


Обґрунтованість і достовірність дослідження. Основні наукові 
положення, висновки і рекомендації, викладені у дисертації, є теоретично 
обґрунтованими, що забезпечується застосуванням раціональної сукупності 
сучасних загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів наукового 
пізнання. В процесі дослідження дисертанткою опрацьовано широке коло 
літературних джерел комплексного та монографічного характеру, автори яких є 
фахівцями у галузі загальної теорії права, адміністративного права та процесу. 
Завдяки цьому авторка системно і конструктивно проаналізувала важливі 
теоретичні питання, що розкривають зміст теми дослідження, відзначив 
методологічне значення поглядів вчених на змістовне наповнення категорії 
публічної служби, визначення її складових (підрозділ 1.1), встановлення 
міжнародних стандартів та принципів регулювання запобігання корупції в 
Україні (підрозділ 1.2), характеристиці системи юридичної відповідальності за 
порушення вимог антикорупційного законодавства (підрозділ 2.1), аналізу 
стадій адміністративної процедури із застосування звільнення з публічної 
служби як заходу запобігання корупції та шляхів її вдосконалення (розділ 3). 

Робота базується на широкій джерельній базі. Нормативну основу 
дослідження складають чинне законодавство України з питань регулювання 
звільнення з публічної служби у системі заходів запобігання корупції. Для 
розробки пропозицій з удосконалення адміністративно-правового регулювання 
застосування звільнення з публічної служби використано законодавства інших 
країн: Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Польща, 
Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки 
Німеччина, Французької Республіки тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 
Державною службою статистики України за період 2012–2017 рр., інформація 
Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 
електронних ресурсів центральних органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. 

Винесені на захист положення характеризують роботу як комплексне 
дисертаційне дослідження, присвячене встановленню проблем та шляхів 
оптимізації застосування такого заходу дисциплінарного провадження як 
звільнення з публічної служби,  

Наукова новизна. Новизна дисертації проявляється як у самому підході 
до досліджуваних проблем, так і в запропонованому розв’язанні конкретних 
питань, а саме: на підставі характеристики процедури проведення спеціальних 
антикорупційних перевірок діяльності посадових осіб публічної служби 
обґрунтовано низьку ефективність встановлення достовірності інформації, 
поданої службовцем під час декларування ним доходів, витрат та належного 
йому майна; обґрунтовано, що з метою досягнення єдності судової практики 
доцільним є встановлення імперативної нормативної вимоги проведення 
службового розслідування як додаткової гарантії дотримання принципу 
законності реалізації процедури звільнення з публічної служби;  

Крім того, удосконалено: наукові підходи до визначення сутності 
публічної служби шляхом встановлення наступних ознак: реалізація 



народовладдя через виконання завдань і функцій держави; постійність, 
професійність і оплачуваність діяльності за рахунок бюджетних коштів; 
зайняття посади в органах виконавчої влади, апаратах усіх гілок органів влади, 
органах місцевого самоврядування; забезпечення реалізації публічних 
інтересів; наявність індивідуального адміністративного акта про призначення 
на посаду; наукові підходи до розуміння категорії звільнення з публічної 
служби як крайнього заходу дисциплінарної відповідальності шляхом 
співвідношення його з такими суміжними категоріями, як «відсторонення від 
посади», «відсторонення від виконання посадових обов’язків», «відсторонення 
від здійснення правосуддя»; наукові положення про класифікацію 
правопорушень у сфері недотримання вимог чинного антикорупційного 
законодавства як підстави притягнення до юридичної відповідальності шляхом 
виділення груп: корупційні правопорушення; правопорушення, спрямовані на 
приховування отриманих результатів корупційної діяльності; корупціогенні 
правопорушення; теоретико-правові положення щодо визначення переліку 
безумовних обставин, настання яких свідчить про втрату довіри до публічного 
службовця, які є підставою для його звільнення. 

Дістали подальшого розвитку: положення про узагальнення позитивного 
зарубіжного досвіду, використання якого іншими державами доводить 
ефективність застосування звільнення з публічної служби як заходу 
запобігання корупції; формулювання пропозицій щодо внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про 
запобігання корупції», а також до низки підзаконних актів, спрямованих на 
удосконалення правового регулювання застосування звільнення з публічної 
служби. 

Практичне значення дослідження. Практичне значення одержаних 
результатів виконаного дослідження полягає у тому, що його положення 
можуть бути використані у: науково-дослідній сфері – для подальшого 
дослідження проблем звільнення з публічної служби як заходу запобігання 
корупції; правотворчості – для вдосконалення Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Закону України «Про запобігання корупції» 
та низки підзаконних нормативно-правових актів з питань використання 
техногенних родовищ (лист Комітету з запобігання і протидії корупції 
Верховної Ради України від 23.11.2017 № 04-19/12-2900); правозастосуванні – 
для вдосконалення діяльності у сфері запобігання корупції (акт впровадження 
Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.12.2017); 
навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 
дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», під час 
підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідних 
навчальних курсів, а також статей і наукових повідомлень (акт впровадження 
Запорізького національного університету від 15.12.2017 р.). 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових 
виданнях. 

Основні положення та результати дисертації викладено у 5 наукових 
статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 



наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 2 тезах доповідей 
на науково-практичних конференціях, зокрема: «Актуальні питання взаємодії 
інститутів громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у 
напрямку розвитку правової системи України» (м. Київ, 2016 р.); «Новітні 
тенденції сучасної юридичної науки» (м. Дніпро, 2016 р.). 

Ознайомлення з друкованими науковими роботами авторки свідчить про 
те, що результати дисертаційного дослідження повно висвітлені у наукових 
працях й апробовані в низці виступів на конференціях, а самі роботи 
опубліковані у зарубіжному науковому виданні та у наукових фахових 
виданнях, що входять до затвердженого переліку. 

Зміст автореферату відповідає структурі, змістові, основним положенням 
та висновкам дисертації. 

Зауваження і дискусійні положення. Разом із тим, окремі положення 
дисертації є недостатньо аргументованими, дискусійними або такими, що 
потребують додаткового обґрунтування, у зв’язку з чим можливо 
сформулювати наступні зауваження. 

1. На стор. 2 дисертації, стор. 8 автореф. авторка відносить до інституту 
публічної служби в Україні, в тому числі, і «політичну» службу. На стор. 31 
вже вказується наступне: «… в політичної та публічної служб вочевидь 
недостатньо загальних ознак, щоб об’єднувати їх в єдиний нормативно-
інституційний комплекс». На стор. 55 міститься наступне твердження: «… 
політична служба становить окремий правовий інститут …». Саме тому 
потребує додаткової аргументації точка зору авторки щодо складових 
правового інституту «публічна служба». 

2. Виникає неузгодженість стосовно пропонованих дослідницею 
класифікацій корупційних деліктів стосовно поділу правопорушень на три 
групи: 1) корупційні, 2) правопорушення, спрямовані на приховування 
результатів корупційної діяльності; 3) корупціогенні. Автор не визначилася із 
тим, про групування яких правопорушень йде мова, оскільки в одному випадку 
зазначає що це види адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією 
(стор. 86, 100), а в іншому – що це «правопорушень у сфері недотримання 
вимог чинного антикорупційного законодавства» (стор. 18, 103); хоча 
помилковість ототожнення адміністративних корупційних правопорушень із 
усіма корупційними деліктами цілком очевидна. 

3. Викликають сумніви запропоновані автором зміни до ст. 30 КУпАП 
щодо врегулювання процедури застосування позбавлення спеціального права 
обіймати певні посади. У тексті роботи не досліджуються проблеми 
застосування адміністративного стягнення «позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю»; тому, коли у висновках роботи 
з’являється подібна пропозиція, залишаються незрозумілими мотиви 
обстоюваної новації. 

4. З точки зору повноти застосування емпіричних методів проведення 
дисертаційних досліджень висновки, сформульовані у кваліфікаційній науковій 
роботі здобувачки, було б доцільно обґрунтувати проведенням власного 
соціологічного опитування посадових осіб публічної служби, головною 
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