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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Робота, запропонована С.В. Чириком, характеризується системним 

підходом до предмету дослідження. Структурно дисертація складається із 

вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, додатків, висновків та 

списку використаних джерел. Структура повністю відповідає цілям і 

завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, 

визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел з 

теорії права, адміністративного права і з питань принципів адміністративної 

діяльності патрульної поліції.  

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження забезпечено також використанням відповідних наукових 

методів – наукового пізнання, юридичної лінгвістики, правничої герменевтики 

та логіко-семантичного аналізу, історично-правового, системного аналізу, 

групування, моделювання, аналізу та синтезу, формально-догматичного, 

формально-логічного, формально-юридичного тощо. Все це дозволило 

здобувачеві сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків та 

рекомендацій.  

Висновки, зроблені у дисертації, зокрема стосовно мультиплікативності 

правових засад формування принципів адміністративної діяльності патрульної 

поліції через послідовне застосування методів юридичної лінгвістики та 

правничої герменевтики, здатні суттєво покращити напрями науки 

адміністративного права, які пов’язані з дослідженнями правового регулювання 

сфери принципів адміністративної діяльності патрульної поліції . 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. Положення дисертації 

ґрунтуються на теоретичних дослідженнях, висновки є достовірно 

обґрунтованими та базуються на теоретичних судженнях автора і емпіричних 

даних.   
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Наукова новизна одержаних результатів дисертації визначається тим, 

що дисертація є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексним дослідженням, присвяченим визначенню сутності, 

особливостей та системи принципів адміністративної діяльності патрульної 

поліції. Дисертантом проаналізовано значний масив спеціальної наукової 

правової літератури, яка присвячена адміністративно-правовому регулюванню 

принципів адміністративної діяльності патрульної поліції.  

Характерною рисою дисертаційного дослідження є його теоретико-

прикладна спрямованість. Висвітлені автором пропозиції можуть бути 

застосовані: у науково-дослідній сфері у разі подальших розробок теорії 

інформаційного та адміністративного права;  у сфері правотворчості під час 

розроблення, обговорення національних нормативно-правових актів, 

спрямованих на формування національної системи принципів адміністративної 

діяльності патрульної поліції, а також організацію її ефективного 

функціонування; у правозастосовній діяльності задля вдосконалення діяльності 

суб’єктів забезпечення принципів адміністративної діяльності патрульної 

поліції; у навчальному процесі при підготовці підручників та навчальних 

посібників із дисциплін «Поліцейське право», «Інформаційне право України, 

«Адміністративне право України», «Сучасні проблеми адміністративного права 

та процесу», «Управління в органах внутрішніх справ».  

Заслуговують на увагу наступні положення дисертації: 

- аргументація і гіпотеза про класифікацію принципів адміністративної 

діяльності патрульної поліції, з одночасним використанням кількох критеріїв 

класифікації вказаних засад задля з’ясування їх реального ресурсу: за сферою 

правового регулювання, на яку поширюють вплив той чи інший принцип 

діяльності патрульної поліції; за характером нормативно-юридичного акта, в 

якому знайшов закріплення той чи інший принцип, функціональним 

призначенням та об’єктом відображення; залежно від діалектичного 

виникнення; за способами правового впливу; залежно від системного обсягу 

правового впливу; за сферою, об’єктом правового впливу та ін.; 
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- наукові підходи щодо характеристики загальноправових принципів 

адміністративної діяльності патрульної поліції, які поширюються на всю 

правову систему, всі галузі права, містяться в джерелах національного та 

міжнародного права, становлять цілком самостійну наукову категорію і 

виступають конкретизуючим елементом системи загальних принципів права, 

мають вирішальне значення для формування та функціонування патрульної 

поліції; 

-  пропозиції стосовно вдосконалення поліцейського законодавства 

щодо принципів адміністративної діяльності патрульної поліції, у т. ч. 

запропоновано внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» та 

розроблено проект Закону України, що вносить зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення в частині забезпечення реалізації 

повноважень патрульних поліцейських; 

-  наукові положення, що узагальнюють міжнародний досвід 

адміністративної діяльності поліції із виділенням основних пріоритетів його 

впровадження в Україні.  

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані.  

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях.  

Основні положення та результати дисертації відображено у 1 одноосібній 

монографії,  5 статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжних наукових виданнях, та 9 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Автореферат у цілому відображає зміст дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.  

Оцінюючи належним чином зміст дисертаційного дослідження,  

вважаємо необхідним надати ряд зауважень щодо положень роботи, які 

потребують уточнення. Крім того, окремі зауваження стосуються спірних 

питань і потребують від дисертанта, як вбачається, додаткової аргументації. 
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1. У змісті дисертації зустрічається термін «поліцейське право» для 

позначення сукупності правових норм, що регулюють відносини в галузі 

охорони публічної безпеки та порядку (с. 16). Мабуть, є передчасним 

використання цього терміну, оскільки як самостійна галузь поліцейське право 

(як і транспортне, освітнє, космічне тощо) ще не сформоване і офіційно не 

визнане в нашій державі. 

2. В роботі слід було більш чітко сформулювати об’єкт дослідження, 

оскільки у тому варіанті, яким він є у роботі - це «є суспільні відносини, що 

виникають із питань нормативного закріплення, тлумачення та застосування 

принципів адміністративної діяльності патрульної поліції», він фактично 

ототожнюється з предметом дослідження, який відображено у назві роботи(с. 

13). Все ж таки ми повинні говорити, що предмет дослідження повинен 

знаходитись у межах об’єкту і об’єкт є тим, з чим дисертант працює на початку 

дисертації, а потім, за мірою проведення дослідження «викристалізовується» 

безпосередній предмет дисертаційного дослідження. 

     3. На с. 47 дисертації автор зазначає, що «юридичними можливостями 

патрульного поліцейського є його принципи адміністративної діяльності. Вони 

є похідними від законодавчо встановлених правил». На переконання 

офіційного опонента, все ж таки варто говорити про зворотну картину: не 

принципи адміністративної діяльності патрульних поліцейських є похідними 

від законодавчо встановлених правил, а навпаки - сформульовані в Основному 

законі держави та законах принципи адміністративної діяльності патрульних 

поліцейських визначають подальший механізм їх реалізації, який 

формулюється у законах та підзаконних актах. 

4. Здобувач неодноразово у тексті дисертації обґрунтовує необхідність 

розробки того, чи іншого нормативно-правового документу, однак при цьому 

не деталізує висунутих пропозицій( ст.ст. 207, 198). 

5. Поряд із цим, у дисертації відсутні приклади позитивного досвіду країн 

світу щодо застосування принципів адміністративної діяльності патрульної 

поліції. Враховуючи євроінтеграційні прагнення України бажано було б в 
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