


пропонує різні концепції юридичної відповідальності, критерії класифікації її 

видів та загальні ознаки, що притаманні всім видам юридичної 

відповідальності, але не розкриває специфіку такого суб’єкта юридичної 

відповідальності як публічний службовець. Останнім часом активізувалися 

дослідження дисциплінарної відповідальності окремих видів публічних 

службовців, а також дослідження адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. Але ці дослідження не 

дають загальних уявлень про дисциплінарну і адміністративну відповідальності 

всіх публічних службовців, вже не кажучи про юридичну відповідальність 

публічних службовців як єдине правове явище. Якщо ж звернутися до наукових 

джерел, присвячених проблемам юридичної відповідальності публічних 

службовців, то можна помітити, що в Україні це питання фрагментарно 

висвітлюється в поодиноких наукових джерелах; 

- достатня кількість наукових праць торкалася питань реформування 

службового права як частини адміністративного права України. Але кінцевий 

результат цієї реформи ще не відомий, адже національне законодавство пішло 

шляхом спеціалізації правового регулювання окремих видів публічної служби і 

не закріплює загальних положень публічної служби. Тобто внутрішня система 

службового права ще неузгоджена. Це негативно позначається як на розвитку 

службового права України, так і на розвитку його інституту «юридична 

відповідальність публічних службовців». До того ж не всі науковці 

погоджуються з тим, що інститут юридичної відповідальності публічних 

службовців має міжгалузевий характер. Отже розкриття теми дисертаційного 

дослідження ускладнювалось тим, що в умовах відсутності загальних 

теоретичних напрацювань стосовно юридичної відповідальності публічних 

службовців як міжгалузевого інституту службового права, необхідно було 

запропонувати своє бачення юридичної відповідальності, по-перше, як 

інституту службового права, по-друге, як елементу правового статусу 

публічного службовця, і, по-третє, як виду державного примусу. Дисертаційна 

робота О.О. Губанова охоплює собою і цю сферу проблематики.   



Дисертаційне дослідження відповідає основним положенням Стратегії 

реформування системи державної служби в Україні, Концепції реформування 

системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, Концепції формування та 

розвитку вищого корпусу державної служби, також Стратегії реформування 

державного управління України на 2016-2020 роки. Тема дисертації відповідає 

перспективним напрямам кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затвердженим Рішенням Президії НАПрН 

України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації 

Методологія дослідження зазначеної проблеми обрана відповідно до 

об’єкта та предмета дисертаційної роботи, виходячи із сформульованої мети та 

відповідних завдань. Це дозволило здобувачу розглянути визначену проблему у 

динаміці й взаємозв’язку із явищами суспільного розвитку. 

Мета дисертаційного дослідження сформульована таким чином, щоб 

розкрити особливості юридичної відповідальності публічних службовців з 

урахуванням сучасних досягнень вітчизняної науки і досвіду країн світу та 

запропонувати шляхи вдосконалення положень чинного законодавства як про 

публічну службу, так і про юридичну відповідальність публічних службовців.  

Таку мету дисертант досягає на основі врахування досягнень теорії 

держави та права, адміністративного права і процесу, трудового, кримінального 

та цивільного  права.  

Відповідно до поставленої мети в дисертації виконано такі завдання: 

1) охарактеризовано публічну службу як явище правової дійсності та визначено 

її роль в Україні і країнах ЄС; 2) розкрито види публічної служби в Україні на 

підставі критеріїв, що пропонуються в науковій літературі та чинному 



законодавстві; 3) визначено місце службового права, яке закріплює підстави та 

види юридичної відповідальності, в системі адміністративного права України; 

4) розкрито особливості процесу адаптації національного законодавства до 

законодавства ЄС у сфері публічної служби; 5) охарактеризовано публічного 

службовця як суб’єкта права України з врахуванням євроінтеграційних 

процесів; 6) визначено правовий статус публічного службовця та його 

елементи; 7) розкрито зміст юридичної відповідальності як категорії юридичної 

науки України та як інститут публічної служби країн ЄС; 8) охарактеризовано 

принципи юридичної відповідальності публічних службовців в Україні та 

країнах ЄС; 9) визначено підстави притягнення публічних службовців до 

юридичної відповідальності; 10) розкрито основні критерії класифікації 

юридичної відповідальності публічних службовців в Україні та країнах ЄС; 11) 

охарактеризовано сучасний стан нормативного регулювання юридичної 

відповідальності публічних службовців в Україні та країнах ЄС; 12) визначено 

особливості історії розвитку наукової думки щодо дисциплінарної 

відповідальності в доктрині адміністративного права; 13) розкрито зміст та 

визначено ознаки і підстави дисциплінарної відповідальності публічних 

службовців; 14) охарактеризовані види дисциплінарної відповідальності 

публічних службовців; 15) визначено особливості процедури притягнення до 

дисциплінарної відповідальності та види стягнень, що застосовуються до 

публічних службовців; 16) охарактеризовано історію розвитку наукової думки 

щодо адміністративної відповідальності в доктрині адміністративного права; 

17) розкрито зміст та охарактеризовано підстави адміністративної 

відповідальності публічних службовців; 18) визначено особливості процедури 

притягнення публічних службовців до адміністративної відповідальності та її 

ефективність з огляду на досвід країн ЄС; 19) охарактеризовано особливості 

кримінальної відповідальності публічних службовців в Україні та країнах ЄС; 

20) розкрито особливості цивільно-правової відповідальності публічних 

службовців.  



Досягти обрану мету дозволив не тільки логічно побудований та грамотно 

викладений матеріал у дисертації, але й опрацьована література, список якої 

можна вважати цілком повним та достатнім, оскільки вивчені та проаналізовані 

теоретичні положення вчених, які досліджували проблеми публічної служби та 

юридичної відповідальності публічних службовців в Україні та країнах ЄС.  

Дана робота є комплексним монографічним дослідженням, яке виконане 

дисертантом особисто. 

Вищевказане дає підстави стверджувати, що сформульовані в дисертації 

наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру 

обґрунтованості та достовірності. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Дисертація О.О. Губанова є одним з перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням, яке 

присвячене порівняльно-правовій характеристиці юридичної відповідальності 

публічних службовців.   

У ній висунуто низку положень, нових у концептуальному плані й 

важливих для юридичної практики, з яких на особливу увагу заслуговують 

наступні: 

- запропоновано авторське визначення юридичної відповідальності 

публічних службовців в залежності від форм її реалізації, тобто позитивної та 

ретроспективної юридичної відповідальності, що дозволило встановити зв’язок 

юридичної відповідальності із правовим статусом публічного службовця, коли 

мова йде про позитивну юридичну відповідальність, та уточнити предмет 

дисертаційного дослідження, коли мова йде про ретроспективну юридичну 

відповідальність публічних службовців (підрозділи 2.3 і 3.1); 

- набули подальшого розвитку положення щодо юридичної 

відповідальності, що дозволило в межах науково-дослідної роботи: 

1) визначитись з загальними ознаками, які притаманні всім видам юридичної 

відповідальності публічних службовців; 2) виділити види юридичної 



відповідальності публічних службовців, визначити їх особливості та 

сформулювати авторські визначення зазначених понять (підрозділи 2.3, 3.1, 4.2, 

5.2, 6.1 і 6.2);  

- були удосконалені положення щодо правового статусу публічного 

службовця та його елементів, що дозволило сформулювати низку пропозицій 

стосовно вдосконалення теорії адміністративного права та норм службового 

права (підрозділ 2.2);  

- цікавими для розвитку національного законодавства та теорії 

адміністративного права є наукові положення щодо принципів юридичної 

відповідальності публічних службовців в Україні та країнах ЄС,  що дало 

можливість здобувачу надати пропозиції по вдосконаленню відповідних норм 

національного законодавства (підрозділ 2.4); 

- слушними є висновки здобувача щодо етапів адаптації національного 

законодавства у сфері публічної служби до acquis communautaire ЄС, а саме: 

1) визначення критеріїв адаптації, окреслення відповідного кола проблем у 

сфері публічної служби; 2) вироблення пропозицій щодо адаптації на основі 

мети і завдань правового регулювання, порівняльно-правового аналізу актів, їх 

правової експертизи; 3) затвердження переліку нормативно-правових актів, що 

потребують адаптації; 4) синхронна розробка та прийняття нових нормативно-

правових актів або внесення змін у діюче законодавство; 5) реалізація 

національного законодавства у сфері публічної служби, адаптованого до acquis 

communautaire ЄС (підрозділ 1.4); 

- цікавими та корисними для розвитку національного законодавства про 

публічну службу є запропоновані здобувачем напрями підвищення 

ефективності діяльності вітчизняних інституцій з питань адаптації 

національного законодавства у сфері публічної служби до законодавства ЄС: 

а) підвищення якості змісту законодавства про публічну службу шляхом 

вдосконалення юридичної техніки, усуненням прогалин та систематизацією 

норм права; б) посилення співробітництва із європейськими експертами з 

питань адаптації, особливо в частині правильного тлумачення acquis 



communautaire; в) ухвалення нового закону про імплементацію Угоди про 

асоціацію та впровадження норм права Європейського Союзу замість 

застарілого Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (підрозділ 1.4);  

- слід погодитись з висновком здобувача, що лише останні два 

десятиліття в Україні активізувалися дослідження особливостей 

дисциплінарної відповідальності публічних службовців. Передумовами ж для 

цього стали: 1) реформа адміністративного права, в ході якої суттєво були 

переосмислені базові категорії адміністративного права (зокрема, «державна 

служба», «публічна служба», «трудова дисципліна», «службова дисципліна» і 

ін.) та остаточно визначено місце службового права як частини 

адміністративного права України; 2) дисциплінарна відповідальність перестала 

розглядатися виключно як поняття трудового права, а тому потребувало 

дослідження з огляду на специфіку суб’єкта відповідальності, переліку 

дисциплінарних стягнень та порядку притягнення особи до відповідальності 

(підрозділ 4.1).         

- цікавим є висновок здобувача про те, що основним суб’єктом, через 

якого сьогодні реалізується публічно-владна діяльність державних органів та 

органів місцевого самоврядування, є публічний службовець. Тому питання 

закріплення в національному законодавстві дієвих механізмів протидії проявам 

адміністративних правопорушень у сфері публічної влади є не тільки одним із 

основних завдань реформування системи публічної влади в Україні, а й 

актуальним предметом досліджень науки адміністративного права. Зокрема, 

міжнародне співтовариство визначає такі правопорушення загрозою 

національній безпеці та суспільному ладу держави. Тому надзвичайно 

важливим є проведення наукових досліджень, які б виявляли недоліки 

правового регулювання адміністративної відповідальності публічних 

службовців в Україні, а також пропонували ефективні шляхи їх вирішення. 

Встановлено, що ця проблема ще не стала предметом розгорнутих наукових 



досліджень в межах адміністративного права, а представлені праці носять 

фрагментарний і вибірковий характер (підрозділ 5.1).   

Автором розроблено й інші наукові положення, які є новими для теорії 

адміністративного права. Обґрунтовуючи загальні положення, дисертант 

сформулював також ряд часткових висновків, пропозицій, рекомендацій, які 

теж характеризуються науковою новизною або практичною значимістю і в 

сукупності вирішують важливе теоретичне та практичне завдання підвищення 

ефективності юридичної відповідальності публічних службовців.   

 

Повнота викладення матеріалів в публікаціях, положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Висновки і рекомендації, запропоновані у роботі, є цілком 

обґрунтованими та можуть бути покладені в основу розробки нормативно-

правових актів, дія яких спрямована на вдосконалення публічної служби та 

юридичної відповідальності публічних службовців. У навчальному процесі 

положення роботи можуть бути використані при викладанні дисципліни 

«Адміністративне право України», «Адміністративно-деліктне право» і 

«Службове право». Основні висновки дослідження можуть бути використані у 

сфері науково-дослідної діяльності для подальшої розробки проблем 

юридичної відповідальності публічних службовців в Україні. Використання 

одержаних результатів у правозастосовній діяльності дозволить удосконалити 

практичну діяльність суб’єктів, які уповноважені розглядати справи про 

правопорушення та накладати на публічних службовців міри юридичної 

відповідальності (дисциплінарної, адміністративної, матеріальної чи 

кримінальної).   

 

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. 

1. Зважаючи на те, що основним об’єктом дослідження є суспільні 

відносини, які виникають у процесі притягнення публічних службовців до 

юридичної відповідальності, на нашу думку, бажано було б в дисертації 

зосередити увагу на юридичній відповідальності, як ключовій категорії 

дослідження. Тоді б питання, які присвячені стандартам публічної служби чи 

етапам адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у сфері 

публічної служби, можна було б оминути в науково-дослідній роботі та 

безпосередньо зосередити увагу на визначенні видів, підстав та принципів 

юридичної відповідальності, а також на характеристиці порядку її 

застосовування до публічних службовців.         

2. У підрозділі 4.2 дисертації здобувач обґрунтовує доречність 

характеристики дисциплінарного проступку як суспільно-небезпечного діяння. 

З цим підходом здобувача не погоджуємося, адже якщо керуватися 

положеннями національного законодавства, то суспільно небезпечними 

визнаються виключно кримінальні правопорушення, що закріплено в частині 

першій ст. 2 Кримінального кодексу України.  

3. Визнаючи міжгалузевий характер інституту юридичної 

відповідальності публічних службовців, виникають сумніви щодо доцільності 

розгляду в межах службового права, як підгалузі адміністративного права, 

особливостей кримінальної та цивільно-правової відповідальності публічних 

службовців. Це предмет самостійних досліджень в межах наук кримінального і 

цивільного права. Адже визнаючи специфіку суб’єкта юридичної 

відповідальності, тобто публічного службовця, вважаємо, що не слід ігнорувати 

загальні підходи до відповідальності, що пропонують сьогодні кримінальне та 

цивільне право України.    

4. Зважаючи на те, що тема дисертації пов’язана з вирішенням як 

теоретичних, так практичних проблем у сфері юридичної відповідальності, слід 



було в роботі більше використати матеріали практики. Це додатково 

аргументувало б висновки, які були зроблені здобувачем в дисертації.  

Разом з тим, висловлені вище зауваження носять в основному 

рекомендаційний характер, а існуючі дискусійні питання лише підкреслюють 

складність теми дисертаційного дослідження. 

 

В И С Н О В О К: 

 

В цілому дисертація «Юридична відповідальність публічних службовців: 

порівняльно-правове дослідження» є завершеною працею, в якій отримані нові 

науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну 

наукову проблему покращення механізмів притягнення публічних 

службовців України до юридичної відповідальності, відповідає вимогам, що 

містяться в Порядку присудження наукових ступенів, а її автор, Губанов Олег 

Олександрович, заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 
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