


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

Дисертацію виконано в Запорізькому національному університеті 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. 

 

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 значний масив загальнонаукової та спеціальної 

літератури, нормативних актів (300 джерел). Обґрунтованість власних наукових 

результатів підтверджується і тим, що автор робить висновки на підставі 

аналізу й зіставлення поглядів і концепцій інших науковців, а також 

використовує результати правозастосовної діяльності та 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 

у сфері службового права, юридична 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 раціональної сукупності сучасних 

загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. 

Зокрема, автором було використано наступні методи наукового пізнання: 

історичний, діалектичний, формально-логічний, структурно-функціональний, 

порівняльно-правовий, різного роду класифікації та групування. Їх 

застосування сприяло забезпеченню всебічності, повноти й об’єктивності 

наукових пошуків, а також коректності, обґрунтованості й узгодженості 

сформульованих висновків. 

Зазначене вище свідчить, що сформульовані у дисертації наукові 

положення, висновки та рекомендації мають належний рівень обґрунтованості 

та достовірності. 

 



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 обґрунтування на основі порівняльного 

аналізу місця адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу в системі адміністративного права, що дозволило, по-

перше, вважати адміністративно-правовий статус державного службовця 

правоохоронного органу окремим інститутом службового права, по-друге, 

охарактеризувати державну службу в правоохоронних органах як міжгалузевий 

правовий інститут службового права, який об’єднує в собі не тільки норми 

адміністративного права, а й норми конституційного, цивільного, трудового, 

житлового, кримінального права тощо; по-третє, визначити, що структура 

адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного 

органу опосередкована специфікою служби та функціональним призначенням 

правоохоронних органів. 

Позитивної оцінки заслуговує спроба дисертанта проаналізувати сучасний 

понятійно-категоріальний апарат з досліджуваної тематики, що, в підсумку, 

дозволило сформулювати пропозиції щодо закріплення деяких дефініцій у 

авторській редакції, наприклад, визначення поняття «адміністративно-правовий 

статус державного службовця правоохоронного органу» як сукупність прав і 

обов’язків, гарантій, закріплених за державними службовцями правоохоронних 

органів нормами адміністративного права, положеннями, посадовими 

інструкціями, статутами. 



Вважаємо цілком виправданим висновок дисертанта щодо необхідності 

вдосконалення положення щодо адміністративно-правового статусу 

державного службовця правоохоронного органу та його елементів, що 

дозволило сформулювати низку пропозицій стосовно вдосконалення теорії 

адміністративного права та норм службового права. 

Слід підтримати здобувача в намаганні дослідити наукові положення щодо 

розмежування таких дефініцій, як: «права державних службовців 

правоохоронного органу» та «гарантії державних службовців правоохоронних 

органів», які є різними за своєю суттю та рівнем правового регулювання. 

Цікавою видається детермінація поділу прав державних службовців 

правоохоронного органу на: 1) загальні (право на належні для роботи умови 

служби та їх матеріально-технічне забезпечення; право на оплату праці залежно 

від займаної посади державної служби, результатів службової діяльності, стажу 

державної служби та рангу державного службовця; право на відпустку, 

соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону; право на просування 

по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання 

посадових обов’язків і т. д.); 2) спеціальні (право на отримання від державних 

органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування 

необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, 

встановлених законом; право на безперешкодне ознайомлення з документами 

про функціонування підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності; право на проведення службового розслідування за його вимогою з 

метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри; право на 

носіння зброї; право на застосування заходів державного захисту і т. д.).  

У результаті проведеного дослідження автором сформульовано низку 

висновків, спрямованих на удосконалення правового регулювання 

адміністративно-правового статусу державного службовця в системі 

правоохоронних органів. 

 



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. 

У практичній діяльності – державними службовцями під час проходження 

служби в правоохоронних органах; у правозастосовчій діяльності – під час 

розробки проєктів нормативно-правових актів щодо проходження державної 

служби в правоохоронних органах; у навчальному процесі – 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 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. 

Ознайомлення з друкованими науковими роботами автора свідчить про те, 

що результати дисертаційного дослідження повно висвітлені у наукових працях 

й апробовані в низці виступів на конференціях, а самі роботи опубліковані у 

зарубіжних наукових виданнях та у наукових фахових виданнях, що входять до 

затвердженого переліку. 

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. В підрозділі 5.1, який має назву «Державна політика щодо розвитку 

публічної служби в правоохоронних органах» здобувач використовує термін 

«публічна служба», хоча назва теми містить визначення «державне служба», 

яке є значно вужчим. Вказане вимагає додаткового обґрунтування? 

2. У дослідженні автор (підрозділ 5.2) виокремлює систему принципів 

проходження державної служби в правоохоронних органах. При цьому не 

розкриває критеріїв їх вибору. Викладена пропозиція вимагає додаткового 

опрацювання щодо обґрунтування внесення в систему основних засад 

проходження державної служби в правоохоронних органах кожного принципу. 

3. У підрозділі 2.1 дисертантом запропоновано розглядати права як 

елемент адміністративно-правового статусу державного службовця 

правоохоронного органу в розумінні гарантованих адміністративно-правовими 

нормами меж можливої або дозволеної поведінки особи, що встановлюється 

для забезпечення публічного інтересу та виконання визначених функцій 

державного органу. Проведено градацію прав державного службовця 

правоохоронних органів за різними критеріями. При цьому автором не 

здійснено порівняння категорії «права державного службовця правоохоронного 

органу» із терміном «свободи державного службовця правоохоронного 

органу», щоб надало роботі більшої привабливості.  

 

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 тему 

«Правове регулювання адміністративно-правового статусу державного 

службовця в системі правоохоронних органів: порівняльний аналіз» відповідає 

вимогам п. п. 9, 11-13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а його 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, 

інформаційне право. 

 

 

 

 

 

 

  


