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ряду таких законодавчих актів, як Закони України «Про державну службу», 

«Про Кабінет Міністрів України», «Про Національну поліцію України», «Про 

центральні органи виконавчої влади», а також розробки та прийняття 

єдиного законодавчого акту, що дозволить уніфікувати адміністративні 

процедури в сфері публічної служби. Таким актом має стати Закон України 

«Про публічну служби». 

Інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, зокрема у сфері публічної служби, 

нерозривно пов’язаний із функціонуванням адміністративної юстиції. Дієвим 

механізмом захисту прав, свобод, законних інтересів публічних службовців 

та осіб, які претендують на посади публічної служби, є оскарження рішень, 

дій, бездіяльності органів публічної адміністрації у відповідній сфері у 

порядку адміністративного судочинства. 

Вище викладені обставини роблять дослідження О. C. Булгакова 

практично значимим, а відтак й вкрай актуальним. Це підтверджується 

зокрема тим, що дисертація виконана в рамках планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2014–2018 рр., комплексних 

наукових проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України 

в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00710) і «Дослідження основних напрямків реформування 

законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0111U008532). Проведення дослідження 

О. С. Булгакова на тему «Юрисдикція адміністративного суду щодо 

вирішення справ у сфері публічної служби» сприяє реалізації 

Антикорупційної стратегії в Україні на 2014–2017 рр., Стратегії 

реформування державного управління України на 2016–2020 рр., 

затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 

2016 р. № 474, та Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., схваленої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015. 
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Таким чином, варто підкреслити, що дослідження юрисдикції 

адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері публічної служби, є 

актуальним предметом теоретико-правового дослідження. 

Дисертаційне дослідження О. С. Булгакова є затребуваним як з позицій 

правової науки, так і з точки зору практичної діяльності, спрямованої на 

удосконалення нормативно-правової бази.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Аналіз тексту дисертації та автореферату свідчить про науково 

обґрунтований системний підхід автора до проблеми: аргументовано 

сформульована актуальність теми, досить чітко визначені об’єкт, предмет, 

мета та задачі дослідження, комплексно підібраний необхідний для 

виконання цих завдань методологічний інструментарій. Робота складається зі 

вступу, трьох структурно-логічно пов’язаних між собою розділів, висновків, 

списку використаних джерел (239 позицій), додатків. Її матеріал поданий у 

логічній послідовності, що сприяло розкриттю дисертантом взаємопов’язаних 

між собою теоретичних і практичних аспектів досліджуваної проблеми. 

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження, що в концентрованому вигляді знайшли відображення у 

сформульованих здобувачем наукових положеннях, висновках і 

рекомендаціях, забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням 

його вихідних положень; застосуванням комплексу наукових методів, 

адекватних об’єкту, предмету, меті і задачам дослідження; використанням 

сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної бази 

дослідження; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Вдалий вибір методів дослідження, аналіз і синтез 

наукової літератури, нормативно-правових актів та узагальнення отриманої 

інформації з метою визначення юрисдикції адміністративного суду щодо 

вирішення справ у сфері публічної служби в контексті українського 

державотворення, дозволили успішно розв’язати поставлені задачі. 



 4 

Достовірність і наукова новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 

підтверджується їх апробацією у відкритому друку, обговоренням на 

наукових конференціях. Достовірність одержаних результатів 

підтверджується не тільки їх суто науковою значимістю, як певною 

системою здобутих дисертантом нових знань, що заповнюють деякі 

прогалини в адміністративно-процесуальному праві України, але й їх 

практичною витребуваністю на сучасному етапі, зокрема для вдосконалення 

чинного національного законодавства в тій його частині, що стосується 

правового регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації у сфері публічної служби. 

Проведена автором науково-дослідна робота є результатом власних 

напрацювань здобувача, який здійснив вдалу спробу визначити юрисдикції 

адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері публічної служби.  

Стосовно наукової новизни дисертаційної роботи слід зазначити, що 

оскільки проведене здобувачем дослідження інституту оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації в цілому, і зокрема, у 

сфері публічної служби здійснене вже на створеній його попередниками 

достатньо міцній науково-літературній базі як у сфері адміністративно-

процесуального права, так і інших галузевих сфер правореалізації, зокрема, 

на базі результатів наукових досліджень з науки адміністративного процесу. 

Погоджуючись у цілому з усіма визначеними автором складовими новизни 

дослідження, вважаємо за необхідне акцентувати особливу увагу на деяких з 

них.  

Новизна дослідження полягає насамперед в постановці та актуалізації 

автором питання про необхідність теоретичного узагальнення та нового 

вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні юрисдикції 

адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері публічної служби, 

окресленні проблеми його нормативного визначення та практичної реалізації, 
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формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері, спрямованих на подолання проблем трансформації моделі 

взаємовідносин між органами влади та суспільством. 

Заслуговують на увагу наступні положення дисертації: 

- цікавим з точки зори теорії адміністративного права є сформульоване 

авторське визначення публічно-владних управлінських функцій (с. 4 

автореферату, с. 145 дисертації), під якими розуміються напрями діяльності 

суб’єктів владних повноважень (органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, юридичних осіб публічного права, у тому числі експертних, 

медико-соціальних, атестаційних та інших комісій), реалізація яких 

забезпечує надання публічних послуг, задоволення публічного інтересу та 

реалізацію конституційних прав і свобод людини;  

- дослідження автором зарубіжного досвіду правового регулювання 

прийняття, просування та звільнення з публічної служби, що дозволило 

обґрунтувати пропозицію щодо доцільності розробки та прийняття 

спеціального кодифікованого акта з питань публічної служби (с. 37, 47, 73, 

168 дисертації, с. 4 автореферату);  

- обґрунтування можливості застосування процедури медіації як 

способу вирішення адміністративних спорів у сфері публічної служби (с. 96-

97). Для цього дисертантом запропоновано створення спеціальної установи, 

діяльність якої буде спрямовуватися на позасудове вирішення таких справ. 

Автором підкреслено на необхідності встановлення спеціального 

адміністративно-правового статусу такого новоствореного суб’єкта 

публічного управління, що має визначатися відповідним нормативно-

правовим актом; 

-звернемо особливу увагу на сміливість автора, який обґрунтовано 

вимагає внесення змін до Закону України «Про очищення влади», що 

ґрунтуються на остаточному висновку щодо Закону України «Про очищення 

влади» (Закону «Про люстрацію»), схваленого Венеціанською комісією на її 

103-му пленарному засіданні (Венеція, 19–20 червня 2015 р.) (с. 157-163). 
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Зокрема, доцільним убачається зменшення строку обмеження права 

перебування на визначеній посади публічної служби з десяти до п’яти років. 

Окрім того, доцільним є виключення з переліку посад, що підлягають 

перевірці, зокрема доцільним є виключення п. п. 10–11 ч. 1 ст. 2 Закону 

України. 

- досить цікавим, як з теоретичної, так і з практичної точки зору є 

запропоноване дисертантом розуміння меж адміністративного розсуду у 

сфері публічної служби (с. 163-166). У цьому сенсі варто взяти до уваги 

висновок О.С. Булгакова щодо неможливості прийняття адміністративним 

судом рішення про задоволення позовних вимог щодо неправомірності 

притягнення публічного службовця до дисциплінарної відповідальності, 

якщо суб’єкт призначення не провів службове розслідування факту вчинення 

дисциплінарного проступку (с. 164).  

Не менш важливими для удосконалення функціонування інституту 

юрисдикції адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері публічної 

служби є й інші висновки, зроблені автором дисертації. 

Здобувачем розроблено й інші наукові положення, які є новими для 

теорії адміністративно-процесуального права, а також варто підтримати 

розроблені здобувачем пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до 

чинного законодавства у цій сфері. 

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані. 

Усе наведене свідчить про належний рівень наукової новизни у 

дисертаційному дослідженні та його достовірність.  

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що 

сформульовані у дисертації Булгакова О.С., з достатньою повнотою 

викладені в авторефераті та відображені у 9 публікаціях, зокрема, 6 наукових 

фахових статтях (з них одна - в зарубіжному науковому виданні та 5 - у 

журналах, що включено до міжнародних каталогів наукових видань і 

наукометричних баз) та в трьох збірниках тез наукових конференцій.  
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Зміст дисертації відповідає спеціальності 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право, за якою вона подається 

до захисту, а зміст автореферату є ідентичним до основних положень 

дисертації. 

Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що 

обґрунтовані в роботі узагальнення, висновки і пропозиції можуть бути 

використані у: науково-дослідній сфері – для проведення подальших 

досліджень щодо вдосконалення правового регулювання визначення 

юрисдикції адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері публічної 

служби; навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-

процесуальне право», під час підготовки підрозділів підручників і 

навчальних посібників із відповідного навчального курсу (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 08.12.2017); правотворчій 

діяльності – для удосконалення адміністративного законодавства та практики 

його застосування (лист Комітету з питань правової політики та правосуддя 

№ 4-29/18-3044 від 22.12.2017). За результатами проведеного дослідження 

сформульовано пропозиції, які можуть використовуватися у 

правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності 

адміністративних судів України, покращенні механізму застосування 

альтернативних методів вирішення спорів (акт впровадження 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.04.2018). 

 Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи в 

цілому позитивно дисертацію О. С. Булгакова водночас вважаємо за 

необхідне звернути увагу на питання, які могли би, на нашу думку, слугувати 

предметом додаткових пояснень з боку дисертанта або ж дискусії при захисті 

дисертаційної роботи  

1. Судова реформа, що триває в Україні, передбачає реформування 

інституту представництва в цілому, і зокрема, під час розгляду публічно-

правових спорів у порядку адміністративного судочинства. Втім, виходячи зі 
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змісту автореферату та тексту дисертації дослідження особливостей 

здійснення представництва інтересів публічних службовців під час розгляду 

службових спорів у порядку адміністративного судочинства залишені 

автором поза увагою; 

2. Досліджуючи сутність категорії публічної служби, дисертантом 

виділено її ознаки (с. 29-30). Так, поміж інших ознак автором підкреслено, 

що змістом публічної служби є виконання законів та підзаконних 

нормативно-правових актів для задоволення публічного інтересу держави та 

суспільства. Однак, на нашу думку, така сутнісна ознака не є виключною 

характеристикою публічної служби і так само визначає діяльність 

громадських об’єднань, політичних партій тощо. Саме тому визначення такої 

ознаки публічної служби, на наш погляд, є недоцільним; 

3. Розділ 3 дисертації автором присвячено аналізу окремих 

категорій адміністративних справ у сфері публічної служби у порядку 

адміністративного судочинства, однак ним обрано структуру розділу 

відповідно до складових предметної характеристики адміністративних справ. 

Тоді як, вбачається, що дослідження в цілому особливостей доказування у 

адміністративних справах у сфері публічної служби, визначення статусу 

учасників процесу мало б значно більшу практичну цінність; 

4. Назва підрозділу 3.2 дослідження «Розгляд і вирішення 

адміністративних справ, що виникають під час проходження публічної 

служби» потребує уточнення, адже по суті автором відповідно до змісту 

цього підрозділу (с. 127-148) розглядаються особливості вирішення спорів, 

що виникають під час просування на публічній службі; 

5. Потребує додаткової аргументації зосередження уваги автором на 

проблемах розгляду та вирішення адміністративних справ, що виникають під 

час проходження служби у органах Національної поліції України. Надання 

автором пропозицій щодо удосконалення положень Закону України «Про 

Національну поліцію України» (с. 166) значно звужує предмет дослідження. 
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