


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. 

 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість та 

достовірність наукових положень, сформульованих у дисертації 

забезпечуються вдалою і продуманою логікою викладення матеріалу, 

широтою і різноманітністю опрацьованої джерельної бази, вмілим 

використанням різних методів наукового пізнання, веденням коректної 

наукової полеміки. 

Структура дисертаційного дослідження, запропонована дисертантом, є 

логічно-побудованою та ґрунтується на комплексному підході до вирішення 

проблем щодо здійснення порівняльного аналізу регулювання 

адміністративно-правового статусу державного службовця в системі 

правоохоронних органів, в тому числі й шляхом внесення конкретних змін до 

чинного законодавства та практики його застосування. Розділи дисертації 

поєднані загальною науковою метою і в них, відповідно до завдань 

дослідження, розкривається його об’єкт і предмет. 

Здобувач опрацював необхідний масив загальнонаукової та спеціальної 

літератури, нормативних актів. Обґрунтованість власних наукових 

результатів підтверджується і тим, що автор робить висновки на підставі 

аналізу й зіставлення поглядів інших науковців, використовує міжнародний 

досвід. Висновки відповідають сутності розглянутих питань і відзначаються 

чіткістю викладених думок. 



Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти 

Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативні акти 

центральних органів виконавчої влади.  

Емпіричну базу дослідження складають узагальнення практики 

діяльності державних службовців правоохоронного органу, правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали органів публічної 

влади тощо. 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій підтверджується правильним вибором методологічної бази, що 

забезпечується застосуванням сукупності методів і прийомів наукового 

пізнання, як загальнонаукових (діалектичного, історичного, логічного, 

системного аналізу тощо), так і спеціальних (документального аналізу, 

порівняльно-правового, статистичного тощо), використання яких у 

взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети, забезпечити повноту та 

всебічність осмислення предмета дослідження, а також наукову достовірність 

і переконливість отриманих результатів. Зокрема, завдяки використанню 

діалектичного методу наукового пізнання здійснено загальнотеоретичне 

дослідження адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу (розділи 1, 2, 3, 4, 5, 6). За допомогою логіко-

семантичного методу досліджено дефініції національного права, які в 

сукупності допомагають розкрити сутність прав, обов’язків, відповідальності 

державного службовця правоохоронного органу як елементів структури його 

адміністративно-правового статусу (розділи 2, 3, 4), зокрема, з’ясовано 

сутність термінів «права державного службовця правоохоронного органу», 

«обов’язки державного службовця правоохоронного органу», «юридична 

відповідальність державного службовця правоохоронного органу». 

Методи моделювання, аналізу та синтезу використані для розробки 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства (підрозділи 4.1, 4.2, 4.3, 5.2). 



Метод групування та системно-структурний підхід дали змогу з’ясувати 

систему національного законодавства, яким врегульовано адміністративно-

правовий статус державного службовця правоохоронного органу, 

визначитися з видами юридичної відповідальності публічних службовців 

правоохоронної сфери (підрозділи 1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4), а також розкрити 

структуру адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу (підрозділи 1.3, 2.1, 3.1, 4.1).  

 

Наукова новизна одержаних результатів. Новизна наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації полягає у 

тому, що дисертація є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням проблематики правового регулювання 

адміністративно-правового статусу державних службовців правоохоронних 

органів. У результаті дисертаційного дослідження сформульовано та 

обґрунтовано низку концептуальних положень, що відрізняються науковою 

новизною і мають важливе теоретичне та практичне значення.  

На схвалення заслуговують більшість положень наукової новизни, які 

виносяться на захист. Насамперед, це здійснення порівняльно-правової 

характеристики 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. 

Позитивної оцінки заслуговують наукові висновки дисертанта щодо 

можливості класифікації державних службовців правоохоронних органів на 

підставі юридично значущих критеріїв, а саме: категорії посади державної 

служби; рівня юрисдикції правоохоронного органу, в якому проходить 

службу особа; виду правоохоронного органу, в якому особа проходить 

державну службу; характеру державної служби та ін. 



Вважаємо цілком виправданим висновок дисертанта щодо необхідності 

визначення терміна «принципи державної служби в правоохоронній сфері» 

як основоположних ідей, настанов, які виражають об’єктивні закономірності 

та визначають науково обґрунтовані напрями реалізації компетенції, завдань 

і функцій державної служби в правоохоронній сфері, повноваження 

державних службовців правоохоронних органів. 

Цікавими видаються висновки О.О. Єрмака щодо необхідності 

розроблення проєкту Закону України «Про державну службу в 

правоохоронних органах», де б дістали своє відображення положення про: 

визначення поняття «державна служба в правоохоронних органах», її межі, 

специфіка; визначення термінів: «державний службовець правоохоронного 

органу», «адміністративно-правовий статус державного службовця 

правоохоронного органу»; «посадова особа», «службова особа», «керівник», 

«суб’єкт призначення», «безпосередній керівник» та ін.; здійснення 

класифікації посад державної служби в правоохоронних органах; 

встановлення відсоткового показника щодо мінімальної кількості посад 

державної служби в правоохоронному органі у співвідношенні із загальною 

чисельністю працівників та гарантій щодо недопущення їх скорочення; 

вимоги щодо ведення реєстру посад державної служби в правоохоронних 

органах; встановлення системи принципів проходження державної служби в 

правоохоронних органах; визначення місії, завдань та функцій державних 

службовців правоохоронного органу; зазначення основних прав, гарантій та 

обов’язків державних службовців правоохоронних органів;  визначення 

механізму захисту прав та гарантій державних службовців правоохоронних 

органів; встановлення єдиних правил вступу на державну службу в 

правоохоронні органи, підстав та порядку звільнення; визначення окладів, 

заохочувальних та стимулюючих виплат (в тому числі надбавки за знання 

мови, науковий ступінь), пенсійного забезпечення, забезпечення житлом та 

інших; положення про розроблення єдиного порядку відшкодування шкоди у 

разі загибелі державного службовця правоохоронного органу, пов’язаного зі 



службовою діяльністю; визначення видів юридичної відповідальності 

державних службовців правоохоронного органу та порядку притягнення до 

відповідальності; встановлення гарантій від необґрунтованого звільнення 

державних службовців правоохоронного органу та ін. 

 

Практичне значення представленої дисертації. Практичне значення 

одержаних результатів виконаного дослідження полягає у можливості їх 

використання у правотворчій діяльності, сфері правозастосування, науково-

дослідницькій діяльності та навчальному процесі. 

 

Повнота викладення основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях. Основні положення та результати дисертації відображені 

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

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук і включені до 

міжнародних наукометричних баз, 2 статті – у зарубіжних наукових 

виданнях, а також у 10 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Зміст автореферату відповідає структурі, змістові, основним 

положенням та висновкам дисертації. Дисертацію та автореферат оформлено 

відповідно до встановлених МОН України вимог. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 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. Вважаємо, що робота мала би більшу привабливість за умови 

розробки проєкту Закону України «Про державну службу в правоохоронних 

органах», а також Порядку введення Єдиного реєстру порушень, пов’язаних 

із заподіянням незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних 

службовців під час здійснення ними своїх повноважень матеріальної та 

моральної шкоди, у вигляду додатків до дисертації. 



2. У дослідженні автором виокремлено витання відповідальності 

державних  службовців в правоохоронних органах. При цьому, не в повній 

мірі проаналізовано судову практику з питань притягнення цієї категорії осіб 

до усіх юридичної відповідальності. Викладена пропозиція зробила би 

роботу більш привабливою. 

3. Дисертантом не висвітлено в роботі питання, які б могли вплинути 

на адміністративно-правовий статус державних службовців правоохоронного 

органу у зв’язку із всесвітньою пандемією. 

4. Дисертантом цілком обґрунтовано наголошено на необхідності 

введення в Україні суддів, компетентних розглядати дисциплінарні 

провадження стосовно працівників правоохоронних органів, із визначенням 

окремої спеціалізації суддів на розгляді дисциплінарних проваджень 

стосовно працівників правоохоронних органів, що обумовлено специфікою 

їхньої діяльності та виконуваних функцій. При цьому, не уточнено місце 

такого суду в системі національної судової системи.  

 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Наявність дискусійних питань, насамперед, характеризує складність і 

актуальність досліджуваної теми та власний підхід до її розгляду 

дисертантом. Висловлені зауваження носять, в першу чергу, 

рекомендаційний характер і не знижують загальної позитивної оцінки даного 

дисертаційного дослідження, яке є завершеною науково-дослідницькою 

роботою, виконаною на належному науковому рівні. Автор провів плідне 

дослідження, продемонструвавши своє вміння глибокого аналізу наукових 

проблем у важливому напрямку науки адміністративного права. Джерельна 

база та методологія дослідження забезпечують ґрунтовний та досконалий 

аналіз обраної автором теми, а зроблені висновки, пропозиції та рекомендації 

є чіткими та переконливими. Результати дисертаційного дослідження мають 

як теоретичне, так і практичне значення. 

Дисертаційне дослідження Єрмака Олександра Олександровича  на 




