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Сучасний стан правового регулювання трудової діяльності 

державних службовців дійсно відстає від потреб і функцій демократичною 

суспільства, а отже погребує термінового удосконалення в межах 

започаткованою реформування всієї системи державної служби. Передусім 

це стосується визначення місця і ролі державної служби, впорядкування 

багатьох питань проходження державної служби громадянами України, 

зокрема, порядку виникнення, розвитку й припинення службово-трудових 

відносин, відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх 

посадових обов'язків. Багато нормативних актів у сфері службово- 

трудових правовідносин державних службовців не відповідають вимогам 

сьогодення і потребують свого удосконалення. Крім цього, важливо 

наголосити на тому, що державна служба -  це динамічне та 

багатофункціональне системне явище об'єктивної дійсності, на існування 

та функціонування якого впливає чимало факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Таке явище погребує всебічного дослідження, 

вироблення нового підходу до розуміння та усвідомлення його сутності, 

змісту, ролі та місця в забезпеченні функціонування держави, захисту прав 

та свобод людини і громадянина, у становленні громадянського 

суспільства, досягненні цілей демократичних нововведень, забезпеченні 

економічного розвитку. За таких умов, дисертаційне дослідження 
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Необхідно відзначити, що зміст дисертації відбиває логіку мети та 

предмета дослідження. Він передбачає аналіз як теоретичних проблем з теми 

дисертаційного дослідження на сучасному етапі, так і питань 

правозастосування. Загалом, дисертація характеризується ознакою єдності 

змісту. Позиції, які формулює та відстоює автор роботи, ґрунтуються на 

останніх досягненнях правової науки. Варто зауважити, що наукові 

положення дисертаційної роботи об’єктивно відображають реальний стан 

розвитку знання про правове регулювання проходження державної служби в 

Україні.

Дисертацію слід оцінити, як науково-дослідну роботу, що є 

закінченою. В ній досліджується наукова література, міститься ретельний 

аналіз законодавства в означеній сфері. В останній частині дисертації 

викладені пропозиції, що стосуються правотворчості та правозастосування, 

що зумовлює її практичну цінність.

Здобувач добре засвоїв теоретичне надбання, що стосується теми 

дослідження, вільно оперує категоріями та поняттями, які вироблені 

юридичною наукою, звертається до праць вчених із суміжних галузей права. 

Матеріал дисертації викладається логічно, послідовно, відповідно до 

визначеного дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та змістове 

засвоєння теми обраного дослідження. В дисертації сформульовано цілий ряд 

нових та належно обґрунтованих наукових положень, що є внеском 

здобувача в науку трудового права.

Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі 

дослідження. їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити 

основний зміст теми. Об’єкт і предмет дисертації визначені у відповідності з 

вимогами МОН України та дозволяють всебічно проаналізувати поставлену 

проблему.

Високій ступінь наукової обґрунтованості і достовірності результатів 

дослідження забезпечено використанням ряду загальнонаукових та
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спеціальних методів пізнання, а також значного обсягу емпіричного 

матеріалу.

Джерельну базу дослідження можна вважати цілком 

репрезентативною, оскільки опрацьовано здобутки вітчизняних вчених, 

науковців зарубіжжя, а також численні нормативно-правові акти, що 

регулюють питання, пов’язані з національним та міжнародним трудовим та 

адміністративним правом.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що багато питань щодо 

критичного осмислення проблеми співвідношення норм трудового та 

адміністративного права у правовому регулюванні проходження державної 

служби в Україні висвітлено вперше або з іншого наукового боку. В цілому, 

робота виконана на належному науковому рівні та робить свій внесок в 

подальший розвиток правової науки. В результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення та висновки, які запропоновано 

здобувачем особисто, зроблено спробу створення понятійного апарату 

досліджуваних явищ та процесів.

Так, не можна не погодитися з висновком автора про те, що у сфері 

трудового права державна служба являє собою різновид суспільно корисної 

праці, яка здійснюється громадянами на професійній основі на підставі 

трудового договору, контрагентом за яким для перших виступає держава в 

особі відповідного державного органу. Тобто державна служба виступає 

формою реалізації громадянами свого права на працю, а отже, між ними та 

державою, в особі її певних органів, встановлюються трудові відносини. У 

свою чергу, в науці адміністративного права під державною службою 

дисертант пропонує розуміти професійну діяльність громадян, однак при 

цьому вже акцентується увага на тому, що даний її різновид (тобто 

професійна діяльність) є формою: по-перше, реалізації громадянами свого 

права на участь в здійсненні публічного управління, по-друге, практичного 

втілення владно-управлінської діяльності держави. Здійснюючи завдання та
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функції, державний службовець виступає, так би мовити, посередником між 

публічно-політичним центром влади та громадянином (с.64, 65).

Заслуговує на увагу точка зору здобувача стосовно того, що 

правовими засобами регулювання проходження державної служби в 

Україні є сукупність правових явищ, дія яких обумовлена співвіднощенням 

норм трудового й адміністративного права, ґрунтується на таких правових 

нормах, направлена на впорядкування суспільних відносин, що виникають, 

знаходять свій розвиток і видозміну, припиняються в зв’язку з 

проходженням громадянами державної служби. У межах здійснення 

правового регулювання проходження державної служби в Україні 

застосовуються, зокрема, наступні правові засоби: заборони, обмеження, 

покарання, заохочення, стимули, імунітети. Зазначено, що наведений 

перелік правових засобів регулювання проходження державної служби є 

лище основним, не претендує на абсолютність і заверщеність і може бути 

доповнений іншими в результаті проведення додаткових наукових 

досліджень у цьому напрямку (с.146).

Автор слушно прийшов до висновку, що Закон України «Про 

державну службу» не виконує роль комплексного, базового нормативно- 

правового акта, який закріплює єдину методологічну основу правового 

регулювання забезпечення та проходження державної служби, що ставить 

на порядок денний питання про необхідність систематизації законодавства 

в напрямку розроблення та прийняття Кодексу проходження державної 

служби з одночасною ревізією всього законодавства в даній сфері і за 

умови паралельного прийняття і внесення змін до законодавчих актів, які 

розвиватимуть положення Кодексу або з ним у сукупності 

застосовуватимуться. Така необхідність обумовлюється потребою 

формування комплексного та системного правового регулювання і має 

спиратися на основне правило нормотворчості: законодавчі акти, 

передбачені в базовому законі, розвиваючи його положення або на нього 

спираючись, повинні прийматися одночасно з основним актом (с.202).



Цілком слушно автором було запропоновано розробити правила 

нормотворення. Зміст таких правил має зводитись до заборони видання 

актів, аналогічних виданим вищими органами державного управління, 

заснованих на буквальному відтворенні тексту акта вищої юридичної сили 

або із внесенням коригувань, які не мають юридичного значення. При 

цьому можуть видаватися акти, якщо вони конкретизують встановлений 

порядок, процедуру, умови стосовно особливостей галузей і сфер. 

Переписування ж тексту з акта оригіналу варто заборонити (с.204).

Дисертант справедливо обстоює позицію, що до сфери регулятивного 

впливу трудового права належить увесь спектр відносин, що складаються 

між державним службовцем (як працівником) і державним органом (як 

роботодавцем) з питань організації їх спільної праці. При цьому дані 

відносини не пов'язані з реалізацією публічно-владних повноважень. 

Трудове право регулює усю сукупність так званих «внутрішніх відносин 

державної служби», тобто таких, що супроводжують процес залучення 

особи до праці у вигляді державної служби, організації цієї праці, 

проходження службової кар'єри, застосування заходів забезпечення 

якісної та ефективної праці (підвищення кваліфікації, заохочення, 

відповідальність), припинення державної служби. Специфіка державної 

служби обумовлює те, що більшість із цих відносин регламентуються 

нормами не КЗпП України, а Закону України «Про державну службу». 

Проте це не є підставою для віднесення таких відносин до сфери 

адміністративно-правового регулювання, а свідчить, швидше, про недоліки 

і застарілість чинного трудового законодавства. Незважаючи на набуття 

певних специфічних властивостей і характеристик громадянином при 

проходженні державної служби, що відрізняють його від інших категорій 

працівників, зміст взаємозв'язків особи з органом державної влади як 

роботодавцем не відрізняється від аналогічних зв'язків, що складаються 

між іншими працівниками та їх роботодавцями (с.279).



у  дисертації міститься низка інших цікавих наукових положень, 

висновків і рекомендацій. Водночас, позитивно оцінюючи проведену 

здобувачем роботу, все ж слід відзначити, що деякі її положення потребують 

додаткової аргументації та уточнень.

1. На сторінці 43 здобувач наголошує, що і “адміністративне, і трудове 

законодавство регулюють абсолютно різні сторони цього багатогранного 

інституту, тісно переплітаючись і взаємодіючи”. Вбачається, що таке 

твердження є дещо спірним, в той частині де здобувач вказує: 

“адміністративне, і трудове законодавство регулюють абсолютно різні 

сторони” державної служби. Адже деякі аспекти правового регулювання 

проходження державної служби регулюються одночасно, як нормами 

адміністративного, так і нормами трудового права.

2. Не зовсім зрозуміло навіщо у підрозділі 4.2 “Державний 

службовець як спеціальний суб’єкт трудового права” дисертаційного 

дослідження здобувач наводить і піддає критичному осмисленню погляди 

вчених адміністративістів щодо розуміння поняття “державного 

службовець”, у  вказаному підрозділі, виходячи із його назви, варто було 

головний акцент зробити на дослідженні правового статусу державного 

службовця саме з позиції трудового права, аналізуючи погляди 

спеціалістів відповідної галузі права.

3. На сторінці 283 дисертаційного дослідження здобувач відмічає, що 

“статус державних службовців, які працюють у державних органах та їх 

апараті, у першу чергу, визначено в Законі України «Про державну 

службу»” На моє переконання, таке твердження здобувача є дещо спірним, 

адже загальним є правовий статус працівника, а спеціальним -  правовий 

статус державного службовця. Тож норми трудового законодавства мають 

доповнюватись та уточнюватись нормами спеціального законодавства, що 

регулюють працю державних службовців, і не суперечити нормам трудо- 

правової галузі.



Недарма ст. З КЗпП України закріплює загальне положення про те, 

що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду 

діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 

договором з фізичною особою. Із цього випливає, що будь-який 

громадянин, маючи статус працівника, підпадає під дію норм трудового 

законодавства. Частина 2 ст. З Кодексу передбачає деякі винятки із 

загального правила для працівників підприємств з іноземними 

інвестиціями, а також для громадян, які працюють у кооперативах та їх 

об’єднаннях, колективних сільськогосподарських підприємствах, 

фермерських господарствах і одночасно є членами цих господарюючих 

суб’єктів (особливості їх праці визначаються законодавством та їх 

статутами). Норми, які закріплені у ст. З КЗпП України, встановлюють 

різні правові підходи до регулювання трудових відносин, що дозволяє 

забезпечити гнучке поєднання централізованих (загальних та спеціальних), 

локальних та індивідуально-договірних методів регулювання. Якщо у ч. 1 

ст. З цього Кодексу основним способом регулювання трудових відносин є 

централізоване загальне і тільки потім -  централізоване спеціальне, 

локальне, індивідуально-договірне регулювання, то у ч. 2 ст. З встановлено 

іншу модель, де перевагу віддано насамперед спеціальному законодавству, 

потім локально-нормативним та індивідуально-договірним актам. Якщо 

вказаними способами трудові правовідносини не врегульовано, 

застосовуються норми загального законодавства.

Із цього ж виходять розробники проекту ТК України (реєстраційний 

№1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 p.), за яким;

-  законами України можуть встановлюватися особливості 

застосування трудового законодавства до окремих категорій працівників 

(державні службовці, дипломатичні працівники та інщі) (ч. 2 ст. 5);

-  актами трудового законодавства є також закони, які приймаються 

відповідно до Конституції України та цього Кодексу і містять норми, що



регулюють трудові відносини. Законами можуть встановлюватися 

особливості регулювання трудових відносин державних службовців, 

працівників аварійно-рятувальних служб, членів екіпажів морських, 

річкових та повітряних суден, працівників, які працюють у районах з 

особливими природними географічними і геологічними умовами, та інших 

категорій працівників (ч. З ст. 11);

-  у разі якщо норма закону чи іншого акта законодавства, виданого 

на підставі закону, або норми різних законів чи різних актів законодавства 

припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків 

працівника і роботодавця, внаслідок чого є можливість прийняти рішення 

на користь і працівника, і роботодавця, рішення приймається на користь 

працівника (ч. 2 ст. 17).

4. У розділі 4 дисертаційного дослідження здобувач занадто мало 

уваги приділив характеристиці та подальшому всесторонньому і 

критичному аналізу положень проекту Трудового кодексу в розрізі 

правового регулювання його нормами окремих аспектів проходження 

державної служби в Україні.

Новий Трудовий кодекс має стати домінуючим законодавчим актом, 

регулюючим трудові відносини всіх осіб, шо працюють за трудовим 

договором. Крім того, він повинен відігравати основну роль у соціально- 

трудовій сфері як закон прямої дії. Це дозволить вимагати відповідності 

Трудовому кодексу всіх законів, що регулюють працю спеціальних 

суб’єктів (зокрема, державних службовців).

В даний час найбільш складна проблема, яку необхідно вирішити в 

новому Трудовому кодексі, -  досягнення оптимального поєднання 

інтересів працівників і роботодавців при забезпеченні належного захисту 

прав і інтересів працівників і збереження ефективного суспільного 

виробництва. Трудове законодавство має стимулювати працівників до 

високопродуктивної праці відповідно до укладених трудових договорів і 

захищати їх від сваволі роботодавців. При цьому такий захист не повинен
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бути надмірним та перешкоджати розвитку виробництва, створенню нових 

робочих місць, а також ставати на заваді працевлаштуванню осіб, що 

шукають роботу.

Необхідно також через весь Трудовий кодекс також послідовно 

провести наступне співвідношення державного і договірного регулювання 

відносин в сфері праці:

-  за державою зберігається право закріплення і конкретизації в 

трудовому законодавстві конституційних положень, основних процедур і 

комплексу загальнообов'язкових для застосування гарантій трудових прав 

працівників;

-  на рівні колективно-договірного регулювання визначаються 

галузеві, регіональні та інші особливості організації праці і реалізації 

трудових гарантій;

-  індивідуально-договірне регулювання стає способом визначення за 

участю працівника безпосередніх умов його праці і стимулювання.

Новий Трудовий кодекс повинен не стільки проголошувати і 

фіксувати рівні і нормативи охорони праці, пільги та компенсації, скільки 

стимулювати розвиток економіки, іцо в свою чергу створить умови для 

реального забезпечення вищезазначених норм. Головна умова цього -  

прискорене впровадження досягнень науково-технічного прогресу, 

систематичне поновлення технічної бази. А це, в свою чергу, як показує 

досвід передових в економічному плані країн, передбачає широку участь в 

управління виробництвом безпосередніх виробників матеріальних благ - 

працівників через їх представницькі органи.

Прийняття Кодексу дозволить упорядкувати трудові відносини, 

підвищить їх гнучкість, розвантажити роботодавця від економічно 

невиправданих витрат на забезпечення гарантій і компенсацій 

працівникам. Тим самим скоротяться можливості для розвитку 

нелегальних трудових відносин. Відбудеться реальне підвищення (у
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порівнянні з існуючою ситуацією) рівня захисту прав і законних інтересів 

працівників.

5. Нажаль, поза увагою здобувана залишилось питання співвідношення 

норм адміністративного та трудового права під час притягнення державного 

службовця до дисциплінарної відповідальності.

Відповідна проблема здавна є наріжним каменем науки трудового 

права. Якіцо раніше її вирішення знаходилось у прикладному спектрі, то за 

сучасних умов вона вже стала фундаментально-методологічною. При 

цьому мають місце всі підстави стверджувати, що в найближчій 

перспективі на загальнонауковому рівні ця проблема стане світоглядною. І 

це закономірно, адже правильне розуміння дисциплінарної 

відповідальності має надзвичайно важливе значення для опрацювання 

трудових прав працівника.

Побудова громадянського суспільства і правової держави вимагають 

нових підходів до з’ясування соціальної ролі людини, і'ї місця в соціальних 

інститутах. Частина 2 ст. З Конституції України проголошує, що права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави, а їх утвердження й забезпечення є головним обов'язком держави. 

Права та свободи є основним елементом правового статусу людини і 

громадянина. Діставши закріплення в Основному Законі, вони окреслюють 

міру можливої поведінки людини і громадянина, відбивають відповідні 

межі цих прав і свобод, можливість користуватися благами для 

задоволення своїх інтересів. У наш час питання дисциплінарної 

відповідальності стоять як ніколи гостро, позаяк значно зросла роль 

окремого працівника в результатах діяльності підприємства, установи чи 

організації. Це відбувається за умов, коли, з одного боку, розширилася 

свобода працівника при реалізації покладеної на нього трудової функції, а 

з другого -  зросла залежність від соціального середовища загалом і 

трудового колективу як частини останнього. При розширенні меж його 

свободи за трудовим договором зростає й міра відповідальності за її
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використання. Відповідальною поведінка працівника може бути тільки за 

умови соціального вибору.

Проте висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер 

та не здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного 

дисертаційного дослідження.

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

дисертанта в науку трудового права. Дисертація Дрозда Олексія Юрійовича 

на тему: «Правове регулювання проходження державної служби в Україні: 

проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права» 

містить результати проведених особисто здобувачем досліджень. Отримані 

автором дисертації нові науково обґрунтовані результати в сукупності 

розв’язують конкретну наукову проблему -  розкриття проблеми 

співвідношення норм трудового та адміністративного права у правовому 

регулюванні проходження державної служби в Україні.

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, достатньою 

мірою відображає сутність і основні положення дисертації. Порушень щодо 

викладення матеріалу в дисертації та авторефераті не виявлено.

Результати здійсненого дослідження відображені в одноосібній 

монографії, 38-ми статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях з 

юридичних наук (у тому числі 8-ми -  у зарубіжних виданнях та виданнях 

України, включених до міжнародних науково-метричних баз), а також у тезах 

27-ми доповідей і наукових повідомлень, опублікованих за результатами 

науково-практичних конференцій, засідань круглих столів, та 12-ти інших 

опублікованих працях, які додатково відображають наукові результати 

дисертації

Таким чином, можна відзначити, шо дисертаційне дослідження 

«Правове регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми 

співвідношення норм трудового та адміністративного права» виконане на



належному науково-теоретичному рівні, є завершеною працею, в якій 

отримано нові науково обґрунтовані результати, що вирішують конкретну 

наукову проблему, яка має суттєве значення для науки трудового та 

адміністративного права. Представлена робота за своєю актуальністю, 

новизною постановки та вирішенням досліджених проблем, теоретичним 

рівнем і практичною корисністю, достовірністю і обґрунтованістю 

одержаних результатів повністю відповідає вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор- Дрозд Олексій Юрійович -  

заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальностями 12.00.05 -  трудове право; право соціального 

забезпечення; 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ:

професор кафедри трудового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондеі»^даЙЇІіН/^!®аїни О.М. Ярошенко

Підпис. 
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офіційного опонента — доктора юридичних наук, професора Комзюка 
Анатолія Трохимовича -  на дисертацію Дрозда Олексія Юрійовича 
«Правове регулювання проходження державної служби в Україні: 
проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальностями 12.00.05 -  трудове право; право соціального 
забезпечення; 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право

Державна служба в Україні очікує організаційно-управлінських та 

нормативно-правових реформ. Проте у реформуванні державної служби 

України приховуються й потенційні небезпеки: руйнація одних структур 

обов’язково передбачає період невизначеності, своєрідного хаосу, який 

передує появі й розвитку нового порядку управління в державі. Запобігти 

хаотичним, руйнівним елементам, що виникають під час реформування 

державної служби, покликане нормативно-правове забезпечення й 

регулювання відповідних організаційно-управлінських процесів та державно- 

службових відносин. Нині розвиток правового регулювання державної 

служби України відстає від потреб функціонування держави. Передусім це 

стосується визначення місця і ролі державної служби, впорядкування 

багатьох питань проходження державної служби громадянами України, 

зокрема порядку виникнення, розвитку й припинення державно-службових 

відносин, їх відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх 

посадових обов’язків тощо.

З огляду на зазначені обставини дисертація Дрозда О. Ю. є актуальною 

і своєчасною, оскільки вона присвячена теоретичному осмисленню змісту та 

особливостей співвідношення норм трудового та адміністративного права у 

правовому регулюванні проходження державної служби.

Про актуальність проведеного дослідження свідчить також його 

відповідність Стратегії сталого розвитку «Україна -  2020», схваленої Указом 

Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових цаук України на 2016-
I вхш./№

Від
Відділ діловодства та архіву 

Кйївсьшго національного університету 
імені Тараса Шевченка



2020 pp., схваленої постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від З березня 2016 p., Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності ОВС України на період 2015- 

2019 рр., затвердженого наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275, 

а також у межах загальноуніверситетської наукової теми «Актуальні 

проблеми державотворення, правотворення та правозастосування» 

(державний реєстраційний номер 0112U003550), затвердженої Вченою радою 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 28 травня 

2012 p., та загальнокафедральних тем наукових досліджень ДДУВС на 2015- 

2019 рр.: «Правотворення та правозастосування в Україні в умовах 

Європейської інтеграції», «Адміністративно-правові засади удосконалення 

діяльності служб і підрозділів ОВС».

Надане на рецензування дисертаційне дослідження є першою спробою 

на монографічному рівні обґрунтувати доктринальний підхід до вирішення 

проблеми співвідношення норм адміністративного та трудового права у 

регулюванні проходження державної служби в Україні і на цій основі 

запропонувати концепцію розвитку правового регулювання даного інституту. 

На основі проведеного дослідження сформульовано та обґрунтовано низку 

нових теоретичних положень, висновків, практичних рекомендацій та 

пропозицій із досліджуваних питань, що мають важливе значення не лише 

для теорії трудового й адміністративного права, але й для правозастосовної 

діяльності.

Узагальнений в роботі теоретичний та нормативний матеріал 

аналізується з використанням виваженого методологічного апарату, який 

включає як загальнонаукові, так і конкретні наукові методи пізнання, 

зокрема: історико-правовий, гносеологічний, порівняльно-правовий, 

аналітичний, метод формально-логічного аналізу, структурно- 

функціонального аналізу, індуктивний та інші методи пізнання процесів і 

явиґц. Методи дослідження є цілком сучасними й обґрунтованими, що стало 

запорукою успішного вирішення поставлених дисертантом завдань.
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Високий ступінь обґрунтованості результатів дослідження зумовлений 

також використанням численних наукових праць фахівців у галузі загальної 

теорії держави і права, теорії управління, адміністративного, трудового, 

конституційного, цивільного, господарського права, інших галузевих 

правових наук. Положення та висновки дисертації ґрунтуються на нормах 

Конституції України, законодавчих та підзаконних нормативно-правових 

актів, які регулюють проходження державної служби, Інформаційну та 

емпіричну основу дослідження становлять політико-правова публіцистика, 

довідкові видання, статистичні матеріали тоїцо.

Викладені в дисертації погляди автора на співвідношення норм 

трудового та адміністративного права у правовому регулюванні проходження 

державної служби в Україні є достатньо обґрунтовані, зроблені висновки та 

визначені поняття мають відповідний ступінь наукової новизни. Всебічність 

зробленого аналізу підтверджується достатньою кількістю використаних 

автором наукових, інформаційних та правових джерел.

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим 

теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених 

завдань. За допомогою чітких визначень понять, класифікацій то ґц о  автору 

вдалося досить аргументовано висловити свою думку щодо наявних на 

сьогодні дискусійних питань щодо співвідношення норм трудового та 

адміністративного права у правовому регулюванні проходження державної 

служби в Україні.

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена, перш за все, 

комплексним системним підходом автора до з’ясування проблемних питань та 

особливостей проходження державної служби в Україні та формулюванням 

авторського бачення шляхів їх вирішення.

У результаті проведеного дослідження сформульовано концептуальні 

засади розвитку законодавства, що регулює проходження державної служби, 

сформульовано низку нових наукових положень та висновків, 

запропонованих особисто здобувачем. Проведений аналіз положень роботи,
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що виноситься на захист, дозволив переконатися у тому, що деякі результати 

отримано вперше, окремі положення дисертації дістали подальшого розвитку 

або є удосконаленням існуючих положень.

Переходячи до оцінки основних положень і висновків дисертації, варто 

зазначити, що в роботі порушені нерозроблені раніше наукові та практичні 

задачі, розв’язання яких дозволило одержати цікаві результати і виробити ряд 

пропозицій. На особливу увагу заслуговують такі положення, висновки, 

рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, які найбільш наочно 

демонструють її наукову новизну, теоретичну та практичну значущість:

-  узагальнення наукових праць вчених в галузі як адміністративного, 

так і трудового права, які досліджували окремі аспекти проходження 

державної служби. Результатом цих досліджень стало, серед іншого, суттєве 

зміцнення понятійно-категоріального апарату в даній сфері, а також 

вироблення низки практичних висновків і рекомендацій щодо вдосконалення 

його законодавчого регулювання. При цьому звернуто увагу на те, що 

науковий інтерес теоретиків трудового права до проблематики державної 

служби дещо вужчий, аніж адміністративістів. Так, якщо перших цікавлять 

переважно питання правового регулювання праці державних службовців, то 

другі, окрім проходження державної служби, також активно вивчають 

проблеми її організації та здійснення державного управління даною сферою 

(с.44);

-  визначення здобувачем поняття «інститут проходження державної 

служби», який запропоновано розглядати як динамічну систему, що має у 

своїй структурі сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених спільною 

метою елементів, функціонує завдяки реалізації уповноваженими суб’єктами 

визначених на нормативно-правовому рівні правових засобів задля 

здійснення правового регулювання, направленого на забезпечення 

правопорядку у сфері правовідносин, пов’язаних із проходженням державної 

служби в Україні (с.136);

-  запропоноване дисертантом розуміння правових засобів регулювання
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ІЗ
проходження державної служби в Україні як сукупності правових явищ, дія 

яких обумовлена співвідношенням норм трудового й адміністративного 

права, ґрунтується на таких правових нормах, направлена на впорядкування 

суспільних відносин, що виникають, знаходять свій розвиток і видозміну, 

припиняються у зв’язку з проходженням громадянами державної служби 

(с.144);

-  висновок, що сутність поняття проходження державної служби варто 

розуміти як сукупність суспільних відносин, урегульованих нормами 

трудового й адміністративного права, що виникають, видозмінюються й 

припиняються у зв’язку з реалізацією громадянами права на державну 

службу, подальший вступ на таку службу, просування по ній та припинення 

державної служби (с.144);

-  характеристику відносин проходження державної служби в Україні, 

які регулюються нормами адміністративного права, виділення їх 

властивостей: по-перше, це відносини, що виникають у ході проходження 

державної служби, є відображенням головних етапів проходження державної 

служби; по-друге, такі відносини є різноманітними за характером, колом 

учасників та методами правового регулювання; по-третє, провідну роль у 

реалізації таких відносин відіграє метод владних приписів; по-четверте, 

відносини, що виникають у ході проходження державної служби, 

регламентуються великою кількістю нормативно-правових актів різної 

юридичної сили; по-п’яте, такі відносини виникають лише на підставі 

адміністративно-правового акта; по-шосте, особливість суб’єктного складу 

відносин, що виникають у ході проходження державної служби, пов’язана з 

обов’язковою участю органу державної влади (с.177);

-  виокремлення видів суспільних відносин, що виникають у сфері 

проходження державної служби та є предметом адміністративно-правового 

регулювання залежно від сфери реалізації адміністративно-правових норм: 

а) відносини, пов’язані з проведенням конкурсу на зайняття вакантної посади 

державного службовця; б) відносини, пов’язані з призначенням на посаду



державного службовця; в) відносини, пов’язані з прийняттям Присяги 

державного службовця; г) відносини, пов’язані з призначенням 

випробувального терміну; ґ) відносини у сфері забезпечення управління 

державною службою; д) відносини у сфері просування по службі; е) 

відносини у сфері стажування державного службовця; є) відносини, пов’язані 

з переведенням та відрядженням державного службовця; ж) відносини, 

пов’язані із зміною істотних умов державної служби; з) відносини у сфері 

оцінювання результатів службової діяльності; и) відносини у сфері 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; 

і) відносини у сфері притягнення державних службовців до юридичної 

відповідальності; ї) відносини у сфері припинення державної служби (с.203- 

204);

-  висновок, що, незважаючи на специфіку своєї трудової функції, 

державний службовець є повноцінним суб’єктом трудового права і 

користується більшістю основних прав, що належать іншим категоріям 

працівників. Разом із тим з метою забезпечення належного виконання 

держслужбовцем своїх трудових обов’язків спеціальним законодавством за 

ним закріплюється ряд додаткових прав та обов’язків, а також до нього 

застосовуються відповідні обмеження (с.279);

-  висновок, що державна служба в цілому та сфера проходження 

державної служби, зокрема є комплексною галуззю законодавства, де 

домінуюча роль відведена спеціальному законодавству (в тому числі Закону 

України «Про державну службу»), що є складовою джерельної бази 

адміністративного права. Відповідно, за трудовим законодавством 

залишаються питання щодо врегулювання суспільних відносин, які не 

охоплюються сферою дії (впливу) спеціального законодавства (с.292);

-  рекомендації щодо доцільності здійснення поступових, але рішучих 

кроків до децентралізації правового регулювання інституту проходження 

державної служби, що дозволить здійснювати таке регулювання більш 

оперативно й ефективно. Серед першочергових заходів, пов’язаних із



запровадженням даної моделі, відзначено: створення стабільної, погодженої 

та уніфікованої законодавчої бази, що визначає правові засади проходження 

державної служби; розроблення й упровадження високорозвинених 

комп’ютеризованих систем, у тому числі системи обробки даних, що 

забезпечували б ефективний управлінський зв’язок між окремими рівнями 

проходження державної служби; підвищення відповідальності локальних 

органів управління держаною службою за прийняті ними рішення (с.335).

Крім перерахованих автор висловлює низку інших важливих наукових 

висновків, пропозицій та рекомендацій.

Однак, як і при дослідженні будь-якої складної і нової теоретичної 

проблеми, в зазначеному дисертаційному дослідженні містяться й деякі 

спірні, неузгоджені і не зовсім обґрунтовані положення, які можуть стати 

підґрунтям наукової дискусії і напрямами подальшої розробки даної 

проблеми. Зокрема:

1. Спірним, на мою думку, є визначення поняття правового 

регулюванням інституту проходження державної служби, під яким дисертант 

розуміє «діяльність уповноважених державою суб’єктів нормотворення, 

спрямовану на визначення основних засад й упорядкування суспільних 

відносин у сфері проходження державної служби шляхом видання 

нормативно-правових актів різної юридичної сили, що знаходяться в 

ієрархічному зв’язку» (с. 316), адже в ньому коло інструментів впливу на 

суспільні відносини звужено до видання нормативно-правових актів. 

Традиційно такими інструментами визнається вся сукупності правових 

засобів, за допомогою яких здійснюється юридичне закріплення, охорона і 

розвиток суспільних відносин.

2. Висновки до розділу 1 не охоплюють всі цікаві та найбільш корисні 

положення, сформульовані у змістовній частині розділу. Так, наприклад, не 

вказано, які аспекти державної служби залишились поза увагою вчених, хоча 

у підрозділі 1.1 такі аспекти чітко викладено.

3. У підрозділі 3.1, «Проходження державної служби в Україні як



складова предмета адміністративного права» здобувану варто було більш 

чітко окреслити, які саме питання проходження державної служби 

урегульовано лише нормами адміністративного права, і аналізувати лише ці 

питання, а суміжні відносини, що регулюються, на його думку, нормами і 

трудового, і адміністративного права, проаналізувати у розділі 5 дисертації.

4. На с. 197 дисертації здобувач наголошує, що «надзвичайно 

актуальною проблемою нині є систематизація адміністративного 

законодавства у сфері проходження державної служби. Даний процес є 

досить складним завданням». Така позиція є досить слушною, тож варто 

було запропонувати власне бачення форм та процесу систематизації такого 

законодавства.

5. Автору під час викладу матеріалу варто було уникати використання 

фраз, речень, які не мають значного смислового навантаження. Наприклад, 

здобувач досить часто використовує такі штампи як «авторський колектив 

підручника вважає» (у кожному підручнику визначено конкретне авторство 

всіх його складових), «у науково-правових колах» (що це за «кола»?), 

«визначення, що було запропоновано у підручнику» (тут же дається 

посилання на джерело, кожен читач може сам з’ясувати, про яку книгу 

йдеться), «розпочати розгляд означеної проблематики вважаємо за доцільне 

зі з’ясування загального сутнісного змісту» (цією фразою розпочинається 

аналіз більшості питань у дисертації) тощо. Такий стиль викладення 

матеріалу лише створює враження про глибину дослідження, але насправді 

більше має псевдонауковий характер.

В той же час висловлені зауваження переважно мають характер 

побажань і не можуть суттєво вплинути на загальну високу наукову цінність 

рецензованої роботи та позитивну оцінку проведеного автором дослідження.

В цілому дисертація є завершеною науково-дослідною працею, про що 

свідчить детальне опрацювання законодавства, що регулює проходження 

державної служби в Україні, у ній надано абсолютно конкретні висновки 

щодо співвідношення адміністративного та трудового права у правовому
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регулюванні проходження державної служби в Україні, що є цінним як для 

наукових пошуків, так і для практичного застосування.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що вони можуть бути у подальшому використані у науково-дослідній 

сфері -  для подальшого розроблення проблемних питань співвідношення 

норм трудового й адміністративного права у правовому регулюванні 

проходження державної служби в Україні; правотворчості -  для уточнення 

нормативних актів, що визначають правові засади проходження державної 

служби в Україні; правозастосовній діяльності — для удосконалення 

управління проходженням державної служби в Україні нормами трудового та 

адміністративного законодавства; навчальному процесі -  в ході підготовки 

методичних розробок, підручників та навчальних посібників, проведення 

занять із курсів «Трудове право», «Адміністративне право» тощо.

Основні положення дисертаційного дослідження досить повно 

викладено в одноосібній монографії, 38-ми статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях з юридичних наук (у тому числі 8-ми -  у 

зарубіжних виданнях та виданнях України, включених до міжнародних 

науково-метричних баз), а також у тезах 27-ми доповідей і наукових 

повідомлень, опублікованих за результатами науково-практичних 

конференцій, засідань круглих столів, та 12-ти інших опублікованих працях, 

які додатково відображають наукові результати дисертації.

Аналіз дисертації та автореферату дає підстави для висновку про 

ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог. 

Результати наукових досліджень, за якими здобувач захистив кандидатську 

дисертацію, на захист не виносяться.

Викладене дозволяє зробити загальний висновок, що дисертація «Правове 

регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми 

співвідношення норм трудового та адміністративного права» є завершеною 

працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що розв’язують



наукову проблему, яка має важливе значення для науки як адміністративного, 

так і трудового права, тобто за своєю актуальністю, новизною постановки та 

вирішенням досліджених проблем, теоретичним рівнем і практичною 

корисністю, достовірністю і обґрунтованістю одержаних результатів повністю 

відповідає вимогам п.п. 9-10, 12-13 Порядку присудження наукових ступенів, а 

її автор- Дрозд Олексій Юрійович -  заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.05 -  трудове право; 

право соціального забезпечення; 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право.
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ВІДГУК
офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента -  Костюка 

Віктора Леонтійовича на дисертаційну роботу Дрозда Олексія 
Ю рійовича на тему: «Правове регулювання проходження державної 

служби в Україні: проблеми співвідношення норм трудового та 
адміністративного права», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; 
право соціального забезпечення; 12.00.07- адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право

Просування України по шляху демократичних, соціальних та правових 

реформ тісно пов’язано із інституційним реформуванням інституту державної 

служби. Інституційні новації державної служби є об’єктивним та 

закономірним викликом щодо забезпечення незворотності реформ у державно- 

правовій сфері, розбудови громадянського суспільства, підвищення 

ефективності, прозорості та доступності прав та свобод людини. У цьому 

плані на особливу увагу заслуговують проблеми правового регулювання 

проходження державної служби як складова удосконалення правового статусу 

державних службовців, у тому числі професійних, ділових, патріотичних, 

морально-ділових.

Ухвалений Верховною Радою України 10 грудня 2015року Закон 

України «Про державну службу» лише частково означив засади на напрями 

реформування проходження державної служби. У той же час, питання 

системного законодавчого регулювання, особливо щодо професійних вимог, 

мотивації державних службовців, у тому числі службової кар’єри, підвищення 

кваліфікації, додаткових гарантій у зв’язку із запровадженням відповідних 

обмежень та обтяжень тощо залишилися поза увагою законодавця. Посилена 

увага до проблем проходження державної служби викликана процесом 

новітньої кодифікації трудового законодавства. Очевидно, що у майбутньому 

Трудовому кодексі має бути приділена увага трудо-правовому статусу 

державних службовців та означено механізми співвідношення у 

законодавчому забезпеченні цих питань Кодексу та спеціального 

законодавства. При цьому, мають бути враховані міжнародні та європейські

Відціл діловодства та архіву 
Київського національного університету 

— ІмшіІІапасіШшіУбіШ-— ^
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стандарти державної служби як складова інтеграції України по міжнародного 

співтовариства.

Відсутність єдиного та системного законодавчого акту, неузгодженість 

норм адміністративного та трудового законодавства , численні судові спори з 

питань проходження державної служби свідчать про необхідність вивчення 

проблем як практичних так і теоретичних в царині загальної теорії права, 

адміністративного та трудового права. Дослідження в цьому напрямку є 

досить складним за своєю сутністю і вимагає застосування аргументованих і 

науково виважених підходів, позицій та концепцій, що й зумовлює 

актуальність та наукову і практичну цінність дослідження О.Ю. Дрозда на 

тему: «Правове регулювання проходження державної служби в Україні: 

проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права».

Слід відзначити, що автором чітко та послідовно сформульовані мета та 

завдання дисертаційного дослідження. їх постановка та обґрунтованість 

дозволяють розкрити основний зміст теми. Об’єкт і предмет дисертаційного 

дослідження визначені у відповідності з вимогами МОН України та 

дозволяють всебічно проаналізувати поставлену проблему.

Структура дисертації О.Ю. Дрозда логічно витікає з поставлених 

завдань, об’єкту і предмету. Вона складається зі вступу, п’яти розділів, що 

об’єднують шістнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел. 

Структура роботи повністю відповідає цілям і задачам дослідження, дозволяє 

послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. Обґрунтованість 

положень, сформульованих у дисертації, підтверджується також критичним 

аналізом наявних літературних джерел юридичного та методологічного 

спрямувань з проблематики адміністративного та трудового права.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

дисертація є першою спробою на монографічному рівні обґрунтувати 

доктринальний підхід до вирішення проблеми співвідношення норм 

адміністративного та трудового права під час правового регулювання



з
проходження державної служби в Україні, і на цій основі запропонувати 

концепцію розвитку правового регулювання даного інституту.

Дисертантом уперше доведено, що головні особливості договірного 

регулювання відносин проходження державної служби проявляються на стадії 

укладення трудового договору: по-перше, розширено коло вимог до 

характеристик, якими має володіти суб'єкт, що прагне вступити на державну 

службу. Відсутність у особи хоча б однієї з таких законодавчо визначених 

властивостей є підставою для відмови державного органу від укладення 

трудового договору з нею. При цьому здійснити таку відмову -  це не право, а 

обов'язок державного органу як роботодавця; по-друге, наявність більш 

складної процедури з'ясування професійної та морально-ділової придатності 

особи для виконання професійних обов'язків на посадах державної служби. В 

ході цієї процедури роботодавець вдається до перевірки значно більшого кола 

відомостей про особу, аніж це передбачено Кодексом законів про працю 

України. Відмова особи від проходження хоча б одного з етапів даної 

процедури позбавляє її права на зайняття посади державної служби; по-третє, 

контракт як форма трудового договору застосовується у тих випадках, коли 

особі довіряється особливо складна та відповідальна робота, що вимагає більш 

гнучкого та ретельного підходу до врегулювання трудових відносин сторін; 

по-четверте, обов'язковість випробування для осіб, які вперше призначаються 

на посади державної служби (с. 13-14).

Цікавим є висновок здобувача стосовно того, що у сфері трудового 

права державна служба являє собою різновид суспільно корисної праці, що 

здійснюється громадянами на професійній основі на підставі трудового 

договору, контрагентом за яким виступає держава в особі відповідного 

державного органу. Тобто державна служба виступає формою реалізації 

громадянами свого права на працю, а отже, між ними та державою, в особі її 

органів, встановлюються трудові відносини. У свою чергу, незважаючи на те, 

що в науці адміністративного права державна служба також тлумачиться як 

професійна діяльність громадян, при цьому акцентується увага на тому, що



даний її різновид (тобто професійна діяльність) є формою: по-перше, 

реалізації громадянами свого права на участь в здійсненні публічного 

управління, по-друге, практичного втілення владно-управлінської діяльності 

держави. Виконуючи завдання та функції, державний службовець виступає, 

так би мовити, посередником між публічно-політичним центром влади та 

громадянами (с.87).

Автор також слушно доводить, що найбільшого розвитку державна 

служба отримала в тих державах, де суспільно-державне життя гуртувалося на 

демократичних принципах. Особливо це стосується античної грецької 

культури, в якій перебування на публічних посадах і виконання відповідних 

управлінських функцій вважалася справою честі, оскільки асоціювалося зі 

служінням своєму народу, а не відданістю монарху, як у автократичних 

стародавніх країнах. Саме через це в грецькій культурі багато уваги 

приділялося громадському вихованню з метою культивування у свідомості 

громадян відповідних ідеалів і цінностей (с.88).

Цікавою є точка зору здобувача стосовно того, ш;о особливості 

механізму правового регулювання проходження державної служби можуть 

бути розкриті через його характерні ознаки, серед яких слід виокремити 

наступні: є системою, ш,о утворена із сукупності взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених елементів; має динамічний характер; пов’язаний і 

походить від механізму соціального управління та механізму державного 

управління; кінцевою метою функціонування є здійснення правового 

регулювання інституту проходження державної служби; має притаманний 

йому суб’єктний склад, специфіка якого обумовлена належністю його до 

трудових та адміністративних правовідносин; має власні правові засоби його 

реалізації, дія яких обумовлена реалізацією та співвідношенням у межах 

такого механізму норм трудового й адміністративного права. З урахуванням 

даних ознак механізм правового регулювання інституту проходження 

державної служби можна розглядати як динамічну систему, що має у своїй 

структурі сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених спільною метою
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елементів, функціонує завдяки реалізації уповноваженими суб’єктами 

визначених на нормативно-правовому рівні правових засобів задля здійснення 

правового регулювання, направленого на забезпечення правопорядку у сфері 

правовідносин, пов’язаних із проходженням державної служби в Україні 

(с.115-116).

Не можна не погодитись з твердженням дисертанта, що сутність поняття 

проходження державної служби може бути розкрита як сукупність суспільних 

правовідносин, урегульованих нормами трудового й адміністративного права, 

що виникають, видозмінюються й припиняються у зв’язку з реалізацією 

громадянами права на державну службу, подальщий вступ на таку службу, 

просування по ній та припинення державної служби (с.144).

Доволі вдало автором виокремлено основні ознаки правовідносин, що 

виникають у ході проходження державної служби: по-перше, правовідносини, 

що виникають у ході проходження державної служби, є відображенням 

головних етапів проходження державної служби; по-друге, такі 

правовідносини є різноманітними за характером, колом учасників та методами 

правового регулювання; по-третє, провідну роль у реалізації таких 

правовідносин відіграє метод владних приписів; по-четверте, правовідносини, 

що виникають у ході проходження державної служби, регламентуються 

великою кількістю нормативно-правових актів різної юридичної сили; по- 

п ’яте, правовідносини виникають лише на підставі адміністративно-правового 

акта; по-шосте, особливість суб’єктного складу правовідносин, що виникають 

у ході проходження державної служби, пов’язана з обов’язковою участю 

органу державної влади (с.203).

Детальний аналіз підстав припинення трудових відносин, закріплених у 

КЗпП України, а також Законі України «Про державну службу», дозволив 

дисертанту дійти слушного висновку, що жоден із переліків цих підстав не 

позбавлений певних недоліків. Так, розглядаючи загальні підстави звільнення, 

передбачені в КЗпП України, слід вказати, що їх ключовою прогалиною є 

відсутність такої підстави, як смерть працівника чи оголошення його
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померлим, а також визнання його таким, що зник безвісти. Натомість такі 

підстави передбачені в Законі «Про державну службу». Проте вони не є 

специфічними лише для припинення відносин державної служби, і є 

справедливими для будь-яких різновидів трудових правовідносин. Саме тому 

ці підстави необхідно відобразити в КЗпП України (с.313-314).

У висновках запропонованих дисертантом містяться положення, які 

можуть бути використані: науково-дослідній сфері -  для подальшого 

розроблення проблемних питань співвідношення норм адміністративного й 

трудового права у правовому регулюванні проходження державної служби в 

Україні; правотворчості -  під час розроблення змін і доповнень до 

нормативних актів, що визначають правові засади проходження державної 

служби в Україні; правозастосовній діяльності -  для удосконалення правового 

регулювання проходження державної служби в Україні нормами трудового та 

адміністративного законодавства; навчальному процесі -  в ході підготовки 

методичних розробок, підручників та навчальних посібників із курсів 

«Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Адміністративне 

право», «Публічна служба».

Разом з тим деякі положення, що містяться в дисертації, є дискусійними 

або вимагають додаткових пояснень.

1. У підрозділі 1.1 здобувач занадто захопився аналізом стану наукового 

дослідження проблеми правового регулювання державної служби в Україні. 

Очевидно, не слід було наводити та аналізувати таку велику кількість праць. 

Якщо автор намагався навести всі останні праці, у сфері державної служби, то 

йому це не вдалось, адже, поза увагою залишились праці Клемпарського 

М.М., Мельника К.Ю. та багатьох інших вчених, що переймались проблемами 

правового регулювання окремих аспектів державної служби України. Тож 

варто було згрупувати погляди вчених на досліджувану проблеми та вказати 

на питання, які залишились поза увагою вчених.
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2. У підрозділі 2.1. «Поняття та особливості механізму правового 

регулювання проходження державної служби в Україні» дисертаційного 

дослідження здобувачем цілком слушно проаналізовано наукові підходи до 

розуміння сутності проходження державної служби в Україні, проте, варто 

було на початку розглянути поняття та структури механізму правового 

регулювання інституту державної служби, а вже потім характеризувати окремі 

елементи такого механізму, зокрема і особливості правового регулювання 

інституту проходження державної служби.

3. Варто було передбачити окремий підрозділ в якому запропонувати 

системні зміни та доповнення до Закону України «Про державну службу», 

інших законів, які регулюють проходження державної служби, з метою 

приведення їх норм у відповідність до норм Конституції та Кодексу законів 

про працю України.

4. Вбачається, що результати соціологічного дослідження здобувача, в 

якому приймали участь не лише державні службовці, але також різноманітні 

фахівці у галузі права варто було викласти в додатках, а не в змістовній 

частині дисертаційного дослідження.

5. На жаль в роботі, автор недостатньо уваги приділив удосконаленню 

трудового та адміністративного законодавства, насамперед, виходячи із 

необхідності належної імплементації міжнародних та європейських стандартів 

з питань публічної служби.

Зазначені зауваження, які, переважно, мають рекомендаційний 

характер, не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного 

дослідження, яке виконано на високому науково-теоретичному рівні.

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про його особистий 

вклад в юридичну науку. Автореферат дисертації відповідає її змісту та 

встановленим вимогам. Основні положення дисертації відображені в 

авторефераті та публікаціях, що свідчить про ретельну роботу, проведену 

дисертантом в процесі наукового дослідження та його апробації.



№
Підсумовуючи, слід зробити висновок, що дисертаційна робота на тему; 

«Правове регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми 

співвідношення норм трудового та адміністративного права» виконана на 

високому науковому рівні та відповідає вимогам п. п. 10, 12, 13 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року №567, а її автор -  Дрозд Олексій 

Юрійович -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право 

соціального забезпечення, 12.00.07 -  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право.
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