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«Проблеми правового регулювання праці державних службовців в Україні») та 

ін. Однак, частина цих досліджень не стосується усіх елементів системи органів 

місцевого самоврядування, а частина є доволі давньою.  

Натомість сучасна практика адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування в Україні 

переконливо свідчить про необхідність формування міцної теоретичної бази для 

розвитку підінституту служби в органах місцевого самоврядування, підвищення 

ефективності діяльності усіх органів та посадових осіб, що знаходяться на 

муніципальній службі. Означені фактори зумовлюють актуальність 

сформульованого автором наукового завдання, а відтак – і значущість 

відповідної теми представленого дисертаційного дослідження для розвитку 

науки адміністративного права і розвитку демократичних засад державності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016–2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03 березня 2016 р.; Пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на 

період до 2015 р., затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

від 07 вересня 2011 року № 942; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 

2014 р. № 333-р, а також у межах комплексних наукових проєктів кафедри 

адміністративного та господарського права Запорізького національного 

університету «Основні напрямки удосконалення законодавства України в 

умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) 

та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711).  

Мета дисертаційного дослідження сформульована досить лаконічно, але 

водночас коректно, науково обґрунтовано і виважено, а його задачі визначені 
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системно і повністю корелюють з означеною метою. Об’єкт і предмет 

дослідження визначені чітко й правильно, вони відповідають обраній темі й 

повною мірою укладаються у рамки наукової спеціальності 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

Методи дослідження, обрані дисертантом, є цілком сучасними, 

ефективними й адекватними поставленим цілям і задачам. Дисертаційне 

дослідження виконане із застосуванням діалектичного, антропоцентричного, 

системного, герменевтичного та телеологічного методологічних підходів.. 

Методологічну основу дисертації складає комплекс філософських, 

загальнонаукових та спеціальних методів: абстрагування, аналізу, системний, 

функціональний, формально-логічний, індукції та дедукції, синтезу, інших. 

Наукознавча база дослідження виглядає досить потужно, враховуючи 

надзвичайно малу дослідженість теми; вона налічує 216 найменувань. 

Нормативною базою дослідження є Конституція України, закони «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про столицю України – місто-герой Київ», «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції», інші закони та підзаконні нормативно-правові акти. 

Емпіричною базою дисертаційного дослідження є практика Конституційного 

Суду України, довідкові видання, публікації засобів масової інформації. 

Наукова новизна одержаних результатів є беззаперечною і зумовлена 

насамперед тим, що рецензована дисертація є одним із перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням, що 

присвячене адміністративно-правовому регулюванню службових правовідносин 

в органах місцевого самоврядування. 

Наукове і практичне значення одержаних результатів полягає у тому, 

що сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані 

в: науково-дослідницькій діяльності – у подальших дослідженнях 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування в Україні; правотворчості – у підготовці наукових 

висновків щодо проєктів законів України та підзаконних актів Кабінету 
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Міністрів України і Національного агентства України з питань державної 

служби, органів місцевого самоврядування зокрема, а також для вдосконалення 

актів законодавства України у цілому; правозастосовній діяльності – для 

наступного вдосконалення адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування в ході муніципальної і 

адміністративної реформи, а також реформи децентралізації публічної влади; 

навчальному процесі – під час підготовки підручників, навчально-методичних 

посібників, сілабусів, навчально-методичних комплексів та інших матеріалів із 

дисциплін «Адміністративне право України» й «Адміністративний процес», 

«Муніципальне право» та спецкурсів, присвячених публічній службі, місцевому 

самоврядуванню, а також у викладанні цих дисциплін і спецкурсів.  

Структура дисертації є логічною, послідовною, раціональною, вона чітко 

корелює з предметом, метою та завданнями дослідження. Дисертація 

складається зі вступу, 2 розділів, що поділені на  підрозділи, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загалом архітектоніка дисертації побудована 

за класичним принципом «від загального до конкретного», що дало змогу 

авторові послідовно, переконливо і повно розкрити обрану тему.  

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, ступінь її 

наукової розробленості, визначаються об’єкт, предмет, мета і задачі роботи, її 

методологічна і науковознавча база, а також основні положення, що 

характеризують наукову новизну проведеного дослідження і виносяться на 

захист, висвітлюється практичне значення отриманих результатів.  

У розділі 1 дисертації «Регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування законами: адміністративний вимір» автор звертається 

до тих законів України, положеннями яких регламентуються як служба в 

органах місцевого самоврядування, так і право на службу в органах місцевого 

самоврядування в Україні. Автор послідовно аналізує Конституцію України 

1996 року у частині положень про досліджуване питання, при цьому не 

оминаючи увагою акти єдиного органу конституційної юрисдикції з цього 

питання (найбільші цікаві з точки зору обґрунтування авторських висновків і 
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пропозицій положення рішень Конституційного Суду України аналізуються у 

роботі, інші просто згадуються, останні автор супроводжує стислим описом 

причин включення до свого дослідження). Значна увага приділяється кодексам 

та законам України, які повністю або частково застосовуються для того, щоб 

врегламентувати службові правовідносини в органах місцевого самоврядування 

(щодо доступу до служби в органах місцевого самоврядування, щодо її 

проходження та щодо припинення).  

У розділі 2 «Адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування підзаконними актами» 

автором грунтовно проаналізовано документи з відповідного питання, які було 

розроблено та прийнято Урядом України та Нацдержслужбою. Автор підходить 

до вирішення поставлених перед собою задач ретельно, охоплюючи увагою усі 

основні документи з цього питання (нормативно-правові акти характеризуються 

детально та наприкінці робиться висновок, чи доцільно залишити документ без 

змін та доповнень, а якщо документ потребує змін та доповнень – то вони 

пропонуються чи наводиться чіткий опис того, що доцільно зробити).  

Переважна більшість винесених на захист положень відзначаються 

науковою новизною, містять авторські позиції, що формалізують концептуально 

нові ідеї щодо адміністративно-правового регулювання функціонування системи 

органів місцевого самоврядування в Україні.  

Слід загалом погодитися з позицією дисертанта щодо тих характерних рис  

(ознак) адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування в Україні. Таким чином, авторські розробки 

сприятимуть подальшому вдосконаленню адміністративного законодавства 

України в напрямі його доктринальної єдності, а також узгоджених розробок 

фахівців з адміністративного права та з конституційного права.  

Слід високо оцінити  авторські напрацювання щодо аргументації 

необхідності регламентації порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад в органах місцевого самоврядування на загальнодержавному 

рівні з урахуванням класифікаційних ознак адміністративно-територіальних 
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одиниць та щодо прийняття на загальнодержавному рівні нормативно-правового 

акта, яким би здійснювалась адміністративна регламентація конкурсних 

правовідносин лише в органах місцевого самоврядування (зараз він відсутній, 

застосовується Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в 

органах державної влади).  

 Досліджуючи адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування в Україні, автор констатує 

відсутність новітніх розробок з цього питання в юридичній літературі.  При 

цьому справедливо та аргументовано запропоновано уважати, що у нормативно-

правових актах про службу в органах місцевого самоврядування перейти від 

застосування класифікацій населених пунктів за статичними ознаками («міста – 

обласні центри», «міста республіканського значення», «селище міського типу» 

тощо) до застосування класифікацій населених пунктів за динамічними 

ознаками, які регулярно об’єктивуються (наприклад, за кількістю населення у 

селі, селищі, місті). Це сприятиме оновленню нормативного тезаурусу.  

Заслуговує на увагу пропозиція дисертанта щодо доцільності кодифікації 

положень законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах 

місцевого самоврядування». На підтримку цієї тези автор наводить доволі 

переконливі додаткові аргументи, після того, як узагальнено аргументи, вже 

наявні в юридичній літературі, а також пропонує і назву нормативно-правового 

акта, в якому рекомендовано кодифікувати ці положення – «Основи публічної 

служби в Україні». 

Дисертант небезпідставно акцентує увагу на тому, що необхідними є 

удосконалення окремих положень законів України та підзаконних актів 

загальнодержавного рівня в частині адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, наводить свої 

пропозиції з цього питання.  

Всебічним є огляд позицій науковців стосовно аналізованих у роботі 

питань; слушним є те, що автор звернувся не тільки до напрацювань фахівців з 
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адміністративного права, але й до розробок конституціоналістів про місцеве 

самоврядування, про право на службу в органах місцевого самоврядування.  

Загалом слід підкреслити, що дисертація відзначається високим науково-

методологічним рівнем виконання, ефективним застосуванням сучасного 

науково-методологічного арсеналу, виваженістю й обґрунтованістю висновків, 

високою правовою культурою теоретичних конструкцій. Ми погоджуємося з 

позицією автора, висловленою у переважній більшості висновків і положень 

наукової новизни, що виносяться на захист, оскільки вони, на наш погляд, є 

цінними як для науки адміністративного права, так і для практики подальшого 

удосконалення законодавства України, є достатньо виваженими й 

обґрунтованими, а відтак заслуговують на увагу як вітчизняних науковців, так і 

широкого кола фахівців, усіх, хто долучений до розробки адміністративної 

проблематики в цілому та питань регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування в Україні у цілому. Висновки до дисертації 

відповідають висновкам у авторефераті.  

Вважаємо, що задачі, поставлені в роботі, вирішені автором цілком 

успішно. 

Однак, як і при дослідженні будь-якої складної проблеми, в зазначеній 

дисертації міститься низка спірних і не зовсім обґрунтованих положень: 

1. Майже усі висновки та пропозиції автора мають як наукову, так і 

практичну цінність. Однак, виникає запитання щодо доктринальної цінності 

пропозиції, викладеної на с. 38 дослідження, а саме у тій частині, у якій автор 

резюмує, що «положення Розділу ІІ Конституції України 1996 року про службу в 

органах місцевого самоврядування стосуються людиноцентристського виміру 

цього інституту. Слід запропонувати поділяти ці положення на три групи:  

а) загальні положення про публічну владу у цілому та місцеве 

самоврядування зокрема;  

б) загальні положення про права людини у контексті суб’єктів права на 

службу в органах місцевого самоврядування (принцип рівності та інші, 
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політичні права, соціальні права у частині права на труд, права на відпочинок 

тощо, пасивне виборче право);  

в) положення про службу в органах місцевого самоврядування» (с. 38 

дисертації).  

Доцільно було б пояснити необхідність такого узагальнення для сучасної 

науки адміністративного права України. 

2. У підрозділі 1.1 дисертації автор зазначає, що «Конституційний Суд 

України сформулював і визначення поняття «міський голова», яке міститься у 

четвертій частині аналізованого рішення. справа про сумісництво посад 

народного депутата України і міського голови» (с. 44). Викликає зауваження той 

факт, що це поняття не аналізується у роботі (а також і не наводиться), на 

захисті доцільним було б пояснити, з яких міркувань?  

3. У першій половині 2021 року відбулись істотні зміни у муніципальному 

законодавстві України, які стосуються такої посадової особи місцевого 

самоврядування, як староста. Однак, у дисертації цій посадовій особі приділено 

доволі незначну увагу, а про очікувані зміни (на рівні проєктів законів) не 

йдеться взагалі. Водночас, авторська оцінка цих змін була б важливим внеском у 

розвиток наукового дискурсу з цього питання.  

4. За наслідками дослідження нормотворчої діяльності Уряду України у 

частині здійснення адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування виникає концептуальне 

запитання – чи дійсно Кабінет Міністрів України має мати повноваження щодо 

регламентації усіх розглянутих у дисертації питань. Адже в усьому іншому Уряд 

майже ніяк не регламентує створення та функціонування органів місцевого 

самоврядування в Україні у цілому та муніципальне життя зокрема.  

Проте зазначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи, а спрямовані на те, аби стати підґрунтям наукової дискусії 

та окреслити напрями подальшої розробки даної проблеми. 

Загалом, дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, котра 

містить вирішення наукового завдання, що має суттєве значення для 




