’єкт права» та «суб’єкт правовідносин» є недоцільним. 

На наш погляд, одне із найточніших визначень категорії «суб’єкт 

правовідносин» сформулювали у свої дослідженнях В. М. Марчук та 

Л. В. Ніколаєва. Так, вчені зазначають: «Суб’єкти правовідносин – це їх 

учасники, завдячуючи взаємодії яких існують правовідносини; інакше кажучи, 

це сторони, між якими розподіляються права та обов’язки. Саме цей розподіл 

прав та обов’язків між суб’єктами-учасниками забезпечує механізм дії 

правовідносин» [110, с. 216]. Ми переконані у тому, що таке визначення 

суб’єктів правовідносин цілком можливо застосувати до будь-яких суб’єктів 

правовідносин, зокрема, й до тих адміністративно-правових відносин, які 

виникають з приводу державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. 

Разом із тим не можна оминути увагою те, що у адміністративно правовій 

літературі зустрічається, ще конкретніша категорія – «суб’єкт адміністративних 

правовідносин». Ми підтримуємо наукову позицію О. В. Кузьменко, який 

зазначає, що суб’єкти адміністративного права – це учасники суспільних 

відносин, які мають суб’єктивні права та виконують юридичні (суб’єктивні) 

обов’язки, встановлені адміністративно-правовими нормами [106, с. 110]. 

При цьому у адміністративно правових дослідженнях останніх років вчені 

намагаються чітко розмежувати дві основні групи суб’єктів адміністративних 

правовідносин: а) суб’єкти публічного адміністрування; б) приватні особи як 

суб’єкти адміністративного права [13]. Висловлюючи власну думку з цього 

приводу, маємо зазначити те, що така диференціаціє є досить вдалою, адже 

вона дає змогу чітко відмежувати різних за своєю юридичною природою та 

призначенням суб’єктів адміністративних правовідносин. Саме така система 

суб’єктів адміністративних правовідносин має суттєву перевагу над тими 
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системами суб’єктів адміністративних правовідносин, які пропонувалися у 

адміністративно-правовій літературі раніше. Так, наприклад, Ю. П. Битяк до 

системи таких суб’єктів включає: державні органи (органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади, прокуратури, адміністрації державних 

підприємств і установ); структурні підрозділи органів держави, посадових осіб 

державних органів; власника (представника, менеджера, уповноваженого 

власника); об’єднання громадян, кооперативи, органи самоврядування, 

самодіяльні організації; громадян України, іноземних громадян, осіб без 

громадянства [14, с. 50]. Або В. К. Колпаков до суб’єктів правовідносин у сфері 

державного управління взагалі та виконавчої влади зокрема, відносить: 1) 

Президента України; 2) органи виконавчої влади; 3) державних службовців як 

суб’єктів, у діяльності яких об’єктивуються повноваження державних органів 

управління; 4) громадян України, іноземців, осіб без громадянства; 5) органи 

місцевого самоврядування; 6) об’єднання громадян; 7) суб’єктів 

підприємницької діяльності [87, с. 75–76]. Цікаву систему суб’єктів 

адміністративно-правових відносин пропонує Д. М. Бахрах, який поділяє таких 

суб’єктів на індивідуальних та колективних [23, с. 22]. Висловлюючи власне 

ставлення до названих класифікацій, маємо зазначити, що у цілому вони є 

правильними, однак, такі класифікації «стирають» межі між суб’єктами 

публічного адміністрування та приватними особами, які мають принципово 

різні права та юридичні обов’язки, а звідси – і правовий статус у межах 

адміністративних правовідносин. Саме тому при характеристиці учасників 

адміністративних правовідносин, які виникають з приводу державної політики 

у сфері європейської інтеграції України, ми пропонуємо чітко дотримуватися 

диференціації суб’єктів цієї групи адміністративно-правових відносин на 

суб’єктів публічного адміністрування та на приватних осіб як суб’єктів 

адміністративних правовідносин. 

Почнемо із суб’єктів публічного адміністрування як суб’єктів 

адміністративних правовідносин, які виникають з приводу здійснення 

названого напряму державної політики України. Як зазначає В. В. Галунько: 
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«Ключовим суб’єктом адміністративно-правових відносин є суб’єкт публічної 

адміністрації, без якого взагалі не можна говорити про адміністративне право» 

[13, с. 73]. Ми частково погоджуємося із науковою позицією вченого, адже у 

державі, яка проголосила на рівні Конституції людину, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю [92], 

навряд чи можливо говорити про суб’єктів публічної адміністрації як ключових 

суб’єктів адміністративного права. Це місце мають посідати інші суб’єкти – 

приватні особи, заради, яких, власне, функціонує публічна адміністрація 

України. Однак це не виключає того, що характерною ознакою суб’єктного 

складу адміністративних правовідносин є те, що у них обов’язково бере участь 

суб’єкт владних повноважень. Власне, на цій особливості адміністративних 

правовідносин справедливо наголошує у своїх дослідженнях О. М. Пасенюк [8, 

с. 136]. У переважній більшості випадків таким суб’єктом владних повноважень 

виступає суб’єкт публічної адміністрації. У підрозділі 2.2 цієї роботи ми вже 

назвали перелік суб’єктів публічної адміністрації України, які залучаються до 

реалізації цього напряму зовнішньої політики України. Не вдаючись до 

детального аналіз їх повноважень та компетенції у цій сфері, ми віднесемо до їх 

переліку: а) Кабінет Міністрів України, у тому числі його спеціальних членів у 

частині реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України 

(Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції), а 

також окремі структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України 

(Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції); 

б) профільні міністерства, які виконують окремі завдання з реалізації названого 

напряму державної політики України, наприклад, Міністерство внутрішніх 

справ України, Міністерство освіти і науки України; Міністерство економіки і 

торгівлі України та ін., а також спеціальні посадові особи та структурні одиниці 

у їх штаті та складі (заступників міністрів з питань європейської інтеграції та 

департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та 

європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України); в) центральні органи виконавчої влади, наприклад, Державна 
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міграційна служба України, Адміністрація Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України та ін. 

До суб’єктів владних повноважень, які можуть залучатися до формування 

та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, ми 

можемо також віднести представників інших гілок державної влади, які 

залучаються до формування та до реалізації цього напряму державної політики 

України або на підставі вимог законодавства України (Президент України; 

Верховна Рада України) [92], або за власним бажанням, наприклад, Генеральна 

прокуратура України, Служба безпеки України, Державна судова адміністрація 

України, Вища ради правосуддя та ін. суб’єкти публічної влади, яким 

законодавством України надано право вибору долучатися чи не долучатися до 

реалізації цього напряму державної політики України [151]. 

У перспективі до формування та контролю за реалізацією державної 

політики у сфері європейської інтеграції України можуть долучитися органи 

місцевого самоврядування України, які зможуть представляти інтереси 

територіальних громад у межах здійснення цього напряму зовнішньої політики 

України. 

На наш погляд, специфіка цього напряму державної політики України не 

дає змоги долучити до переліку суб’єктів, які вступають у адміністративні 

правовідносини з приводу її здійснення приватних осіб суб’єктів із 

делегованими повноваженнями. Це пов’язано із тим, що сам цей інститут 

передбачає передання суб’єктам приватного права органами державної влади, 

органами влади АР Крим, органами місцевого самоврядування певних 

публічних функцій. Наразі, досить важко уявити, які публічні функції суб’єкти 

національної публічної адміністрації змогли б передати приватним особам 

суб’єктам із делегованими повноваженнями у контексті реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. 
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Усіх названих суб’єктів об’єднує те, що вони є суб’єктами публічного 

адміністрування у адміністративних правовідносинах, які виникають з приводу 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Крім суб’єктів публічного адміністрування у цих правовідносинах 

можуть бути інші учасники, якими є інституції громадянського суспільства та 

приватні особи у випадках, визначених законодавством Україні. Наразі вони 

залучаються до реалізації цього напряму державної політики України у 

контексті суб’єктів, перед якими звітують про наслідки реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. 

Загальною обов’язковою умовою вступу у правовідносини будь-якого 

виду є певні правові властивості суб’єктів права. Узагальнено такі властивості 

називаються правосуб’єктністю. Правосуб’єктність як юридична категоріє була 

предметом багатьох досліджень [26; 141; 192; 216 та ін.]. Однак остаточно зміст 

цієї категорії не з’ясовано. Найчастіше у юридичній літературі під 

«правосуб’єктністю» розуміють сукупність правових властивостей 

(правоздатності, дієздатності та деліктоздатності), які надають можливість 

суб’єкту права бути учасником правовідносин [196, с. 386, 388]. У окремих 

дослідженнях до цих трьох основних елементів додається четвертий елемент – 

осудність [141, c. 94]. Висловлюючи власне ставлення до останнього елементу 

правосуб’єктності, ми можемо зазначити, що осудність є, з одного боку, 

характеристикою виключно фізичних осіб з позиції усвідомлення вчинюваних 

дії і можливості керування ними [102, с. 20], а, з другого боку, вона 

поглинається таким елементом правосуб’єктності, як дієздатність, адже остання 

передбачає можливість фізичної особи керувати своїми діями, усвідомлено 

набувати юридичні права та самостійно їх здійснювати [120, с. 103]. 

Крім того, адміністративно правова наука виробила окремі категорії, які 

використовуються для позначення правосуб’єктності учасників 

адміністративних правовідносин. Йдеться про: «адміністративну 

правоздатність», «адміністративну дієздатність», «адміністративну 

деліктоздатність» [13, с. 76]. Формування названих категорії, на наш погляд, є 
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логічним наслідком адаптації загальних елементів правосуб’єктності 

(правоздатності, дієздатності та деліктоздатності) до специфічних 

характеристик, яким мають відповідати суб’єкти адміністративних 

правовідносин. При цьому у теорії адміністративного права ці елементи 

адміністративної правосуб’єктності поділяються на парні категорії. Йдеться про 

те, що специфіка учасників адміністративних відносин виключає можливість 

існування загальних елементів адміністративної правосуб’єктності, які б можна 

було використати для характеристик як суб’єктів публічного адміністрування, 

так і для приватних осіб як учасників адміністративних правовідносин. Саме 

тому у науковій літературі виокремлюється адміністративна правоздатність 

суб’єкта публічної адміністрації, адміністративна дієздатність суб’єкта 

публічної адміністрації та адміністративна деліктоздатність суб’єкта публічної 

адміністрації [13, с. 76]. Поряд із нею також виокремлюється адміністративна 

правоздатність, дієздатність та деліктоздатність приватних осіб (фізичних та 

юридичних), які є учасниками адміністративних правовідносин [13, с. 121–127]. 

Звичайно, у адміністративних правовідносинах, які виникають з приводу 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України як 

суб’єктний склад цих правовідносин, так і названі елементи адміністративної 

правосуб’єктності отримують свою конкретику. 

Враховуючи зроблені вище зауваження, спробуємо конкретизувати 

вимоги, яким мають відповідати суб’єкти адміністративних правовідносин, що 

виникають з приводу здійснення названого напряму державної політики 

України. Почнемо із суб’єктів публічного адміністрування. Аби виступати у 

цих правовідносинах, у цій якості такі суб’єкти права мають: а) бути носіями 

адміністративної правоздатності суб’єкта публічного адміністрування, під якою 

розуміється його здатність мати суб’єктивні адміністративні обов’язки і права у 

сфері публічного адміністрування, які передбачені нормами адміністративного 

права. Така правоздатність починає існувати з моменту створення (призначення 

на посаду) суб’єкта публічної адміністрації, а припиняється з моменту його 

ліквідації (звільнення з посади) [13, с. 76]; б) мати адміністративну дієздатність 
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суб’єкта публічного адміністрування, яка полягає у юридичній здатності 

суб’єкта публічної адміністрації своїми адміністративними діями самостійно 

реалізовувати набуті адміністративні обов’язки і права та нести за них 

відповідальність [13, с. 76]; в) мають володіти адміністративною 

деліктоздатністю суб’єкта публічного адміністрування, яка зводиться до його 

юридичної здатності самостійно усвідомлювати свої вчинки та їх суспільно 

небезпечні (шкідливі) результати, відповідати за свої протиправні дії й нести за 

них юридичну відповідальність [13, с. 76]. Отже, всім названим вимогам мають 

відповідати суб’єкти публічного адміністрування, які залучені до здійснення 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. У цій частині 

слушним нам видається зауваження В. В. Галунька про те, що адміністративна 

правоздатність органів публічного адміністрування виникає одночасно з їх 

утворенням і визначенням компетенції. При цьому зазвичай органи публічного 

адміністрування зобов’язані вступати в адміністративно-правові відносини, які 

відіграють роль основного засобу практичної реалізації належної їм 

компетенції [13, с. 122]. 

Дещо інші характеристики мають елементи адміністративної 

правосуб’єктності приватних осіб як суб’єктів адміністративних правовідносин, 

які виникають з приводу реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. Одразу ж варто зазначити, що ці суб’єкти поділяються на 

дві підгрупи: а) фізичні особи та б) юридичні особи приватного права. Для того, 

аби бути учасниками цих відносин, приватні особи (фізичні та юридичні) також 

мають володіти адміністративною правосуб’єктністю, яка має свою специфіку 

щодо фізичних осіб та юридичних осіб приватного права. Для категорії 

суб’єктів адміністративного права, яку узагальнено називають «фізичні особи», 

що об’єднує у своєму складі усіх людей, що можуть мати правовий статус: 1) 

громадянин України; 2) іноземець та 3) особа без громадянства, 

адміністративна правосуб’єктність включає: а) адміністративну правоздатність 

як фактичну можливість фізичної особи бути носієм прав і обов’язків у сфері 

публічного адміністрування. Вона виникає з моменту народження людини. При 
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цьому правоздатність людини не може бути обмежена або відчужена. Фактично 

вона є потенційною здатність фізичної особи мати публічні права та юридичні 

обов’язки у сфері публічного управління [13, с. 122]; б) адміністративна 

дієздатність фізичної особи – це її здатність своїми діями набувати та 

здійснювати права, виконувати покладені обов’язки. Адміністративна 

дієздатність фізичної особи залежить від її віку та фізичного й психічного 

здоров’я. У повному обсязі адміністративна дієздатність настає з досягненням 

18-річного віку. Частково вона виникає і по досягненні 14-річного віку [13, с. 

122, 123]. Обмеження дієздатності можливо за підстав, визначених у 

законодавстві України, наприклад, психічні хвороби, наркоманія, алкоголізм 

тощо; в) адміністративна деліктоздатність фізичної особи розглядається як її 

здатність нести юридичну відповідальність за шкоду, заподіяну її 

протиправними діями [13, с. 124]. Отже, названим критеріям мають відповідати 

фізичні особи, які бажають вступити у адміністративні правовідносини з 

приводу здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. 

Другою підгрупою суб’єктів права, які ми об’єднали під загальною 

назвою «приватні особи», є приватні юридичні особи. У цьому випадку йдеться 

про інституції громадянського суспільства, такі як: громадські організації; 

професійні спілки; недержавні засоби масової інформації; непідприємницькі 

товариства та установи, зокрема, приватні наукові установи, що займаються 

аналізом процесу євроінтеграції України та які можуть вступати у відносини з 

публічною адміністрацією України з приводу надання інформації про 

результати здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Як правило, ці інституції мають статус юридичної особи приватного 

права. Визначення їх як юридичних осіб приватного права пов’язаний із тим, 

що інституції громадянського суспільства є незалежними від держави та інших 

суб’єктів публічної влади утвореннями. Це і надає їм можливість бути 

інтелектуальним опонентом держави та інших суб’єктів публічної влади, 

наприклад, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування. 



208 
 

Юридичні ж особи публічного права створюються на підставі розпорядчого 

акта суб’єкта публічної влади (розпорядження, наказу, рішення). Це, однак, не 

виключає того, що суб’єкти публічної влади можуть для виконання приватних 

функцій створювати приватні юридичні особи. Як справедливо зазначає І. М. 

Кучеренко: «… поділ юридичних осіб на юридичних осіб публічного та 

приватного права, насамперед, має визначити саме для держави та 

територіальних громад, яку функцію – публічну чи приватну – виконує 

створена ними юридична особа» [107, с. 13, 14]. Однак недержавний характер 

інституцій громадянського суспільства передбачає те, що вони можуть 

створюватися виключно у якості юридичних осіб приватного права. Звичайно, 

для участі у адміністративно-правових відносинах, які виникають з приводу 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України, вони 

також повинні мати адміністративну правосуб’єктність. Інакше кажучи, вони 

повинні мати: 1) адміністративну правоздатність; 2) адміністративну 

дієздатність та 3) адміністративну деліктоздатність. Слід одразу ж звернути 

увагу на те, що загальне правило щодо правоздатності та дієздатності 

юридичної особи закріпив ЦК України. Так, ст. 91 ЦК України визначила 

наступні важливі характеристики правоздатності юридичної особи: 1) 

юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки, як і фізична 

особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині [222]; 2) 

правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється 

з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення [222]; 

3) правоздатність юридичної особи визначається метою, для якої вона була 

створена. Це передбачає, по-перше, те, що вона має займатися виключно тією 

діяльністю, яка визначена в її статутних документах та, по-друге, те, що для 

здійснення окремих видів діяльності для юридичної особи необхідно отримання 

ліцензії. 

Що стосується дієздатності, то ч. 1 ст. 92 ЦК України містить загальне 

правило, згідно із яким юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і 
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здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та 

закону [222]. 

Питання щодо дєліктоздатності визначено у ст. 96 ЦК України, згідно з 

якою юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. При 

цьому вона несе відповідальність усім належним їй майном [222]. 

Таке «глибоке занурення» у положення ЦК України необхідно, зважаючи 

на те, що він закладає загальні норми щодо приватноправового регулювання 

правосуб’єктності юридичної особи приватного права. Це, однак, не виключає 

існування спеціальних законів, які можуть містити спеціальні норми, що 

визначають правовий статус окремих видів юридичних осіб приватного права, 

які є учасниками адміністративних правовідносин щодо здійснення державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Йдеться, наприклад, про 

Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. [153], який є 

юридичною основою функціонування громадських об’єднань в України, що є 

інституціями громадянського суспільства та можуть брати участь у названих 

адміністративних відносинах. 

Наступним елементом, який характеризує адміністративні 

правовідносини щодо здійснення державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, є об’єкт правовідносин. У теорії права під об’єктами 

правовідносин розуміють матеріальні і духовні цінності, які здатні 

задовольнити потреби людей, держави і суспільства [97, с. 73]. Звісно, у межах 

адміністративно-правових відносин об’єкти правовідносин набувають 

відповідної конкретики. При цьому у адміністративно-правовій літературі 

можна зустріти різні підходи щодо визначення об’єктів адміністративно-

правових відносин. Під такими об’єктами одні спеціалісти пропонують 

розуміти певні матеріальні об’єкти і блага, наприклад, навколишнє природне 

середовище та його окремі компоненти [75, с. 79; 88; 108]. Інші спеціалісти 

визначають у якості об’єкта адміністративних правовідносин певні сфери 

публічного управління, наприклад, сфера науки, сфера освіти, сфера охорони 

здоров’я та ін. [103, с. 45; 198, с. 174]. Існують також наукові позиції, які 
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називають об’єктом адміністративних правовідносин: «… дії їх учасників, які 

можуть здійснюватися заради різноманітних правових інтересів…» [120, с. 93]. 

Висловлюючи власне ставлення до об’єктів адміністративних правовідносин 

маємо підкреслити, що визначаючи об’єкт відповідних адміністративних 

правовідносин, необхідно зважати на специфіку тієї чи іншої їх групи. Якщо 

говорити про адміністративні правовідносини, які виникають з приводу 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України, то їх 

об’єктами, на наш погляд, є дії їх учасників з приводу реалізації різноманітних 

правових інтересів, які групуються навколо мети цього напряму державної 

політики України – набуття Україною повноправного членства у 

Європейському Союзі. При цьому носіями таких інтересів можуть бути: народ 

України, Українська держава, населення АР Крим, населення окремих 

територіальних громад, інституції громадянського суспільна та окремі приватні 

особи. 

Окремим елементом адміністративних правовідносин, які виникають з 

приводу здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, є їх юридичний та фактичний зміст. У наукові літературі під 

юридичним змістом правовідносин розуміють передбачену нормами права 

реальну можливість суб’єктів правовідносин щодо здійснення суб’єктивних 

прав та юридичних обов’язків. Під фактичним змістом розуміють фактичну 

поведінку суб’єктів правовідносин, у межах якої реалізуються їхні суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки [82, с. 60]. У цілому, погоджуючись із таким 

тлумаченням цих категорій, маємо зазначити те, що юридичний та фактичний 

зміст властивий також адміністративним правовідносинам, які виникають щодо 

здійснення названого напряму зовнішньої політики України. При цьому маємо 

зважати на те, що адміністративно-правова природа цих правовідносин 

визначає специфіку їх юридичного та фактичного змісту. 

Центральними елементами юридичного змісту правовідносин, що 

виникають з приводу здійснення державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, є суб’єктивні права та юридичні обов’язки їх учасників. 
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Найкраще сутність цих елементів змісту адміністративно-правових відносин 

визначив у своїх дослідженнях В. Б. Авер’янов [52]. Так, на думку вченого, 

суб’єктивні права учасників адміністративно-правових відносин 

характеризуються наступними ознаками: а) суб’єктивні права – це можливість 

певної поведінки; б) ця можливість надана особі, яка володіє адміністративною 

правоздатністю і адміністративною дієздатністю; в) ця можливість надана з 

метою задоволення інтересів суб’єкта у сфері публічного управління і 

розв’язання завдань, що стоять перед ним; в) поведінка суб’єкта реалізується в 

адміністративних правовідносинах; г) поведінка суб’єкта нормативно 

обмежена; д) порушення цих меж (міри можливої поведінки) є зловживання 

правом; е) ці права існують тільки у зв’язку з наявністю відповідних 

юридичних обов’язків з боку іншого учасника правовідносин і без виконання 

цих обов’язків не можуть бути реалізовані; є) реалізація прав гарантується 

державним примусом щодо носія кореспондуючого обов’язку; ж) ці права 

мають юридичну природу, оскільки передбачені адміністративно-правовими 

нормами і гарантуються державою [52, с. 114]. 

У свою чергу, юридичні обов’язки учасників адміністративно-правових 

відносин як парна протилежна категорія характеризуються наступними 

ознаками: а) такі обов’язки є необхідною, належною поведінкою; б) вони 

можуть покладатися тільки на праводієздатну особу; в) вони покладаються в 

інтересах інших осіб; г) такі обов’язки реалізуються у адміністративних 

правовідносинах; д) вони не можуть існувати поза зв’язками із суб’єктивними 

правами інших учасників правовідносин у сфері публічного управління; е) 

реалізація таких обов’язків забезпечується державним примусом або 

засудженням; є) мають нормативно встановлені межі; ж) мають юридичну 

природу, оскільки закріплені адміністративно-правовими нормами і 

гарантуються державою [52, с. 114]. Безсумнівно, названі характеристики 

властиві суб’єктивним правам та юридичним обов’язкам адміністративних 

правовідносин, які виникають щодо здійснення державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 
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Маємо також відзначити слушність зауважень окремих науковців щодо 

того, що права та обов’язки приватних осіб відрізняють від прав та обов’язків 

суб’єктів публічної адміністрації у межах адміністративних правовідносин. Так, 

Є. В. Петров зазначає, що між правами та обов’язками суб’єкта публічної 

адміністрації доволі складно побачити відмінності, адже певне право суб’єкта 

публічної адміністрації одночасно є і його обов’язком [136, с. 230]. Слушним у 

цьому випадку видається пропозиція О. А. Моргунова про можливість 

використання категорії «повноваження» [120, с. 147] для позначення такої 

єдності прав і обов’язків суб’єктів публічної адміністрації. Безсумнівно, така 

характеристика властива правам і обов’язкам суб’єктів публічної адміністрації 

України, які залучені до реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. 

При цьому маємо звернути увагу на те, що у науковій літературі поряд із 

категорією «повноваження» використовується категорія «компетенція» для 

позначення сукупності прав і обов’язків суб’єктів національної публічної 

адміністрації. Так, В. І. П’ятковський зазначає: «у суб’єктів публічної 

адміністрації адміністративна правосуб’єктність виявляється у нормативно 

закріпленій за ними компетенції, тобто у сукупності їх юридично-владних 

повноважень (прав і обов’язків), якими вони наділені задля виконання 

поставлених перед ними завдань та передбачених законодавством функцій» 

[131, с. 649]. При з’ясуванні питання про співвідношення цих категорій ми 

підтримуємо наукову позицію В. В. Галунька, який вважає, що «повноваження» 

є лише одним із елементів категорії вищого рівня, якою є категорія 

«компетенція» [13, с. 82]. Іншими елементами, які визначають компетенцію 

суб’єкта публічної адміністрації, є: 1) мета та завдання суб’єкта публічної 

адміністрації; 2) предмет відання (територіальний, суб’єктний, об’єктний) [13, 

с. 80, 81]. Таким чином, роблячи певний проміжний висновок, можемо 

зазначити, що природа прав та обов’язків приватних осіб та суб’єктів публічної 

адміністрації у межах адміністративних правовідносин, що виникають з 

приводу здійснення держаної політики у сфері європейської інтеграції України, 
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є різною. У останніх вона визначається їх компетенцією у цій сфері, яка 

формується під впливом: а) мети та завдань державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; б) предметного критерію відання суб’єкта 

національної публічної адміністрації; в) повноважень визначених для суб’єкта 

публічної адміністрації України щодо виконання завдань названого напряму 

зовнішньої політики України. 

Усі елементи адміністративних правовідносин, які виникають з приводу 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

пов’язують юридичні факти. У науковій юридичній літературі під юридичними 

фактами розуміють конкретні життєві обставини, з якими правові норми 

пов’язують виникнення, зміну або припинення правових наслідків 

(правовідносин) [97, с. 74]. 

Зважаючи на те, що адміністративні правовідносини, які виникають у 

зв’язку із здійсненням державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, є досить багатоманітними, то й юридичних фактів, які призводять до 

їх динаміки, є досить багато. У зв’язку із цим їх варто певним чином 

впорядкувати за допомогою такої логічної операції, як класифікація. Її 

застосування дає можливість дати відповідним групам юридичних фактів 

коротку, проте досить змістовну характеристику. 

У науковій літературі можна зустріти досить багато різноманітних 

класифікацій юридичних фактів [33, 46, 219, 220]. Разом із тим не усі із них 

можуть бути використані при класифікації названого виду правовідносин. Так, 

ми цілковито погоджуємося із науковою позицією О. А. Моргунова про те, що 

класифікація юридичних фактів на: правовстановлюючі, правозмінюючі та 

правоприпиняючі не досить вдала, адже її можна застосувати лише щодо 

юридичних фактів, які впливають на динаміку (виникнення, зміну та 

припинення) правовідносин, а не усіх проявів реалізації права [120]. Так, 

вчений підтверджує цей висновок тим, що природні (громадянські, особисті) 

права людини надаються людині з народження і не можуть бути обмежені 

ніким і нічим. Ці права надані людині природою та супроводжують її протягом 
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усього життя. З огляду на це дослідник робить справедливий висновок про те, 

що юридичні факти, тобто певні життєві обставини (події, дії), не можуть 

викликати виникнення, зміну чи припинення названих груп прав людини [120, 

с. 160, 161], а отже, можуть бути справедливими лише щодо класифікації 

юридичних фактів, які пов’язані із динамікою правовідносин. 

У зв’язку із викладеним досконалішою є інша класифікація юридичних 

фактів на підставі вольового критерію. За цим критерієм юридичні факти 

поділяються на: юридичні факти – дії та юридичні факти – події. 

Юридичні факти – дії у науковій літературі розглядають як виражені 

зовні акти (акції) активної або пасивної поведінки суб’єкта права, яка є виразом 

його волі [110, с. 233]. Ми підтримуємо наукову позицію О. А. Моргунова щодо 

того, що юридичні факти-дії – це основний визначальний різновид юридичних 

фактів. У правовому регулюванні дії виступають у різних якостях. З одного 

боку, вони слугують підставами виникнення, зміни, припинення правовідносин, 

настання інших правових наслідків. З другого, – виступають у ролі того 

матеріального об’єкта, на який впливають правові відносини і заради яких 

власне і здійснюється правове регулювання [120, с. 161]. У свою чергу, 

юридичні факти – дії зазнають подальшої диференціації залежно від їх 

відповідності чи не відповідності приписам права на: правомірні та 

неправомірні. Пояснюючи сутність цієї диференціації, Г. Кикоть звертає увагу 

на те, що значення цього розподілу полягає у тому, що він охоплює дві певною 

мірою протилежні сфери правової дійсності. З одного боку – договори, дії, 

адміністративні акти, пов’язані з «нормальними» правовими відносинами, з 

другого, – проступки, злочини, що викликають виникнення охоронних 

правовідносин [80]. Як перша, так і друга група юридичні фактів – дії 

поділяється на відповідні різновиди. Так, правомірні юридичні фактів – дії 

поділяється на: юридичні акти та юридичні вчинки[97, с. 74, 75]. Неправомірні 

юридичні фактів – дії поділяється на: злочини та проступки [97, с. 75]. 

Звичайно, такий розгорнутий аналіз теорії юридичних фактів не є 

самоціллю. Проте він надав можливість назвати основні різновиди юридичних 
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фактів, які приводять до динаміки адміністративні правовідносини щодо 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Якщо ж говорити конкретніше про юридичні факти, які приводять до 

динаміки (виникнення, зміни та припинення) адміністративних правовідносин 

щодо здійснення названого напряму зовнішньої політики України, то ми 

пропонуємо їх класифікувати за суб’єктом, який ініціює динаміку цих 

правовідносин. Зважаючи на цей критерій, можна виокремити юридичні факти, 

які виникли з ініціативи суб’єкта публічного адміністрування, та юридичні 

факти, які виникли з ініціативи приватних осіб у сфері здійснення 

євроінтеграційної політики України. До першої групи юридичних фактів ми 

відносимо: 1) прийняття підзаконного нормативно-правового акта суб’єктами 

публічного адміністрування, задіяних у здійсненні названого напрямку 

зовнішньої політики України: а) акти Президента України; б) акти Уряду 

України; в) акти профільних міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади; 2) затвердження суб’єктом публічної адміністрації акта-

плану щодо здійснення заходів із реалізації державної політки у сфері 

європейської інтеграції України: а) стратегії; б) плану реалізації стратегії; 3) 

відповідь на звернення приватних осіб щодо інформації про стан реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. До другої групи 

належать: 1) звернення приватних осіб щодо надання інформації про стан 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. У 

перспективі до цього переліку юридичних актів має долучитися такий 

юридичний факт, як укладення адміністративного договору між публічною 

адміністрацією України та приватними особами з приводу співпраці під час 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Класифікації як логічна операція поділу цілого на окремі класи, типи або 

види може бути застосована не лише щодо юридичних фактів, які приводять до 

динаміки адміністративні правовідносини щодо здійснення державної політики 

у сфері європейської інтеграції України. Об’єктом класифікації можуть бути 

самі такі правовідносини. У зв’язку із цим їх можна поділити на певні види на 
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підставі конкретного критерію. Варто зазначити, що специфічна природа цієї 

групи адміністративних відносин не дає змоги застосувати для їх класифікації 

типові критерії, які зазвичай використовують у адміністративно-правовій 

літературі для класифікації адміністративних правовідносин. Наприклад, 

йдеться про поділ адміністративних правовідносин: 1) за виконуваними 

функціям на регулятивні та охоронні; 2) за сферою виникнення: а) відносини у 

сфері виконавчої влади; б) відносини у сфері функціонування державних 

утворень, що знаходяться за межами виконавчої влади; в) відносини у сфері 

недержавного управління (у місцевому самоврядуванні, у діяльності 

громадських організацій) [12, с. 119]; 3) залежно від розподілу прав і обов’язків 

між сторонами адміністративно-правових відносин на:односторонні та 

двосторонні [14, с. 54] та ін. 

На наш погляд, цю групу адміністративних правовідносин, які виникають 

з приводу здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, можна поділити, по-перше, за характером побудови взаємин між її 

учасниками на: субординаційні та координаційні. Субординаційні 

правовідносини мають місце у тих випадках, коли відносини між учасниками 

цієї групи адміністративних правовідносин побудовані на принципі влади 

підпорядкування. Наприклад, це правовідносини, які виникають з приводу 

виконання профільними міністерствами та центральними органами виконавчої 

влади конкретних завдань Уряду України щодо реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України. Координаційні правовідносини 

виникають між учасниками цієї групи правовідносин у тому разі, коли вони 

спільно, узгоджено діють для досягнення мети та окремих завдань державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Наприклад, такі 

правовідносини можуть мати місце у випадках співпраці суб’єктів публічної 

адміністрації щодо реалізації окремих завдань цього напряму державної 

політики України. 

По-друге, залежно від змісту ці правовідносини можна поділити на: 

управлінські та публічно-сервісні. Наразі управлінські правовідносини 
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становлять більшість із тих адміністративних правовідносин, які виникають з 

приводу здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Прикладів таких відносин досить багато. Наприклад, виконання 

суб’єктами публічної адміністрації нижчого рівня розпоряджень та наказів 

Уряду України. Публічно-сервісні відносини можуть виникати, наприклад, у 

зв’язку із наданням публічною адміністрацією України інформації про 

результати реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції на 

запит приватних осіб. 

По-третє, залежно від місця у механізмі забезпечення здійснення 

державної політики у сфері європейської інтеграції України адміністративні 

правовідносини можна поділити на: а) ті, які мають місце при формуванні 

(розробці) цього напряму зовнішньої політики України; б) ті, які мають місце 

при затвердженні завдань напряму державної політики України; в) ті, які мають 

місце реалізації євроінтеграційної політики України. 

По-четверте, залежно від юридичного факту, який привів до динаміки 

(виникнення, зміни та припинення) адміністративних правовідносин з приводу 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України, ці 

правовідносини можна поділити на ті, які виникли, змінилися або припинилися 

на підставі: нормативно-правового акта, акта-плану, адміністративного акта, 

адміністративного договору, реалізації суб’єктивних прав приватною особою 

(наприклад, права на отримання інформації про результати реалізації цього 

напряму зовнішньої політики України). 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведений у цьому розділі дисертації аналіз адміністративно-правового 

механізму забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України дає змогу сформулювати наступні положення та висновки. 

1. Доведено те, що реалізація державної політики у сфері європейської 

інтеграції України здійснюється за рахунок відповідного адміністративно-
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правового механізму, який посідає центральне місце серед економічного, 

політичного, інституційно-організаційного, інформаційного, психологічного та 

інших механізмів реалізації названого напряму зовнішньої політики України. 

2. Запропоновано запровадження німецької моделі адміністративно-

правового механізму реалізації названого напряму зовнішньої політики 

України. Ця модель передбачає обумовлену метою та завданнями цього 

напряму державної політики України, послідовну взаємодію таких його 

елементів, як: стратегія, план, реалізація плану та звіт про реалізацію плану 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Ця модель є 

фундаментом реалізації цього напряму зовнішньої політики України. Ми 

пропонуємо розглядати її у якості вузького розуміння адміністративно-

правового механізму забезпечення реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

3. У широкому розумінні до названих обов’язкових елементів цього 

напряму зовнішньої політики України додаються такі похідні та засновані на 

них елементи, як: адміністративно-правові відносини, що виникають у процесі 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України; 

юридичні факти, які є нормативною підставою їх виникнення, зміни та 

припинення; суб’єкти публічної адміністрації України, інститути 

громадянського суспільства та приватні особи, які є суб’єктами 

адміністративно-правових відносин, що виникають у процесі реалізації 

відповідного напряму зовнішньої політики України, їх права та обов’язки у 

межах цих адміністративних правовідносин, інструменти діяльності публічної 

адміністрації у цій сфері тощо. 

4. Окреслено коло напрямів удосконалення адміністративно-

правового механізму забезпечення реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. До них належать: а) запровадження 

Національної стратегії європейської інтеграції України та Плану реалізації 

Національної стратегії європейської інтеграції України; б) визначення 

належного інституційного забезпечення цього напряму державної політики 
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України, визначення порядку і процедури взаємодії суб’єктів публічної влади 

між собою у процесі формування та реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; в) визначення порядку залучення до 

формування та реалізації цього напряму зовнішньої політики України 

інститутів громадянського суспільства; г) визначення кола інструментів 

діяльності публічної адміністрації України під час реалізації цього напряму 

державної політики України. 

5. Аналіз законодавства України дає змогу констатувати залучення 

широкого кола суб’єктів публічної влади до формування та реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, зокрема: 

Парламенту України, Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції; 

Президента України; Уряду України; Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, Служби Віце-прем’єр-міністра з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Урядового офісу 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції, профільних 

міністерств; центральних органів виконавчої влади та суб’єктів публічної влади 

за власним бажанням (Національний банк України, Служба безпеки України, 

Прокуратура України, національні комісії) тощо. 

6. Констатовано відсутність злагодженого механізму інституційної 

взаємодії під час формування та реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Ми пропонуємо конкретизувати повноваження 

Президента України та Парламенту України щодо формування названого 

напряму зовнішньої політики України. Глава держави та Парламент України, на 

наш погляд, мають спільно визначати засади цього напряму державної 

політики. Президент України, на підставі названих засад, має створити 

стратегію реалізації названого напряму державної політики України. Крім того, 

відсутній чіткий механізм інституційної взаємодії суб’єктів публічної 

адміністрації України. Спеціально уповноваженим членом Уряду України, який 

координує роботу щодо реалізації цього напряму зовнішньої політики України, 

є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 
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Будучи міністром без міністерства, він не має фактичної можливості 

самостійно його реалізовувати. Механізму його взаємодії із профільними 

міністерствами, заступниками міністрів з питань євроінтеграції, центральними 

органами виконавчої влади, наразі, немає. Таким чином, необхідно посилити 

інституційне забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України на рівні міністерств та центральних органів виконавчої 

влади. Ми пропонуємо при профільних міністерствах ліквідувати посади 

заступників міністрів з питань європейської інтеграції та запровадити 

департаменти євроінтеграції відповідних міністерств. При центральних органах 

виконавчої влади варто запровадити відділи європейської інтеграції. 

7. Обґрунтовано необхідність визначення правового статус окремих 

інституційних утворень, які залучені до реалізації цього напряму державної 

політики України. Йдеться про Службу Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, правовий статус якої ми 

пропонуємо визначити на рівні спеціальної постанови Уряду України. 

8. З метою покращення ефективності формування та реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України запропоновано 

створити Координаційну раду європейської інтеграції України. До її складу 

мають увійти ті суб’єкти публічної влади, які залучені до формування та 

реалізації державної політики України у сфері європейської інтеграції України. 

Функції, компетенцію, склад, порядок функціонування цієї Ради ми 

пропонуємо визначити на рівні спеціального закону України. 

9. Запропоновано долучити до формування та контролю за 

реалізацією державної політики у сфері європейської інтеграції України 

інституції громадянського суспільства, які, наразі, займають вимушено пасивну 

позицію у здійсненні цього напряму зовнішньої політики України. Їх залучення 

можливо через членство у запропонованій нами Координаційній раді 

європейської інтеграції України. 

10. Доведено, що при виборі адміністративно-правового інструменту 

суб’єкти національної публічної адміністрації мають враховувати певні 
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критерії, зокрема: а) вимоги законодавства України, що визначають 

компетенцію суб’єкта національної публічної адміністрації та коло 

адміністративно-правових інструментів, які він може використати; б) мету 

використання такого адміністративно-правового інструменту – забезпечити 

відновлення прав, свобод і законних інтересів приватних осіб, а також 

публічного інтересу. До цього переліку ми пропонуємо додати спеціальний для 

здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції критерій – вибір 

суб’єктом національної публічної адміністрації того чи іншого 

адміністративно-правового інструменту має узгоджуватися із метою, 

принципами та завданнями цього напряму зовнішньої політики України. 

11. Обґрунтовано необхідність запровадження чіткої процедури 

залучення інституцій громадянського суспільства та заінтересованих приватних 

осіб до розробки, обговорення й контролю за виконанням стратегії та плану 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Враховуючи відсутність нормативного регулювання цього питання, 

запропоновано прийняти спеціальний Указ Президента України «Про 

процедуру розгляду національних стратегій», який би міг закласти загальний 

механізм процедури розгляду такого виду актів-планів. Крім того, можна було 

б прийняти спеціальну постанову Кабінету Міністрів України «Про процедуру 

розгляду планів реалізації національних стратегій». Ці акти варто розглядати у 

якості тимчасових заходів, до прийняття або Адміністративно-процедурного 

кодексу України або Закону «Про адміністративну процедуру». 

12. Для виконання завдань, які покладені на суб’єктів публічної 

адміністрації України, залучених до реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, ними використовуються відповідні 

адміністративно-правові інструменти. Проведене дослідження дає змогу 

констатувати, що специфіка цього напряму державної політики України 

зумовлює незначний їх перелік. До нього належать: підзаконні нормативно-

правові акти; акти-плани; інформаційні акти. Доведено необхідність 
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розширення переліку адміністративно-правових інструментів за рахунок 

субординаційних та координаційних адміністративних договорів. 

13. З’ясовано, що адміністративно-правова природа правовідносин 

щодо здійснення державної політики у сфері європейської інтеграції України 

визначає специфіку елементів структури цих правовідносин, зокрема їх 

суб’єктного, об’єктного складу, юридичного та фактичного змісту. Об’єктний 

склад цих правовідносин утворюють дії їх учасників з приводу реалізації 

різноманітних правових інтересів, які групуються навколо мети цього напряму 

державної політики України – набуття Україною повноправного членства у 

Європейському Союзі. При цьому носіями таких інтересів можуть бути: народ 

України, Українська держава, населення АР Крим, населення окремих 

територіальних громад, інституції громадянського суспільства та окремі 

приватні особи. Крім того, з’ясовано, що різною є природа прав та обов’язків 

приватних осіб та суб’єктів публічної адміністрації у межах адміністративних 

правовідносин, що виникають з приводу здійснення державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. У останніх вона визначається їх компетенцією 

у цій сфері, яка формується під впливом: а) мети та завдань державної політики 

у сфері європейської інтеграції України; б) предметного критерію відання 

суб’єкта національної публічної адміністрації; в) повноважень, визначених для 

суб’єкта публічної адміністрації України щодо виконання завдань названого 

напряму зовнішньої політики України. 



223 
 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у розробленні на основі чинного законодавства 

України, відповідних підзаконних нормативних актів, узагальнення практики їх 

реалізації, а також вивчення вітчизняних та зарубіжних теорій цілісного вчення 

про адміністративно-правове забезпечення реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України. У результаті проведеного дослідження, 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети, зокрема: 

1. Доведено те, що державна політика у сфері європейської інтеграції 

України є основним інструментом досягнення її європейської інтеграції. У 

своєму розвитку цей напрямок зовнішньої політики України пройшов такі 

етапи: 1990–1994 рр. – етап зародження відносин України з ЄС; 1994–2014 рр. – 

етап дії угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС; 2014 р. – 

дотепер – етап підписання та виконання угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

2. Констатовано відсутність як у законодавстві України, так і на рівні 

теоретичної літератури єдиного підходу до розуміння як загальної категорії 

«державна політика», так і похідної від неї категорії «державна політика у сфері 

європейської інтеграції України». Обґрунтовано, що державна політика у сфері 

європейської інтеграції України має містити дві основні складові: стратегію та 

тактику цього напряму державної політики. Саме цей підхід до розуміння 

державної політики дає змогу показати її телеологічний характер, а також те, 

що вона має певні стадії, які необхідно пройти для досягнення загальної мети. 

З’ясовано, що провідна роль у правовому регулюванні державної 

політики у сфері європейської інтеграції України належить саме 

адміністративному праву. Адміністративно-правове забезпечення цього 

напряму державної політики України виявляється у регулюванні нормами 
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адміністративного права, насамперед, порядку здійснення своїх функцій 

суб’єктами публічної адміністрації України у цій сфері. Крім того, норми 

адміністративного права визначають порядок взаємодії органів публічної 

адміністрації з інституціями громадянського суспільства та приватними 

особами під час реалізації державної політики України у сфері європейської 

інтеграції. 

3. Доведено те, що державна політика у сфері європейської інтеграції 

України має внутрішню будову, яка складається із взаємозалежних елементів, 

взаємодія яких призводить до динаміки (реалізації) цього напряму зовнішньої 

політики України. До таких елементів належить, передусім: мета, принципи та 

завдання державної політики у сфері європейської інтеграції України. При 

цьому, обґрунтовано необхідність розмежування мети європейської інтеграції 

України та мети державної політики у сфері європейської інтеграції України.  

4. Встановлено, що адміністративно-правові норми, які є юридичною 

основою реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

закріплюються у відповідних джерелах адміністративного права. До переліку 

джерел адміністративного права, які регулюють цей напрям зовнішньої 

політики України, належать: 1) джерела міжнародного права та права ЄС: а) 

Угода про асоціацію та Додатки до неї; б) юридичні акти ЄС, як джерела для 

правотворчості суб’єктів публічної адміністрації України; в) Порядок денний 

асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про 

асоціацію; 2) джерела національного законодавства України: а) Конституція 

України; б) закони України; в) акти Президента України; г) акти Верховної 

Ради України; ґ) акти Кабінету Міністрів України. 

5. Доведено, що реалізація державної політики у сфері європейської 

інтеграції України здійснюється за рахунок адміністративно-правового 

механізму забезпечення її реалізації, який посідає центральне місце серед 

економічного, політичного, інституційно-організаційного, інформаційного, 

психологічного та інших механізмів реалізації названого напряму зовнішньої 

політики України. Запропоновано запровадження німецької моделі 
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адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Ця модель передбачає, обумовлену метою та 

завданнями державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

послідовну взаємодію таких його елементів, як: стратегія, план, реалізація 

плану та звіт про реалізацію плану державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. Така модель є фундаментом реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України. Окреслено коло напрямів удосконалення 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України.  

6. Констатовано відсутність злагодженого механізму інституційної 

взаємодії під час формування та реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. Запропоновано конкретизувати повноваження 

Президента України та Парламенту України щодо формування названого 

напряму зовнішньої політики України та посилити інституційне забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції за рахунок 

ліквідації посад заступників міністрів з питань європейської інтеграції на рівні 

міністерств та запровадити департаменти євроінтеграції при міністерствах та 

відділи європейської інтеграції при інших центральних органах виконавчої 

влади. 

З метою покращення ефективності формування та реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, запропоновано створити 

Координаційну раду європейської інтеграції України. Запропоновано долучити 

до формування та контролю за реалізацією державної політики у сфері 

європейської інтеграції України також інституції громадянського суспільства, 

які поки що займають вимушено пасивну позицію у реалізації цього напряму 

зовнішньої політики України. Їх залучення можливо через членство у 

запропонованій Координаційній раді європейської інтеграції України. 

7. Доведено необхідність розширення переліку адміністративно-правових 

інструментів, які використовує публічна адміністрація при здійсненні 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. Їх розширення 
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можливе, наприклад, за рахунок залучення адміністративних договорів, 

зокрема: субординаційних та координаційних адміністративних договорів. 

Вони могли б стати юридичною основою взаємодії суб’єктів публічної 

адміністрації України, а також суб’єктів національної публічної адміністрації та 

органів місцевого самоврядування, або інституцій громадянського суспільства 

щодо окремих напрямів здійснення державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. 

8. З’ясовано те, що правовідносини, які виникають з приводу здійснення 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, з огляду на їх 

ознаки, можна ідентифікувати саме як адміністративно-правові відносини. 

Доведено те, що обов’язковим учасником цих правовідносин є суб’єкт 

публічного адміністрування. При цьому, обґрунтовано необхідність 

розширення їх кола за рахунок органів місцевого самоврядування України, які 

нині не залучаються до здійснення цього напряму зовнішньої політики України. 

Більшість цих правовідносин є управлінськими, адже вони побудовані на 

принципі влади-підпорядкування. Незначна їх частина може бути віднесена до 

публічно-сервісних правовідносин. Ця група адміністративних правовідносин 

має збільшиться, наприклад, за рахунок співпраці публічної адміністрації та 

інституцій громадянського суспільства під час формування та контролю за 

реалізацією названого напряму державної політики України. 
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