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право

Акryальнiсть теми

УкраТна с соцiальною

дослiдження. Вiдповiдно до Основного Закону

державою. Завданнями соцiальноi держави е

соцiальних прав громадян та урiвноваження

суб'ектiв суспiльних вiдносин. В умовах

свроiнтеграцiйних процесiв соцiальна полiтика держави € ключовим

показником економiчного процвiтання, фiнансовоi та полiтичноi

гарантування та захист

соцiального статусу

стабiльностi. Органiзацii та врегулюванню соцiалъного захисту в цiлому, i

правоохоронним органам зокрема, вiдводиться особливе мiсце в рамках

реформування вiтчизняноi законодавчоi бази, приведення у вiдповiднiсть з

мiжнародними стандартами суспiльно-полiтичного життя. Усе це обумовлю€

вдоскон€tлення

регулювання

необхiднiсть вироблення дiевих пропозицiй щодо

нацiонального законодавства, яке регламентуе правове

соцi ального захисту працiвникiв Нацiональноi полiцii Украiни.

Варто погодитися iз О. П. Клипою, що зважаючи на сутт€вi HayKoBi

внески вченими рiзних часiв, проблематика адмiнiстративно-правового

регулювання соцiшIьного захисту працiвникiв Нацiональноi полiцii Украiни

з€шишаеться м€шодослiдженою та потребуе комплексного дослiдження та

[:lпошукiiB найбiльш ефективних шляхiв iT вирiшення (с. 15).

Таким чином, наведене засвiдчуе aKTyEtлbHicTb теми дисертацiйного

- ;дослiдження О.П. Клипи, а також Його значення як для подальшого розвитку
,,.'
l _ науки адмiнiстративного права щодо визначення напрямiв удосконаJIення

,_,|полiцii та пiдвищення рiвня авторитету й довiри з
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реформованих правоохоронних органlв.

,щодатковим пiдтвердженням актуальностi обраноi Клипою оленою

павлiвною теми е i той факт, що дисертацiю виконано вiдповiдно до

науково-дослiдноТ теми Навчально-наукового iнституту права Сумського

державного унiверситету <<органiзацiйно-правовi засади функцiонування

правоохоронноi, судовоi та фiнансовоI систем Украiни> (номер державноi

реестрацii 018U001317) (с. 15).

таким чином, слiд пiдкреслити, що визначення питань

адмiнiстративно-правового реryлювання соцiального захисту працiвникiв

нацiональноi полiцii Украiни е актуzLльним предметом комплексного

доктрин€tльного адмiнiстративно-правового дослiдження. .Щисертацiйне

дослiдження о.П. Клипи с затребуваним як з позицiй правовоi науки, так i з

точки зору практичноI

нормативно-правовоi бази.

дiяльностi, спрямованоi на удосконалення

ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у дисертацiТ. Розглянувши дисертацiю,

можна зробити висновок, що авторка провела rрунтовне комплексне наукове

дослiдження, що вiдповiдае поставленим MeTi та завданням. Методологiчною

основою дисертацiйного дослiдження е сукупнiсть методiв i прийомiв

наукового пiзнання. ix застосування характеризуеться системним пiдходом,

що даС можливiСть дослiДжуватИ проблемИ в едносТi iх соцiального змiсту i

юридичноi форми, здiйснити системний аналiз питання адмiнiстративно-

правового регулювання соцiального захисту працiвникiв Нацiональноi

полiцii Украiни.

НорматИвниМ пiдГрунТям дисеРтацiйноГо дослiДження е Конститучiя

украiни, а також ряд законодавчих та пiдзаконних нормативно-правових

akTiB, норми яких закрiплюють органiзацiйнi та правовi засади реryлювання

соцiального захисту працiвникiв Нацiональноi полiцii Украiни. Iнформацiйну

та емпiричну основу дослiдження становлять узагщIьнення практики

дiяльностi правоохоронних органiв, довiдковi видання, статистичнi



матерiаJIи, а також власний практичний досвiду роботи В ОРГаНаХ ДеРЖаВНОТ

влади (с. 18).

Фундаментальнiстъ та комплекснiсть роботи проявляеться у

всебiчному та постуIIовому вивченнi дисертанткою об'екту та предмету

дослiдження. .ЩиСертантка починае роботУ iз вивчення rенези поняття полiцii,

fi iсторичного розвитку та перiодiв становлення. У логiчнiй послiдовностi в

дисертацii дослiджуються iсторiя розвитку та сучасний стан правового

регулювання соцiального захисту працiвникiв правоохоронних органiв з

часiв становлення украiнськот державностi до проголошення незалежностi

УкраiЪи, охарактеризовано методологiчнi засади доспiдження

адмiнiстративно-правового регулювання соцiального захисту працiвникiв

нацiональноi полiцii Украiни, з'ясовуетъся cyTHicTb адмiнiстративно-

правовоi скJIадовоi у регулюваннi соцiального захисту працiвникiв

Нацiональноi полiцii Украiни, розкриваеться поняття та cyTHicTb

адмiнiстРативно-Правового статусу працiвникiв Нацiональноi полiцii

Украiни, визначаються поняття i принципи соцiального захисту працiвникiв

нацiональноi полiцii Украiни, окреслюються напрями соцiального захисту

працiвнИкiв НацiОнальноI полiцii, встановЛю€ться система суб'ектiв у сферi

забезпечення реаJliзацii соцiального захисту працiвникiв Нацiональноi полiцii

Украiни, узаг€IJIьнюеться зарубiжний досвiд правового регулювання

соцiалъного захисту працiвникiв полiцiI, визначаються перспективи

вдосконаJIення адмiнiстративно-правового реryлювання соцi€tльного захисту

працiвникiв Нацiональноi полiцii Украiни.

обраний вектор теоретико-правового дослiдження дозволив о.п. Клипi

досягти поставленоi мети та визначив успiшнiстъ наукових розробок,

спрямованих на вирiшення невlдкладних наукових завдань.

Щостовiрнiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй

дисертацiт пiдтверджусться iх апробацiею у вiдкритому друку, обговоренням

на наукових конференцiях, iнших наукових заходах. ,.щостовiрнiсть

одержаних результатiв обумовлена не тiльки ix суто науковою значимiстю,
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як певною системою здобутих дисертанткою нових знань, що заповнюють

деякi прогалини адмiнiстративного права, але й ix практичним значенням на

сучасному етапi, зокрема для вдоскон€tлення чинного нацiонального

законодавства.

проведена авторкою науково-дослiдна робота е результатом власних

напрацювань здобувачки, яка здiйснила вдалу спробу визначити питання

Teopii, досвiду та ефективностi адмiнiстративно-правового реryлювання

соцiальногО захистУ працiвникiВ Нацiональноi полiцii УкраIни.

Погоджуючись у чiлому з yciMa визначеними авторкою складовими науковоi

новизни дослiдження, вважаемо за необхiдне акцентувати особливу увагу на

деяких з них.

наукова новизна отриманих результатiв полягае в тому,

представлене дисертацiйне дослiдження е однiею з перших спроб

доктрин€lJIьному piBHi, спираючись на аналiз наукових поглядiв учених та

норм чинного законодавства Украiни, визначити cyTHicTb та розкрити

особливостi адмiнiстративно-правового регулювання соцiального захисту

працiвникiв Нацiоналъноi полiцii Украiни, а також, Грунтуючись на

позитивному вiтчизняному та зарубiжному досвiдi, розробити обlрунтованi

HaykoBi пропозицii та рекомендацii щодо напрямкiв удоскон€tлення

вiдповiдного адмiнiстративного законодавства у цiй сферi (с, 18), у

результатi проведеного дослiдження сформульовано низку нових наукових

положень та висновкiв, запропонованих особисто здобувачкою,

особливе значення, Н& мою Думку, мають наступнi висновки та

пропозицii дисертантки :

- з'ясування генези та характеристика по}IrIття полiцiт, яке з давнiх часiв

трактувалося як (|ромадський порядою) (с. 23);

- науково-обгрунтований пiдхiд щодо розумiння принципiв як керiвних

iдей, вихiдних положень, що виражають загаJIьне спрямування для ефективного

вреryлюваннrI тих чи iнших суспiльних вiдносин (с, 38);

що

на

- доведення того, що поняття (механiзм>> мае багатоаспектне значення
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i пояснюетъся як серiя безперервностi дiй, методiв, прийомiв або здiйснення

вiдповiдних операцiй для досягнення мети (с. а6);

- констатацiя того, що внаслiдок реформування правоохоронноi

системи повноваження працiвникiв Нацiональноi полiцii подiлено на три

блоки: ocHoBHi, додатковi, повноваження за напрямком iнформацiйно-

аналiтичного забезпечення (с. 1 t-7 2);

- науково-обцрунтований пiдхiд щодо розумiння соцiального захисту в

широкому (це здiйснюв аний державою ряд послiдовних функцiй,

спрямованих на забезпечення виконання соцiальноi полiтики через

спецiально cTBopeHi державнi органи) та вузькому (ц. гарантований

державою обrрунтований своечасний невiдкладний комплекс заходiв,

спрямованих на органiзацiю матерiального забезпечення вiдповiдних

категорiй громадян, якi внаслiдок об'ективних таlабо суб'ективних факторiв

втратили або не маJIи вiд народження можливостi забезпечити належнi умоВи

своеi життсдiяльностi самостiйно) значеннях (с. 81);

- авторський пiдхiд до класифiкацii принципiв на загальнi, до якиХ

вiднесено: принцип гарантування права на соцiальний захист, принцип

системностi, принцип законностi, принцип економiчноi обrрунтованостi,

принцип недопущення скасування та/або зменшення соцiальних пiльг У

зв'язку зi змiнами в соцiальному законодавствi; та спецiальнi, ДО яКИХ

вiднесено: принцип своечасностi, принцип невiдкладностi, принцип

справедливостi (с. 87-88);

- авторський пiдхiд дисертантки щодо визначеннlI поняття <вiдпУсТка

полiцейського), пiд якою пропонуеться розумiти законодавчо обумовлену та

пiдтверджену вiдомчими розпорядчими документами кlлькlсть к€tлендарних

днiв, якi працiвник використовуе на свiй розсуд та впродовж яких не виконуе

cBoik функцiон€tJIьних обов'язкiв, визначених посадовою iнстрУкцiеЮ (С. 9б);

- науково-обцрунтований пiдхiд щодо класифiкацii суб'сктiв у сферi

забезпечення реалiзацii соцiального захисту працiвникiв Нацiональноi полiцii

Украiни: загаJIьнодержавнi (Кабiнет MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBo



соцiальноТ полiтики УкраiЪи, Пенсiйний фо"д Украiни), вiдомчi органи

(Всеукраiнська професiйна спiлка MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраiЪи),

регiональнi, або локальнi (мiсцева профспiлка працiвникiв полiцiТ) (с.111);

- висновки дисертантки щодо сучасного стану соцiального захисту

працiвникiв полiцii як пострадянсъких республiк, так i краiн-уrасницъ

Свропейського Союзу, де з€вначено позитивнi кроки ycix держав, що були

здiйсненi на шляху формування своiх правових соцiальних демократичних

держав, а також складнi етапи державотворення, модернiзацii економiки,

реформацii ycix сфер полiтичного та громадського життя, надбання

неоцiненного досвiду, корисного для УкраiЪи, зважаючи на прагнення

рiвноправного членства в европейському Союзi (с. 154-t56);

- визначення прiоритетних напрямкiв, якi, на думку дисертантки,

потребують негайного доопрацювання та додаткового гарантування: чiтке

розмежування робочого часу та часу вiдпочинку, гарантування та

забезпечення права на вiдпочинок, медичне страхування полiцейського у

зв'язку зi специфiкою служби та пiдвищеною небезпекою життю та

здоров'ю, житлове забезпечення полiцейських та членiв ik сiмей, якi

проживають iз ними, та потребують такого забезпечення, гiдна оплата працi з

урахуванням ycix професiйних ризикiв; по-шосте, психоемоцiйна адаптацiя

працiвникiв полiцii (с. 163).

Слiд вiдмiтити, що дисертанткою власнi висновки побудовано не лише

на пiдставi аналiтики наукових та нормативно-правових джерел, а й з

урахуванням практики, статистичних даних. ,Щисертацiйне дослiдження

мiстить й iншi доцiлънi положення, висновки та пропозицii.

Повнота висвiтлення результатiв дослiдження. OcHoBHi положення

дисертацiйного дослiдження знайшли свое вiдображення в 6-ти наукових

статтях, 5 з яких опублiковано у фахових виданнях УкраТни, 1 - у

зарубiжному виданнi, та 6_х тезах доповiдей на мiжнародних науково-

практичних конференцiях.

Оформлення дисертацiТ та автореферату. Вивчення дисертацiйного
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дослiдженнrl та його автореферату да€ пiдстави для твердження про

iдентичнiсть змiсту автореферату й основних положень дисертацii.

Оформлення дисертацiйноi роботи зауважень не викJIикае. Усе

вишезазначене дозволяе зробити висновок, що дисертацiйна робота Клипи

Олени Павлiвни написана на високому теоретичному piBHi, мас значну

наукову та практичну цiннiсть.

Щискусiйнi положення та зауваження до дисертацii.

Оцiнюючи в цiлому позитивно дисертацiю О.П. Клипи водночас

вважаю за необхiдне звернути увагу на певнi if дискусiйнi положення.

1. Розглядаючи поняття <<механiзму адмiнiстративно-правового

регулювання)> та його структурних елементiв (с. 47), авторка зазначило, що

на законодавчому piBHi не icHye визначення вказаного поняття. У дисертацii

авторцi необхiдно було б придiлити бiльше уваги арryментацii доцiльностi

такого закрiплення у законодавчих актах.

2. Розглядаючи конфiryрацiю адмiнiстративно-правових вiдносин у

сферi соцiального захисту працiвникiв Нацiональноi полiцii (с. 60), бiльшу

увагу необхiдно було б придiлити дослiдженню юридичних фактiв як пiдстав

виникнення, змiни та припинення з€вначених адмiнiстративно-правових

вiдносин.

3. Авторка акцентуе на необхiдностi удоскон€IJIення Закону УкраТни

<Про Нацiональну полiцiю>>, зокрема, пропонуе законодавчо закрiпити

поняття <крайня необхiднiсть вiдкликання з вiдпустки> (с. 95). Поза тим,

нЕuIежного наукового та практичного обЦрунтування дана пропозицiя не

отримала.

4. Потребуе додатковоi аргументацii висновок авторки щодо

запровадженнrI заходiв, спрямованих на розвиток iнститучii презумпцii

правоти полiцейського на законодавчому piBHi (с. 165), оскiльки у ЗаКОнi

Украiни <Про Нацiональну полiцiю>> наводяться гарантii професiйноi

дiяльностi полiцейського.

5. Що прiоритетних напрямкiв удосконЕuIення соцiального захисту
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працiвникiв Нацiональноi полiцii дисертантка вiдносить, зокрема i

встановлення системи пiльг (с. 175), за якоi б розмiр наданоТ пiлъгИ ПРЯМО

залежав вiд вислуги, що буле додатковою мотивацiсю вступу на СлУЖбУ ДО

правоохоронних органiв та стримування плинностi кадрiв. Пiдтримуючи таку

пропозицiю авторки, вважаю що доцiлъною буле il конкретизацii пiд час

прилюдного захисту.

Наведенi дискусiйнi положення i висловленi зауваження не ВПЛИВаЮТЬ

на загшIьну позитивну оцiнку дисертацii, яка мае самостiйний i творчий

характер, наукову i практичну цiннiсть. Наявнiсть дискусiйних питань

насамперед свiдчить про актуальнiсть i складнiсть теми дослiдження та

власний пiдхiд дисертантки до Тх розгляду.

У дослiдженнi авторцi вдаJIося досягги поставленоi мети, що дозволяе

зробити висновок про Те, що дисертацiя <Адмiнiстративно-правове

регулювання соцiальногО захисту працiвникiв Нацiональноi полiцiI УкраТни>>

е завершеним науковим дослiдженням, в якому отримано HoBi науково

обЦрунтованi результати, що в cyкyпHocTi розв'язують конкретне наукове

завдання, яке мас icToTHe значення для розвитку адмlнlстративно-правово1

науки, тобто за своею актуЕLльнiстю, новизною постановки та вирiшенням

дослiджених проблем, теоретичним piBHeM та практичною значущiстю

вiдповiдас вимогам Порядку присудження наукових ступенiв, а if авторка -
клипа олена Павлiвна - заслуговуе на присудження наукового ступенrI

кандидата юридичних наук зi спецiальностi 12.00.07 - адмiнiстративне право

i процес; фiнансове право; iнформацiйне право.

Офiчiйний опонент:
декан факультеry NЬ 1

Харкiвського нацiонального PlOlp}:

унiверситету внутрiшнiх с
доктор юридичЕих наук,
заслужений юрист YKpail

ки
ндtltоlи-qьн

нttst:I,сит
ii:8ItyгPIm
:,.tl,,, СПРАВ_

зАсвlдчУб
нтування слуJкбовоi

О. М. Музичук


