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О.С.Проневича, О. П. Рябченко, О. Ю. Синявської, А.О.Собакаря, 

Р.В.Шаповала, Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиша та ін. Проте праці зазначених та 

інших авторів, присвячені адміністративній діяльності патрульної поліції, не 

розкривають на достатньому рівні принципи цієї діяльності, не відображають 

сучасні теоретичні концепції. Вказані обставини зумовлюють актуальність 

обраного вектору дослідження. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Роботу виконано в рамках планів наукових досліджень Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, відповідно до цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні» 

(номер державної реєстрації № 0111U000966). Крім того, тема дисертації 

пов’язана з підготовкою змін до законодавства про національну поліцію та 

має безпосереднє відношення до Концепції адміністративної реформи в 

Україні, впровадженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 

810, відповідає Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим постановою Президії 

НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним 

напрямам кандидатських і докторських дисертацій з юридичних 

спеціальностей, затвердженим рішенням Президії НАПрН України від 18 

жовтня 2013 р. № 86/11.  

 

Обґрунтованість і 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 
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дослідження. Дисертант досить вдало визначив мету та задачі свого 

дисертаційного проекту.  

Загальна кількість використаних джерел становить 259 найменувань, 

що є беззаперечним свідченням наукової обґрунтованості як самої роботи, 

так і зроблених у ній висновків та рекомендацій.  

Дисертантом при проведені дослідження використано низку 

різноманітних методів наукового пізнання (діалектичний, історичний, 

логічний, системний аналіз, порівняльно-правовий, історико-правовий, 

системно-структурний тощо), що дозволило автору дослідити проблематику 

адміністративної діяльності патрульної поліції. 

Достовірність результатів дисертаційної роботи С.В. Чирика 

підтверджена також і актом впровадження результатів дисертації у науково-

дослідну діяльність та навчальний процес. 

 

Наукове та практичне значення представленої дисертації 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: науково-дослідній сфері – для подальшого розроблення 

теоретичних і прикладних проблем тлумачення та застосування принципів 

адміністративної діяльності органів патрульної поліції (акт впровадження 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого від 

25.12.2017); правозастосовчій діяльності – для підвищення ефективності 

практичної діяльності суб’єктів правозастосування у досліджуваній сфері; 

правотворчій сфері – для вдосконалення реалізації механізму принципів 

адміністративної діяльності патрульної поліції; навчальному процесі – у 

викладанні студентам вищих навчальних закладів дисциплін 

«Адміністративне право», «Поліцейське право», «Поліцейська діяльність», 

для підготовки відповідних підрозділів підручників і навчальних посібників 

із курсу «Основи управління в органах внутрішніх справ». 
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Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації  

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що 

сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені в п’яти наукових 

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

дисциплін, в т.ч. в одному зарубіжному науковому журналі, апробовані на 

науково-практичних конференціях. Опубліковані статті повною мірою 

відображають зміст трьох розділів дослідження. Основні положення, 

висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, повністю відображені в 

авторефераті. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна одержаних результатів дисертації визначається тим, 

що дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій 

науці комплексним дослідженням, присвяченим визначенню сутності, 

особливостей та системи принципів адміністративної діяльності патрульної 

поліції. На підтримку заслуговують наступні тези автора про:  

– історіографію дослідження принципів адміністративної діяльності 

патрульної поліції, що дало змогу умовно виділити та охарактеризувати 

етапи доктринального дослідження у зазначеній сфері, з’ясувати специфіку 

кожного з них та визначити тенденцію до спеціалізації доктринальних 

досліджень, яку доцільно посилити, враховуючи здобутки вітчизняної та 

зарубіжної правової науки; 

– пропозиції щодо вдосконалення практики прийняття та застосування 

адміністративних актів патрульної поліції, зокрема запропоновано доповнити 

чинне Положення про Департамент патрульної поліції, затверджене Наказом 

Національної поліції України 06 листопада 2015 р. № 73, положеннями про 

принципи діяльності цього підрозділу, а також розроблено проект 

довгострокової Стратегії сталого розвитку Департаменту патрульної поліції 

до 2020 р., яка містить європейський вектор його діяльності; 
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– 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; 

– міжнародний досвід адміністративної діяльності поліції із 

виділенням основних пріоритетів його впровадження в Україні. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Позитивно в цілому оцінюючи дисертаційну роботу Сергія 

Володимировича Чирика, необхідно звернути також увагу і на її окремих 

недоліках та неточностях. Основні з них, на нашу думку, такі: 

1. У підрозділі 1.2 дисертант досліджує зміст та сутність принципів 

адміністративної діяльності патрульної поліції (ст. 43 дисертації). Під даною 

категорією автор розуміє систему адміністративних заходів та засобів, що 

застосовуються безпосередньо патрульною поліцією і направлені на належне 

упорядкування структури цих органів, надання можливості їх взаємодії між 

собою, створення необхідних умов для здійснення ними своєї діяльності, а 

також гарантій їх виконання з метою реалізації інтересів держави, а також 

надання останньою можливості реалізовувати громадянами своїх прав, 

свобод та законних інтересів. Однак, вбачається, що вказане визначення є 

досить абстрактним за своїм змістом та, на нашу, думку, не зовсім повно 

відображає суть категорії, що досліджується. 

2. Не досить логічною є архітектоніка дисертаційної роботи. 

Вбачається, що дисертант поряд із окресленими «шляхами вдосконалення 

законодавства України, що закріплює принципи адміністративної діяльності 

патрульної поліції» мав би визначити проблеми правової регламентації 

вказаних принципів. Аналіз третього розділу дослідження дав підстави 

вважати, що здобувач дещо спростив виклад цього блоку питання, 
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обмежившись лише загальними тезами про наявні проблеми у цій сфері, 

уникнувши при цьому детального аналізу передумов, що сприяли 

виникненню вказаних проблем, їх ментального змісту, аналізу конкретних 

прикладів прояву окреслених негативних явищ та їх впливу на соціальне 

середовище тощо. 

3. Не зовсім логічною виглядає назва підрозділу 1.3 «Класифікація 

принципів адміністративної діяльності патрульної поліції», оскільки доволі 

значна увага у ньому приділена не самій класифікації відповідних засад, а 

системі законодавства України щодо принципів адміністративної діяльності 

патрульної поліції, що, до речі, підтверджується й змістом автореферату 

(зокрема с. 6-7). Також варто звернути увагу на те, що сформульовані 

автором критерії класифікації відповідних принципів («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 тощо») викладено без 

авторських аргументів на користь окресленої ним системи критеріїв та її 

цінності для науки адміністративного права. 

4. Досить абстрактним виглядає й визначення адміністративно-

правового статусу патрульної поліції як врегульоване нормами Конституції 

України, вітчизняного законодавства та міжнародними правовими актами її 

правове становище, що відображається у її взаєминах з суспільством і 

державою (ст. 44 дисертації). У сформульованому визначенні не відображено 

погляду автора на складові адміністративно-правового статусу (наприклад 

такі як: адміністративна правосуб’єктність, суб’єктивні права та обов’язки 

(повноваження) тощо). Окрім того, доволі дискусійним є твердження автора 

про ототожнення адміністративно-правового статусу із такою категорією як 

«правове становище». 
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5. Не можна погодитись із тезою здобувача про те, що міжгалузеві 

принципи адміністративної діяльності патрульної поліції є «…більш 

абстрактними, за їх допомогою можна врегульовувати найбільш загальні 

суспільні відносини. Вони виражають переважно загальні напрямки, 

тенденції правового регулювання» (с. 8 автореферату). Однак в теорії права 

аксіомою стало твердження про те, що міжгалузевими називаються ті 

принципи, що діють відразу в кількох галузях права. При цьому більшість 

принципів мають міжгалузевий характер, оскільки більш-менш одноманітно 

виражені в нормах кількох галузей права. Натомість всеохоплюючий 

характер мають саме загальноправові (загальні) принципи права, оскільки їх 

зміст поширюються на всі галузі та інститути права, вони надають праву 

необхідний аксіологічний вимір, указуючи на цінності, які визначають право 

в цілому. Загальні принципи формують підвалини не тільки тлумачення та 

реалізації норм права, а й самого процесу нормотворчості, є віддзеркаленням 

основоположних принципів, на основі яких вони забезпечують єдність права. 

Інакше кажучи, вказане твердження автора потребує додаткової 

аргументації під час публічного захисту. 

Проте, наведені спірні точки зору і висловлені зауваження не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації, яка носить самостійний і 

творчий характер, має наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних 

питань, насамперед, характеризує складність і актуальність досліджуваної 

теми та власний підхід до її розгляду дисертантом.  

 

ВИСНОВОК 

Усе викладене дає підстави для висновку про те, що дисертація на тему 

«Принципи адміністративної діяльності патрульної поліції» виконана на 

належному науково-теоретичному рівні, є завершеною працею, в якій 

отримано нові науково обґрунтовані результати, що вирішують конкретне 

наукове завдання, що має суттєве значення для науки адміністративного 
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