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закріпленням його процедури, в тому числі і створення дієвої системи 

гарантій забезпечення трудових прав осіб, до яких застосовується такий захід 

примусу. 

Актуальність та практичне значення обраного напряму дисертаційної 

роботи визначається також відповідністю її планам наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015–2019 рр., комплексного 

наукового проекту «Дослідження проблем теорії адміністративного права в 

умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710), 

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.), спрямованістю на 

реалізацію Указу Президента України «Про затвердження Національної 

стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, 

Антикорупційної стратегії в Україні на 2014-2017 рр. 

Робота, запропонована С. О. Конєвою, характеризується системним 

підходом до предмета дослідження. Структура дисертації повністю 

відповідає меті і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі 

проблеми, визначені автором.  

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, зокрема 

діалектичного, історико-правового, формально- юридичного, структурно-

функціонального, порівняльно-правового, статистичного тощо; 

використанням сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної 

бази дослідження; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Інформаційну та емпіричну основу дослідження 
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становлять наукові, публіцистичні, довідкові, монографічні видання, а 

також відомості Єдиного реєстру судових рішень України та офіційних веб-

сайтів суб'єктів публічної адміністрації, правова публіцистика. Вдалий 

вибір методів дослідження, аналіз наукової літератури, нормативно-

правових актів та узагальнення отриманої інформації з метою визначення 

сутності звільнення з публічної служби як заходу запобігання корупції, 

окреслення проблем його нормативного регулювання, формулювання 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері і 

практики його застосування, дозволили успішно розв’язати поставлені 

задачі. 

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 пропозицій. 

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, сформульованих 

у дисертації, полягає насамперед у тому, що дисертація є одним із перших 

комплексних наукових досліджень, присвячених визначенню сутності 

звільнення з публічної служби як заходу запобігання корупції.  

Зокрема заслуговує на увагу проведена здобувачем характеристика 

складових публічної служби, до якої віднесено в тому числі політичну, 

державну, військову, альтернативну, мілітаризовану, муніципальну та інші 

служби (с. 32-37). Крім того в межах першого розділу автором піднімаються 

питання визначення категорії «юридичні особи публічного права» (с. 37-39), 

що дозволило обґрунтувати пропозицію щодо її законодавчого визначення, 

яке включало б систематизацію зазначеної категорії юридичних осіб і 

приблизний їх перелік, у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»  

(с. 55).  

Здійснена у дисертації характеристика зарубіжного досвіду визначення 

підстав притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення 

порушень вимог законодавства у сфері запобігання корупції дозволила 
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здобувачеві обґрунтувати висновок про необхідність розроблення та 

формування такої підгалузі адміністративного права як службове право 

(c. 78). 

Необхідно погодитися з запропонованою дисертантом  класифікацією 

адміністративних правопорушень у сфері запобігання корупції, де виділено 

три групи деліктів: 1) корупційні правопорушення (до яких віднесено 

корупційну діяльність у розумінні пропозиції, обіцянки, давання, вимагання 

або отримання будь-яких матеріальних цінностей або нематеріальних 

неправомірних вигід в обмін на прийняття публічним службовцем законних 

або протизаконних рішень в інтересах особи, а не з метою задоволення 

суспільного чи державного інтересу); 2) правопорушення, суміжні з 

корупцією, під якими розуміється неправомірна діяльність з приховування 

вчинення корупційних правопорушень); 3) «корупціогенні» правопорушення, 

під якими автор розуміє діяння, вчинені публічною службовою особою, що 

не містять безпосередніх ознак корупції, не спрямовані на приховування 

отриманих неправомірних вигід від службової діяльності, але порушують 

встановлені антикорупційним законодавством вимоги, заборони та 

обмеження (порушення встановлених заборон та обмежень, невиконання 

обов’язків, встановлених з метою профілактики корупції; ненадання 

інформації, а також надання неповної та недостовірної інформації, 

обов’язковість розкриття якої встановлена законодавством у сфері 

запобігання корупції) (с. 100-101). 

Здобувачем порушуються питання визначення ефективності 

проведення спеціальних антикорупційних перевірок, зокрема автором 

встановлюються підстави і порядок їх застосування у плановому та 

позаплановому порядку (с. 125).  

Чимало своєчасних і слушних міркувань висловлює дисертант з 

приводу удосконалення законодавства України, що регулює порядок 

звільнення з публічної служби як заходу запобігання корупції. Зокрема 

однією з таких пропозицій є встановлення імперативності проведення 
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службового розслідування у випадку застосування до публічного службовця 

такого заходу запобігання корупції як звільнення. В такому аспекті 

процедура проведення службового розслідування автором розглядається як 

одна з необхідних гарантій дотримання прав службовця (с. 144). 

Викликають науковий інтерес пропозиції автора щодо визначення 

переліку обставин, які свідчать про порушення присяги публічного 

службовця, до яких, зокрема віднесено: 1) непроходження в установлений 

строк стажування чи інших форм підвищення кваліфікації службовця, що 

своїм наслідком має нехтування особою обов’язку особистого розвитку, 

необхідного для виконання делегованих функцій держави; 2) ненадання 

інформації на звернення громадянина, чи надання недостовірної чи неповної 

інформації, чи прострочення строків надання відповіді на таке звернення; 

3) неналежний спосіб життя особи, який може свідчити про використання 

особою свого службового становища в особистих цілях (с. 158). 

Наведені висновки щодо оцінки новизни дисертації дають можливість 

встановити, що автором здійснено комплексне наукове дослідження, в 

результаті якого сформульовано та обґрунтовано ряд положень, авторських 

висновків та оригінальних пропозицій, які мають важливе теоретичне та 

практичне значення. 

Наукова та практична значущість отриманих результатів полягає в 

тому, що сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки та 

пропозиції можуть бути використані: у науково-дослідній роботі – для 

подальших наукових досліджень теоретичних і практичних проблем 

правового регулювання звільнення з публічної служби; у правотворчості – 

у процесі підготовки проектів нових і вдосконаленні чинних законодавчих 

актів, які регулюють відносини у сфері звільнення з публічної служби; у 

правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 

застосування норм чинного законодавства при вирішенні адміністративно-

правових спорів у сфері публічної служби; у навчальному процесі – 

положення й висновки дисертації можуть бути використані під час 
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викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право України», 

«Адміністративний процес України» тощо. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані в 

дослідженні, досить повно викладено у п’яти наукових статтях, 

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

тому числі в одному зарубіжному науковому виданні, а також у двох тезах 

доповідей на науково-практичних заходах. 

Аналіз дисертації та автореферату дає підстави для твердження про 

ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог. 

Разом з тим визнаючи загалом високий теоретичний рівень дисертації, 

її значне практичне значення, варто зазначити, що це не виключає 

можливості критично підійти до окремих позицій, висловлених у роботі, 

зупинитися на деяких конкретних зауваженнях і побажаннях. 

1. На с. 29-32 дисертації аналізується категорія «юридичні особи 

публічного права» як окрема складова публічної служби. Такий підхід є не 

зовсім обґрунтованим і вимагає пояснень під час захисту, адже юридичні 

особи можуть бути визнані складовими адміністративно-правового 

механізму публічного управління, а не публічної служби. 

2. У підрозділі 2.1 дисертації розглядається система юридичної 

відповідальності у сфері запобігання корупції. При цьому під час 

дослідження видів відповідальності за вчинення порушень вимог 

антикорупційного законодавства автором застосовується загальновизнаний 

поділ відповідальності на кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та 

цивільно-правову. Визначаються підстави притягнення до кримінальної 

відповідальності, що, на нашу думку, виходить за межі предмета 

дослідження і відповідно за межі досліджень, що проводяться в межах 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Крім того, робота значно б виграла, якби автором було 

сформульовано власне розуміння категорії «кримінальний делікт 
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(проступок)», його співвідношення з категорією «адміністративний 

проступок (правопорушення)». 

3. Потребує додаткової аргументації визначення ефективності 

застосування звільнення з публічної служб у системі заходів саме 

запобігання корупції. Дисертанту варто було також звернути увагу на 

використання в законі терміна «запобігання» щодо заходу, який фактично є 

заходом відповідальності, тобто він застосовується за вже вчинене 

корупційне правопорушення. Про запобігання в цьому випадку можна 

говорити лише як про перспективну мету. 

4. Здобувачеві більше уваги варто було приділити характеристиці власне 

підстав звільнення з публічної служби, а не аналізу процедури застосування 

такого заходу примусу до окремих категорій осіб, які виконують функції держави. 

5. При характеристиці системи заходів запобігання корупції, 

проведеної в підрозділі 3.1, автором розглядається співвідношення категорій 

звільнення та відсторонення від посади, при цьому поза увагою залишилися 

інші заходи дисциплінарного впливу, що можуть бути застосовані до 

публічного службовця (догана, переведення на іншу посаду, пониження у 

рангу, позбавлення премії тощо). На нашу думку, доцільно було б встановити 

ефективність застосування таких заходів дисциплінарної відповідальності 

публічних службовців, на підставі чого чітко визначити перелік обставин, 

коли застосування звільнення є безумовним.  

В той же час наявність дискусійних положень характеризує насамперед 

складність і актуальність дослідженої теми та власний підхід дисертанта до її 

розгляду. Викладене дає підстави для висновку про те, що дисертація 

«Звільнення з публічної служби як захід запобігання корупції» є завершеним 

науковим дослідженням, в якому отримано нові науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, яке 

має істотне значення для розвитку адміністративно-правової науки, тобто за 

своєю актуальністю, новизною постановки та вирішенням досліджених 

проблем, теоретичним рівнем та практичною значущістю відповідає вимогам 
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