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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Обрана дисертантом 

тема дослідження є надзвичайно важливою та актуальною як для теорії 

науки адміністративного права, так і для практичної реалізації норм щодо 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України.

Потреба у розробці інтеграційної стратегії України була спричинена 

прагненням нашої держави відповідати вимогам сучасної світової 

економічної і політичної системи, а також пошуком додаткових засобів 

протидії загрозам у сфері міжнародної безпеки. Специфічне геополітичне 

положення та історія тривалого співробітництва з європейськими країнами 

зумовлюють зацікавленість України в активній участі в інтеграційних 

процесах на європейському континенті. Таким чином, на сьогодні 

євроінтеграція офіційно проголошена ключовим пріоритетом зовнішньої
■і

політики України. Для України європейська інтеграція -  це шлях 

модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення 

іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих 

місць, підвищення конкурентної спроможності вітчизняного 

товаровиробника, вихід на світові ринки. Отже, актуальність обраної теми 

та своєчасність наукового дослідження поставлених питань щодо 

адміністративно-правового забезпечення реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України зумовлена як поточною практикою, 

так і потребами подальшого розвитку адміністративного законодавства і 

права.

Практичну та наукову актуальність кандидатської дисертації

Казміришина Е.О. підтверджує програмами.



Так, дисертаційну роботу 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).

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації полягає в тому, що в дисертації вперше у 

вітчизняній юридичній науці комплексно досліджено адміністративно-правове 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України, в результаті чого обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення 

механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України.

Метою дослідження, яка охоплювала комплексне дослідження 

адміністративно-правового забезпечення реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України, визначено основні завдання, в тому 

числі дослідження становлення та розвитку державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; здійснення аналізу державної політики у 

сфері європейської інтеграції України як об’єкту правового регулювання; 

визначення структури державної політики у сфері європейської інтеграції 

України; з’ясування нормативних засад реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України; визначення сутності та змісту 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України; окреслення кола



суб’єктів публічної адміністрації у системі адміністративно-правового 

механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України; визначення адміністративно-правових інструментів забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України; 

характеристика адміністративно-правових відносин у контексті механізму 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України.

Зміст роботи, наукові публікації дисертанта та автореферат дисертації 

дають підстави стверджувати, що ці завдання автором виконані на 

належному науковому рівні, в тому числі і завдяки обраною ним 

методологією дослідження.

Структура дисертаційної роботи зумовлена предметом, метою та 

завданнями наукового дослідження. Дисертація складається із вступу, двох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків до кожного розділу та 

загальних висновків, а також списку використаних джерел.

У вступі дисертаційної роботи автор, спираючись на існуючі наукові 

дослідження, стан законодавства та практику його правозастосування 

переконливо аргументував актуальність обраної теми дослідження, 

визначив мету і завдання роботи та обрав методи дослідження. Зміст 

дисертаційної роботи дозволяє дійти висновку, що мета роботи досягнута, 

поставлені завдання вирішено. Висновки і пропозиції, що містяться у 

роботі, достатньою мірою оригінальні, мають належний ступінь 

обґрунтованості, що свідчить про те, що дисертантом опрацьований в 

повній мірі як відповідний нормативно-правовий матеріал, так і значний 

масив літератури за темою дисертаційного дослідження.

У першому розділі роботи дисертант досліджує 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.

Заслуговують на увагу висвітлені у цьому розділі висновки з приводу



необхідності 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.

Значна увага автором приділена вирішенню питання про правову 

основу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України. Цілком слушно 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. Наголошено, що 

наразі у цьому логічному ланцюгу відсутня стратегія реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України. Пропонується 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.

Другий розділ дисертаційного дослідження присвячений 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.

Автор зосередив увагу на доведені того, що реалізація державної 

політики у сфері європейської інтеграції України здійснюється за рахунок



відповідного адміністративно-правового механізму, який посідає 

центральне місце серед економічного, політичного, інституційно- 

організаційного, інформаційного, психологічного та інших механізмів 

реалізації названого напряму зовнішньої політики України.

Слід підтримати дисертанта в частині запровадження німецької моделі 

адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції 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.

Важливими як в теоретичному, так і практичному плані є висновки щодо 

необхідності 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.

Робота містить й інші ґрунтовні пропозиції та теоретичні висновки. 

Так, за результатами проведення наукових розробок дисертантом 

обґрунтовано доповнити абз. 2 ч. З 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».

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації та їх достовірність. 

Дисертаційна робота виконана на належному науковому рівні. Під час



написання роботи автор використовує результатами наукових досліджень 

фахівців у галузі адміністративного права та розвиває їх у частині правового 

забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України.

Рівень обґрунтованості положень дисертації і напрацьованих пропозицій 

автора засвідчує використаний обсяг наукової літератури і законодавчих актів 

за темою дисертаційного дослідження -  246 найменувань.

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.

У даному контексті варто зазначити, що робота виконана на засадах 

наукової етики та характеризується високою культурою наукової праці. 

Текстовий матеріал, цитати і посилання на використані джерела, оформлені у 

відповідності до встановлених вимог. Бібліографія дослідження є широкою, 

репрезентативною і достатньою з точки зору вирішення поставлених завдань.

Сформульовані в дисертації положення мають високий рівень 

достовірності. Свідченням цього є ґрунтовна емпірична база дослідження, яку 

становлять акти вітчизняного законодавства, наукові публікації (монографії, 

підручники, посібники, статті), а також офіційні статистичні дані.

Ключові положення дисертації успішно апробовані на кафедральних 

заходах, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та 

круглих столах. Пропозиції і рекомендації, що характеризуються науковою 

новизною та практичною значущістю, достатньо повно і точно відображені у 

вступі роботи, відображені в розділах її основної частини, висновках.

У дисертації вдало використані загальнонаукові та спеціальні методи 

наукового пізнання. В цілому, для роботи характерний логічний стиль 

викладення матеріалу, а дослідження відзначається послідовністю та чіткістю

висновків.



Результати представленого дисертаційного дослідження 

характеризуються неабиякою практичною значущістю. Висновки та 

пропозиції, що містяться в дисертації, можуть бути використані у: науково- 

дослідній сфері -  при проведенні подальших досліджень проблем 

адміністративно-правового забезпечення формування та реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції; навчальному процесі -  при 

підготовці підручників, навчальних посібників, розробленні лекційних курсів, 

навчальних програм, методичних комплексів із навчальної дисципліни 

«Адміністративне право; правотворчій діяльності -  при підготовці 

нормативно-правових актів, які регулюють здійснення публічного 

адміністрування реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України.

Основні положення, висновки, пропозиції та рекомендації дисертації 

загалом характеризуються аргументованістю, завершеністю та доведеністю.

Загалом, викладене свідчить про такі позитивні риси дисертації Е. О. 

Казміришина, як актуальність, наукова новизна, практична значущість, 

методологічна обґрунтованість, доступність для сприйняття.

Разом з тим, у дисертації є окремі недостатньо обґрунтовані та спірні 

положення, які можуть стати предметом наукової дискусії. Серед них 

варто вказати такі:
•і

1. Аналізуючи нормативні засади реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України (підрозділ 1.4. дисертації), Е.О. Казміришин 

замалу увагу приділяє питанням наявності цілого ряду проблем, пов’язаних з її 

формуванням, систематизацією, узгодженням та, власне, використанням. Між 

тим, окреслені проблемні питання є невід’ємною частиною будь-якої правової 

наукової роботи, а тому, за логікою дослідження вони мали б стати предметом 

особливої уваги автора.

2. Дискусійний характер має висновок про 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. В



умовах хронічного дефіциту ресурсів такий крок навряд чи виправдає затрати, 

пов’язані із створенням нового органу. Крім того, створення такого органу 

виглядатиме дещо непослідовним у контексті масштабних кадрових 

скорочень, які сьогодні відбуваються в адміністративному апараті держави.

3. При внесенні пропозиції щодо прийняття нового Закону України «Про 

Координаційну раду європейської інтеграції України», автор наголошує, що 

останній повинен повною мірою відповідати вимогам Конституції України і 

правовим стандартам країн Європейського Союзу. Вважаю, що автору 

необхідно дати розгорнуте обґрунтування щодо структури та змісту цього 

закону, а не обмежуватися загальноприйнятими фразами.

4. Не зовсім зрозумілим є висновок автора щодо застосування актів- 

планів як адміністративно-правових інструментів діяльності органів публічної 

адміністрації у сфері європейської інтеграції України. В умовах оновлення 

предмету адміністративного права зазначений висновок, на мій погляд, 

потребує додаткового обґрунтування.

5. Розділ дисертації «Висновки» слід було сформувати у більшій 

відповідності до вимог, що стосуються питання про винесення до цього 

розділу найбільш значущих висновків проведеного дослідження. Автор не 

повністю виконав цю вимогу, оскільки деякі його пропозиції (висновки), які, 

на мою думку, мають важливе юридичне значення, не відображені у названому 

розділі дисертації. Зокрема, йдеться про пропозиції автора стосовно розробки 

та прийняття указу Президента України «Про процедуру розгляду 

національних стратегій» та постанови Кабінету Міністрів України «Про 

процедуру розгляду планів реалізації національних стратегій» у якості 

тимчасових заходів до прийняття або Адміністративно-процедурного кодексу 

України, або закону України «Про адміністративну процедуру» (стор. 184). 

Гадаю, що відповідні пропозиції заслуговують на увагу і можуть бути 

враховані у нормотворчій сфері для вдосконалення правових засад державної 

політики у сфері європейської інтеграції України.

Вказані зауваження носять дискусійний характер і не впливають на 

загальну позитивну оцінку роботи, аналіз змісту якої свідчить про



самостійність і цілісність проведеного дослідження, його актуальність і 

високий науковий рівень, суттєве теоретичне і практичне значення.

Автору вдалося повністю вирішити поставлені завдання; основні наукові 

положення, висновки та рекомендації, отримані в процесі роботи над 

дисертацією, є достатньо обґрунтованими.

Автореферат та наукові публікації Е.О. Казміришина повністю 

відображають основні положення та результати дисертаційного дослідження. 

Обсяг дисертації відповідає встановленим вимогам.

Враховуючи зазначене, слід зробити висновок про те, що дисертаційна 

робота Е.О. Казміришина «Адміністративно-правове забезпечення реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України» є самостійним, 

завершеним, комплексним дослідженням високого рівня, що містить 

аргументовані положення наукової новизни, в якій повною мірою, логічно, 

послідовно викладено матеріал, відповідає вимогам п. 9 та п. 11 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.
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ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора 
Галунька Валентина Васильовича -  на дисертацію Казміришина

Ернеста Олександровича на тему «Адміністративно-правове 
забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Останнім часом в 

Україні значно активізувалися процеси європейської інтеграції України до 

Європейського Союзу, що, безумовно, варто вітати, адже це є свідченням 

подальшої демократизації державної влади та суспільства у цілому. Проте 

подекуди названа тенденція має дещо хаотичний вигляд, що пов’язано 

насамперед з неналежним правовим регулюванням відповідних суспільних 

відносин, що, у свою чергу, викликано до життя нерозробленістю на 

теоретичному рівні низки євроінтеграційних інститутів, зокрема і державної 

політики у сфері європейської інтеграції України.

Тим більше, розкриття сутності та поняття державної політики у сфері 

європейської інтеграції України відбувається у науковій літературі 

неоднозначно, що обумовлено відсутністю чіткого розуміння та єдиної 

практики застосування широкого масиву правових термінів і категорій та 

недосконалістю адміністративно-правового регулювання окресленої сфери 

суспільних відносин.

З огляду на викладене, на мій погляд, наочним є висновок про 

актуальність дисертаційного дослідження Е.О. Казміришина, присвяченого 

вивченню сучасного стану адміністративно-правового забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України та 

виробленню рекомендацій, спрямованих на покращення його 

функціонування.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних 

тематичних напрямів наукових посліджень і науково-технічних оозробок на



дисертаційного дослідження в цілому не виключає можливості й 

необхідності висунути низку зауважень критичного та дискусійного 

характеру.

1. Виходячи з розуміння джерел державної політики, як системи 

правових і політичних актів, котрі відображають цілі, пріоритети й 

принципи діяльності держави в тій або іншій сфері суспільних відносин, 

дисертант наголошує, що правову основу державної політики у сфері 

європейської інтеграції України 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. У цьому контексті виникає закономірне 

питання про те, чи можна віднести міжнародні договори України до джерел 

адміністративного права. Якщо так, то за яких умов? Гадаю, свої міркування 

з цього приводу дисертант обов’язково повинен викласти на захисті.

2. Досліджуючи у рамках підрозділу 1.2 першого розділу питання 

щодо поняття державної політики у сфері європейської інтеграції України, 

недостатньо уваги приділено ознакам останнього, що, на мою думку, має 

значення для з’ясування сутності даного явища.

3. По тексту дисертаційної роботи Е.О. Казміришин зазначає, що на 

подальшу перспективу підвищення ефективності правового регулювання 

державної політики у сфері європейської інтеграції України доцільним 

вбачається прийняття закону України «Про Координаційну раду з питань 

європейської інтеграції України», указу Президента України «Про 

Національну стратегію інтеграції України до Європейського Союзу» і 

постанов 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
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правових відносин, які виникають у процесі здійснення державної політики 

у сфері європейської інтеграції України; щодо необхідності розмежування 

мети європейської інтеграції України та мети державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; щодо тлумачення адміністративно- 

правових інструментів, які використовують суб’єкти публічної адміністрації 

під час реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції 

України; щодо розроблення пропозицій стосовно удосконалення 

інституційного забезпечення реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції України) дістали подальшого розвитку та 

удосконалення.

Аналіз змісту роботи свідчить про самостійне, завершене, 

аргументоване, комплексне дослідження і дозволяє констатувати його 

високий науково-теоретичний та прикладний рівень. Вдала структурна 

побудова дисертації доводить науково вивірений та аргументований підхід 

до вирішення визначених завдань і досягнення мети дослідження.

Таким чином, у результаті проведеного дисертаційного дослідження 

автором сформульовано низку важливих висновків, спрямованих на 

визначення сутності та змісту адміністративно-правового забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України.

Дисертація носить завершений характер, мета дослідження досягнута, 

завдання роботи виконані.

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. 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.

Автореферат у цілому відображає зміст дисертації.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивна 

оцінка окремих аспектів рецензованої роботи та проведеного



законопроектів окреслено теоретичні та практичні проблеми 

адміністративно-правового забезпечення державної політики у сфері 

європейської інтеграції України, розроблено шляхи їх вирішення.

Заслуговують на схвалення чіткість і вмотивованість дослідницького 

апарату. Усі наукознавчі складові (мета, задачі, об’єкт, предмет) 

сформульовано грамотно, коректно, узгоджено. Понятійне поле дослідження 

опрацьовано здобувачем досить глибоко, а за вітчизняних реалій сьогодення 

такий аспект нам видається особливо науково значущим.

Оцінюючи дисертаційну роботу за параметром новизни, слід 

відзначити, що вона є цілковито очевидною і вбачається насамперед у 

ретельному обґрунтуванні сукупності тих факторів, які складають змістове 

ядро досить оригінальної, на наш погляд, моделі державної політики у сфері 

європейської інтеграції України.

Значна кількість результатів дослідження одержана вперше, зокрема: 

сформульовано та змістовно обґрунтовано авторську дефініцію поняття 

державної політики у сфері європейської інтеграції України; доведено 

необхідність запозичення європейського підходу до будови структури 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, яка передбачає 

послідовну взаємодію таких її елементів,як стратегії євроінтеграційної 

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

адміністрації щодо її здійснення, звітування про наслідки реалізації 

названого плану; систематизовано правову основу державної політики у 

сфері європейської інтеграції 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.

Окремі положення (щодо хронології реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції України; щодо системи принципів державної 

політики у сфері європейської інтеграції України; щодо теоретичні підходи 

стосовно необхідності конкретизації завдань державної політики у сфері 

європейської інтеграції України; щодо класифікації адміністративно-



І. В. Яковюка та інших.

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). Це дозволило 

дисертанту ґрунтовно дослідити існуючі проблеми адміністративно- 

правового забезпечення державної політики у сфері європейської інтеграції 

України.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є першим комплексним правовим дослідженням, у якому з 

використанням необхідних методів наукового пізнання, здобутків 

вітчизняної і зарубіжної юридичної науки, урахуванням європейського 

досвіду, положень чинних національних та міжнародних нормативних актів,



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).

Отже, в якості проміжного висновку, можна сказати, що дисертаційне 

дослідження Е.О. Казміришина характеризується високим рівнем 

теоретичної актуальності та практичної значимості.

Обгрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Структура роботи та її зміст 

свідчать про намагання автора комплексно підійти до вирішення завдань 

дослідження. Чітко проглядається системний підхід до вирішення проблем, 

що стосуються об’єкту та предмету дослідження. Дисертант досить вдало 

визначив мету та завдання свого дисертаційного дослідження.

Науково-теоретичним підґрунтям для дисертаційного дослідження 

стали наукові 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, В. К. Колпакова, О. В. Константного, В. В. 

Копійки, О. О. Кравчука, Р. О. Куйбіди, О. В. Кузьменко, В. М. Марчука, 

Р. Є. 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,



органів виконавчої влади України». Однак структури цих нормативно- 

правових актів, хоча б приблизної, автор не наводить, а це, у свою чергу, 

зокрема, дало б змогу оцінити підхід здобувана до виділення інструментів 

закріплення механізму реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції України, про необхідність фіксації якого він сам і стверджує.

4. Хоча запропоноване дисертантом оформлення роботи у цілому 

заслуговує позитивної оцінки, слід все ж вказати, що з урахуванням логіки 

обраної для дослідження теми, доцільно було б передбачити окремий 

підрозділ, присвячений вивченню зарубіжного досвіду в даній галузі. Адже 

багато зарубіжних країн досягли певного результату у дослідженні питань 

європейської інтеграції, і цей досвід був би корисний на сучасному етапі 

пошуку новітніх підходів до адміністративно-правового забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України.

5. У підрозділі 2.2 дисертації дисертант констатує необхідність 

всебічного сприяння держави проведенню громадського контролю за 

діяльністю органів публічної адміністрації, відповідальних за стан реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України, однак не 

вказує, в чому саме таке сприяння повинно виражатись. По суті, автор 

обмежився лише постановкою проблеми, але не окреслив шляхів її 

розв’язання. Такий підхід видається недостатньо конструктивним, оскільки 

кінцева мета будь-якого дисертаційного дослідження полягає у новому 

вирішенні актуальних проблем теорії та практики.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим 

законодавством вимогам. Зміст дисертаційної роботи висвітлений 

достатньо повно, виклад запропонованих в роботі положень базується на 

ґрунтовному опрацюванні літературних джерел з проблематики 

дисертаційного дослідження. Автор сформулював свої висновки, які здатні 

стати значним внеском у розвиток вітчизняної науки адміністративного

права.



Таким чином, дисертація «Адміністративно-правове забезпечення 

реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України» є 

завершеною працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, 

що вирішують конкретне наукове завдання, яке має суттєве значення для 

науки адміністративного права, тобто за своєю актуальністю, новизною 

постановки та вирішенням досліджених проблем, теоретичним рівнем і 

практичною корисністю, достовірністю і обґрунтованістю одержаних 

результатів відповідає пп. 11-13 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор -  Казміришин Ернест Олександрович -  заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.
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