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реформи, що триває в Україні, стало оновлення положень законодавства з 

питань розгляду спорів у порядку адміністративного судочинства.  

Дієвим механізмом захисту прав, свобод, законних інтересів публічних 

службовців, а також осіб, які претендують на посаду публічної служби, є 

оскарження відповідних рішень, дій, бездіяльності органів публічного 

управління. 

Аналіз останніх досліджень доводить, що на сьогодні в юридичній 

літературі бракує наукових праць, безпосередньо присвячених особливостям 

оскарження рішень, дій, бездіяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері публічної служби. Безумовними фундаментальними 

працями з питань визначення юрисдикції адміністративних судів у сфері 

розгляду службових спорів, є монографії М.І. Смоковича «Визначення 

юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій» 

(2012 р.), М. І. Цуркана «Правове регулювання публічної служби в Україні. 

Особливості судового розгляду спорів» (2010 р.). Однак враховуючи 

комплексне оновлення нормативних положень чинного законодавства 

України, виявляється актуальним проведення дослідження питань 

визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення справ у 

сфері публічної служби. 
Саме тому дисертаційне дослідження Булгакова Олександра 

Сергійовича є актуальним, відзначається науковою новизною та практичною 

значущістю. 

Додатковим підтвердженням актуальності обраної О. С. Булгаковим 

теми є той факт, що дисертація виконана в рамках 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. Булгаковим на тему 

«Юрисдикція адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері 
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публічної служби» відповідає Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., схваленої 

Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015. 

Таким чином, підкреслюємо, що визначення 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. Розглянувши дисертацію, 

можна зробити висновок, що автор дійсно провів ґрунтовне комплексне 

наукове дослідження, що відповідає поставленим меті та завданням. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування характеризується 

системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності 

їхнього соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз 

питання визначення юрисдикції адміністративного суду щодо вирішення 

справ у сфері публічної служби. У роботі автор використав систему 

загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів 

пізнання.  

Нормативну основу роботи склали чинне законодавство України з 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування у сфері публічної служби. В роботі наявні 

посилання на законодавство Республіки Грузія, Федеративної Республіки 

Німеччина, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 

Французької Республіки тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2013–2018 рр., 

інформація Єдиного державного реєстру судових рішень України та 
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офіційних електронних ресурсів Міністерства юстиції України та інших 

суб’єктів публічного управління. 

Фундаментальність та комплексність роботи проявляється у 

всебічному та поступовому вивченні дисертантом предмету дослідження. 

Починаючи роботу з теоретико-правових засад розвитку та правового 

регулювання публічної служби в Україні, автор досліджує міжнародний та 

зарубіжний досвід з розгляду адміністративних спорів у сфері публічної 

служби, що дозволяє автору визначити способи їх вирішення. Логічним 

завершенням дослідження є встановлення особливостей розгляду окремих 

категорій спорів у сфері публічної служби.  

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, інших наукових заходах. 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 

практичним значенням 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 адміністративно-правові засади 

інституту юрисдикції адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері 

публічної служби.  

Стосовно наукової новизни дисертаційної роботи слід зазначити, що 

оскільки проведене автором дослідження юрисдикції адміністративного суду 

щодо вирішення справ у сфері публічної служби здійснене вже на створеній 

його попередниками достатньо міцній науково-літературній базі як у сфері 
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адміністративного права, так і інших галузевих сфер правореалізації, 

зокрема, на базі результатів наукових досліджень 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 сутності юрисдикції 

адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері публічної служби, 

окресленні проблеми її нормативного визначення та практичної реалізації, 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері. 

Висновки та пропозиції щодо визначення юрисдикції 

адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері публічної служби 

можуть бути основою для подальших наукових досліджень із відповідної 

проблематики. Крім того автор безпосередньо звернувся до суб’єктів 

законодавчої ініціативи і надав можливість використання результатів 

дослідження з метою вдосконалення Кодексу адміністративного судочинства 

України в частині оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування у сфері публічної служби. Результати 

дисертаційного дослідження можуть стати основою для вдосконалення 

правозастосовної діяльності. Є обґрунтованим та доцільним використання 

основних результатів дисертаційного в процесі викладання студентам вищих 

навчальних закладів дисципліни «Адміністративне право», 

«Адміністративний процес», підготовки підрозділів підручників і навчальних 

посібників із відповідного навчального курсу, а також статей і наукових 

повідомлень. 

Переходячи до оцінки основних положень і висновків дисертації, варто 

зазначити, що в роботі порушені нерозроблені раніше наукові та практичні 

задачі, розв’язання яких дозволило одержати цікаві результати і виробити ряд 
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пропозицій. З урахуванням цього можна стверджувати, що новизна дисертації 

виявляється як у підході до досліджуваних проблем, так і в запропонованому 

способі розв’язання конкретних теоретико-правових питань. 

Заслуговує на увагу висновок про доцільність розуміння публічної 

служби у вузькому значенні (як сукупності державної та муніципальної 

служби), а також у широкому значенні (як сукупності державної служби; 

муніципальної служби; «політичної» служби; мілітаризованої служби; 

служби в органах судової влади; патронатної служби) (с. 24-35). 

Логічним є висновок дисертанта, що до системи гарантій забезпечення 

незалежності та неупередженості діяльності публічної служби необхідно 

віднести реалізацію функцію судового контролю над діяльністю органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також інших учасників 

адміністративно-правового механізму публічного управління у цілому (с. 36). 

Такий висновок по суті є одним з провідних положень дисертації 

О.С. Булгакова, який передусім підкреслює його актуальність в умовах 

реформування української держави. 

При дослідженні стану правового регулювання публічної служби 

автором визначено систему нормативно-правових актів у відповідній сфері 

суспільних відносин, при цьому автором здійснено систематизацію 

нормативно-правових актів, що умовно формують джерела службового права 

(с. 40-46). Автором обґрунтовано, що реформування службового 

законодавства проводиться відповідно до вимог Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом, для реалізації якої прийнято низку спеціальних 

законів України: «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про 

судоустрій та статус суддів», «Про Національну поліцію». Одним із значних 

результатів проведеної реформи чинного законодавства автором визначено 

докорінне переосмислення правової регламентації розгляду приватно-

правових та публічно-правових спорів, що втілилося у прийнятті Закону 

України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
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адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 

жовтня 2017 р. № 2147-VIII (с. 46).  

Визначення сутності та ознак адміністративних спорів у сфері 

публічної служби дозволило дисертанту віднести таку групу правових 

конфліктів до охоронних правовідносин, які виникають унаслідок діючого 

або можливого порушення прав або невиконання обов’язків суб’єктами 

службових правовідносин (с. 57). 

Достатньо обґрунтованою і такою, що корелюється з висновками, 

досягнутими автором у подальших підрозділах дисертації, є здійснена 

класифікація адміністративних спорів у сфері публічної служби за рядом 

критеріїв (с. 7 автореферату, с. 59-62). Заслуговує на увагу виділення автором 

такої підкатегорії адміністративних спорів у сфері публічної служби, як 

спори про дискримінацію. Дисертантом підкреслено, що під час розгляду та 

вирішення спорів у сфері публічної служби питанням оскарження є відмова у 

прийнятті на службу, перепони у проходженні служби чи звільнення з 

публічної служби з мотивів дискримінації. Зокрема, О.С. Булгаковим на 

основі аналізу судової практики обґрунтовано, що найчастіше такі спори 

виникають на етапі прийняття на посаду публічної служби, при цьому 

обґрунтовано, що доказування у такій категорії спорів покладається на 

відповідача. Належними доказами у такій категорії справ визначено аудіо- чи 

відеозапис співбесіди з претендентом на посаду публічної служби (с. 64-65).  

В основу обґрунтування висновку щодо доцільності розробки на 

прийняття єдиного законодавчого акту про публічну службу покладено 

дослідження зарубіжного досвіду регулювання відповідних правовідносин 

(с. 73-77). Також автором визначено актуальним в умовах необхідності 

забезпечення зниження навантаження на систему адміністративних судів є 

висновок про доцільність створення ефективного механізму вирішення 

публічно-правових спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом 

примирення сторін за участю судді, який проводить конфіденційні 
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переговори з кожним з учасників процесу; аудіо- та відеозапис таких 

переговорів суворо забороняється (с. 79-80). 

Дисертантом визначено принципи розгляду спорів у сфері публічної 

служби, до яких віднесено: принцип демократичності та рівності громадян; 

принцип поєднання гласності та нерозголошення відомостей у зв’язку з 

розглядом скарги; принцип оперативного та повного розгляду скарг 

громадян; принцип обов’язкового реагування на скаргу; принцип 

об’єктивного, повного й усебічного дослідження ситуації, з приводу якої 

надійшла скарга; принцип інстанційності та неприпустимості подання скарги 

особі, дія чи бездіяльність якої є предметом адміністративної скарги; 

принцип відкритості роботи органів публічної влади для суспільства; 

принцип доступності оскарження у системі органів виконавчої влади; 

принцип неможливості відмовити у прийнятті скарги з формальних 

обставин; принцип пропорційності, який полягає у можливості обмеження 

прав і свобод особи лише у виняткових випадках за умови, що такі 

обмеження є не надмірними (с. 101). 

При визначенні критеріїв визначенні юрисдикції адміністративних 

судів у сфері публічної служби автором зосереджено увагу на дослідженні 

предметної юрисдикції (с. 107-109), функціональних повноважень суду 

(с. 109-111), характеру правового конфлікту (с. 111-112). 

Автором в межах третього розділу логічно та послідовно визначено 

особливості розгляду окремих категорій спорів у сфері публічної служби 

(с.116-165). Слід підтримати автора в його аргументованому висновку 

відносно того, що встановлення чіткого порядку розгляду адміністративних 

справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації у сфері публічної служби, з одного боку, забезпечить 

адміністративні суди належним інструментом (механізмом) вирішення справ, 

а з іншого - гарантуватиме надійний захист прав, свобод і законних інтересів 

осіб, держави і суспільства у процесі здійснення функцій публічного 

управління. 
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Слід відмітити, що дисертантом власні висновки побудовано не лише 

на підставі аналітики наукових та нормативно-правових джерел, а й з 

урахуванням судової практики (с. 44, 50, 58, 63, 64, 110, 128, 143, 144, 164) та 

статистичних даних (с. 121, 134). 

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції. 

Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому виданні, а також у 

трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Вивчення дисертаційного дослідження та його автореферату дає 

підстави для твердження про ідентичність змісту автореферату й основних 

положень дисертації. Оформлення дисертаційного дослідження зауважень не 

викликає. 

Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що дисертаційна 

робота О. С. Булгакова написана на високому теоретичному рівні, має значну 

наукову та практичну цінність.  

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи в 

цілому позитивно дисертацію О. С. Булгакова водночас вважаю за необхідне 

звернути увагу на питання, які могли б слугувати предметом дискусії та 

обговорення при захисті дисертаційної роботи:  

1. Дисертантом при дослідженні особливостей розгляду спорів, що 

виникають під час прийняття на посаду публічної служби, робиться висновок 

про недоцільність визначення одним з його етапів здійснення оцінювання 

морально-психологічних особливостей людини за бальною системою. 

Автором пропонується відповідне оцінювання визначити як підставу 

допустимості перебування на посаді (с. 125). Дійсно, варто погодитися з 

автором з таким висновком щодо недоцільності покладення в основу 

прийняття на посаду застосування оціночних категорій, без використання 

яких є неможливим здійснення здійснювання оцінювання морально-

психологічних особливостей людини. Крім того використання оціночних 
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категорій під час прийняття на посаду публічної служби ускладнює процес 

оскарження відповідних рішень органів державної влади та місцевого 

самоврядування як в цілому, так і в порядку адміністративного судочинства. 

Однак не зважаючи на слушність такого висновку дисертанта, ним не 

визначено механізм його реалізації, що вимагає додаткових пояснень під час 

публічного захисту. 

2. З точки зору повноти застосування емпіричних методів 

проведення дисертаційних досліджень висновки, сформульовані у 

кваліфікаційній науковій роботі здобувача, було б доцільно обґрунтувати 

проведенням власного соціологічного опитування посадових осіб публічної 

служби, головною гіпотезою якого необхідно було б визначити встановлення 

ефективності розгляду адміністративних спорів у порядку адміністративного 

судочинства. 

3. У роботі бракує статистичних даних, використання яких 

дозволило б надати об’єктивну оцінку стану розгляду та вирішення 

адміністративних спорів у сфері публічної служби. 

4. Практичне значення отриманих результатів дослідження 

О. С. Булгакова підтверджується відповідними актами впровадження, що 

містяться у додатку Б, серед яких є і лист Комітету Верховної Ради України з 

питань правової політики та правосуддя № 4-29/18-3044 від 22.12.2017, який 

завсвідчує, що пропозиції автора з удосконалення чинного законодавства 

мають значення для правотворчої діяльності. Однак, бажаним було б у 

додатках до дисертації навести відповідний проект закону України, що був 

надісланий дисертантом до Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя. 

Наведені спірні положення і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка має самостійний і творчий 

характер, наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань 

насамперед характеризує актуальність і складність теми дослідження та 

власний підхід дисертанта до їх розгляду. В дослідженні авторові вдалося 
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