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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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 
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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, Н. 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., 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 виконати 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; 
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 визначити адміністративно-правові інструменти забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України; 

 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). 

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. Гаращука, І. П. Голосніченка, І. А. Грицяка, Т. О. Коломоєць, 
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В. К. Колпакова, О. В. Константного, В. В. Копійки, О. О. Кравчука, 

Р. О. Куйбіди, О. В. Кузьменко, 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; 

– 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 
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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 

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 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; 
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– 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); 

– 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.). 
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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. 

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.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації‚ окреслено її зв’язок 

з науковими програмами, планами та темами; визначено мету і завдання‚ 

об’єкт і предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів; розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів та наведено дані щодо їх апробації; визначено 

структуру та обсяг дисертації.  

Розділ 1 «Загальноправова характеристика концепції «державна 

політика у сфері європейської інтеграції України» складається з чотирьох 

підрозділів та висновків, у яких визначено: становлення та розвиток 

державної політики у сфері європейської інтеграції України; державну 

політику у сфері європейської інтеграції України, як об’єкт правового 

регулювання; структуру цього напряму державної політики, а також 

нормативні засади її реалізації. 

У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток державної політики у сфері 

європейської інтеграції України» акцентовано увагу на тому, що зазначений 

напрям державної політики України є діалектичним процесом, який був 

започаткований з моменту проголошення державного суверенітету України та 

пройшов певні історичні етапи свого становлення й розвитку. 

Аналіз нормативних джерел, які є юридичною основою формування та 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, фахової 

наукової літератури дав змогу виокремити три етапи становлення та розвитку 

державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

Підкреслено, що кожен із цих етапів зумовлював ґрунтовне 

переосмислення та оновлення мети й завдань державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

У підрозділі 1.2 «Державна політика у сфері європейської інтеграції 

України як об’єкт правового регулювання» обґрунтовано, що названий напрям 

зовнішньої політики є конкретизацією загальної категорії «політика» та 

конкретнішої категорії «державна політика». Ці категорії співвідносяться як 

загальне, особливе та конкретне. 
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Зважаючи на відсутність, як на рівні законодавства України, так і на 

рівні теоретичної літератури, єдиного підходу до розуміння сутності цього 

напряму зовнішньої політики України, запропоновано авторську дефініцію 

категорії «державна політика у сфері європейської інтеграції України». 

Крім того, визначено ідейну основу здійснення цього напряму державної 

політики України, яка конкретизується у системі принципів державної 

політики у сфері європейської інтеграції України, яка складається з: 

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 державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

Конкретизовано перелік завдань державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

У підрозділі 1.3 «Структура державної політики у сфері європейської 

інтеграції України» визначено структурні елементи, які у сукупності 

утворюють внутрішню будову державної політики у сфері європейської 

інтеграції України.  

Аналіз законодавства України, яке є юридичною основою реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, дає підстави 

констатувати те, що структура державної політики у сфері європейської 

інтеграції України досконало нормативно не визначена. Це призводить до 

безсистемності означеного напряму зовнішньої політики України. 

 Запропоновано покласти в основу реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України сформовану у західноєвропейській науці та 

практиці логічно-побудований алгоритм реалізації будь-кого напряму 

державної політики, який складається із послідовної взаємодії таких 

елементів: стратегії державної політики, плану реалізації стратегії, діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації щодо її здійснення, звітування про наслідки 

реалізації названого плану. 

Ці елементи мають знайти своє офіційне закріплення на рівні 

спеціальних нормативно-правових актів: а) Національної стратегії 

європейської інтеграції України; б) Плану реалізації Національної стратегії 

європейської інтеграції України. 

У підрозділі 1.4 «Нормативні засади реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України» визначено розгалужену систему 

юридичних актів, які є нормативною основою реалізації цього напряму 

зовнішньої політики України. До їх переліку належать як джерела 

міжнародного права та права ЄС, так і джерела національного законодавства 

України.  

Акцентовано увагу на тому, що нині існує конкуренція між 

положеннями Указу Президента України «Питання європейської та 

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

Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
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Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони», яка може бути вирішена через впорядкування на рівні 

законодавства структури державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. 

Доведено, що провідне місце серед норм права, які регулюють 

реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

належить саме нормам адміністративного права. Саме вони визначають 

порядок 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. 

Розділ 2 «Адміністративно-правовий механізм забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України» 
складається з чотирьох підрозділів, присвячених визначенню сутності та 

змісту державної політики у сфері європейської інтеграції України, суб’єктам 

публічної адміністрації, які забезпечують реалізацію названого напряму 

зовнішньої політики України, адміністративно-правовим інструментам, які 

використовуються публічною адміністрацією під час реалізації цього напряму 

державної політики, а також адміністративно-правовим відносинам, що 

виникають у процесі реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. 

У підрозділі 2.1 «Сутність та зміст адміністративно-правового 

механізму забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України» з’ясовано те, що названий механізм реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України займає центральне місце 

серед економічного, психологічного, політичного та інших видів механізмів 

реалізації такого напряму зовнішньої політики України. 

Доведено те, що нині адміністративно-правовий механізм реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України у належний 

спосіб не функціонує в Україні, а отже, потребує суттєвого удосконалення. 

Основними напрямами його вдосконалення мають стати: 1) належне 

правове забезпечення, яке передбачає нормативне регулювання стратегії та 

тактики державної політики у сфері європейської інтеграції України; 

2) удосконалення інституційного забезпечення через визначення порядку і 

процедури взаємодії суб’єктів публічної влади між собою у процесі 

формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України; 3) визначення порядку залучення до формування та реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України  інститутів 

громадянського суспільства; 4) визначення інструментів діяльності 

публічної адміністрації України під час реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти публічної адміністрації у системі 

адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері 
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європейської інтеграції України» визначено розгалужену систему суб’єктів 

публічної адміністрації, які залучаються до формування та реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, з’ясовано їх 

компетенцію та повноваження у цій сфері. 

Встановлено недоліки нормативного регулювання правового статусу та 

компетенції таких суб’єктів публічної адміністрації, які залучені до реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України: Служби Віце-

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

заступників міністрів з питань європейської інтеграції тощо. 

Крім того, констатовано відсутність злагодженого механізму 

інституційної взаємодії під час формування та реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України як всередині органів виконавчої влади, 

так і між законодавчою, виконавчою владою і Президентом України. У зв’язку 

з цим, сформульовано низку пропозицій, спрямованих на: впорядкування 

інституційного забезпечення реалізації цього напряму зовнішньої політики 

України, конкретизацію повноважень суб’єктів публічної влади у цій сфері та 

координацію їх зусиль під час реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правові інструменти забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України» 

окреслено перелік адміністративно-правових інструментів, які використовує 

публічна адміністрація під час реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

Констатовано те, що перелік таких інструментів діяльності публічної 

адміністрації у сфері європейської інтеграції України є незначним і 

складається з: 1) підзаконних нормативно-правових актів, які приймають у 

межах своє компетенції суб’єкти публічної адміністрації; 2) інформаційних 

актів. 

Запропоновано розширити перелік таких адміністративно-правових 

інструментів за рахунок адміністративних договорів (субординаційних та 

координаційних), які зможуть стати основою співпраці як суб’єктів 

публічної влади, залучених до реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, так і між публічною адміністрацією та 

інституціями громадянського суспільства та приватними особами, які 

виявляють бажання долучитися до формування державної політики України 

у названій сфері. 

У підрозділі 2.4 «Адміністративно-правові відносини у контексті 

механізму забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України» досліджено адміністративно-правові відносини, які 

виникають під час забезпечення реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 

Подібність окремих адміністративних відносин, що виникають у цій 

сфері, дає змогу здійснити їх класифікацію на підставі таких критеріїв, як: 

характер побудови взаємин між учасниками таких правовідносин; їх зміст; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


11 

місце у механізмі забезпечення здійснення державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; у залежності від юридичного факту, який 

призвів до динаміки цих правовідносин. 

 

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 

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, 
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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 

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 інших центральних органів виконавчої влади 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 
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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 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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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. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертація є комплексним правовим дослідженням адміністративно-

правового забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України. 

У роботі досліджено етапи становлення державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, її структуру та нормативні засади реалізації. 

Визначено сутність та зміст адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України; коло суб’єктів публічної адміністрації, залучених до реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України; адміністративно-

правові інструменти забезпечення реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України та адміністративні правовідносини, які 

виникають у процесі забезпечення реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України. 
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політика, етапи становлення і розвитку євроінтеграційної політики, 

законодавство, мета євроінтеграції, публічна адміністрація, інструменти 

діяльності публічної адміністрації, адміністративні правовідносини. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Казмиришин Э. А. Административно-правовое обеспечение 

реализации государственной политики в сфере европейской интеграции 

Украины. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; 

финансовое право; информационное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация является комплексным правовым исследованием 

административно-правового обеспечения реализации государственной 

политики в сфере европейской интеграции Украины. 

В работе исследованы этапы становления этого направления 

государственной политики, ее структура и нормативные основы реализации. 

Определены сущность и содержание административно-правового механизма 

обеспечения ее реализации; круг субъектов публичной администрации, 

привлеченных к реализации этого направления внешней политики Украины; 

административно-правовые инструменты и административные 

правоотношения, возникающие при ее реализации. 

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, 

государственная политика, этапы становления и развития евроинтеграционной 

политики, законодательство, цель евроинтеграции, публичная администрация, 

инструменты деятельности публичной администрации, административные 

правоотношения. 

 

SUMMARY 

 

Kazmirishin E. O. Administrative and legal support for the 

implementation of state policy in the field of European integration of Ukraine. 
– Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.07 – 

administrative law and process; financial law; informational law. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of education and science of 

Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is a comprehensive legal study of the administrative and 

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

integration of Ukraine. 
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The dissertation examines the formation and development of state policy in 

the field of European integration of Ukraine. The author has come to the 

conclusion that it is the main tool for achieving European integration of Ukraine. 

The author defines the state policy of Ukraine in the field of European 

integration, which should 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 precisely to the adminis trative 

law of Ukraine. 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 carrying out 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 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 defined, which consists of interdependent elements, the interaction of 

which leads to the dynamics (realization) of this direction of foreign policy of 

Ukraine. 

The substantiated thesis is that the administrative and legal norms, which 

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 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 

Council of European Integration», has been proved; 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 of reviewing plans for the implementation of 

national strategies» and the like. 

The necessity to improve the institutional support for the implementation of 

state policy in the field of European integration of Ukraine was stated. 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. The 

necessity 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 bodies was emphasized. We propose to introduce 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 
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of the Vice Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration and the 

like. 

Key words: administrative and legal support, state policy, stages of 

formation and development of European integration policy, legislation, purpose of 

European integration, public administration, instruments of activity of public 

administration, administrative legal relations. 
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