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адже розробка концептуальної моделі належної імплементації принципів 

організації та діяльності інститутів Європейського Союзу в адміністративне 

законодавство України, доктринальна характеристика принципів, на яких 

ґрунтується організація та діяльність публічної адміністрації в Україні та 

Європейському Союзі, здійснення їх компаративного аналізу, а також внесення 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства в цій сфері є актуальними.

Наведені чинники надають обраній темі дисертації як теоретичної, так і з 

практичної значимості.

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

Дисертація виконана в межах Пріоритетних напрямів розвитку правової науки 

в Україні на 2011-2015 роки, затверджених постановою Загальних зборів 

НАПрН України від 24 вересня 2010 року № 14-10, Концепції адміністративної 

реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 

року № 810, теми науково-дослідної роботи Класичного приватного

університету «Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання 

діяльності публічної влади в Україні» (номер державної реєстрації 

0108U008955), теми науково-дослідної роботи кафедри міжнародного права, 

історії права та політико-правових вчень юридичного факультету 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

«Актуальні питання історії та теорії міжнародного права» (номер державної 

реєстрації 0114U001291).

Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналіз положень дисертації 

дозволяє констатувати відповідність її змісту заявленій проблематиці 

дослідження. Досить чітко і вдало сформульовано мету і задачі дисертаційного 

дослідження, що дозволило автору на основі аналізу чинного законодавства 

України, актів первинного та вторинного права Європейського Союзу та 

узагальнення практики їхньої реалізації, вивчення наукових розробок 

вітчизняних та іноземних фахівців визначити особливості імплементації



з

принципів організації і діяльності інститутів Європейського Союзу в 

адміністративне законодавство України, а також шляхи її розвитку та 

вдосконалення.

Комплексне використання дисертантом філософських, загальнонаукових 

та спеціальних методів дослідження зумовило повноту та всебічність аналізу 

поставлених проблем. Для роботи характерні логічний стиль викладення 

матеріалу, смислова завершеність, цілісність.

Методологічну основу дисертаційної роботи становить сукупність 

філософських, загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів, 

комплексне використання яких зумовило досягнення обраної мети 

дослідження. Застосування цих методів дозволило розглянути стан правової 

регламентації принципів створення і функціонування інститутів ЄС, органів 

публічної адміністрації його країн-членів, національних органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування та розробити рекомендації щодо 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання організації та 

діяльності вітчизняних органів публічної адміністрації на базі європейських 

інституційних принципів.

Цілком доречним видається акцент, зроблений дисертантом на 

визначенні концептуальних підходів вчених країн ЄС до принципів 

європейського адміністративного права. Необхідно підтримати автора у його 

прагненні до висвітлення поглядів українських науковців щодо особливостей 

впливу європейського адміністративного права на вітчизняне законодавство та 

наявних національних механізмів імплементації європейських стандартів.

У окремому розділі дослідження дисертант зосереджує увагу на 

формулюванні поняття та встановленні особливостей імплементації приписів 

європейського права в адміністративне законодавство України та її механізму. 

При цьому ґрунтовно аналізуються правові та організаційні засади 

імплементації. Належної уваги приділено визначенню особливостей змісту 

принципів організації та діяльності інститутів ЄС в праві і доктрині
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Європейського Союзу. На його основі автором запропоновані шляхи 

удосконалення вітчизняного адміністративного законодавства в напрямі 

запровадження принципів організації і діяльності інститутів ЄС.

Подібна структура дозволила дисертантові всебічно вивчити предмет 

дослідження та сформулювати рекомендації щодо вдосконалення 

доктринальних положень і чинного вітчизняного законодавства щодо 

врегулювання відповідних відносин на сучасному етапі державотворчих 

процесів.

Достовірність результатів дослідження обумовлена використанням 

значного масиву вітчизняної та зарубіжної наукової літератури. При цьому 

враховані концептуальні підходи фахівців з філософії, загальної теорії держави 

та права, теорії управління, міжнародного права, адміністративного права, 

конституційного права, інших галузевих правових наук. Нормативну базу 

дисертаційної роботи становлять Конституція України; закони України; акти 

Президента України і Кабінету Міністрів України; нормативні акти 

центральних органів виконавчої влади; Угода про партнерство і 

співробітництво та Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони; акти первинного та вторинного 

права Європейського Союзу.

Чітко виражений теоретичний підхід, зокрема, вдало розроблені дефініції, 

класифікації і критерії дозволили автору переконливо визначити власну 

позицію щодо багатьох дискусійних проблем адміністративно-правового 

регулювання формування та діяльності органів публічної адміністрації.

Зважаючи на це, можна констатувати, що правильно обраний 

методологічний підхід до здійсненого дослідження, достатнє використання 

наукового, нормативного та емпіричного матеріалу зумовило достовірність 

отриманих висновків та обґрунтованість запропонованих пропозицій і 

рекомендацій.
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Наукова новизна результатів дисертації полягає, насамперед у тому, 

що робота є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень вітчизняної та європейської 

науки адміністративного права дослідити проблеми імплементації принципів 

організації та діяльності інститутів Європейського Союзу в адміністративне 

законодавство України та сформулювати авторське бачення шляхів їх 

вирішення. До цього часу відповідні питання лише фрагментарно 

досліджувалися на доктринальному рівні, при цьому у контексті більш широкої 

адміністративно-правової проблематики.

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

концептуальних наукових положень та висновків, запропонованих особисто 

здобувачем. При цьому більшість положень наукової новизни, що виносяться 

на захист, заслуговують схвалення. Особливо доцільно відзначити наступні 

положення, висновки, рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, що 

найбільш наочно демонструють її наукову новизну, теоретичну та практичну 

значимість.

Слід підтримати сформульоване дисертантом визначення національно- 

правової імплементації норм права Європейського Союзу, під якою в роботі 

розуміються трансформаційні заходи держави в особі вповноважених нею 

органів, що полягають у послідовному поєднанні правотворчої, 

правозастосовної та організаційно-виконавчої діяльності з метою включення 

європейських приписів до національної правової системи і забезпечення їх 

реального виконання. При цьому автор вірно підкреслює, що основною метою 

національно-правової імплементації норм права Європейського Союзу має 

стати створення такої системи правового регулювання організації і діяльності 

органів публічної адміністрації, яка б враховувала стандарти урядування ЄЄ, з 

одного боку, та національні особливості системи державного управління, з 

іншого (стор. 138).

Змістовними та логічними видаються заходи щодо вдосконалення
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правових підстав імплементації принципів організації та діяльності інститутів 

ЄС у адміністративне законодавства України: внесення змін до текстів законів 

України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» та «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу», що визначають структуру права та перелік актів первинного права 

Європейського Союзу з метою приведення їх у відповідність із сучасною 

системою джерел права ЄС (стор. 192-194).

Інститут Європейського Союзу цілком вірно визначено як керівну 

структуру, що отримала від держав-членів інтеграційного об’єднання владні 

повноваження та має право приймати відносно останніх юридично обов’язкові 

рішення. Цілком слушно встановлений перелік інститутів ЄС, до яких в 

дисертації прираховано: Європейський Парламент, Європейську Комісію, Суд 

ЄС, Раду ЄС, Рахункову палату, Європейську Раду та Європейський 

центральний банк. При цьому відповідний перелік визначений з врахуванням 

змін в інституційній системі, що були передбачені Лісабонською реформою 

права Європейського Союзу (стор. 239).

Цікавою є пропозиція автора щодо закріплення керівних засад інститутів 

ЄС -  організаційного принципу надання повноважень та функціонального 

принципу пропорційності в законах України «Про Кабінет Міністрів України»; 

«Про центральні органи виконавчої влади»; «Про місцеві державні 

адміністрації»; «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою підвищення 

ефективності роботи вітчизняних суб’єктів публічної адміністрації (стор. 333- 

334).

Достатній рівень наукової новизни мають пропозиції дисертанта щодо 

необхідності комплексного перегляду змісту системи принципів організації і 

діяльності органів публічної адміністрації України шляхом імплементації 

керівних засад створення і функціонування інститутів Європейського Союзу. 

Автор пропонує з цією метою здійснити наступні заходи: прийняття закону
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України «Про принципи організації та діяльності органів державної виконавчої 

влади України», закріплення в Адміністративно-процедурному кодексі України 

принципів створення і функціонування інститутів Європейського Союзу, 

внесення змін в ряд законів України та інших нормативно-правових актів з 

питань організації і діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, приведення підзаконної нормативно-правової бази з питання у 

відповідність з актами вищої юридичної сили, а також запровадження 

інституційних принципів у правозастосовну діяльність вітчизняних органів 

публічної адміністрації (стор. 345-355).

Не залишилися поза увагою дисертанта і питання аналізу змісту та 

призначення концепцій належного урядування та належної адміністрації 

(стор.275-280), принципів субсидіарності (стор. 324-333) і відкритості та 

прозорості (стор. 338-345) діяльності органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування України всіх рівнів.

Наукове та практичне значення представленої дисертації полягає у 

тому, що вона становить як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, і 

може бути використана у:

-  науково-дослідній сфері -  теоретичні положення щодо уточнення 

змісту окремих понять, узагальнення і висновки можуть бути використані для 

подальшого розроблення та наукових досліджень специфіки імплементації 

принципів інститутів ЄС у вітчизняне адміністративне законодавство;

-  правотворчості практичні пропозиції та рекомендації щодо належної 

імплементації принципів інститутів Європейського Союзу в адміністративне 

законодавство України можуть бути використані для підготовки пропозицій 

щодо внесення змін до чинного законодавства України з метою оптимізації 

діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-  правозастосовній діяльності -  для забезпечення належного застосування 

принців відкритості та прозорості у діяльності органів державної виконавчої 

влади, а також під час надання адміністративних послуг;



-  навчальному процесі -  при викладанні у вищих навчальних закладах 

дисциплін «Адміністративне право України», «Сучасні проблеми 

адміністративного права та процесу», під час підготовки лекцій, навчально- 

методичних комплексів, навчальних посібників та підручників із вказаної 

дисципліни.

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, що сформульовані у дисертації. Основні положення та 

результати дисертації викладено у 38 наукових працях, у тому числі 1 

одноосібній монографії, 1 навчальному посібнику, 1 методичних матеріалах, 26 

наукових статтях -  з них 20 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 4 - у  зарубіжних наукових виданнях та 9 матеріалах і тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях, «круглих столах».

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами, що висуваються 

до такого виду робіт. Наукові положення, висновки та рекомендації, які 

сформульовані в дисертації, опубліковані в різних працях дисертанта, зокрема, 

у монографії «Принципи організації та функціонування інститутів' влади в 

Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правовий аналіз». Усі об’єкти 

наукової новизни достатньою мірою відображені в опублікованих наукових 

роботах, що відповідає встановленим вимогам.

Успішному вирішенню поставлених у дисертації завдань сприяла її добре 

продумана логічна структура, що свідчить про цілісність дослідження. 

Викладення результатів дослідження виконано на належному науковому рівні. 

Джерельна база містить 447 позицій, аналіз їх використання свідчить про 

ґрунтовне оволодіння автором предметом дослідження.

Положення, висновки і рекомендації, наведені в роботі, є обґрунтованими та 

достовірними, що досягається як вдало обраною методологією дослідження, так і 

всебічним і повним використанням наукових джерел. Підкреслимо, що 

поставлена автором мета дисертаційного дослідження досягнута, а завдання 

виконані. Висновки і пропозиції є новими.
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Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

Відзначаючи теоретичну і практичну цінність дослідження Бережної 

Катерини Вікторівни «Імплементація принципів організації і діяльності 

інститутів Європейського Союзу в адміністративне законодавство України», 

позитивно оцінюючи його, водночас зауважимо, що як і при дослідженні будь- 

якої складної і нової теоретичної проблеми, в дисертаційній роботі міститься 

чимало спірних, неузгоджених і не зовсім обґрунтованих положень, які можуть 

стати підґрунтям наукової дискусії і напрямами подальшої розробки даної 

проблеми.

1. Слід звернути увагу на той факт, що запропоноване у пункті 3.3. 

роботи, розуміння категорії «принципи організації та діяльності інститутів ЄС» 

та їх класифікація розроблені в руслі сучасної адміністративно-правової 

доктрини розуміння принципів адміністративного права, зокрема, під 

принципами організації і діяльності інститутів ЄС пропонується розуміти 

«...основоположні керівні засади, що виражають зміст і призначення створення 

і функціонування інститутів, обумовлюють досягнення цілей європейського 

інтеграційного процесу в рамках організації Європейський Союз». У зв’язку із 

вказаним вважаємо, що автору слід уточнити аспекти, які свідчать про новизну 

його наукового підходу до визначення сутності та переліку принципів 

інститутів Союзу, що зумовлюють особливості їх імплементації в національне 

адміністративне законодавство.

2. Не зовсім послідовною вбачається позиція дисертанта, викладена у 

пункті 3.2. дисертації, щодо звуження переліку загальних принципів права ЄС, 

які є основою створення та функціонування інститутів ЄС та складають першу 

класифікаційну групу принципів організації та діяльності інститутів 

Євросоюзу. На переконання автора «До загальних належать принципи: 

верховенства права; законності; прямої дії права ЄС; визнання, дотримання та 

захисту основних прав людини і громадянина на рівні Союзу». Водночас в 

роботі на основі дослідження принципів права інтеграційного об’єднання автор
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визначає більш широкий перелік загальних принципів права ЄС «...повагу 

людської гідності, свободу, демократію, рівність, верховенство права, 

законність, пряму дію права ЄС, визнання, дотримання та захисту основних 

прав людини і громадянина на рівні Союзу, включно із дотриманням прав 

меншин, плюралізм, недискримінацію, толерантність, правосуддя, солідарність, 

рівність чоловіків і жінок». Відповідно, необхідним є більш детальне 

обґрунтування позиції автора.

3. Варто відмітити недостатню обґрунтованість позиції автора щодо 

вдосконалення механізму імплементації стандартів права ЄС в національне 

адміністративне законодавство за рахунок утворення Міжвідомчої 

координаційної ради з питань імплементації (пункт 2.З.). Зазначимо, що 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1365 

«Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» сформовано Координаційну раду з адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу та визначено 

Порядок підготовки та реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу. Відповідно, автору слід уточнити власну позицію щодо переліку 

повноважень пропонованої ним структури з врахуванням того, що 

Координаційна рада з питань адаптації наділена повноваженнями щодо 

забезпечення узгодження діяльності та заходів, спрямованих на адаптацію 

вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.

4. У пунктах 4.1. - 4.3. роботи досліджуються зміст та сучасний стан 

правового регулювання принципів організації і діяльності вітчизняних органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, серед яких детально 

проаналізовані вказані аспекти щодо принципів верховенства права, визнання 

дотримання та захисту основних прав людини і громадянина, субсидіарності, 

пропорційності, відкритості та прозорості в діяльності публічної адміністрації. 

При цьому зазначаємо, що невід’ємним елементом системи принципів, що



забезпечують діяльність вітчизняних суб’єктів публічної адміністрації, 

відповідно до стандартів права ЄС, є принцип колегіальності. Тому при 

проведенні аналізу треба було приділити більшої уваги вихідним положенням 

вказаного принципу та визначенню шляхів вдосконалення принципу 

колегіальності із врахуванням особливостей його змісту в розумінні права 

Європейського Союзу.

Водночас, зазначені зауваження не можуть суттєво вплинути на загальну 

високу оцінку проведеного К. В. Бережною дослідження. Дисертація є 

завершеною працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що 

характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад автора в 

юридичну науку. Таким чином, за змістом і оформленням дисертаційна робота 

відповідає вимогам МОН України. У публікаціях та авторефераті відображені 

основні положення дисертації. Дисертаційна робота К. В. Бережної 

««Імплементація принципів організації і діяльності інститутів Європейського 

Союзу в адміністративне законодавство України» відповідає вимогам гі. 9, 10, 

12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження 

Порядку присудження наукових ступенів», а її автор, Бережна Катерина 

Вікторівна, заслуговує присудження наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право.
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