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зумовило позицію щодо необхідності у проведенні системного 

монографічного дослідження правового регулювання адміністративно-

правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів, 

а також обґрунтування потреби у розробці концептуальних підходів щодо 

вдосконалення законодавства в сфері службового права. 

Позитивно оцінюючи актуальність дослідження О.О. Єрмака, 

необхідно також відзначити, що тема дисертації узгоджена в межах 

наукового проєкту «Дослідження проблем теорії адміністративного права в 

умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Тема 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, а також Стратегії 

реформування державного управління України на 2016–2020 рр. Тема 

дисертації відповідає перспективним напрямам кандидатських і докторських 

дисертацій з юридичних спеціальностей, затвердженим рішенням Президії 

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

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації О.О. Єрмака, зумовлено досить раціональною 

та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційного дослідження. Його 

зміст складається зі вступу, п’яти розділів, які містять 17 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Дисертант поставив 

перед собою досить важливу мету – на підставі комплексного порівняльного 

аналізу наявних наукових та нормативних джерел розкрити сутність 

адміністративно-правового статусу державного службовця в системі 

правоохоронних органів, виокремити проблеми нормативного закріплення та 

практичної реалізації існуючих норм законодавства. Для реалізації 

визначеної мети дисертантом сформульовані основні задачі наукової роботи. 
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Достовірність одержаних результатів обумовлена глибиною 

наукового аналізу правової бази досліджуваної проблематики, яку 

становлять приписи: роботи становлять: міжнародні договори, ратифіковані 

Верховною Радою України, Конституція України, акти Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 

Емпіричну базу дослідження становить узагальнення практичних 

питань проходження державної служби в правоохоронних органах; звіти 

інституцій, діяльність яких спрямовано на захист права державних 

службовців правоохоронної сфери; роз’яснення, висновки та методичні 

рекомендації компетентних органів з приводу правового регулювання 

адміністративно-правового статусу державних службовців правоохоронних 

органів, судові рішення з питань проходження державної служби в 

правоохоронних органах та ін. 

Як випливає із аналізу дисертації здобувач під час виконання 

дослідження опрацював достатню кількість робіт як зарубіжних, так і 

вітчизняних науковців, значну кількість нормативно-правових актів. 

Обґрунтованість й достовірність результатів дослідження забезпечено 

тим, що в якості методологічної бази автор використовував сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання як загальнонаукових (діалектичний, 

історичний, логічний системний аналіз тощо) так і спеціальних методів 

(документального аналізу, порівняльно-правового тощо). Зокрема, первинну 

векторну роль у дослідженні відіграв системний підхід, який в окремих 

питаннях доповнювався аксіологічним (ідеологічним) підходом, що дав 

змогу звертатися до таких сегментних орієнтирів, як: класифікація видів 

державних службовців правоохоронних органів; визначення поняття 

«адміністративно-правовий статус державного службовця правоохоронного 

органу»; виокремлення системи принципів проходження державної служби в 

правоохоронних органах. 

Історичний підхід сприяв виявленню закономірностей розвитку, 
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динаміки, стану наукової думки та характеристиці правового регулювання 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу (підрозділ 1.1).  

Для визначення специфіки адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу, порівняння структурних 

елементів адміністративно-правового статусу окремих категорій працівників, 

деяких правоохоронних органів, міжнародного досвіду як основний 

використовувався порівняльно-правовий метод (підрозділи 1.3, 1.4, розділ 5). 

Методи лінгвістичного аналізу і тлумачення правових норм сприяли 

виявленню прогалин та інших недоліків законодавства, виробленню 

пропозицій щодо його вдосконалення (підрозділ 1.2, розділи 2, 3, 4). 

Автором вперше здійснено порівняльно-правову характеристику видів 

юридичної відповідальності державних службовців правоохоронних органів з 

огляду на особливості національного правового регулювання та 

законодавство про державну службу окремих держав, що дозволило виявити 

недоліки та запропонувати шляхи вдосконалення законодавства про 

державну службу. Запропоновано під терміном «дисциплінарна 

відповідальність державних службовців правоохоронних органів» розуміти 

вид юридичної відповідальності, який може бути застосовано до державних 

службовців правоохоронних органів за невиконання або неналежне 

виконання посадових обов’язків, визначених законом та іншими нормативно-

правовими актами, посадовою інструкцією, а також порушення правил 

етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни. 

Цікавими видаються пропозиції автора про те, що для України може 

бути прийнятним досвід Федеративної Республіки Німеччина в частині 

створення і функціонування дисциплінарних судів, які є головними 

суб’єктами накладання дисциплінарних стягнень на державних службовців. 

При цьому наголошено на необхідності визначення окремої спеціалізації 

суддів на розгляді дисциплінарних проваджень стосовно працівників 

правоохоронних органів, що зумовлено специфікою їхньої діяльності та 
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виконуваних функцій. 

Набули подальшого розвитку аргументи стосовно необхідності 

спрямування державної політики щодо розвитку публічної служби в 

правоохоронних органах на: нормативне урегулювання проходження 

державної служби в правоохоронних органах; удосконалення законодавства 

в частині гарантій у разі вивільнення державних службовців правоохоронних 

органів з дотриманням принципу рівності; розробку системи принципів 

державних службовців правоохоронних органів; підвищення соціально-

матеріального забезпечення державних службовців правоохоронних органів; 

забезпечення реалізації житлових прав державних службовців 

правоохоронних органів; вжиття заходів, спрямованих на популяризацію 

державної служби в правоохоронних органах; сприяння захисту та безпеки 

державних службовців правоохоронних органів; впровадження сучасних 

технологічних засобів; забезпечення ефективної роботи державних 

службовців усіх правоохоронних органів відповідно до їхньої компетенції та 

ін. 

Заслуговують на увагу, напрацювання автора, пов’язаних із 

встановленням особливостей правового регулювання адміністративно-

правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів 

шляхом визначення специфіки нормативного закріплення адміністративно-

правового статусу державного службовця у Федеративній Республіці 

Німеччина, Французькій Республіці, Республіці Польща, Сполучених Штатах 

Америки.  

Акцентовано увагу на тому, що у вибраних для дослідження державах 

наявна спеціальна правова регламентація адміністративно-правового статусу 

державних службовців. При цьому спеціального виокремлення статусу 

державних службовців у системі правоохоронних органів немає. 

Автор вказує, що до державних службовців правоохоронних органів 

може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення: 

1) зауваження (у разі недотримання правил внутрішнього службового 
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розпорядку); 2) догана (зокрема, у разі вчинення дій, що шкодять авторитету 

державної служби; невиконання або неналежне виконання посадових 

обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та 

доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень; за прогул); 

3) попередження про неповну службову відповідність (зокрема, за 

порушення правил етичної поведінки державних службовців; невиконання 

вимог щодо політичної неупередженості державного службовця); 

4) звільнення з посади державної служби (зокрема, за порушення Присяги 

державного службовця; за вияв неповаги до держави, державних символів 

України, Українського народу; за перевищення службових повноважень, 

якщо воно не містить складу кримінального або адміністративного 

правопорушення). 

Всі ці положення дисертаційного дослідження містять елементи новизни і, 

без сумніву, є внеском у адміністративно-правову доктрину. 

Наукова і практична цінність дисертації. Дисертація О.О. Єрмака  є 

самостійною, достатньо аргументованою, комплексною роботою, науково-

теоретичний та прикладний рівень якої відповідає вимогам до наукових робіт 

такого рівня. 

Пропозиції та висновки дисертації можуть бути використані у 

правотворчій діяльності, сфері правозастосування, науково-дослідницькій 

діяльності та навчальному процесі. Зокрема, державними службовцями під 

час проходження служби в правоохоронних органах; під час розробки 

проєктів нормативно-правових актів щодо проходження державної служби в 

правоохоронних органах; під час написання навчальних та навчально-

методичних посібників, укладання навчальних програм, викладання лекцій 

проведення практичних занять із дисциплін «Адміністративне право 

України», «Правоохоронні органи», «Публічне право». 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані в 

1 одноособовій монографії, 21 науковій статті, з них 19 опубліковано у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук і включені до міжнародних 
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наукометричних баз, 2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 

10 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Автореферат оформлений відповідно до вимог МОН України і відображає 

зміст дисертації. 

Позитивна оцінка окремих аспектів рецензованої роботи та 

проведеного дисертаційного дослідження в цілому не виключає можливості 

й необхідності висунути деякі зауваження дискусійного характеру. 

1. Значно підвищило б роль дисертаційного дослідження проведення 

соціологічного дослідження серед державних службовців правоохоронного 

органу, в результаті чого висновки дисертації були би більш достовірними та 

ґрунтовними.  

2. Для повного розкриття теми дослідження необхідно було б розкрити 

напрямки взаємодії державних службовців правоохоронних органів з іншими 

категоріями працівників на різних субординаційних рівнях, виявити 

проблемні питання та виробити пропозиції. 

3. Поза увагою автора залишись важливі питання гендерства. Робота 

була б більш привабливою за умови висвітлення стану дотримання гендерної 

політики в правоохоронних органах серед державних службовців. 

4. Важливі висновки можна отримати від аналізу статистичних даних 

по різним напрямкам. На жаль, статистичні дані практично е висвітлені в 

дисертації. 

Наведені зауваження носять характер побажань і не знижують високої 

оцінки проведеного автором дослідження.  

Дисертаційне дослідження Єрмака Олександра Олександровича  на 

тему «Правове регулювання адміністративно-правового статусу державного 

службовця в системі правоохоронних органів: порівняльний аналіз» є 

самостійною, завершеною науковою працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливе наукове 

завдання. 

На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що 

дисертаційне дослідження Єрмака О.О. на тему «Правове регулювання 




