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Аналіз представлених Топчієм Юрієм Михайловичем матеріалів дисертації, 

автореферату та наукових публікацій дають підстави стверджувати, що ним 

проведений ґрунтовний правовий аналіз піднятої теми, яка є актуальною як для 

практичної діяльності органів місцевого самоврядування, в частині забезпечення 

публічного порядку, так і для теоретичної складової адміністративно-правої 

науки.

Актуальність теми дослідження, визначеної дисертацією 

Топчія Юрія Михайловича, обумовлена неузгодженістю нормативно-правових 

актів, направлених на регулювання діяльності забезпечення публічного порядку 

на муніципальному рівні, національної законодавчої основи з правоохоронними 

цілями та планами місцевого самоврядування, відсутністю єдиної злагодженої та 

ефективної системи адміністративно-правового контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування, нездатністю чинного вітчизняного законодавства 

забезпечити баланс інтересів держави, територіальних громад, фізичних та 

юридичних осіб щодо публічної безпеки, а також іншими об’єктивними 

чинниками.

Слід також зазначити, що до сьогодні, не дивлячись на численні 

дослідження поліцейської діяльності, вітчизняна поліцеїстика та наука 

адміністративного права обходили стороною наукове розв’язання проблем у сфері 

унікальних, створюваних місцевим самоврядуванням інституцій правоохоронного 

призначення, узагальнених Ю. Топчієм під найменуванням «Муніципальна

Д



варта», акцентуючи в основному свою увагу на проблемах міліції, поліції, 

Внутрішніх військ, Національної гвардії України та. інших органів публічної 

влади задіяних до охорони правопорядку. Така ситуація обумовила потребу нових 

теоретичних розробок у цьому напрямку та приведення нормотворчої діяльності 

органів місцевого самоврядування у сфері правового регулювання поліцейської 

діяльності на муніципальному рівні, її нормативно-правового та методичного 

забезпечення, у відповідність із сучасними вимогами, а головне -  до вимог 

основних правових актів у галузі прав людини та державного і муніципального 

управління.

Таким чином, актуальність виконаного дослідження Ю. Топчієм та його 

наукове обґрунтування не викликає жодного сумніву.

Теоретичною основою дослідження Ю. Топчія є праці основоположників 

поліцейського (адміністративного) права С. Алексеева, О. фон. Арнштедта, 

М. Бєлявського, В. Гессена, Н. Даламара, С. Десницького, В. Дерюжинського, 

М. Загряцкова, Й. фон Зонненфельса, В. Іозефі, О. Євтихієва, С. Студенікіна, І.-Г,- 

Г. фон Юсті, Л. Якоба та інших; вагомі доробки сучасних учених 

адміністративістів та теоретиків права: В. Авер’янова, М. Баймуратова, 

О. Бандурки, Ю. Битяка, С. Ківалова, Н. Козюбри, В. Колпакова, А. Комзюка, 

В. Копєйчикова, О. Миколенка, П. Рабіновича, О. Скакун, О. Якуби, X. Ярмакі та 

інші.

У сфері правового регулювання поліцейської діяльності на муніципальному 

рівні здобувач наукового ступеня опирався на праці В. Басс, О. Волуйка, Т. Гудзь, 

В. Дубовика, В. Заросила, А. Камінського, Н. Капітонової, В. Орлова, 

А. Поклонського, А. Сергеева, І. Хомишин та інших. Не залишено дослідником і 

великий пласт надбання зарубіжних дослідників проблем регулювання 

муніципальної поліцейської діяльності, таких як О. Миненко, О. Савостин, 

О. Солдатов, А. Сумін, Р. Хантер, Є. Шихов, Г. Юсенис та інші.

Що стосується основних програмних документів, то дослідження Ю. Топчія 

базується на наукових програмах, планах, темах, оскільки виконана з 

урахуванням: рекомендацій, визначених у п.9 Резолюції 1862 (2012)

Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних 

інститутів в Україні» від 26.01.2012 щодо необхідності дотримання Україною



зобов’язань перед Радою Європи; 3 положень Стратегії сталого розвитку «Україна 

-  2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015 та 

відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 

науково-технічних розробок, на період до 2020 р., затвердженого Постановою 

КМУ від 07.09.2011 №942; Наказу МВС України від 16.03.2015 №275 «Про 

затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років».

Тематика дослідження узгоджується із планами науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт Одеського державного університету внутрішніх 

справ на 2019 рік.

Варто відмітити і вдало підібрані методи наукового пошуку. Зокрема: 

діалектичного, логіко-семантичного, порівняльно-правового, догматичного, 

методу теоретико-правового прогнозування та інших методів, які 

використовувались в органічному взаємозв’язку та комплексно, що забезпечило 

досліднику достовірність одержаних результатів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і рекомендацій 

сформульованих у дисертації обумовлений, передусім, обґрунтованою і 

логічною побудовою дисертації, що дозволило охопити предмет дослідження та 

простежити авторський задум, вибудувати чітку послідовність розкриття 

запропонованої наукової проблеми.

Архітектоніка наукової праці чітка та раціональна. Дисертація складається 

зі вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Обрана структура дозволила авторові всебічно дослідити 

предмет дисертаційної роботи, а зацікавленим особам -  простежити авторський 

творчий задум, краще усвідомити зміст, сутність та проблеми муніципальної 

варти як комунальних охоронних підприємств.

Ознайомлення зі змістом дисертації дає підстави стверджувати, що мета, 

завдання, об’єкт та предмет дослідження були визначенні правильно, що 

дозволило логічно і послідовно викласти результати дослідження, сформулювати 

науково важливі, актуальні та аргументовані висновки. Досягнутий позитивний 

результат також обумовлений оптимальним вибором методології дослідження.



Всі розділи і підрозділи дисертації написані відповідно до поставленої мети 

і завдань наукового дослідження. ,

Достовірність наукових положень, наукова новизна і практична 

значущість одержаних результатів.

Достовірність наукових положень дисертації досягнута автором за рахунок 

комплексного використання необхідної сукупності методів теорії пізнання. В 

процесі дослідження дисертантом опрацьовано широке коло літературних джерел 

комплексного та монографічного характеру, автори яких є фахівцями у галузі 

теорії права, історії права, філософії права, адміністративного права і процесу, 

теорії державного та муніципального управління, враховано відповідне 

законодавство і практика його застосування. Завдяки цьому автор послідовно, 

системно і конструктивно проаналізував важливі теоретичні питання, що 

розкривають зміст теми дослідження, визначив методологічне значення різних 

поглядів вчених на зміст і сутність муніципальної правоохоронної діяльності. З 

огляду на це, можна констатувати, що достовірність отриманих результатів і 

обґрунтованість сформульованих пропозицій визначається вірно обраним 

методологічним підходом до проведеного дослідження, об’ємним та всебічним 

використанням наукового та емпіричного матеріалу.

Варте уваги намагання Ю. Топчія працювати на різних рівнях наукового 

дослідження -  від фундаментального до науково-прикладного. Кількість та якість 

використаних матеріалів, докладність їхнього аналізу створює передумови для 

забезпечення достатнього рівня достовірності та обґрунтованості дисертаційної 

роботи. Зауважується, що проблемні питання виявлені дослідником в процесі 

роботи насамперед піддаються апробації на наукових конференціях, пізніш 

деталізуються більш глибинними теоретичними розвідками у матеріалах статей 

опублікованих у фахових виданнях та врешті -  узагальнюються в рукописі 

дисертації.

У цьому контексті слід відмітити, що авторські напрацювання Ю. Топчія 

ґрунтуються як на положеннях науки адміністративного права та нормах чинного 

законодавства України, так і на показниках вітчизняного й зарубіжного досвіду. 

Внаслідок цього результатам дисертаційного дослідження притаманний належний 

рівень наукової новизни, яка спостерігається в усіх трьох розділах дисертації.



Автор цілком логічно починає дослідження з розкриття сутності низки 

елементів понятійно-категоріального апарату, зокрема таких як «комунальне 

поліціювання», «охорона», «правоохоронна діяльність», «поліцейська діяльність», 

«правопорядок», «публічний порядок» та інші. При цьому він упевнено збагачує 

юридичну лексику запроваджуючи у науковий вжиток нові поняття та категорії, 

зокрема «квазіполіцейські органи», «квазіполіцейська діяльність».

Окремий підрозділ присвячений дослідженню системи нормативно- 

правових актів, за допомогою яких забезпечується адміністративно-правове 

регулювання створення органами місцевого самоврядування комунальних 

охоронних підприємств (муніципальної варти) інших квазіполіцейських 

інституцій, а також різних видів діяльності цих муніципальних утворень, у тому 

числі направленої на забезпечення публічного порядку на території населених 

пунктів. Обґрунтовано піднято проблему низької якості установчих актів 

муніципальної варти: статутів, положень та інших рішень місцевих рад та їх 

виконавчих комітетів, положень, інструкцій, правил тощо -  актів на підставі яких, 

як влучно висловився дослідник, така організаційно-правова інновація як 

муніципальна варта здійснює свою діяльність.

У третьому підрозділі першого розділу з’ясовується місце комунальних 

охоронних підприємств (муніципальної варти) в системі органів муніципального 

управління.

Другий розділ -  це результат дослідження адміністративно-правового 

механізму створення та діяльності муніципальної варти, який деталізується 

підрозділами присвяченими видам та формам діяльності комунальних охоронних 

підприємств; дослідженням адміністративно-правовому статусу працівників 

комунальних охоронних підприємств; адміністративному примусу, що 

застосовується муніципальною вартою, при забезпеченні публічного порядку.

Третім розділом розкрито напрямки удосконалення муніципальної 

поліцейської діяльності, яким охоплено зарубіжний досвід правового 

регулювання муніципальної поліцейської діяльності у країнах Європи, а також 

напрямки вдосконалення з охорони громадського порядку муніципальними 

утвореннями в Україні.



Цінною є спроба автора обґрунтувати реалізацію муніципальною вартою 

муніципально-владної діяльності, яка повинна ґрунтуватись виключно на 

Конституції та законах України, у той час як відповідний інституційний закон, 

направлений на регулювання створення та діяльності муніципальної варти, 

відсутній.

Особливу увагу та схвальне оцінювання заслуговує виділення проблем 

застосування муніципальною варто адміністративного примусу (підрозділ 2.З.), 

що актуалізує прийняття Закону України «Про муніципальну варту». Схвально 

оцінюється великий об’єм роботи по аналізу нормативно-правових актів, 

прийнятих органами місцевого самоврядування у дослідженій Ю. Топчієм сфері 

правовідносин.

Цінною є добута під час дослідження інформація отримана з державних 

реєстрів та Класифікатора видів економічної діяльності, аналіз якої відображає 

реальний стан правового регулювання муніципальної варти, яку, відповідно до 

декларованих реєстраційних відомостей, можуть використовувати в цілях далеких 

від правоохоронних, чи мають намір залучати до монополізованої державою 

діяльності: оперативно-слідча, запобігання та протидія тероризму тощо. Науково 

корисним є аналіз зарубіжної нормотворчої практики по регулюванню 

поліцейської діяльності на муніципальному рівні.

Заслуговує на позитивну оцінку глибоке дослідження обсягів повноважень 

різних комунальних охоронних підприємств, що дало можливість сформувати 

висновок про те, що самостійні пошуки органами місцевого самоврядування форм 

вирішення питань забезпечення публічного порядку обумовлює прийняття 

відмінних між собою норм, встановлених у правових актах різних органів 

місцевого самоврядування, що підкреслює незавершеність та невизначеність 

правової основи діяльності працівників муніципальної варти та, у свою чергу, 

істотно ускладнює сприйняття їх адміністративно-правового статусу під час 

правозастосування. Глибина дослідження цієї проблеми простежується із з тез 

науково-практичних конференцій та наукових статей.

Слушною є пропозиція автора щодо невідкладного прийняття спеціального 

закону, яким слід забезпечити правове регулювання нормотворчої діяльності як 

органів місцевого самоврядування, так і інших органів публічної влади; а також



посилення контрольно-наглядової діяльності з боку держави за діяльністю органів 

місцевого самоврядування. Піднята проблема дійсно єі актуальною та потребує 

вирішення на законодавчому рівні.

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації відображена в шести наукових 

публікаціях, з яких п’ять надруковано в наукових фахових виданнях, визначених 

Міністерством освіти та науки України, одна -  у зарубіжному виданні, у тезах 

чотирьох наукових доповідей, опублікованих у збірниках наукових праць за 

матеріалами наукових та науково-практичних конференцій. Основні положення, 

висновки й рекомендації, що містяться у дисертації, повністю відображено в 

авторефераті.

Практичне значення одержаних результатів підтверджується низкою 

актів впровадження якими наукові положення, висновки, рекомендації та 

пропозиції, зроблені у дослідженні, впроваджено та можуть бути використані у:

- науково-дослідній сфері -  для подальшого вивчення проблем 

організаційної та регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування у 

сфері охорони громадського порядку;

- навчальному процесі -  при підготовці підручників, навчальних посібників, 

методичних матеріалів, лекцій, практичних і семінарських занять з дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Адміністративна 

відповідальність»;

- правозастосуванні -  для удосконалення практичної діяльності 

муніципальної варти, оптимізації їхнього організаційного механізму;

- правотворчості -  для вдосконалення нормативно-правових актів, що 

регулюють правозастосовну діяльність муніципальної варти.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

Оцінюючи позитивно рецензовану роботу, необхідно вказати на наявність 

певних недостатньо аргументованих положень, дискусійних моментів, які мають 

своїм наслідком такі зауваження.

1. На нашу думку в роботі багато приділено уваги семантичному аналізу 

окремих правових категорій понятійного апарату, що спричинило збільшення 

обсягу дисертації до межі допустимого. Тут можна вказати цілий підрозділ 1.1



присвячений понятійно-категоріальному апарату; спорадичні включення 

досліджень окремих понять в інших підрозділах; наукова стаття «Семантичний 

підхід до визначення муніципальної варти як квазіполіцейського утворення»; 

наукова стаття «Концепт «муніципальна варта» та його місце у соціокультурному
ч

середовищі територіальної громади»; доповідь на тему «аналіз використання 

найменувань інститутів комунального поліціювання у вітчизняних дослідженнях 

та законотворчому процесі»; доповідь на тему «Муніципальна варта»: 

етимологічний аналіз поняття.

Все ж таки, робота, винесена на захист, виконувалась у рамках 

адміністративно-правової науки, а не юридичної лінгвістики -  науки про мовні 

засоби вираження права та правових понять і категорій.

2. Дослідження значно виграло б в науковому плані, як би дослідником 

був здійснений аналіз взаємодії муніципальної варти з органами Національної 

поліції, Національної гвардії для забезпечення публічного порядку на територіях 

самоврядних громад. Наприклад, в частині забезпечення спеціальних 

адміністративно-правових режимів; регулювання дорожнього руху на 

муніципальних територіях. Однак, автор оминув цю частину спільного 

правозастосування.

3. Не зовсім узгоджується з висновком про необхідність посилення 

контрольно-наглядової політики за діяльністю органів місцевого самоврядування 

пропозиція автора прийняти Закон України «Про нормативно-правові акти» та 

відношення цього закону до поліцейської діяльності на муніципальному рівні. 

Адже пропонований закон, як вбачається із його назви, правових норм 

прописаних у існуючих законопроектах, повинен регулювати суспільні відносини, 

пов’язані з розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, набранням 

ними чинності, державною реєстрацією та обліком тощо.

Водночас висловлені зауваження, насамперед, характеризують складність 

проблеми, що досліджувались автором. Вони не мають істотного впливу на 

загальну позитивну оцінку дисертації, однак заслуговують на обговорення під час 

захисту дисертації.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. За своїм 

рівнем та обсягом дисертація відповідає чинним вимогам Міністерства освіти та



науки України. Положення і висновки, що сформульовані дисертантом є 

аргументованими і обґрунтованими. *

Дисертаційне дослідження здобувана вченого ступеня Ю. Топчія
Ч

Адміністративно-правові аспекти діяльності комунальних охоронних 

підприємств (муніципальної варти)» є самостійною завершеною науково- 

дослідною працею, у якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що 

вирішують важливе для науки адміністративного права питання -  теоретичні та 

практичні аспекти адміністративно-правового регулювання поліцейської 

діяльності органів місцевого самоврядування та створюваних ними спеціальних 

інститутів поліціювання, а також рекомендації щодо удосконалення нормативних 

засад такого регулювання. Дисертація відповідає вимогам, що пред’являються до 

відповідного різновиду наукових робіт Порядком присудження наукових 

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. №567, а її автор -  Топчій Юрій Михайлович -  цілком заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 

12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
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