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органах публічної влади у цілому та в органах місцевого самоврядування 

зокрема привертала увагу багатьох вчених-юристів, що забезпечило надійний 

теоретичний фундамент для адміністративно-правових досліджень у цій 

сфері» (с. 12), однак «незважаючи на досить розвинений рівень наукової 

розробки порушеної проблематики, адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування поки що не 

було предметом дослідження на монографічному рівні в українській 

юридичній науці» (с. 13). У зв’язку з цим теоретичне і практичне значення 

дисертації підвищується.  

Про актуальність дисертаційного дослідження свідчить і те, що 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). 

Автор обрав об’єктом свого дослідження суспільні відносини, що 

виникають у сфері публічної служби в Україні, а предметом – 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування України. На підставі цього визначено, що метою 
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роботи є аналіз сучасного стану адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування та 

формулювання пропозицій щодо його подальшого удосконалення. 

З урахуванням об’єкту і предмету дослідження для досягнення його мети, 

автором сформульовано низку дослідницьких задач, що й обумовили 

структуру роботи та надали можливість дійти системних висновків при 

визначенні результатів і обґрунтуванні низки нових положень, які мають 

важливе значення для науки і практики адміністративного права. 

Структура дисертації, яка характеризується цілісністю й логічною 

послідовністю, свідчить про системність представленого дослідження.  

У першому розділі «Регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування законами: адміністративний вимір» автор, по-

перше, характеризує ті положення Конституції України 1996 року як 

основного джерела адміністративного законодавства, що є дотичними до 

служби в органах місцевого самоврядування (також звертається увага на 

відповідні рішення Конституційного Суду України), по-друге, звертає увагу на 

спеціальні закони з аналізованого питання (у першу чергу це Закон «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» та Закон «Про місцеве 

самоврядування в Україні»), і, по-третє, не залишає поза увагою також і інші 

закони, окремі положення яких застосовуються при здійсненні 

адміністративно-правового регулювання служби в органах місцевого 

самоврядування (до їх числа автор уважає належними Виборчий кодекс 

України, Кодекс законів про працю України та інші).  

У другому розділі «Характеристика адміністративно-правового 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні» автор аналізує адміністративно-правове регулювання 

функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні, по-

перше, Урядом, а по-друге – спеціально уповноваженим на те центральним 

органом виконавчої влади (Нацдержслужбою). У цьому розділі привертає 
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увагу ґрунтовний аналіз положень підзаконних актів цих двох органів 

виконавчої влади.  

Вищезазначене свідчить про логічну послідовність дисертаційного 

дослідження, застосування в процесі дослідницької роботи принципу 

викладення матеріалу від загального до конкретного. 

Усі розділи та підрозділи роботи підпорядковані одній, чітко визначеній 

меті, що деталізується конкретними задачами, які поставив перед собою автор. 

Структура роботи відповідає меті та задачам дослідження, дозволяє 

здійснити теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання, яке 

полягає в аналізі сучасного стану адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування та 

формулюванні пропозицій щодо подальшого вдосконалення окремих 

нормативно-правових актів з цього питання. 

Результатам дисертаційного дослідження притаманний належний рівень 

наукової новизни, при цьому положення з різним ступенем наукової новизни 

містяться в кожному з розділів дисертації. 

Переходячи до оцінки новизни викладених у дисертації основних 

положень, а також висновків та пропозицій слід відзначити, що у дослідженні 

автор поставив перед собою нерозроблені раніше задачі, розв’язання яких 

дозволило одержати нові наукові результати і виробити ряд пропозицій. 

Автором на основі опрацювання значного обсягу наукового та практичного 

матеріалу сформульовано низку висновків, які мають наукову новизну та 

належним чином обґрунтовані. 

Зокрема, наукову та практичну новизну мають такі висновки та 

пропозиції, як:  

 пропозиція (удосконалена) щодо необхідності регламентації порядку 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого 

самоврядування на загальнодержавному рівні з урахуванням класифікаційних 

ознак адміністративно-територіальних одиниць та щодо прийняття на 
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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);  

 пропозиція (удосконалена) 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);  

 аргументація доцільності забезпечення домінування імперативних 

правових норм у здійсненні адміністративного регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування; 

 пропозиція провести консолідацію конкретних постанов (двох) і 

розпоряджень (чотирьох) Кабінету Міністрів України, в яких посади органів 

місцевого самоврядування віднесено до відповідних категорій посад; 

 пропозиція застосовувати у назві та у тексті нормативно-правових 

актів словосполучення «служба в органах місцевого самоврядування» у разі, 

якщо таким актом здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, з метою 

забезпечення можливості відшукати його в електронних базах даних. 

Отримані під час написання дисертаційної роботи висновки є 

обґрунтованими, сформульовані положення базуються на вагомому 

емпіричному матеріалі. Опрацьована значна кількість наукових робот з 

обраної теми, а також достатній масив нормативно-правових джерел, що 

забезпечило високий науковий рівень даного дисертаційного дослідження. 
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Практичне значення одержаних результатів визначається їх 

спрямованістю на розв’язання актуальних проблем адміністративного права. 

Зокрема, вони можуть бути використані у науково-дослідницькій діяльності 

(наприклад, у подальших дослідженнях адміністративно-правового 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування в 

Україні), правотворчій роботі (наприклад, при підготовці наукових висновків 

щодо проектів законів України та підзаконних актів, а також при 

удосконаленні тезаурусу актів законодавства України), правозастосуванні 

(наприклад, для подальшого удосконалення підінституту служби в органах 

місцевого самоврядування в Україні), навчальному процесі (наприклад, при 

підготовці підручників, посібників, інших навчально-методичних матеріалів з 

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

спецкурсів, присвячених місцевому самоврядуванню, а також при викладанні 

цих дисциплін та спецкурсів). 

Водночас, як і будь-яке інше дисертаційне дослідження, робота містить 

окремі дискусійні положення, які можуть стати підґрунтям для виокремлення 

деяких побажань чи запитань. 

1. Автор приділяє значну увагу питанням правореалізації та правозахисту

у контексті служби в органах місцевого самоврядування. Однак, у роботі не 

міститься авторський погляд на те, яке ж місце займає право на службу в 

органах місцевого самоврядування у системі прав людини в Україні.  

2. Автор неодноразово звертається до питань граничного віку

перебування на службі (с. 42 та інші ). Варто відмітити, що у юридичній 

літературі питання граничного віку (його необхідності у цілому, його розміру 

тощо) активно обговорюються, однак, авторська позиція з цього питання у 

роботі не викладена. Робота значно виграла б, якщо б автор приділив увагу 

цьому питанню у контексті свого дослідження.  

3. Виходячи зі змісту підрозділу 1.2 «Сучасний стан адміністративно-

правового регулювання службових правовідносин в органах місцевого 
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самоврядування законами України: спеціальні закони» незрозуміло, які ж 

основні недоліки має Закон «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»? Автор приділяє багато уваги структурному аналізу цього 

Закону, аналізу тих його положень, які потребували б удосконалення, проте 

ніяк не узагальнює свій погляд на чинну редакцію цього нормативно-

правового акту.  

4. У підрозділі 2.2. «Адміністративно-правове регулювання службових

правовідносин в органах місцевого самоврядування підзаконними актами: 

акти інших органів виконавчої влади» автор приділяє значну увагу основам 

адміністративно-правого статусу Національного агентства України з питань 

державної служби. У тому числі, досліджується місія Нацдержслужби, мета та 

завдання діяльності цього центрального органу виконавчої влади. 

Автор, проводячи паралелі між державною службою та службою в 

органах місцевого самоврядування, оминає увагою питання, чи слід покласти 

на Нацдержслужбу такі ж самі повноваження по відношенню до служби в 

органах місцевого самоврядування, якими вона наділена по відношенню до 

державної служби (а саме, щодо формування та реалізації державної політики 

у сфері державної служби та щодо функціонального управління державною 

службою в державних органах). Це було б логічним, враховуючи авторський 

підхід до згаданої проблематики.  

5. У підрозділі 2.1 «Адміністративно-правове регулювання службових

правовідносин в органах місцевого самоврядування підзаконними актами: 

урядові акти» автором запропоновано викласти Постанову Кабінету Міністрів 

України від 1 грудня 1994 р. N 804 «Про затвердження Положення про 

порядок стажування у державних органах» та сам Порядок, у новій редакції, 

яка б передбачала вказівку не тільки на державні органи, але й на органи 

місцевого самоврядування, а також не тільки на державних службовців, але й 

на посадових осіб місцевого самоврядування. При цьому автором не 

розглядається варіант прийняття окремого документу для регламентації цих 
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питань – що також могло б буди прийнятним. На захисті доцільно пояснити 

авторську позицію щодо цього питання.  

Зазначені зауваження та побажання є дискусійними та рекомендаційними 

і в цілому не впливають на загальну високу позитивну оцінку дисертаційного 

дослідження. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, всі 

сформульовані в ньому положення та висновки обґрунтовані на базі особистих 

досліджень автора. Опубліковані автором наукові праці повністю 

репрезентують зміст наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у даному дисертаційному дослідженні.  

Автореферат дисертації повно та адекватно відтворює основні положення 

та висновки дисертації, текст автореферату на українській мові співпадає з 

текстом дисертації. І дисертація, і її автореферат виконані з дотриманням 

вимог сучасного ділового мовлення. 

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю та достовірністю, 

науковою і практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 

викладення в опублікованих автором наукових працях, а також за 

оформленням дисертація відповідає вимогам, що висуваються до дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук і встановлені у 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, зі змінами та 

доповненнями, а також основним вимогам чинного законодавства щодо 

дисертацій та авторефератів дисертацій. 

На підставі вищевикладеного вважаю, що дисертація на тему 

«Адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування України» є завершеною кваліфікаційною науковою 

працею, в якій отримано нові теоретично обґрунтовані результати, що в 

сукупності розв’язують важливе наукове завдання, яке полягає у визначенні 

поняття, мети, завдань та інших особливостей адміністративно-правого 

регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в 

Україні, а також 
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у формулюванні напрямів його подальшого удосконалення. Автор дисертації – 

Пилипів Василь Іванович – за результатами і на підставі публічного захисту в 

установленому порядку, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. 


