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офіційного опонента Мнколенка Олександра Івановича на дисертаційну 

роботу Заболотної Людмили Володимирівни «Механізм адміністративно- 

правового забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної 

служби України», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

в галузі права (кандидата юридичних наук) за спеціальністю 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 

081 -  Право

Актуальність обраної теми.

Дисертаційне дослідження Л. В. Заболотної присвячене одному із 

актуальних питань юридичної науки -  визначенню змісту механізму 

адміністративно-правового забезпечення діяльності державного службовця 

дипломатичної служби через аналіз елементів, що складають його структуру. 

Не зважаючи на значну кількість наукових праць, які присвячені загальній 

проблематиці державної служби та компетенції органів публічної адміністрації 

у зовнішньополітичній сфері, є фактори, які свідчать про актуальність обраної 

здобувачем теми.

По-перше, існування і розвиток України як незалежної держави, стрімке 

зростання її активності у зовнішній політиці, розширення і ускладнення завдань 

у цій сфері, просування в напрямку європейської інтеграції та досягнення 

інших зовнішньополітичних цілей України, вимагають вдосконалення 

механізму адміністративно-правового забезпечення діяльності органів 

дипломатичної служби та діяльності державних службовців дипломатичної 

служби України.

Реформи, які були започатковані ще в середині 90-х років минулого 

століття, доволі повільно втілюються в життя як в системі органів публічної 

адміністрації, так і в сфері державної служби України. Цей висновок в повній 

мірі відноситься і до системи органів
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дипломатичної служби України як складової державної служби в Україні. 

Незважаючи на вживані заходи (правові, організаційні і ін.), система органів 

дипломатичної служби ще не повною мірою відповідає інтересам здійснення 

ефективного управління в галузі закордонних справ України, а дипломатична 

служба потребує сьогодні поліпшення кадрового, матеріально-технічного 

забезпечення та вирішення інших не менш важливих проблем, від розв’язання 

яких значною мірою залежить їх ефективне функціонування, надання ними 

якісних послуг громадянам, забезпечення їх прав та свобод. У цьому 

відношенні поглиблене дослідження механізму адміністративно-правового 

забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної служби України 

набуває особливого значення й актуальності.

По-друге, питання реформування і вдосконалення дипломатичної служби 

як одного із видів державної служби України до теперішнього часу 

залишаються актуальними, важливими і витребуваними, особливо, з огляду на 

те, що неодноразові організаційно-правові заходи їх реалізації, передбачені 

Концепцією адміністративної реформи в Україні (1989 р.), Стратегією 

реформування системи державної служби в Україні (2000 р.), Концепцією 

адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського 

Союзу (2004 р.), Концепцією розвитку законодавства про державну службу 

(2005, 2006 р.р.), Концепцією формування та розвитку вищого корпусу 

державної служби (2010 р.), Концепцією Державної цільової програми розвитку 

державної служби на період до 2016 року (2012 р.) до цих пір залишаються 

нереалізованими, або ж такими, що уже не відповідають тим реаліям, які є 

характерними для сучасної України.

Окреслені вище проблемні питання свідчать про актуальність теми 

дисертації для розвитку науки адміністративного права і для вдосконалення 

законодавства України про дипломатичну службу.

Дисертаційне дослідження Л. В. Заболотної здійснювалось відповідно до 

Пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2015 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів
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України від 07 вересня 2011 року №942, Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2011-2015 роки, затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 року № 14- 

10. Також тема дисертаційного дослідження сформульована відповідно до 

вимог Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», 

положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 

2012 року №212/2012 і Планів науково-дослідної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.

Таким чином, варто підкреслити, що дисертаційне дослідження Л. В. 

Заболотної є затребуваним як з позицій правової науки, так і з точки зору 

практичної діяльності, спрямованої на удосконалення чинної нормативно- 

правової бази.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації.

Робота, запропонована Л. В. Заболотною, характеризується системним 

підходом до предмета дослідження. Структурно дисертація складається із 

вступу, трьох розділів, нерозривно пов’язаних між собою, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Структура повністю відповідає цілям і 

завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, 

визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел з 

історії і теорії держави та права, адміністративного права і з питань 

міжнародного права.

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження забезпечено також використанням відповідних наукових 

методів — порівняльно-історичного, системно-структурного, формально- 

логічного, логіко-семантичного, нормативно-догматичного, порівняльно- 

правового, структурно-логічного і ін. Все це дозволило здобувачеві



сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків та рекомендацій.

Висновки, зроблені у дисертації, зокрема пропозиції стосовно визначення 

змісту механізму адміністративно-правового забезпечення, здатні суттєво 

покращити напрями науки адміністративного права, які пов’язані з 

дослідженнями у сфері державної служби.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації не викликає сумнівів. Положення дисертації 

ґрунтуються на теоретичних дослідженнях, висновки є достовірно 

обґрунтованими та базуються на теоретичних судженнях автора і емпіричних 

даних.

Наукова новизна одержаних результатів дисертації визначається тим, 

що вона є одним із перших у вітчизняній правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням механізму адміністративно-правового забезпечення діяльності 

державного службовця України. Дисертанткою проаналізовано значний масив 

спеціальної наукової правової літератури, яка присвячена державній службі, в 

тому числі, і дипломатичній службі як одному із видів державної служби в 

Україні.

Характерною рисою дисертаційного дослідження є його теоретично- 

прикладна спрямованість. Висвітлені автором пропозиції можуть бути 

застосовані: у  науково-дослідній сфері як фундамент для подальшої наукової 

розвідки в царині адміністративно-правового забезпечення діяльності 

державних службовців дипломатичної служби України; у  правотворчості як 

основа для прийняття законопроектів в частині узгодження національного 

законодавства про дипломатичну службу з міжнародними стандартами; у  

правозастосовній діяльності в частині практичного втілення механізму 

адміністративно-правового забезпечення діяльності державних службовців 

дипломатичної служби України; у  навчальному процесі як основа програмно- 

методичних комплексів, зорієнтованих на опанування студентами (курсантами)
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юридичних навчальних закладів правових норм, що регламентують діяльність 

державних службовців дипломатичної служби України.

Заслуговують на увагу наступні положення дисертації.

Так, в межах дисертаційного дослідження сформульовано поняття 

«механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності державних 

службовців дипломатичної служби» та з’ясовано складові елементи цієї 

юридичної категорії, до яких здобувач відносить: нормативно-правове 

забезпечення; правовідносини; інструменти діяльності державних службовців 

дипломатичної служби (с. 101-106). Цей науковий підхід було покладено в 

основу побудови змісту другого розділу роботи, де кожному з виділених 

елементів присвячено окремий підрозділ дисертації. Також в межах підрозділу 

2.1 дисертації обґрунтовується доцільність використання у межах науково- 

дослідної роботи поняття «адміністративно-правове забезпечення» і 

акцентується увага на тому, що воно не є тотожнім поняттю «адміністративно- 

правове регулювання».

Достатньо обґрунтованою і цікавою бачиться позиція здобувача щодо 

віднесення до особливих елементів адміністративно-правового статусу 

державних службовців дипломатичної служби такого елементу як 

дипломатичний імунітет (с. 51-59). Здобувач розкриває історію виникнення 

даної категорії в міжнародному праві, її сучасний зміст та називає основні 

ознаки дипломатичного імунітету державних службовців дипломатичної 

служби як елементу їхнього спеціального адміністративно-правового статусу: 

гарантування виконання міжнародних і національних зовнішньополітичних 

суспільних функцій; існування позитивних і негативних пільг для працівників 

дипломатичної служби за допомогою відповідних службових соціальних 

зв’язків; регламентація на рівні закону; відносний характер; виключність; 

ускладнена структура.

В достатній мірі проаналізовані три рівні регуляторного масиву в 

частині регламентації діяльності державних службовців дипломатичної служби 

України, а саме, конституційний, законодавчий і підзаконній рівні (с. 112-119).



При цьому звертається увага: по-перше, на суперечності між вимогами 

конституційних норм та норм законів України; по-друге, на розповсюджену 

практику закріплення статусу державних службовців дипломатичної служби та 

органів дипломатичної служби на рівні підзаконних актів; по-третє, на 

відставання норм національного законодавства від стрімкого розвитку 

суспільних відносин у зовнішньополітичній сфері.

Детально здобувач зупиняється на характеристиці груп суб’єктів 

публічної адміністрації, які реалізують свої повноваження у дипломатичній 

сфері та які є учасниками горизонтальних і вертикальних, а також внутрішньо- 

організаційних і зовнішніх відносин. Згідно із цим критерієм здобувач виділяє 

дві групи органів публічної адміністрації: 1) органи виконавчої влади; 2) інші 

публічні органи, а саме: дипломатичні представництва та консульські установи 

України, постійні представництва України при міжнародних організаціях, 

тимчасові місії (с. 128-142). Саме така детальна характеристика суб’єктів 

публічної адміністрації, які реалізують свої повноваження у дипломатичній 

сфері, дала можливість виявити існуючі у цій сфері проблеми та надати 

пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства. Наприклад, 

здобувач зазначає, що невизначеним залишається правове становище 

державних службовців дипломатичної служби, які займають посаду очільника в 

Міністерстві закордонних справ України й одночасно є членами Кабінету 

Міністрів України. Такий стан справ, на думку здобувача (і з цим слід 

погодитись) суперечить європейським стандартам і духу Конституції та законів 

України в частині проходження державної служби (с. 133-134). Одна особа не 

повинна мати одночасно політичну й адміністративну посади. Також здобувач 

доводить доцільність формування національної організаційної структури 

органів дипломатичної служби за кар’єрним, а не політичним принципом, а на 

перехідному етапі - необхідність застосування змішаної моделі, коли 

Надзвичайні та Повноважні Посланники України займатимуть «кар’єрні» 

посади, а Посли -  і політичні посади (с. 184).



В дисертації відбувається відхід від традиційних і до недавнього часу 

розповсюджених у науці адміністративного права підходів щодо 

характеристики діяльності державних службовців, а саме, через використання 

категорій «форми» і «методи державного управління» чи «форми» і «методи 

реалізації виконавчої влади». Вона приєднується до тих науковців, які 

вважають, що коло правових засобів, які використовують у своїй діяльності 

державні службовці дипломатичної служби доцільно характеризувати через 

термін «інструменти діяльності». На підставі аналізу представлених в 

юридичній літературі точок зору, здобувач до інструментів діяльності 

публічної адміністрації у сфері зовнішніх зв’язків відносить нормативні акти й 

адміністративні акти, у тому числі акти-плани й акти-дії (с. 146). В межах 

підрозділу 2.3 дисертації здобувач зосереджується в основному на 

характеристиці адміністративних актів як інструментів діяльності публічної 

адміністрації у сфері зовнішніх зв’язків.

Здобувач детально проаналізувала міжнародні стандарти набуття та 

припинення адміністративно-правового статусу державного службовця 

дипломатичної служби, а також розкрила особливості оновлення 

організаційних структур органів дипломатичної служби на прикладах США, 

Великої Британії, країн-членів Європейського Союзу та інших держав світу (с. 

154-179).

Здобувачем розроблено й інші наукові положення, які є новими для теорії 

адміністративного права. Також варто підтримати розроблені здобувачем 

пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до чинного законодавства 

України.

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані.

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях.

Основні результати дослідження, висновки та пропозиції знайшли
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відображення у шести наукових статтях, з яких чотири опубліковано у фахових 

періодичних виданнях України і дві у закордонних виданнях, а також у тезах 

одинадцяти доповідей на науково-практичних конференціях.

Автореферат у цілому відображає зміст дисертації.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

Оцінюючи належним чином зміст дисертаційного дослідження, 

вважаємо необхідним надати ряд зауважень щодо положень роботи, які 

потребують уточнення. Крім того, окремі зауваження стосуються спірних 

питань і потребують від дисертантки, як вбачається, додаткової аргументації.

1. Назва підрозділу 1.1 дисертації, який присвячено історії 

становлення органів дипломатичної служби України, чітко окреслює сферу, яка 

повинна бути досліджена в межах цього конкретного підрозділу. Зміст же 

підрозділу 1.1 дає підстави стверджувати, що в ньому аналізується історія 

становлення органів дипломатичної служби в цілому у світі, бо наводяться 

приклади Стародавньої Греції, Стародавнього Риму, Середньовіччя, Візантії 

тощо.

Разом з тим, знайомлячись із змістом підрозділу 1.1 дисертації, було 

цікаво, як охарактеризувала здобувач сучасний період, а саме, з моменту 

здобуття Україною незалежності. На жаль, аналіз 27 років історії становлення 

органів дипломатичної служби України звівся до визначення наступних трьох 

особливостей (с. 38-43):

по-перше, було запропоновано перелік нормативно-правових актів, які 

були прийняті в Україні за роки незалежності і які регламентують суспільні 

відносини у сфері дипломатичної служби;

по-друге, підтверджується теза, що адміністративна реформа, яка була 

започаткована в 1998 році, продовжується і стосується, в тому числі і органів 

дипломатичної служби;

по-третє, зазначається, що «людино-центристська концепція», яка є 

домінуючою сьогодні в теорії адміністративного права і яка безпосередньо
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стосується діяльності органів публічної адміністрації, повинна бути взята на 

озброєння при правовому регулюванні статусу органів дипломатичної служби, 

тобто їх діяльність повинна бути орієнтована на гарантування і забезпечення 

прав і законних інтересів людини та громадянина.

Але ці три особливості можна з однаковим успіхом використати до будь- 

якого органу публічної адміністрації (наприклад, органів юстиції, 

правоохоронних органів, тощо). Тобто ці особливості притаманні історії 

розвитку всіх органів публічної адміністрації, але вони не розкривають 

специфіку розвитку за роки незалежності органів дипломатичної служби 

України. Переконані в тому, що 27 років історії розвитку органів 

дипломатичної служби України можна було б за різними критеріями розбити на 

декілька етапів, які мають свою специфіку, та поетапно продемонструвати 

особливості розвитку цих органів.

2. В підрозділі 1.2 дисертації дається визначення адміністративно- 

правового статусу державних службовців дипломатичної служби. Так, здобувач 

зазначає, що адміністративно-правовий статус державного службовця 

дипломатичної служби України -  це встановлена в правових, морально- 

етичних, звичаєвих нормах цілісна і чітко структурована система прав, 

свобод, законних інтересів і обов’язків працівника дипломатичної служби ...(с.

49-50). Свою позицію щодо регламентації статусу державного службовця 

здобувач частково аргументує в підрозділі 2.1 дисертації, де розкриваються 

особливості нормативно-правового забезпечення діяльності державного 

службовця дипломатичної служби (с. 120). В цьому підрозділі звертається 

увага на те, що статус державного службовця в сфері дипломатичної служби 

регламентується не тільки правовими нормами, а й звичаями, традиціями та 

морально-етичними нормами.

Вважаємо, що в дисертації відбулося ототожнення двох понять «статус 

державного службовця» та «правовий статус державного службовця». Коли 

мова йде про статус державного службовця, то дійсно можна констатувати, що 

такий статус регламентується соціальними нормами, серед яких можна
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виділити не тільки правові норми, а й звичаї, традиції, корпоративні норми та 

морально-етичні правила поведінки. Коли ж мова йде про правовий статус 

державного службовця, в тому числі про адміністративно-правовий статус 

державного службовця дипломатичної служби, то необхідно констатувати, що 

такий статус регламентується виключно правовими нормами.

3. Також в підрозділі 1.2 дисертації здобувач репрезентує авторський 

підхід щодо визначення елементів, які входять до структури адміністративно- 

правового статусу державного службовця дипломатичної служби України (с.

50-51). Пропонується виділити дві групи елементів: 1) традиційні елементи, до 

яких відносяться права, свободи, законні інтереси і обов’язки; 2) особливі 

елементи, до яких відносяться правові принципи, громадянство, 

правосуб’єктність і дипломатичний імунітет.

Питання визначення структури адміністративно-правового статусу 

завжди було дискусійним в юридичній науці, а тому будь-які висновки щодо 

його вирішення потребують серйозної аргументації, що, на нашу думку, не 

було зроблено у дисертації в достатній мірі. В одному випадку, здобувач 

звертає увагу на те, що категорії «свобода» і «законні інтереси» відповідають 

міжнародним стандартам, а тому їх слід виділяти в якості елементів структури 

адміністративно-правового статусу державних службовців дипломатичної 

служби, в другому ж, посилається на авторитетні думки окремих науковців, не 

пояснюючи чому саме їх позиція є, на думку здобувача, найбільш прийнятною.

4. При ознайомленні із змістом дисертації весь час виникало питання: 

«Що є предметом дослідження дисертації -  правовий механізм забезпечення 

діяльності органів дипломатичної служби чи правовий механізм 

забезпечення діяльності державних службовців дипломатичної служби? 

Між органами дипломатичної служби та державними службовцями 

дипломатичної служби дійсно існує тісний зв’язок — одні без інших існувати не 

можуть, але їх функціональне призначення є різним. Тому, коли йде мова про 

правовий статус державних службовців, завжди виникають такі категорії як 

«права» і «обов’язки». Коли ж мова йде про діяльність органів публічної

10



адміністрації, то виникають поняття «цілі створення і функціонування органу», 

«завдання, що ставляться перед органом публічної адміністрації», 

«повноваження», «функції органу публічної адміністрації» тощо. Є науковці, 

які «цілі», «завдання», «повноваження» та «функції» відносять до елементів 

структури правового статусу органу публічної адміністрації.

У підрозділі ж 1.3 дисертації здобувач намагається за допомогою понять 

«завдання», «повноваження» та «функції» розкрити специфіку діяльності 

державних службовців, а не органів дипломатичної служби. Такий підхід 

викликає цілу низку запитань:

чому у такому разі повноваження, які визначаються в юридичній 

літературі як одночасне поєднання прав та обов’язків, не були включені до 

структури адміністративно-правового статусу державних службовців та не 

розкривалися в межах підрозділу 1.2 дисертації, який саме цьому питанню і 

присвячений?

якщо виділяються завдання державних службовців, то куди 

поділися цілі державних службовців?

як співвідносяться між собою «завдання та функції державних 

службовців дипломатичної служби» із «завданнями та функціями органів 

дипломатичної служби»?

Вважаємо, що у підрозділі 1.3 дисертації здобувач безпідставно 

ототожнює два поняття «діяльність державних службовців у системі 

дипломатичної служби» та «діяльність органів дипломатичної служби». 

Причиною такого ототожнення став зміст Закону «Про дипломатичну службу», 

в якому у специфічній та суперечливій, на наше переконання, формі 

використовується згадана термінологія. Так в ст. 1 Закону дається визначення 

дипломатичної служби як професійної діяльності громадян України, а вже в 

ст.ст. 4 і 5 Закону дається перелік завдань та функцій дипломатичної служби як 

системи органів публічної адміністрації. Наприклад, якщо звернутися до 

чинного Закону України «Про державну службу», то таких термінологічних 

суперечностей в ньому не має. По-перше, Закон у визначенні державної служби
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акцентує увагу на тому, що завдання та функції має держава у особі її органів, а 

державні службовці лише забезпечують практичне виконання цих завдань і 

функцій. Тому в Законі відсутні статті присвячені завданням та функціям 

державної служби. По-друге, Закон обмежується характеристикою статусу 

державного службовця і не зосереджується на визначенні завдань, повноважень 

та функцій органів державної виконавчої влади, які регламентуються іншими 

нормативно-правовими актами.

Вважаємо, що підрозділ 1.3 слід було назвати «Завдання, повноваження 

та функції органів дипломатичної служби України». Характеристика ж таких 

завдань, повноважень і функцій є логічною в межах дисертаційного 

дослідження, адже їх виконання цілком залежить від реалізації державними 

службовцями своїх прав та обов’язків. В той же час реалізація прав і обов’язків 

державних службовців обумовлена і обмежена тими завданнями, 

повноваженнями і функціями, які покладаються на органи дипломатичної 

служби України.

5. Іноді здобувач, на нашу думку, відволікається від проблематики, 

яка безпосередньо обумовлена предметом дисертаційного дослідження, та 

переймається вирішенням питань, які є актуальними в цілому для теорії 

адміністративного права, але ніяким чином не позначаються на результатах 

запропонованого дисертаційного дослідження. Наприклад, здобувач декілька 

сторінок роботи присвятила визначенню місця публічної служби в системі 

права України та загальним підходам до розуміння системи адміністративного 

права (с. 106-108).

Такі дискусійні і важкі теоретичні питання не можливо вирішити та в 

достатній мірі аргументувати в межах трьох сторінок дисертаційної роботи. Ці 

та подібні питання є предметом окремого наукового дослідження не менше 

рівня докторської дисертації.

Проте, вищенаведені зауваження, які у певній мірі носять характер 

побажань, не впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної 

дисертантом роботи.
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висновок

Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 

запропонованих в роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні 

літературних джерел з проблематики дисертаційного дослідження. Автор 

сформулював висновки, які здатні стати значним внеском у розвиток 

вітчизняної науки адміністративного права. В цілому дисертація Л. В. 

Заболотної є самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке 

присвячено визначенню змісту механізму адміністративно-правового 

забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної служби 

України.

Підсумовуючи, слід зазначити, що дисертація «Механізм 

адміністративно-правового забезпечення діяльності державного службовця 

дипломатичної служби України» відповідає вимогам, що містяться в Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а її автор, Заболотна Людмила 

Володимирівна, заслуговує на здобуття наукового ступеня доктора філософії в 

галузі права (кандидата юридичних наук) за спеціальністю 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 081 -  

Право.

Завідувач кафедри адміністративного 
та господарського права 
Одеського національного університет 
імені 1.1. Мечникова.

Офіційний опонент:

І національного ун ів е р с и те т* ! 
[.... імені Та р аса  Ш евченка !



ВІДГУК

офіційного опонента -  кандидата юридичних наук 

Аніщенко Тетяни Сергіївни на дисертацію Заболотної Людмили 

Володимирівни «Механізм адміністративно-правового забезпечення 

діяльності державного службовця дипломатичної служби України», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

права (кандидата юридичних наук) зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право; 081 -  Право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. В останні роки в 

українській юридичній науці все більше уваги приділяється обговоренню 

питання про необхідність реформування сучасної системи державної 

(публічної) служби. Додатковим стимулом для продовження таких дискусій 

стало прийняття нового Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 

2015 р. № 8 89-VIII, оскільки саме цей закон, по-перше, був одним із найбільш 

очікуваних у державі в останній час, та, по-друге, в ньому чітко простежуються 

проєвропейські напрямки щодо реформування системи державної служби, 

зокрема, спроба розмежування адміністративних та політичних посад, визнання 

державної служби публічною тощо. Не викликає сумнівів і той факт, що 

оновлення діяльності державних службовців, представлених в усіх видах 

публічної служби, є неминучим і має бути також орієнтованим на курс 

євроінтеграції, який сьогодні обрано Україною. Тому надзвичайно доречною і 

вчасною уявляється тема дисертаційного дослідження, обрана Л.В.Заболотною 

«Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності державного 

службовця дипломатичної служби України». Важливість зазначеної роботи 

пояснюється також і тим, що проголошення Україною незалежності та зміни у 

її геополітичному становищі призвели до створення позитивних умов розвитку 

дипломатії України та появи нашої держави на міжнародній арені в якості 

перспективного та прогнозованого партнера.

К иївського національного університету
імені Т а р а с а  Ш евченка



стратегічних завдань держави у сфері зовнішньополітичної діяльності, 

налагодження нових політичних зв’язків, підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства та 

відстоювання національних інтересів України необхідно створити сучасну та 

професійну дипломатичну службу. Саме тому Л.В. Заболотна абсолютно права, 

зазначаючи, що, фактично, реалізація завдань, поставлених перед органами 

дипломатичної служби, можлива за умови наявності узгодженого нормативно- 

правового забезпечення, належно організованого суб’єктного виміру діяльності 

вказаних осіб в адміністративних правовідносинах і достатньо розроблених 

інструментів діяльності державних службовців дипломатичної служби як 

органів публічної адміністрації. У цьому контексті представлене на 

рецензування дисертаційне дослідження виглядає актуальним з наукової точки 

зору та корисним з практичної.

Додатковим свідченням актуальності теми дисертаційного дослідження 

Л.В. Заболотної є її узгодженість з Пріоритетними напрямками розвитку 

правової науки на 2016-2020 рр., затвердженими постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 року, 

Основними науковими напрямками та найважливішими проблемами 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 

наук на 2014-2018 рр., затвердженими постановою Президії НАН України від 

20 грудня 2013 року № 179 (п.3.4.2.5). Тема роботи сформульована відповідно 

до вимог Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» 

від 11 липня 2001 року № 2623-III, положень Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 рр., затвердженої 

Указом Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016, 

Перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії НАПрН 

України від 18 жовтня 2013 року № 86/11, а також Планів науково-дослідної 

роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і
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рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована 

Л.В. Заболотною, характеризується системним підходом до предмету 

дослідження. Структурно дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

нерозривно пов’язаних між собою, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Структура повністю відповідає цілям і завданням 

дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені 

автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел 

юридичного спрямування з проблематики адміністративно-правового 

забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної служби.

Високий ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних 

наукових методів -  порівняльно-історичного, системно-структурного, 

формально-логічного, логіко-семантичного, порівняльно-правового та ін. Все 

це дозволило здобувачці послідовно й науково обґрунтовано реалізувати мету і 

задачі, поставлені на початку дослідження, а також сформулювати низку 

важливих наукових положень, висновків та рекомендацій.

Так, у дисертації висвітлено історію становлення органів дипломатичної 

служби України, охарактеризовано адміністративно-правовий правовий статус 

державного службовця дипломатичної служби України як категорію 

адміністративного права та проаналізовано завдання, повноваження і функції 

державних службовців в системі дипломатичної служби України. З’ясовано 

нормативно-правове забезпечення діяльності державного службовця 

дипломатичної служби України і визначено державного службовця 

дипломатичної служби України як суб’єкта адміністративно-правових 

відносин. Окрема увага приділена дослідженню інструментів діяльності 

державного службовця дипломатичної служби України. Авторкою 

проілюстровано міжнародні стандарти дипломатичної служби та розкрито їхнє 

значення для України, вказано на шляхи імплементації зарубіжного досвіду для 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності державного



службовця дипломатичної служби України. Встановлено організаційний аспект 

удосконалення діяльності' державного службовця дипломатичної служби 

України.

Безсумнівною перевагою роботи є використання значного обсягу 

нормативно-правових актів, загальнотеоретичних наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних учених, розробок фахівців у галузі філософії, загальної теорії 

держави і права, теорії управління й адміністративного права, 

адміністративного процесуального права, інших галузевих правових наук. 

Загальна кількість використаних джерел складає 437 найменувань.

Дисертантка поставила собі за мету на основі аналізу чинного 

міжнародного та національного законодавства, а також практики його 

реалізації, існуючого вітчизняного та зарубіжного досвіду діяльності 

державних службовців дипломатичної служби розкрити специфіку механізму 

адміністративно-правового забезпечення діяльності державного службовця 

дипломатичної служби України, а також на цій основі виробити пропозиції та 

рекомендації щодо його вдосконалення. Таке формулювання мети свідчить, на 

мій погляд, про цілісне та системне сприйняття нею даної проблематики, що, 

поміж іншим, обумовлює обґрунтованість та достовірність сформульованих у 

роботі положень, висновків і рекомендацій.

Практичне значення одержаних результатів. Аналіз змісту роботи 

свідчить про самостійну, завершену, аргументовану, комплексну роботу і 

дозволяє констатувати високий науково-теоретичний та прикладний рівень 

дослідження. Сформульовані пропозиції можуть бути застосовані: в науково- 

дослідній сфері -  у якості фундаменту для подальшої наукової розвідки в 

царині адміністративно-правового забезпечення діяльності державних 

службовців дипломатичної служби України; у правотворчості -  для прийняття 

законопроектів в частині узгодження національного законодавства про 

дипломатичну службу з міжнародними стандартами; у правозастосовній 

діяльності, оскільки імплементація одержаних результатів сприятиме 

подальшому реформуванню діяльності державних службовців дипломатичної
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служби України в частині практичного втілення механізму адміністративно- 

правового забезпечення їхньої діяльності; у навчальному процесі -  при 

розробці навчально-методичної літератури з курсу «Адміністративне право».

Тему дисертації розкрито вичерпно. Стиль роботи характеризується 

лаконічністю, обґрунтованістю, внутрішньою логікою.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація Л.В. Заболотної 

є одним із перших комплексних досліджень механізму адміністративно- 

правового забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної 

служби України. У представленій роботі порушується питання необхідності 

створення законодавства, орієнтованого на гарантування інституційного 

балансу за результатами процедурної діяльності в органах дипломатичної 

служби, щоб у результаті всі інституції могли виконувати свої повноваження, а 

також вимагати дотримання цього принципу з боку інших органів. У результаті 

проведеного наукового дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень і висновків, які безперечно є корисними для подальшого розвитку 

національної адміністративно-правової доктрини.

Дисертантка логічно розпочинає виклад матеріалу з дослідження 

еволюції органів дипломатичної служби та аналізу процесу становлення і 

розвитку управління адміністративно-політичною діяльністю як складової 

процесу формування органів дипломатичної служби (с.24). Зазначає, що 

нинішній стан функціонування органів дипломатичної служби як суб’єктів 

публічної адміністрації та новітні реформаційні процеси у сфері 

функціонування органів дипломатичної служби необхідно розглядати через 

призму постулатів історичної школи права. Оскільки це дозволяє тлумачити 

дійсний стан будь-якої юридичної категорії, у тому числі органів 

дипломатичної служби, у взаємозв’язку з минулим досвідом (відображення 

індивідуалізації українського досвіду функціонування відповідних суб’єктів 

публічної адміністрації) (с. 39-40).

Авторка звертає увагу, що завдяки входженню концепції 

людиноцентризму та практики «належного управління» до правового поля



України на новітньому етапі функціонуванні органів дипломатичної служби як 

суб’єкта публічної адміністрації акцент змішується на громадян, що вступають 

у правовідносини з органами дипломатичної служби, на споживачів 

адміністративних послуг і т.п. (с. 41).

Підрозділ 1.2 роботи приділено розгляду адміністративно-правового 

статусу державного службовця дипломатичної служби через призму 

легального, суб’єктного, інтеракціоністського та інтегративного підходів. У 

результаті проведеного дослідження авторка надає визначення і виділяє основні 

ознаки розгляду адміністративно-правового статусу державного службовця 

дипломатичної служби України (с. 47).

Розглядаючи сутність завдань державних службовців дипломатичної 

служби, дисертантка піддає критичному аналізу існуючі стереотипи щодо 

змісту самого поняття «завдання» та робить висновок, що останні необхідно 

розуміти як стратегічні орієнтири діяльності працівників дипломатичної 

служби, які повинні бути досягнуті при реалізації ними своєї компетенції в 

правовідносинах (с. 66). Авторка слушно виділяє два рівні завдань державних 

службовців дипломатичної служби: основоположні завдання, які передують 

формуванню нормативно-правової бази щодо дипломатичної служби та 

кореспондують із принципами діяльності державних службовців цього органу 

(фактично можуть в конкретних історичних умовах перебувати й поза 

правовими рамками); поточні завдання, що створюють умови для 

функціонування працівників дипломатичної служби (подібні до причин їхньої 

діяльності) (с.69).

Доречною є позиція авторки, висловлена щодо неможливості 

одночасного використання або заміни таких понять як «повноваження» та 

«компетенція» державних службовців дипломатичної служби (с. 71). У роботі 

надається власне визначення поняття «повноваження державних службовців 

дипломатичної служби», як регламентовані законом права, обов’язки, заходи та 

засоби, що можуть реалізувати працівники дипломатичної служби з метою
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досягнення поставлених перед ними завдань і практичного втілення своїх 

функцій (с.73).

На мою думку, також слід підтримати висновок авторки, який вона 

робить щодо законодавчого забезпечення практичного втілення повноважень 

працівників дипломатичної служби, належний стан якого створює додаткову 

мотивацію для слідування спільному благу при обранні інструментів діяльності 

публічної адміністрації та адміністративно-правових засобів впливу на 

діяльність державних службовців дипломатичної служби (с.93).

Цілком правильною є пропозиція дисертантки щодо доцільності 

визначення сутності функцій працівників дипломатичної служби та оптимізації 

груп та переліку останніх, оскільки наразі функції працівників дипломатичної 

служби тісно взаємопов’язані з повноваженнями працівників дипломатичної 

служби та навіть дублюють їх, що, в свою чергу, призводить до змішування 

понять та зменшення рівня правової визначеності регуляторних рамок 

діяльності органів дипломатичної служби (с.94).

У роботі справедливо наголошується, що акти міжнародного права 

визнаються джерелами права (с. 111). Так, авторка зазначає, що акти 

Європейського суду з прав людини вважаються джерелами наднаціонального 

європейського права, а також національного права тих країн, які визнають 

практику Європейського суду з прав людини (с. 112). Така позиція відповідає 

новітнім дослідженням у галузі права публічної служби та цілком 

кореспондується з положенням ст. 17 Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

від 23.02.2006 № 3477-ІУ, в якій зазначено, що практика (судові рішення) 

Європейського суду з прав людини є джерелом права.

Слід підтримати висновок авторки щодо інструментарію діяльності 

працівників дипломатичної служби, який, як вона вважає, поглинає 

інструменти діяльності публічної адміністрації у сфері зовнішніх зв’язків та в 

межах відповідного механізму адміністративно-правового забезпечення, 

спираючись на статику адміністративно-правового статусу державних
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службовців дипломатичної служби, гарантує реальне практичне впровадження 

динаміки виконання їхніх функцій та повноважень (с.144).

Правильною є думка авторки щодо важливості процесу узгодження 

засадничих аспектів матеріально-технічного забезпечення діяльності 

працівників дипломатичної служби, а також оновлення організації структури 

цих органів як суб’єктів публічної адміністрації. Підтримую позицію 

дисертантки, що вказані процеси призводять і до модернізації динаміки 

функціонування державних службовців дипломатичної служби (с.179).

На позитивну оцінку заслуговують і деякі інші обґрунтовані наукові 

положення, висновки та рекомендації дисертантки. Таким чином, можна 

зазначити, що дисертація Л.В. Заболотної має високий рівень наукової новизни, 

результати якої мають вагоме значення як для адміністративно-правової теорії, 

так і для практики її реалізації.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

Разом з цим, необхідно відзначити, що в дисертаційному дослідженні є 

спірні, недостатньо аргументовані положення, а також деякі неточності:

1. На с. 16 дисертації авторка зазначає: «об’єктом дослідження є 

врегульовані нормами права, передусім адміністративного, суспільні 

відносини, у яких беруть участь державні службовці дипломатичної служби 

України». На мою думку таке формулювання не відповідає сутності та змісту 

роботи, яка захищається по адміністративному праву, а раз так, то згадувати у 

межах об’єкта дослідження про інші галузі права, на мій погляд, є недоречним. 

Крім цього, хочу звернути увагу і на той факт, що сфера державної служби, як 

би проти цього не заперечували представники науки трудового права, повністю 

«покривається» адміністративно-правовим регулюванням, а тому під час її 

дослідження ми маємо працювати з нормами адміністративного права і над 

нормами адміністративного права.

2. На с. 45 дисертантка зазначає: «на рівні доктрини сформувалося 

усталене уявлення про дипломатичну службу як особливий вид професійної 

службової діяльності. У легіслаційній площині такою діяльністю як раз і є
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державна служба. Відповідно, у системі адміністративного права субінститут 

державної служби у сфері' зовнішніх зв’язків (дипломатичної служби) належить 

до більш загального інституту державного служби в межах Загального 

адміністративного права». З такою позицією не можна погодитись, оскільки 

таке твердження суперечить змісту цього ж Загального адміністративного 

права, про яке згадує авторка. Використання нею у роботі дефініції «Загальне 

адміністративне право» замість традиційної «Загальна частина 

адміністративного права» свідчить про те, що вона переорієнтувалась на 

оновлену систему національного адміністративного права, ідеологом та 

автором якої, як відомо, є Р.С. Мельник. З огляду на це, незрозуміло, чому і на 

яких підставах вона сприймаючи оновлену систему адміністративного права, 

тут же повертається до застарілих концепцій, автори яких розглядали державну 

службу в якості інституту, що входить до змісту загальної частини 

адміністративного права. На сьогодні вже доведеним, встановленим і таким, що 

активно розвивається, є зовсім інший підхід, відповідно до якого обґрунтовано 

вважається, що норми права, які регулюють порядок проходження усіх видів 

публічної служби, у тому числі й дипломатичної служби, утворюють службове 

право, яке, у свою чергу, є структурним елементом Особливого 

адміністративного права. Хотілося б почути від дисертантки відповідні 

коментарі та пояснення з цього приводу.

3. У продовження попереднього зауваження зазначу, що на с. 47 авторка 

наголошує на тому, що дипломатичну службу потрібно розуміти як субінститут 

адміністративного права, в якому встановлено порядок взаємодії органів 

дипломатичної служби як публічної адміністрації між собою та з 

представниками громадянського суспільства в частині здійснення 

зовнішньополітичної функції держави. Проблема, на мій погляд, полягає в 

тому, що дисертантка, по-перше, чітко не пояснила, чому назване правове 

утворення вона вважає саме субінститутом адміністративного права, а не, 

скажімо, інститутом чи підгалуззю та, по-друге, без відповіді залишилося й 

питання про місце цього утворення в системі адміністративного права. На мій
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погляд, висновку про те, що це правове утворення є елементом системи 

адміністративного права, недостатньо, адже без чіткого розуміння його місця в 

системі адміністративного права не можна зрозуміти його зв’язки з іншими 

елементами цієї системи, їх взаємообумовленість, взаємодію між собою.

4. Досліджуючи в підрозділі 1.2. елементи адміністративно-правового 

статусу державного службовця дипломатичної служби України, авторка значну 

увагу приділяє вивченню дипломатичного імунітету (с. 51). Проте поза її 

увагою залишилася чимала кількість інших елементів адміністративно- 

правового статусу, які, на мій погляд, варто було б також проаналізувати. 

Можливо, для такого наукового кроку були свої підстави?

5. Приймаючи новий закон про державну службу, законодавець вирішив 

відмовитися та повністю скасувати інститути атестації державних службовців 

та щорічної оцінки, замінивши їх одним способом визначення якості виконання 

державним службовцем поставлених завдань — проведенням оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців. З таким підходом я 

можу в цілому погодитися, адже й сама в процесі своєї професійної діяльності 

не раз доходила висновку, що існуюча процедура атестації державних 

службовців насправді не виконувала тих завдань, які від неї очікувались. 

Окремо необхідно зазначити, що працівники під час проведення атестації 

зазнавали додаткових морально-психологічних навантажень, а відсутність 

чітких критеріїв для перевірки і складність самої процедури (проведення 

щорічної оцінки як проміжного етапу атестації) в рази зменшували позитивні 

очікування від цілей атестації. Натомість авторка на с. 85 пропонує повернути 

цей інститут та розробити Положення, яке б регламентувало порядок і 

специфіку здійснення атестації працівників дипломатичної служби. Хотілося б 

почути від дисертантки додаткові пояснення на рахунок існування цього 

інституту.

6. У підрозділі 2.2, досліджуючи публічно-правову природу правового 

статусу працівників дипломатичної служби, авторка спочатку наголошує на 

тому, що працівники дипломатичної служби є органами публічної адміністрації
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(с. 121, 126), що, на мій погляд, є помилковим, адже державний службовець не 

може бути ототожнений з органом, під яким, як відомо, розуміється установа, 

що виконує певні функції в галузі державного управління, контролю, нагляду і 

т.ін. Державні службовці є завжди представниками того або іншого органу 

публічної влади, а раз так, то більш правильним було б називати їх «суб’єктами 

публічної адміністрації», з чим, до речі, погоджується й авторка, адже таке 

словосполучення в дисертації зустрічається.

7. Досліджуючи адміністративні акти як один із інструментів діяльності 

державного службовця дипломатичної служби, авторка пропонує під 

адміністративним актом у сфері функціонування працівників дипломатичної 

служби розуміти виданий суб’єктами публічної адміністрації юридичний акт, 

що встановлює юридичні наслідки для визначених фізичних або юридичних 

осіб (с. 148). Проте з таким підходом важко погодитися з таких причин: по- 

перше, використання категорії «юридичний акт» свідчить про «штучне» 

розширення змісту визначення адміністративного акту, оскільки під 

юридичним актом, як відомо, розуміються як нормативні, так й індивідуальні 

акти. Відповідно, юридичними актами є і Конституція України, і Кодекс 

України про адміністративні правопорушення, і накази Міністерства 

закордонних справ України тощо. Іншими словами, юридичний акт є 

категорією загального порядку, у межах якої об’єднуються різноманітні акти, а 

не лише індивідуальні, що видаються суб’єктами публічної адміністрації. По- 

друге, авторка в своєму визначенні наголошує, що адміністративні акти 

встановлюють юридичні наслідки для визначених фізичних або юридичних 

осіб. Проте цей підхід виключає ситуації, коли за допомогою адміністративного 

акту відбувається регулювання конкретної життєвої ситуації, учасниками якої 

може бути невизначене коло фізичних осіб. Такі адміністративні акти отримали 

назву конкретно-абстрактних і на них, зрозуміло, також треба звертати увагу 

під час формулювання визначення названої вище категорії.

Разом з цим, необхідно наголосити, що наведені зауваження мають 

переважно дискусійний характер, свідчать про складність та різноплановість
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теми дослідження. На загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження 

Л.В. Заболотної вони суттєво не впливають і не знижують високий науковий 

рівень та практичне значення роботи.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим 

законодавством вимогам. Дисертація Л.В. Заболотної написана в науковому 

стилі. Завдання, наукова новизна і висновки логічно переплітаються між собою. 

Матеріали дослідження викладені послідовно та повністю розкривають тему 

дисертаційної роботи. Наукові положення, висновки та рекомендації, 

сформульовані в дисертації, оприлюднені в опублікованих авторкою наукових 

статтях, тезах доповідей на конференціях. Автореферат дисертації відповідає її 

змісту та повністю відображає основні положення і результати дослідження.

Підсумовуючи викладене, варто відзначити, що дисертація Заболотної 

Людмили Володимирівни «Механізм адміністративно-правового забезпечення 

діяльності державного службовця дипломатичної служби України» відповідає 

вимогам пунктів 9 і 11-13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 

№ 567, а сама авторка заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора 

філософії в галузі права (кандидата юридичних наук) зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 081 — 

Право.


