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професор кафедри адміністративної діяльності поліції, кандидат юридичних 

наук, доцент Любчик В.Б.; 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін кандидат юридичних 

наук, доцент Кузніченко О.В.; 

доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, кандидат 

юридичних наук, Пишна А.Г.; 

доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, кандидат 

юридичних наук, доцент Томіна В.Ю.; 

викладач кафедри адміністративної діяльності поліції, кандидат 

юридичних наук, доцент Крижановська О.В.; 

старший викладач кафедри Афонін Д.С.; 

начальник відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних 

наук Домброван Н.В.;  

Берендєєва А.І., доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, 

кандидат юридичних наук (секретар засідання), 
 

З присутніх – 4 доктори наук та 11 кандидатів наук (докторів філософії) 

– фахівців за профілем поданої на розгляд дисертації. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Обговорення наукового дослідження ад’юнкта заочної форми навчання 

докторантури та аспірантури ОДУВС Пантелеєва Сергія Миколайовича на 

тему «Адміністративно-правове регулювання антикорупційних заборон та 

обмежень у діяльності поліцейських в Україні», поданої на здобуття ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 

щодо рекомендації до розгляду та захисту в разовій спеціалізованій вченій 

раді. 
 

СЛУХАЛИ: 

Доповідь ад’юнкта Пантелеєва С.М. про результати виконаного 

дослідження. Ознайомив присутніх зі структурою дисертації, обґрунтував 

актуальність обраної теми дослідження, сформулював його мету та 

завдання, охарактеризував основні положення, що відображають наукову 

новизну дослідження, висвітлив наукову та практичну значущість одержаних 

результатів. Здобувач зазначив, що підсумки розроблення проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки було 

оприлюднені на науково-практичних конференціях, основні результати 

дисертаційного дослідження викладено у статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях. Як зазначив доповідач, наукова новизна одержаних 

результатів визначається тим, Наукова новизна отриманих результатів 

полягає в тому, що дисертація є одним із перших у адміністративно-правовій 

науці комплексним дослідженням, в якому за допомогою використання 

сучасних методів наукового пізнання, на підставі опрацювання наукових 

праць, національного та міжнародного законодавства і практики його 
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застосування, розкрито сутність та особливості адміністративно-правового 

регулювання антикорупційних заборон та обмежень у діяльності 

поліцейських в Україні, а також сформульовано низку нових наукових 

положень та висновків, науково обґрунтовані пропозиції стосовно 

удосконалення чинного законодавства у цій сфері. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

По закінчені доповіді Пантелеєву С.М. присутніми були поставлені такі 

запитання: 

Корнієнко М.В., завідувач кафедри адміністративної діяльності 

поліції, доктор юридичних наук, доцент: У своєму дисертаційному 

дослідженні ви використовуєте термін «конфлікт інтересів». Що саме Ви 

вкладаєте в зміст цього терміну в Вашій роботі? 

Відповідь Пантелеєва С.М.: В Україні сформувалася модель 

врегулювання конфлікту інтересів як фактору корупції в нормах 

антикорупційного законодавства, що притаманна певним країнам 

пострадянського простору. Обрана модель має ряд недоліків (зводить 

конфлікт інтересів виключно до фактору корупції; до суб’єктів, що можуть 

бути учасниками конфлікту інтересів відносить виключно осіб, наділених 

службовими чи представницькими повноваженнями). Водночас, обрання 

саме такої моделі дозволило українському законодавцю максимально 

наблизитися до окреслення критеріїв визначення поняття «конфлікт 

інтересів», визначених у міжнародному законодавстві, що сприятиме 

запобіганню та уникненню конфлікту інтересів як фактору корупції. 

Категорія «конфлікт інтересів» в українському законодавстві розкривається 

через такі ознаки: - приватний інтерес, під яким визначається будь-який 

майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений 

особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з 

фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку 

з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших 

організаціях; - необ’єктивність та неупередженість прийняття управлінського 

рішення, вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень 

спеціальним суб’єктом; - причинний зв'язок між приватним інтересом та 

необ’єктивністю/неупередженістю прийняття рішення, вчинення чи 

невчинення дій, як прямий (передбачає суперечність між приватним 

інтересом та публічними повноваженнями), так і непрямий (передбачає 

наявність такої суперечності). 

Денисова А.В., завідувач кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу, доктор юридичних наук, доцент.: Як, на Вашу 

думку, можна покращити ситуацію у сфері правового регулювання 

антикорупційних заборон та обмежень щодо отримання подарунків? 

Відповідь Пантелеєва С.М.: Удосконалення правового механізму 

антикорупційних заборон та обмежень щодо отримання подарунків доцільно 

здійснити шляхом: 1) скасування в антикорупційному законодавстві 

адміністративно-правової заборони спеціальним суб’єктам безпосередньо або 
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через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи 

близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням 

такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування; 2) відмови від використання оцінного поняття 

«загальновизнані уявлення про гостинність» при визначенні обмежень щодо 

отримання подарунків; 3) встановлення граничної сукупної вартості 

подарунків за рік без прив’язування до кількості осіб-дарувальників; 4) 

розроблення та закріплення у нормативних актах понять «загальнодоступні 

знижки на товари, послуги», «загальнодоступні виграші (призи)», «бонуси»; 

5) виключення премії з «дозволених» подарунків 

Калаянов Д.П., завідувач кафедри державно-правових дисциплін, 

доктор юридичних наук, професор: В Україні на сьогодні створений 

правовий механізм антикорупційних заборон, спрямований на обмеження 

права спеціальних суб’єктів на зайняття додатковою діяльністю. Як Ви 

вважаєте, чи потребує від удосконалення? 

Відповідь Пантелеєва С.М.: Так, потребує. Створений в Україні 

правовий механізм антикорупційних заборон, спрямований на обмеження 

права спеціальних суб’єктів на зайняття додатковою діяльністю, має ряд 

недоліків, усунення яких можливо шляхом: 1) зміни назви такої заборони 

(щодо сумісництва та суміщення), як такої, що не відповідає її сутності, на 

«заборони на заняття іншою діяльністю, яка може призвести до конфлікту 

інтересів»; 2) формування вичерпного переліку видів діяльності, що можуть 

призвести до конфлікту інтересів, і віднесення до них підприємницької 

діяльності, можливості входження у склад правління, інші виконавчі чи 

контрольні органи, наглядову раду підприємства або організації, що має на 

меті одержання прибутку; 3) встановлення заборони на здійснення 

підприємницької діяльності для близьких осіб спеціальних суб’єктів; 4) 

застосування замість поняття «інструкторська та суддівська практика із 

спорту» словосполучення «діяльність інструкторів із спорту та спортивних 

суддів». 

Медведенко С.В., декан факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності, доктор філософії: Прокоментуйте, будь-

ласка,  антикорупційну заборону розголошувати або використовувати в 

інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала відома спеціальним 

суб’єктам у зв’язку з виконанням службових повноважень. Як ця заборона 

стосується діяльності працівників поліції? 

Відповідь Пантелеєва С.М.: Встановлюючи антикорупційну заборону 

розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах 

інформацію, яка стала відома спеціальним суб’єктам у зв’язку з виконанням 

службових повноважень, законодавець мав на увазі заборону розголошувати 

або використовувати саме інформацію з обмеженим доступом. З 

урахуванням правових проблем, які на сьогодні склалися в сфері визначення, 

доступу, обігу, зберігання інформації з обмеженим доступом, для 

підвищення ефективності антикорупційних обмежень щодо доступу та 

використання інформації з обмеженим доступом необхідно: розробити 
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критерії, за якими керівник органу або відповідного структурного підрозділу, 

в якому працює спеціальний суб’єкт, вирішує, що його доступ до інформації 

з обмеженим доступом створює конфлікт інтересів; надати визначення 

поняття «постійний характер конфлікту інтересів»; узгодити антикорупційне 

обмеження доступу спеціального суб’єкта до певної інформації з нормами 

Кодексу законів про працю України. Вичерпного переліку видів інформації, 

доступ до якої можуть отримувати поліцейські в силу специфіки службових 

повноважень, на сучасному етапі не існує, що в ряді випадків може 

призводити до несвідомого порушення поліцейськими вимог щодо її 

конфіденційності, в тому числі – після звільнення або припинення діяльності 

у будь-який інший спосіб. Крім цього, відсутність такого переліку може 

призвести до неврахування її керівниками органу або структурного 

підрозділу Національної поліції України при визначенні наявності конфлікту 

інтересів у поліцейського, який має доступ до такої інформації та 

застосуванні до поліцейського антикорупційних заборон та обмежень щодо 

доступу та використання ним інформації. З урахуванням правових колізій у 

визначенні поняття «конфіденційна інформація», відсутності закону, яким би 

врегульовувалися види та правовий режим такої інформації, для усунення 

інформаційної необізнаності поліцейських та підвищення ефективності 

антикорупційних обмежень щодо доступу та використання інформації з 

обмеженим доступом необхідно розробити Перелік видів конфіденційної 

інформації, доступ до якої можуть отримати поліцейські в ході своєї 

діяльності. 

Любчик В.Б., професор кафедри адміністративної діяльності поліції, 

кандидат юридичних наук, доцент:  Існуючі в  національному законодавстві 

спеціальні антикорупційні заборони та обмеження щодо працевлаштування 

колишніх спеціальних суб’єктів фактично є декларативними, оскільки не 

сформовано організаційно-правового підґрунтя для її реалізації. Як Ви 

пропонуєте подолати цю проблему? 

Відповідь Пантелеєва С.М.: З метою удосконалення антикорупційних 

заборон та обмежень щодо подальшого працевлаштування спеціальних 

суб’єктів в Україні доцільно: 1) утворити у складі органів, які виконують 

функції держави або місцевого самоврядування спеціальний суб’єкт, 

діяльність якого спрямовуватиметься на перевірку наявності конфлікту 

інтересів при працевлаштуванні колишніх спеціальних суб’єктів на роботу до 

юридичних осіб приватного права або фізичних осіб – підприємців, а саме – 

комісію з запобігання конфлікту інтересів; 2) зобов’язати роботодавців – 

юридичних осіб приватного права або фізичних осіб – підприємців 

повідомляти про намір укласти трудовий договір із колишнім спеціальним 

суб’єктом комісію з запобігання конфлікту інтересів за місцем останньої 

роботи такого суб’єкта і отримувати згоду на працевлаштування такого 

суб’єкта; 3) встановити заборону щодо укладання трудового договору для 

юридичних осіб приватного права або фізичних осіб – підприємців з особами 

які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року 
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з дня її припинення, якщо комісія з запобігання конфлікту інтересів за місцем 

останньої роботи таких осіб не дала згоду на їх працевлаштування; 4) надати 

визначення понять «повноваження з контролю, нагляду», «відповідні 

рішення щодо діяльності юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців»; 

5) встановити адміністративну відповідальність за порушення 

антикорупційних заборон щодо працевлаштування колишніх спеціальних 

суб’єктів. 

Мукоіда Р.В, професор кафедри адміністративної діяльності поліції, 

кандидат юридичних наук, доцент: Поряд з терміном  «конфлікт інтересів» 

Ви також використовуєте поняття  «колізія інтересів». Як, на Вашу думку, 

співвідносяться ці дефініції? 

Відповідь Пантелеєва С.М.: Аналіз міжнародних нормативних актів, 

спрямованих на визначення поняття «конфлікт інтересів» переконує в 

наступному: поняття «конфлікт інтересів» та «колізія інтересів» 

використовуються в них як синоніми; норми зазначених актів 

розповсюджуються виключно на державних службовців; конфлікт інтересів 

передбачає наявність (реальну чи можливу) суперечностей між приватними 

(особистими) інтересами державного службовця та обов’язками, що він 

виконує по службі; до особистих інтересів відносяться майнові (отримання 

фінансового прибутку, грошових коштів, власності, послуг чи інформації) та 

особистісні (релігійні, професійні, політичні, партійні, етичні, сімейні чи інші 

вподобання або смаки) інтереси державного службовця або близьких йому 

осіб; конфлікт інтересів придатний неправомірно вплинути на виконання 

державним службовцем своїх офіційних зобов’язань та функцій; конфлікт 

інтересів не створює корупції, але може стати її джерелом; у національному 

законодавстві країни повинні бути нормативно визначені ситуації, що 

створюють конфлікт інтересів, та засоби та процедури їх уникнення. 

Після відповідей на запитання було озвучено висновок наукового 

керівника  Кузніченко О.В. доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, 

кандидата юридичних наук, доцента, яка зазначила, що тема  дисертаційного 

дослідження «Адміністративно-правове регулювання антикорупційних 

заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні» була уточнена 

Вченою радою Одеського державного університету внутрішніх справ 

(протокол № 7 від 25 березня 2019 р.).  Відзначила науковий внесок 

Пантелеєва С.М.  у питання розробки теоретичних положень та практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

антикорупційних заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні.  

Науковий керівник Кузніченко О.В. зазначила, що проведене 

дослідження відповідає вимогам актуальності, є цікавим, комплексним та 

оригінальним, містить нові підходи до вирішення обраної проблематики, а 

отримані результати характеризуються ознаками наукової новизни. 

Незважаючи на наявність ряду наукових публікацій українських науковців 

щодо конфлікту інтересів як фактору корупції, правових й антикорупційних 

заборон та обмежень, досі не було здійснено комплексного дослідження 

особливостей адміністративно-правового регулювання антикорупційних 
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заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні на монографічному 

рівні, що свідчить про актуальність дисертаційної роботи Пантелеєва С.М. 

За період роботи над дисертаційним дослідженням ПантелеєвС.М. 

проявив себе як сформований вчений, який проводить глибокі науково-

правові дослідження, прагне до постійного поглиблення загальних наукових 

знань та знань у галузі права. Дисертаційна робота виконана відповідно до 

стандартів класичної науки, демонструє дослідницькі та аналітичні здібності 

Сергія Миколайовича, висвітлює авторський погляд на обрану проблему. 

Автором чітко визначено об’єкт і предмет дослідження, його мета. У 

процесі дослідження Пантелеєв С.М. не абстрагувався в наукову розробку 

проблеми, а поставив конкретні та чіткі завдання, у зв’язку з чим дисертація 

отримала цікавий та корисний напрям не лише в науковому руслі. Робота має 

концептуальний характер, добре продуману, логічно послідовну, доказову 

манеру виконання. Висновки і пропозиції, які містяться у роботі, достатньою 

мірою оригінальні, не повторюють відомих у науковій літературі, що 

обумовлюється, у тому числі і вдало обраною методологією дослідження, 

зокрема використанням таких методів як системно-структурний, аналізу, 

історико-правовий, формально-логічний, групування та класифікацій, 

структурно-функціональний, порівняльно-правовий, логіко-семантичний, 

аналітичний та ін.. Ґрунтовний теоретичний аналіз поставленої проблеми 

адміністративно-правового регулювання антикорупційних заборон та 

обмежень у діяльності поліцейських в Україні, вдале використання методів 

та організація дослідження, вміння здобувача знаходити ключові моменти, 

робити узагальнюючі висновки і пропозиції щодо удосконалення чинного 

законодавства свідчить про високий рівень виконаної наукової роботи. 

На особливу увагу заслуговують проведений дисертантом глибокий та 

послідовний аналіз теоретико-правових питань антикорупційних заборон та 

обмежень у діяльності спеціальних суб’єктів, розкриття сутності конфлікту 

інтересів, змісту та видів антикорупційних обмежень та заборон в діяльності 

спеціальних суб’єктів, тощо. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано ряд нових положень і висновків, що характеризуються 

науковою значимістю, теоретичною та практичною цінністю, 

запропонованих особисто дисертантом, частину з них – удосконалено, інші – 

дістали подальшого розвитку.  

Робота є самостійним науковим дослідженням, виділяється своєю 

цілісністю та смисловою завершеністю, містить власне розуміння автора 

щодо шляхів удосконалення адміністративно-правового регулювання 

антикорупційних заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні, 

дозволяє констатувати високу компетентність Пантелеєва С.М. у питаннях, 

що досліджувалися.  

Кількість і якість висновків, що містить дисертація Пантелеєва С.М., 

свідчить про науковий характер дослідження, що відповідає освітньо-

науковому ступеню доктора філософії.  

Суттєві зауваження наукового керівника враховані під час роботи над 

дослідженням та знайшли вирішення при його доопрацюванні. 
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Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони 

становлять і науково-теоретичний, і практичний інтерес, а саме – можуть 

бути використані: у науково-дослідній сфері; правотворчій діяльності;  у 

освітньому процесі. Висновки, отримані автором, вже використані у певних 

сферах, про що свідчать наявні довідки про впровадження одержаних у ході 

дослідження результатів (акт про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження Державного науково-дослідного інституту МВС України; 

довідка про впровадження результатів наукових досліджень Інституту 

законодавства Верховної Ради України). 

Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

Пантелеєва С.М. повно відображено в 10 наукових працях, із яких: 4 – статті, 

надруковані в наукових фахових виданнях України в галузі юридичних наук, 

1 – стаття в іноземному науковому виданні, 5 – тези повідомлень та 

доповідей, виданих за результатами проведення міжнародних науково-

теоретичних і науково-практичних конференцій.  

Враховуючи наведене, можна стверджувати, що висновки і пропозиції, 

сформульовані Пантелеєвим С.М. у дисертаційному дослідженні, мають 

характер новизни і роблять значний внесок у процес пізнання і розвитку 

проблем, які досліджуються. На підставі викладеного, цілком обґрунтовано 

можна зробити висновок, що представлена дисертація на тему 

«Адміністративно-правове регулювання антикорупційних заборон та 

обмежень у діяльності поліцейських в Україні» є завершеною працею, 

містить раніше не захищені наукові положення та отримані автором нові 

науково обґрунтовані результати, які в сукупності розв’язують конкретне 

наукове завдання, яке має істотне значення для адміністративно-правової 

науки, повною мірою відповідає вимогам, що пред’являються до такого виду 

наукових робіт, а її автор – Пантелеєв Сергій Миколайович заслуговує на 

присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 Право (за спеціалізацією адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право). 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці: 

Рецензент Ярмакі Х.П, професор кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу, доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, зазначив, що архітектоніка дисертаційного дослідження 

побудовано вдало,  відповідає меті та завданням дисертаційного дослідження 

і надала можливість Пантелеєву С.М. досягти бажаної мети, а читачу 

прослідкувати творчий задум та здобутки дисертанта. Робота складається з 

вступу, двох розділів поділених на вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

Оцінюючи новизну та практичну значущість основних положень та 

висновків дисертації, слід зазначити, що в роботі порушено не розроблені 

раніше наукові і практичні завдання, розв’язання яких дозволило одержати 

цікаві результати і виробити ряд пропозицій спрямованих удосконалення  

науки адміністративного права, правотворчої та правозастосовної діяльності. 

З урахуванням цього можна стверджувати, що новизна дисертаційного 
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дослідження проявляється як у самому підході до досліджуваної проблеми, 

так і в запропонованому розв’язанні конкретних питань. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, відповідають вимогам, що ставляться  до такого рівня наукових  

досліджень.  

  Пантелеєвим   С.М. для якісного виконання наукового дослідження  

використана сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового 

пізнання(системно-структурний, історико-правовий, формально-логічний, 

структурно-функціональний, порівняльно-правовий та інші   методи), що 

забезпечило повноту та достовірність отриманих результатів   

Нормативно-правову базу дослідження склали Конституція України, 

Закони України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VIІ та 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIІІ, інші закони та 

підзаконні нормативні акти, що врегульовують антикорупційні заборони та 

обмеження в діяльності поліцейських як спеціальних суб’єктів в Україні, 

міжнародні нормативні акти щодо запобігання корупції. 

 У першому розділі дисертації «Теоретико-правові  питання 

антикорупційних заборон та обмежень у діяльності спеціальних суб’єктів»  

С. Пантелеєв  дослідив  конфлікт інтересів як  фактор корупції, поняття та 

види антикорупційних обмежень  та заборон у діяльності спеціальних 

суб’єктів, поліцейських  як спеціальних суб’єктів, на яких 

розповсюджуються  антикорупційні заборони та обмеження. 

Досліджуючи конфлікт інтересів як  фактор корупції  автором 

проаналізовано значний масив   праць науковців в галузях теорії держави 

та права, адміністративного, цивільного  та кримінального права як 

вітчизняних   так і зарубіжних науковців. Характерним є те, що    

Пантелеєв С.М. вміло та коректно полімезує з науковцями по дискусійних 

питаннях, висловлює свої судження та позиції, які є обґрунтованими та 

виваженими. Вивчення нормативно-правових актів України і зарубіжних 

країн та наукових праць з питань протидії корупції дало можливість автору 

дійти висновку, що   нормативне врегулювання конфлікту інтересів в 

Україні спрямоване на запобігання корупції, тобто створення таких умов, за 

яких не може виникнути можливість у спеціального суб’єкта (осіб, яким 

держава довіряє здійснювати публічні функції, державним службовцям, 

посадовим особам тощо) скористатися своїми повноваженнями не для 

публічного блага, а в приватних інтересах, для чого законодавець передбачив 

низку заборон та обмежень, що спрямовані на створення таких умов і 

обмежують права та інтереси вищевказаних суб’єктів (С.29). 

Досліджуючи у підрозділі 1.2 поняття та види антикорупційних 

обмежень  та заборон у діяльності спеціальних суб’єктів дисертант 

прискіпливо дослідив наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців з 

цих питань, практику нормативно-правового регулювання 

антикорупційних заборон та обмежень в національних законодавствах 

Австралії, Англії,  Беларусі, Нідерландів, Данії, США, Франції, багатьох 

інших держав і приходить до висновку, що   антикорупційні заборони та 



10 
 

обмеження в діяльності спеціальних суб’єктів в Україні – це система заходів, 

спрямованих на обмеження прав та свобод вищевказаних суб’єктів, з метою 

уникнення конфлікту інтересів у публічній діяльності, запобігання підриву 

авторитету органів державної влади та місцевого самоврядування, 

ефективного функціонування органів публічної влади, запобігання підриву 

довіри до чесності спеціальних суб’єктів і спрямованості їх дій на 

забезпечення публічних, а не приватних інтересів чи інтересів третіх осіб.  

До антикорупційних заборон та обмежень у діяльності поліцейських, 

що встановлюються нормами адміністративного права, відніс заборони та 

обмеження щодо: 1) одержання подарунків; 2) сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності; 3) спільної роботи близьких осіб; 4)  подальшого 

працевлаштування; 5) доступу та використання інформації. 

 Досліджуючи у підрозділі 1.3  правовий статус поліцейського, як 

спеціального суб’єкта на якого розповсюджуються антикорупційні заборони 

та обмеження дисертантом  здійснений аналіз ознак, які визначають 

спеціальний статус поліцейського та дійшов висновку, що певні з них 

(громадянство, складання присяги поліцейського та порядок присвоєння 

спеціального звання поліції) належним чином врегульовані в національному 

законодавстві, проте така ознака як проходження служби на відповідних 

посадах у поліції має правову невизначеність, оскільки Класифікатор 

професій України ДК 003:2010, який повинен містити коди посад всіх 

професій залежно від класифікаційного угруповання, не містить посад 

середнього та вищого складу поліції, а в ряді випадків в ньому 

використовуються застарілі назви посад, що дозволяє піднімати питання 

щодо нормативної невизначеності цієї ознаки (С.74). Автором запропоновано 

внесення   до відповідних  нормативно правових актів пропозицій, що  

спрямовані на удосконалення правового статусу поліцейських (С.75).  

Другий розділ дисертаційної роботи  «Характеристика  

антикорупційних заборон та обмежень у діяльності  поліцейських, що 

встановлюються нормами адміністративного права» присвячений 

дослідженню заборон та обмежень щодо одержання дарунків; заборони щодо 

сумісництва  та суміщення з іншими  видами діяльності; заборон та 

обмежень, що пов’язані з подальшим працевлаштуванням колишніх 

поліцейських;  обмежень щодо спільної роботи близьких осіб; заборон та 

обмежень щодо доступу та використання інформації. 

Досліджуючи питання заборон та обмежень щодо одержання дарунків 

Пантелеєвим С.М. опрацьовано великий масив   праць провідних науковців 

України та зарубіжних країн з цього питання, міжнародні нормативно-

правові акти та національне законодавство у сфері протидії корупції. Крім 

зазначеного, позитивом у роботі є те, що досліджуючи це питання автором       

проаналізована судова практика в Україні та практика діяльності 

Європейського суду з прав людини (С. 76- 105). Свої  позиції з певних питань 

автор обґрунтовує шляхом  вивчення судових справ.  

Заслуговує на увагу та підтримку підхід автора щодо поділу 

подарунків, які можуть отримати поліцейські на заборонені та дозволені 
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(виграші, бонуси, призи, премії тощо). Використовуючи метод порівняльно-

правового аналізу дисертант приходить до висновку, що Національною 

поліцією не розроблено та не прийнято жодних методичних рекомендацій, 

які б дозволили поліцейським вірно орієнтуватися в не зовсім зрозумілих та 

не прозорих нормах антикорупційного законодавства, у той час як багато 

інших Міністерств розробило, прийняло та забезпечило доступність своїм 

співробітникам до подібних рекомендацій. Наприклад, Міністерство юстиції 

України (надалі – Мінюст) розробило Роз’яснення щодо одержання 

подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування від 28.07.2011, Державна фіскальна служба 

України – Правила етичної поведінки в органах, що затверджені наказом 

Державної фіскальної служби України від 01.12.2017 № 797, Генеральна 

прокуратура України – Рекомендації для працівників органів прокуратура з 

питань застосування антикорупційного законодавства в частині обмеження 

щодо одержання подарунків, які ухвалені рішенням науково-методичної ради 

від 24.08.2018,тощо. Автор запропонував   розробити та прийняти методичні 

рекомендації з питань застосування антикорупційного законодавства в 

частині обмеження щодо одержання подарунків для поліцейських, які ввести 

в дію відповідним наказом МВС (С.105). 

Досліджуючи питання заборон для поліцейських щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності (С.106-132). Автором здійснений 

ретельний аналіз змістів Закону України № 1700 –VII 2014р., Кодексу 

Законів про працю, Закону Про Національну поліцію, ряду інших 

вітчизняних та зарубіжних нормативно-правових актів  в яких йде мова про 

заборону сумісництва та суміщення, позиції науковців з цього питання.    

Пантелеєв С.М. досліджує поняття «інша оплачувана робота», «інструктор зі 

спорту», «спортивний суддя», співвідношення понять «викладацька 

діяльність»  та «науково-педагогічна діяльність»  і приходить до висновку, 

що у нормах спеціального закону, в якому визначається правовий статус 

поліцейських,  звужені  права поліцейських на зайняття додатковими видами 

діяльності (ст. 66 Закону про Національну поліцію) у порівнянні з іншими 

спеціальними суб’єктами, на яких розповсюджуються норми 

антикорупційного законодавства, є невиправданим. Закон України «Про 

Національну поліцію»   не містить об’єктивних підстав і раціональних 

доводів і обумовлюються його «забудькуватістю», так як законодавець, 

внісши зміни в антикорупційне законодавство, залишив норми Закону 

України «Про Національну поліцію», які дублювали норми Закону № 1700-

VII, без змін. З огляду на це, автор пропонує  внести відповідні зміни у ст. 66 

Закону Україну «Про Національну поліцію».   

Щодо заборони та обмеження пов’язані з подальшим 

працевлаштуванням  колишніх поліцейських автором зауважено, що значним 

важелем у реалізації цього положення антикорупційного законодавства 

України та міжнародно-правових актів є організація контролю за  

працевлаштуванням поліцейських після звільнення, однак це положення 

чітко не виписано у чинному антикорупційному законодавстві, відсутній 
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механізм реалізації   щодо працевлаштування колишніх спеціальних 

суб’єктів - не  визначено і не створено органу, який би перевіряв наявність 

конфлікту інтересів. Крім зазначеного відсутня адміністративна 

відповідальність за порушення цього обмеження. 

         З метою усунення виявлених прогалин у чинному 

антикорупційному законодавстві автором запропоновано: 

                1)  утворити у складі органів, які виконують функції держави 

або місцевого самоврядування спеціального суб’єкта, діяльність якого 

спрямовуватиметься на перевірку наявності конфлікту інтересів при 

працевлаштуванні колишніх спеціальних суб’єктів на роботу до юридичних 

осіб приватного права або фізичних осіб – підприємців, а саме – комісії з 

запобігання конфлікту інтересів;  

            2) зобов’язати роботодавців – юридичних осіб приватного права 

або фізичних осіб – підприємців повідомляти про намір укласти трудовий 

договір із колишнім спеціальним суб’єктом, створити  комісію з запобігання 

конфлікту інтересів за місцем останньої роботи такого суб’єкта і отримувати 

згоду на працевлаштування такого суб’єкта;  

3) встановити заборону щодо укладання трудового договору для 

юридичних осіб приватного права або фізичних осіб – підприємців з особами 

які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року 

з дня її припинення, якщо комісія з запобігання конфлікту інтересів за місцем 

останньої роботи таких осіб не дала згоду на їх працевлаштування;  

    4) надати визначення понять «повноваження з контролю, нагляду», 

«відповідні рішення щодо діяльності юридичних осіб або фізичних осіб – 

підприємців»;  

5) встановити адміністративну відповідальність за порушення 

антикорупційних заборон щодо працевлаштування колишніх спеціальних 

суб’єктів. 

 На належному рівні досліджено обмеження щодо спільної роботи 

близьких родичів, а також заборони та обмеження щодо доступу та 

використання інформації. Досліджуючи ці питання здобувач проаналізував 

позиції науковців з цих питань, нормативно-правові акти, що регулюють ці 

питання, і не тільки адміністративно-правові  ай цивільний та сімейний 

кодекси, кодекс законів про працю, норми міжнародного права. 

Досліджувались судові справи по цих питаннях. Такий підхід дозволив 

автору розробити певні наукові положення та практичні рекомендації, а саме: 

 - антикорупційні обмеження щодо спільної роботи близьких осіб в 

Україні спрямовані на обмеження непотизму на роботі і розроблені 

відповідно до міжнародних антикорупційних норм. Правовий механізм 

зазначених обмежень у національному законодавстві має ряд недоліків, 

усунення яких можливо шляхом: 1) усунення тавтології при визначенні 

близьких осіб; 2) встановлення критерію, за яким визначаються близькі 

особи в антикорупційному законодавстві; 2) формулювання у нормативному 

акті визначень понять «пряме підпорядкування у зв’язку з виконанням 
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повноважень» та «сільські населені пункти»; 

- встановлюючи антикорупційну заборону розголошувати або 

використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала 

відома спеціальним суб’єктам у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, законодавець мав на увазі заборону розголошувати або 

використовувати саме інформацію з обмеженим доступом. З урахуванням 

правових проблем, які на сьогодні склалися в сфері визначення, доступу, 

обігу, зберігання інформації з обмеженим доступом, для підвищення 

ефективності антикорупційних обмежень щодо доступу та використання 

інформації з обмеженим доступом необхідно: розробити критерії, за якими 

керівник органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює 

спеціальний суб’єкт, вирішує, що його доступ до інформації з обмеженим 

доступом створює конфлікт інтересів; надати визначення поняття «постійний 

характер конфлікту інтересів»; узгодити антикорупційне обмеження доступу 

спеціального суб’єкта до певної інформації з нормами Кодексу законів про 

працю України. 

Пантелеєв С.М. наголошує, що вичерпного переліку видів інформації, 

доступ до якої можуть отримувати поліцейські в силу специфіки службових 

повноважень, на сучасному етапі не існує, що в ряді випадків може 

призводити до несвідомого порушення поліцейськими вимог щодо її 

конфіденційності, в тому числі – після звільнення або припинення діяльності 

у будь-який інший спосіб. Крім цього, відсутність такого переліку може 

призвести до неврахування її керівниками органу або структурного 

підрозділу Національної поліції України при визначенні наявності конфлікту 

інтересів у поліцейського, який має доступ до такої інформації та 

застосуванні до поліцейського антикорупційних заборон та обмежень щодо 

доступу та використання ними інформації. З урахуванням правових колізій у 

визначенні поняття «конфіденційна інформація», відсутності закону, яким би 

врегульовувалися види та правовий режим такої інформації, для усунення 

інформаційної необізнаності поліцейських та підвищення ефективності 

антикорупційних обмежень щодо доступу та використання інформації з 

обмеженим доступом необхідно розробити Перелік видів конфіденційної 

інформації, доступ до якої можуть отримати поліцейські в ході своєї 

діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження обумовлене 

новизною і актуальністю проведеного наукового аналізу 419 наукових 

джерел та нормативно-правових актів. теоретико-правовим змістом 

обґрунтованих висновків. Зміст дисертації свідчить про завершену, 

аргументовану і самостійну роботу автора та про високий науково-

теоретичний та прикладний рівень проведеного дослідження. Структура 

роботи підтверджує цілеспрямованість та комплексний характер 

дослідження, аналіз і синтез практики дали можливість автору дійти 

визначених результатів і обґрунтувати внесення нових пропозицій, які мають 

важливе теоретичне і практичне значення, як для правотворчості так і для 

правозастосування. 
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Сформульовані теоретичні висновки і конкретні пропозиції, 

рекомендовані до використання у сфері нормотворення (довідка інституту 

законодавства Верховної Ради України) від 09.09.2020; науково-дослідній 

роботі додаток 1; правозастосовній сфері; навчально-методичному процесі, 

що підтверджується актами впровадження, які містяться у додатках   

          Як і будь який твір виконаний на монографічному рівні і ця 

робота не позбавлена певних дискусійних положень та зауважень: 

     1) Обґрунтування актуальності   теми дослідження потребує 

посилення, у вступі не використані статистичні дані та результати 

опитування. У роботі автором  багато разів використовувались матеріали 

судових справ, які можна було порахувати та відбити в обґрунтуванні вибору 

теми дослідження, що підвищило б Ії актуальність 

    2) Закінчуючи розгляд антикорупційних заборон та обмежень щодо 

отримання подарунків у діяльності поліцейських,  автор зазначає, що 

Національною поліцією не розроблено та не прийнято жодних методичних 

рекомендацій, які б дозволили поліцейським вірно орієнтуватися в не зовсім 

зрозумілих та прозорих нормах антикорупційного законодавства, у той час як 

багато інших Міністерств розробило, прийняло та забезпечило доступність 

своїм співробітникам до подібних рекомендацій. Наприклад, Міністерство 

юстиції України (надалі – Мінюст) розробило Роз’яснення щодо одержання 

подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування від 28.07.2011, Державна фіскальна служба 

України – Правила етичної поведінки в органах, що затверджені наказом 

Державної фіскальної служби України від 01.12.2017 № 797, Генеральна 

прокуратура України – Рекомендації для працівників органів прокуратура з 

питань застосування антикорупційного законодавства в частині обмеження 

щодо одержання подарунків, які ухвалені рішенням науково-методичної ради 

від 24.08.2018 тощо.  

          Автор пропонує розробити та прийняти методичні рекомендації з 

питань застосування антикорупційного законодавства в частині обмеження 

щодо одержання подарунків для поліцейських, які ввести в дію відповідним 

наказом МВС. Нажаль сам Пантелеєв  С.М. не розробив рекомендованих ним 

методичних рекомендацій, розробка яких у значній мірі покращила б його 

наукові здобутки. 

        Не дивлячись на висловлені зауваження з приводу рецензованої 

роботи,  які мають дискусійний характер і не впливають на достатньо високу 

оцінку виконаного дисертаційного дослідження та здобутків дисертанта, слід 

зробити висновок, що дисертація Пантелеєва Сергія Миколайовича є 

самостійним, завершеним науковим дослідженням. Висвітлені в ній ідеї та 

розробки належать особисто автору, теоретичні положення аргументовані 

законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, сучасним 

фактичним матеріалом. Наукові статті відбивають зміст основних положень 

дисертації.   Структура наукової роботи є логічно вивіреною та послідовною. 

Матеріал роботи викладений послідовно науковою мовою. 

         За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та 
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практичною цінністю здобутих результатів дисертація  Пантелеєва Сергія 

Миколайовича відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі 

змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283), п. 10 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. 

№ 167 (зі змінами і доповненнями від 21 жовтня 2020 року № 979). 

 Дисертація Пантелеєва С.М. на тему «Адміністративно-правове 

регулювання антикорупційних заборон та обмежень у діяльності 

поліцейських України»  може бути рекомендована Вченій раді ОДУВС  для 

розгляду і представлення роботи до захисту на здобуття ступеня доктора 

філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право». 

Рецензент Заєць О. М., професор кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення,  кандидат юридичних наук, доцент, 

підкреслив, що аналіз змісту дисертації та наукових публікацій здобувача дає 

підстави для об’єктивної оцінки його наукових розробок. Дослідження 

присвячене актуальній проблемі сьогоднішньої науки адміністративного 

права. Автор здійснив комплексне монографічне дослідження 

адміністративно-правового регулювання антикорупційних заборон та 

обмежень у діяльності поліцейських в Україні.   

Дисертація підготовлена відповідно до Антикорупційної стратегії 

(засад державної антикорупційної політики на 2014 – 2017 роки), 

затвердженої Законом України № 1699-VII від 14.10.2014, Стратегії 

комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 635-р від 05.09.2018, 

Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», затвердженої Указом Президента 

України № 5/2015 від 12.01.2015. Роботу виконано в межах науково-

дослідної теми Одеського державного університету внутрішніх справ 

«Пріоритетні напрями розвитку реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних процесів в державі» (державний 

реєстраційний номер 0116U006773). 

Архітектоніка роботи має загалом логічна, має завершений характер та 

зорієнтована на розкриття зазначеної теми дослідження. У роботі комплексно 

досліджено адміністративно-правове регулювання антикорупційних заборон 

та обмежень у діяльності поліцейських в Україні, а також вироблено науково 

обґрунтовані пропозиції стосовно вдосконалення чинного законодавства у 

цій сфері. Дослідження конфлікту інтересів як фактору корупції дозволило 

обґрунтувати, що такий конфлікт є зіткненням (суперечностями) між 

суспільним благом, забезпечувати яке особа, що приймає управлінське 

рішення, зобов’язана, і її особистими інтересами та інтересами соціальних 

груп, до яких вона належить, яке негативно сприймається суспільством і 

підриває довіру до чесності таких осіб та ефективності органів публічного 

управління і забезпечення ними публічних інтересів. Зазначено, що 
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виникнення в українському законодавстві поняття «конфлікт інтересів» 

обумовлено ратифікацією в 2006 році Конвенції ООН проти корупції 2003 р., 

відповідно до чого український уряд взяв на себе зобов’язання з 

врегулювання та попередження конфліктів інтересів на публічній службі для 

запобігання корупції. 

Визначено модель правового регулювання конфлікту інтересів у 

публічній діяльності, обрану Україною внаслідок її прагнення до 

євроінтеграції і побудови правового і демократичного суспільства 

(врегулювання такого конфлікту в нормах антикорупційного законодавства), 

виокремлено недоліки та переваги обраної моделі. Проаналізовано підходи 

до генезису в національному антикорупційному законодавстві поняття 

конфлікту інтересів як фактору корупції, що створює зіткнення суспільного 

блага, яке зобов’язане забезпечувати публічна особа, та її приватних 

інтересів, виокремлено ознаки поняття «конфлікт інтересів» в українському 

законодавстві (до яких віднесено приватний інтерес, необ’єктивність і 

упередженість прийняття управлінського рішення та причинний зв’язок між 

ними). Зазначено, що нормативне врегулювання конфлікту інтересів у 

публічній діяльності в Україні спрямоване на запобігання корупції та 

досягається шляхом встановлення щодо спеціальних суб’єктів низки 

антикорупційних заборон та обмежень, які, з одного боку, зорієнтовані на 

створення таких умов, за яких у цих суб’єктів не може виникнути можливості 

скористатися своїми повноваженнями не для публічного блага, а з іншого – 

обмежують права та свободи вищевказаних суб’єктів. 

Сформульовано поняття антикорупційних заборон та обмежень в 

діяльності спеціальних суб’єктів в Україні як системи заходів, спрямованих 

на обмеження прав та свобод вищевказаних суб’єктів, з метою уникнення 

конфлікту інтересів у публічній діяльності, запобігання підриву авторитету 

органів державної влади та місцевого самоврядування, ефективного 

функціонування органів публічної влади, запобігання підриву довіри до 

чесності спеціальних суб’єктів і спрямованості їх дій на забезпечення 

публічних, а не приватних інтересів чи інтересів третіх осіб. 

Проаналізовано види антикорупційних заборон та обмежень в 

діяльності спеціальних суб’єктів в Україні та правові норми, якими вони 

встановлюються. Наголошено на доцільності усунення тавтології правових 

норм кримінального та адміністративного права, якими встановлюється 

заборона використання службових повноважень або службового становища і 

пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди, у 

тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або 

кошти в приватних інтересах.  

Охарактеризовано види антикорупційних заборон та обмежень в 

діяльності поліцейських, що встановлюються нормами адміністративного 

права, а саме щодо: одержання подарунків; сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності; спільної роботи близьких осіб; подальшого 

працевлаштування; доступу та використання інформації. Досліджено генезис 

введення антикорупційних заборон та обмежень у національну систему 
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антикорупційного законодавства, що дозволило визначити причини, які 

заважають реалізовувати зазначені заборони та обмеження на практиці в 

повному обсязі і породжують неоднозначну судову практику. 

Дисертація містить всі необхідні для такого дослідження компоненти – 

критичний аналіз досягнень попередніх дослідників цієї та суміжних 

проблем, увагу до зарубіжного досвіду, належну апробацію результатів 

дослідження. Об’єм опрацьованих дисертантом матеріалів свідчить, що 

дисертант провів дослідження обраної теми на належному рівні, що дало 

змогу сформулювати самостійні та оригінальні висновки і пропозиції, які 

виносяться на захист. Емпіричну та інформаційну основу дисертації 

становлять статистичні матеріали, узагальнення практики діяльності органів 

та підрозділів Національної поліції України і судової практики, рішення судів 

(у тому числі Європейського суду з прав людини та Верховного Суду), 

довідкова література, публікації в періодичних виданнях, навчально-

методичні напрацювання тощо. 

Викладені наукові положення, висновки та рекомендації достатньою 

мірою обґрунтовані, логічно витікають з детального аналізу досліджуваного 

явища. Тема і зміст дисертації відповідають паспорту спеціальності 12.00.07 

– адміністративне право та адміністративний процес; фінансове право. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Пантелеєва Сергія Миколайовича на тему: «Адміністративно-

правове регулювання антикорупційних заборон та обмежень у діяльності 

поліцейських в Україні» подана у вигляді спеціально підготовленої 

кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, виконана здобувачем 

особисто. Дисертація містить наукові положення, нові науково обґрунтовані 

результати проведених здобувачем досліджень, що має істотне значення для 

теорії і практики адміністративного права, а також свідчити про особистий 

внесок здобувача. 

Результати дослідження висвітлені автором у 10 наукових публікаціях, 

які розкривають основний зміст дисертації, а саме: у 5 публікаціях, з яких 4 – 

у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань, 1 – у 

періодичному науковому виданні іноземної держави, яка входить до 

Європейського Союзу, у 5 тезах доповідей, оприлюднених на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. У списку використаних 

джерел дисертації містяться посилання на всі наукові публікації автора. 

Ознайомлення з публікаціями Пантелеєва Сергія Миколайовича дає підстави 

щодо їх зарахування за темою дисертації, відповідно до вимог Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№ 167.  

Викладене вище дозволяє вважати, що дисертація Пантелеєва Сергія 

Миколайовича на тему: «Адміністративно-правове регулювання 

антикорупційних заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні» 

відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
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України від 6 березня 2019 р. № 167, відповідає вимогам Наказу МОН 

України від 12 січня 2017 р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення 

дисертації» та може бути рекомендована до розгляду і захисту у разовій 

спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право». В обговоренні дисертації взяли участь: 

Ковальова О.В, професор кафедри адміністративної діяльності поліції, 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,  у своєму виступі 

зазначила, що вивчення дисертації Пантелеєва С.М.. та копій опублікованих 

здобувачем праць дозволяє зробити висновок про актуальність теми 

дослідження. Сучасна політична, економічна та соціальна ситуація в країні 

потребує консолідації сил та засобів як правоохоронних органів, зокрема 

Національної поліції України, так і суспільства для забезпечення належних та 

безпечних умов для подальшого розвитку та процвітання.  

На її думку, проведений дисертантом аналіз наукової проблеми є 

ґрунтовним, базується на апробованих методах наукового пошуку. 

Мета дисертаційного дослідження, яка полягала в тому, щоб на основі 

аналізу наукової літератури і нормативних актів та їх практичного 

застосування розкрити сутність адміністративно-правового регулювання 

адміністративних заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні 

та сформулювати висновки і пропозиції щодо його вдосконалення, 

дисертантом досягнута в повному обсязі.  

 У цілому Ковальова О.В.  дала позитивну оцінку дисертації  та 

зазначила, що дослідження Пантелеєва Сергія Миколайовича на тему 

«Адміністративно-правове регулювання антикорупційних заборон та 

обмежень у діяльності поліцейських в Україні» є завершеним та якісним 

дослідженням, що повністю відповідає необхідним вимогам, тому робота 

може бути рекомендована до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді 

Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Пишна А.Г., доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, 

кандидат юридичних наук, у своєму виступі відмітила, що тематика 

проведеного С.М. Пантелеєвим дослідження є безумовно актуальною та 

містить ряд наукових положень, яким вперше присвячено пильну увагу.  

Структура роботи є логічною обґрунтованою та відповідає предмету й 

завданням дослідження, а поставлені у вступі дисертації задачі здобувачем 

виконані. Використання статистичних матеріалів, узагальнень практики 

діяльності органів та підрозділів Національної поліції України і судової 

практики, рішення судів (у тому числі Європейського суду з прав людини та 

Верховного Суду), значно підвищують практичну значимість проведеного 

дослідження.  

Автором проаналізовано основні антикорупційні заборони та 

обмеження у діяльності поліцейських в Україні, що встановлюються 

нормами адміністративного права, зокрема щодо одержання подарунків; 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; заборони та 

обмеження, пов’язані з подальшим працевлаштуванням колишніх 

поліцейських; щодо спільної роботи близьких осіб, а також заборони та 



19 
 

обмеження щодо доступу та використання інформації. Також надані 

пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання зазначених заборон 

та обмежень. 

Основні положення наукового дослідження висвітлено в 5 наукових 

статтях: із них 4 опубліковані у наукових фахових виданнях, одна в 

зарубіжному науковому виданні, а матеріали дослідження та висновки було 

апробовано у тезах п’яти наукових доповідей на науково-практичних 

конференціях, круглих столах, семінарах.  

Загалом робота залишає позитивне враження і незважаючи на ряд 

дискусійних моментів є завершеним самостійним монографічним 

дослідженням. Дисертація Пантелеєва Сергія Миколайовича на тему 

«Адміністративно-правове регулювання антикорупційних заборон та 

обмежень у діяльності поліцейських в Україні» рекомендується до розгляду і 

захисту в разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право». 
 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації на тему «Адміністративно-правове регулювання 

антикорупційних заборон та обмежень у діяльності поліцейських в 

Україні», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 

08 «Право» зі спеціальності 081 «Право» 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Прагнення України до 

євроінтеграції і побудови правового і демократичного суспільства зумовили 

обрання нею курсу на подолання корупції, яка нині є однією з 

найважливіших проблем, бо за даними Тransparency Internation, Україна 

займає 126 місце із 179 країн за Індексом сприйняття корупції населенням. 

Ратифікація ряду міжнародних нормативних актів суттєво вплинула на 

розвиток антикорупційного законодавства в країні, обумовила адаптацію 

норм національного законодавства до загальноприйнятих міжнародних 

стандартів.  

Реформування антикорупційного законодавства, що відбулося у 2014 

році, було спрямовано на створення ефективних інструментів запобігання 

корупції. Особливі надії покладалися законодавцем на антикорупційні 

заборони та обмеження, що встановлювалися у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (надалі – спеціальних суб’єктів) з метою уникнення 

конфлікту інтересів у публічній діяльності, запобігання підриву авторитету 

органів державної влади та місцевого самоврядування, ефективному 

функціонуванню органів публічної влади, підриву довіри до чесності 

спеціальних суб’єктів і спрямованості їх дій на забезпечення публічних, а не 

приватних інтересів чи інтересів третіх осіб. Проте, потреба нормативного 

врегулювання заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу з корупцією, 

обумовлена необхідністю якнайшвидшого виконання рекомендацій ІІІ 
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Групи держав по боротьбі з корупцією щодо перегляду системи 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, призвела 

до ряду поспішних кроків, до яких вдався вітчизняний законодавець у цій 

сфері. В результаті цього антикорупційне законодавство має ряд недоліків, 

які не дозволяють реалізувати встановлені антикорупційні заборони та 

обмеження в повному обсязі, впливають на застосування його норм на 

практиці, породжують неоднозначну судову практику та розгубленість 

контролюючих органів при притягненні до відповідальності осіб, що 

порушують такі заборони та обмеження. Для поліцейських зазначені 

проблеми є вдвічі болючішими, оскільки, з одного боку, вони є 

спеціальними суб’єктами, що виконують функції державної влади, тобто 

суб’єктами, на яких розповсюджуються антикорупційні заборони та 

обмеження, а з іншого, - суб’єктами, які здійснюють контроль за 

виконанням цих заборон та обмежень. 

Дослідженню конфлікту інтересів як фактору корупції присвячений 

ряд робіт О.Ю. Андрущенка, Т.Е. Василевської, В.І. Василенчука, А.В. 

Денисової, С.М. Калюка, Г.Д. Джумагельдієвої, Я.Ю. Орленка, О.В. Токар-

Остапенко, М.І. Хавронюка та інших науковців. Вагомий внесок щодо 

розуміння правових заборон та обмежень зробила низка науковців, таких як 

В.Б. Авер’янов, С.С. Алексєєв, О.М. Бандурка, А.В. Басов, Л.Р. Біла, Ю.П. 

Битяк, Г.Ю. Гулевська, І.І. Дахова, А.М. Денисова, С.В. Ківалов, Т.О. 

Коломоєць, В.К. Колпаков, Н.І. Матузов, А.В. Малько, О.В. Осинська, О.О. 

Остапенко, І.М. Панкевич, О.В. Петришин, О.А. Петренко, П.М. Рабінович, 

Д.М. Росс, М.В. Савчін, О.В. Скрипнюк, Т.М. Слінько, А.Є. Стрєкалов, Б.В. 

Сидорец, С.В. Шевчук, М.В. Цвік та інші.  Проблеми антикорупційних 

заборон та обмежень щодо одержання подарунків розглядали К.В. 

Берднікова, Н.П. Бортник, К.Г. Годуєва, Д.В. Гудков, О.О. Дудоров, В.М. 

Киричко, О.В. Кобець, Т.О.Коломоєць, Р.О. Кукурудз, Т.С. Курило, В.С. 

Ковальський, О.І. Миколенко, Є.А. Стрельцов, О.І. Клименко, П.С. 

Лютиков, О.А. Лупало, Т.Р. Масюта, І.П. Мельничук, Р.О. Мовчан, С.П. 

Рощупкін, А.С. Рокотянська, А.В. Тітко, Ю.О. Костенко, М.І. Хавронюк, 

С.Д. Хазанов, О.М. Шимон, Н.М. Ярмиш тощо. Дослідженню особливостей 

антикорупційних заборон щодо сумісництва та суміщення приділяли увагу 

В.М. Білик, О.З. Гладун, З.А. Загиней, М.І. Іншин, О.В. Когут, І.Д. Пастух, 

І.Й. Снігур, О.В. Мельник, Р.Л. Максимович, В.Д. Сенник, Д.П. Скачко та 

інші. Аналізу окремих аспектів антикорупційних обмежень спільної роботи 

близьких осіб присвячували свої роботи В.І. Бенедик, С.Ю. Бойко, Д.В. 

Гудков, І.В. Діденко, Л.О. Дорош, О.І. Івасечко, В.В. Кузьменко, С.П. 

Рабінович, М.В. Фоміна, О.М. Шимон тощо. Окремі проблеми застосування 

антикорупційних заборон та обмежень у діяльності поліцейських висвітлені 

у працях М.І. Іншина, І.Д. Пастуха, В.О. Рядінської, В.Д. Чернадчука, Д.В. 

Швеця. У досліджуваній сфері захищена дисертація О.М. Шимон, що 

присвячена обмеженням та заборонам як засобам запобігання 

адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією у діяльності 

державних службовців в Україні (2020 р.).  
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Проте, попри наявні здобутки, комплексного розкриття сутності та 

особливостей адміністративно-правового регулювання антикорупційних 

заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні на 

монографічному рівні дотепер не проводилося. Наразі дискусійним 

залишається питання співвідношення неправомірної вигоди та одержання 

подарунку, невизначеними є ряд понять, важливих для оцінки діянь 

поліцейських у контексті дотримання ними антикорупційних заборон та 

обмежень, наявні прогалини та колізії між загальним антикорупційним 

законодавством та спеціальним законодавством, що визначає правовий 

статус поліцейських як спеціальних суб’єктів, які виконують функції 

держави тощо. Усе це обумовлює актуальність обраної для дослідження 

теми. 

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

грантами. Дослідження проведено на виконання Антикорупційної стратегії 

(засад державної антикорупційної політики на 2014 – 2017 роки), 

затвердженої Законом України № 1699-VII від 14.10.2014, Стратегії 

комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 635-р від 05.09.2018, 

Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», затвердженої Указом 

Президента України № 5/2015 від 12.01.2015. 

Роботу виконано в межах науково-дослідної теми Одеського 

державного університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрями розвитку 

реформування правоохоронних органів в умовах розгортання 

демократичних процесів в державі» (державний реєстраційний номер 

0116U006773). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в тому, щоб на основі аналізу наукової літератури і нормативних 

актів та їх практичного застосування розкрити сутність адміністративно-

правового регулювання адміністративних заборон та обмежень у діяльності 

поліцейських в Україні та сформулювати висновки і пропозиції щодо його 

вдосконалення. 

Зазначена мета досягається завдяки вирішенню таких основних 

завдань: 

– розкрити сутність конфлікту інтересів як фактору корупції; 

– визначити поняття та види антикорупційних обмежень та заборон у 

діяльності спеціальних суб’єктів взагалі, і в діяльності поліцейських, 

зокрема; 

- охарактеризувати антикорупційні заборони та обмеження щодо 

одержання подарунків у діяльності спеціальних суб’єктів (у тому числі 

поліцейських); 

– проаналізувати антикорупційні заборони щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності як спеціальних суб’єктів, так і 

поліцейських; 

- виокремити заборони та обмеження, пов’язані з подальшим 

працевлаштуванням колишніх поліцейських та дослідити їх правовий 
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механізм; 

- окреслити обмеження щодо спільної роботи близьких осіб у  

діяльності поліцейських в Україні; 

- розглянути обмеження щодо доступу та використання обмеженої 

інформації в діяльності поліцейських в Україні; 

– сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

адміністративного законодавства України, яким встановлюються 

антикорупційні заборони та обмеження в діяльності поліцейських. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при 

правовому регулюванні антикорупційних заборон та обмежень, що 

встановлюються в діяльності спеціальних суб’єктів – осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

антикорупційних заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні. 

Методи дослідження. Методологічне забезпечення дисертаційного 

дослідження зумовлене його метою та завданнями й базується на 

використанні сукупності загальнонаукових та спеціальних методів 

наукового пізнання, що забезпечило повноту та достовірність отриманих 

результатів. Методологічну основу роботи заклав системно-структурний 

метод, який у поєднанні з методом аналізу став дієвим інструментом у 

дослідженні теоретико-правових питань антикорупційних заборон та 

обмежень як у діяльності спеціальних суб’єктів взагалі, так і в діяльності 

поліцейських, зокрема. Розвиток антикорупційного законодавства на 

міжнародному на національному рівнях, становлення системи 

антикорупційних заборон та обмежень для спеціальних суб’єктів розкрито 

за допомогою використання історико-правового методу (підрозділи 1.1, 1.2). 

Формально-логічний метод застосовувався для аналізу: понять «конфлікт 

інтересів», «правові заборони», «правові обмеження», «антикорупційні 

заборони та обмеження»; компетенції поліцейських як спеціальних 

суб’єктів, на яких розповсюджуються антикорупційні заборони та 

обмеження (підрозділи 1.2, 1.3). За допомогою методу групування та 

класифікації узагальнено нормативно-правові акти, які закріплюють 

антикорупційні заборони та обмеження в діяльності поліцейських в Україні 

(підрозділ 1.2). Структурно-функціональний метод використовувався для 

аналізу антикорупційних заборон та обмежень щодо одержання подарунків, 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, пов’язані з 

подальшим працевлаштуванням колишніх поліцейських, щодо спільної 

роботи близьких осіб та щодо доступу і використання інформації 

(підрозділи 2.1. – 2.5). Порівняльно-правовий метод застосовувався для 

узагальнення міжнародного досвіду правового регулювання 

антикорупційних заборон та обмежень у діяльності поліцейських та при 

окресленні напрямів удосконалення адміністративно-правового 

регулювання таких заборон і обмежень в Україні (підрозділи 2.1 – 2.3). За 

допомогою логіко-семантичного методу визначено поняття 

«загальнодоступні знижки на товари/послуги», «загальнодоступні виграші 
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(призи)», «загальнодоступні бонуси», «діяльність, яка може призвести до 

конфлікту інтересів» (підрозділи 2.1, 2.2). Аналітичний метод було 

використано під час огляду ознак, що визначають спеціальний статус 

поліцейського (підрозділ 1.3). У роботі застосовувалися й інші методи, що 

дозволило забезпечити повноту, всебічність та об’єктивність дослідження. 

Нормативно-правову базу дослідження склали Конституція України, 

Закони України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VIІ та 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIІІ, інші закони та 

підзаконні нормативні акти, що врегульовують антикорупційні заборони та 

обмеження в діяльності поліцейських як спеціальних суб’єктів в Україні, 

міжнародні нормативні акти щодо запобігання корупції. 

Емпіричну та інформаційну основу дисертації становлять статистичні 

матеріали, узагальнення практики діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції України і судової практики, рішення судів (у тому 

числі Європейського суду з прав людини та Верховного Суду), довідкова 

література, публікації в періодичних виданнях, навчально-методичні 

напрацювання тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у адміністративно-правовій науці 

комплексним дослідженням, в якому за допомогою використання сучасних 

методів наукового пізнання, на підставі опрацювання наукових праць, 

національного та міжнародного законодавства і практики його 

застосування, розкрито сутність та особливості адміністративно-правового 

регулювання антикорупційних заборон та обмежень у діяльності 

поліцейських в Україні, а також сформульовано низку нових наукових 

положень та висновків, науково обґрунтовані пропозиції стосовно 

удосконалення чинного законодавства у цій сфері. Основні з них такі: 

вперше: 

- визначено модель правового регулювання конфлікту інтересів у 

публічній діяльності, обрану Україною внаслідок її прагнення до 

євроінтеграції і побудови правового і демократичного суспільства 

(врегулювання такого конфлікту в нормах антикорупційного 

законодавства), виокремлено недоліки та переваги обраної моделі; 

- вказано на правову невизначеність такої ознаки, що визначає 

спеціальний статус поліцейського, як проходження служби на відповідних 

посадах у поліції, що обумовлена розгалуженістю підходу до її 

формулювання у відомчих нормативних актах Національної поліції України 

та відсутністю переліку посад середнього та вищого складу поліції у 

Національному класифікаторі професій; 

- з урахуванням визначених на підставі аналізу міжнародного 

антикорупційного законодавства ознак додаткової діяльності, якою не 

можуть займатися спеціальні суб’єкти, запропоновано змінити підхід 

стосовно чинної антикорупційної заборони щодо суміщення та сумісництва, 

відповідно до якого розроблено правовий механізм заборони, спрямований 

на обмеження права спеціальних суб’єктів на зайняття додатковою 
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діяльністю; 

- доведено неефективність норм антикорупційного законодавства, 

якими встановлюються заборони та обмеження, пов’язані з подальшим 

працевлаштуванням колишніх спеціальних суб’єктів, та запропоновано 

шляхи удосконалення антикорупційної політики, до яких віднесено: 

створення спеціального суб’єкта (комісій із запобігання конфлікту 

інтересів), діяльність якого спрямовуватиметься на перевірку наявності 

конфлікту інтересів при працевлаштуванні колишніх спеціальних суб’єктів 

на роботу до юридичних осіб приватного права або фізичних осіб – 

підприємців; нормативне закріплення обов’язку повідомляти про намір 

укласти трудовий договір із колишнім спеціальним суб’єктом зазначені 

комісії  й отримувати дозвіл на його укладення та встановлення 

адміністративної відповідальності за невиконання встановлених вимог; 

- обґрунтовано доцільність встановлення для поліцейських заборони 

на гру в азартні ігри через корупційні ризики, які виникають внаслідок 

відсутності такої заборони; 

удосконалено: 

- обґрунтування спрямованості нормативного врегулювання 

конфлікту інтересів у публічній діяльності в Україні на запобігання 

корупції, що досягається шляхом встановлення щодо спеціальних суб’єктів 

низки антикорупційних заборон та обмежень, які, з одного боку, 

зорієнтовані на створення таких умов, за яких у цих суб’єктів не може 

виникнути можливості скористатися своїми повноваженнями не для 

публічного блага, а з іншого – обмежують права та свободи вищевказаних 

суб’єктів; 

- аргументацію доцільності усунення конкуренції норм 

адміністративного та кримінального права при встановленні 

антикорупційної заборони щодо використання службових повноважень або 

службового становища та пов’язаних із цим можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди, у тому числі використання будь-якого 

державного чи комунального майна або коштів у приватних інтересах; 

- підходи до генезису в національному антикорупційному 

законодавстві поняття конфлікту інтересів як фактору корупції, що створює 

зіткнення суспільного блага, яке зобов’язане забезпечувати публічна особа 

та її приватних інтересів; 

- розуміння ознак поняття «конфлікт інтересів» в українському 

законодавстві, до яких віднесено приватний інтерес, необ’єктивність і 

упередженість прийняття управлінського рішення та причинний зв’язок між 

ними (як прямий, так і непрямий); 

- обґрунтування обраної у національному антикорупційному 

законодавстві моделі щодо визначення подарунків, які отримують 

спеціальні суб’єкти (розуміння подарунка як передумови для конфлікту 

інтересів) і підхід до правової регламентації антикорупційних заборон та 

обмежень щодо одержання подарунків залежно від обраної моделі, на 

підставі аналізу розвитку міжнародного та європейського антикорупційного 
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законодавства;  

- аргументування того, що звуження для поліцейських «дозволених» 

видів діяльності, якими вони можуть займатися додатково, встановлене 

нормами спеціального закону, в якому визначається їх правовий статус, у 

порівнянні з іншими спеціальними суб’єктами, на яких розповсюджуються 

норми антикорупційного законодавства, є невиправданим; 

- підходи до правового механізму антикорупційної заборони 

розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах 

інформацію, яка стала відома спеціальним суб’єктам у зв’язку з виконанням 

службових повноважень (з урахуванням правових проблем, які на сьогодні 

наявні в сфері визначення, доступу, обігу, зберігання інформації з 

обмеженим доступом); 

набули подальшого розвитку: 

- наукові погляди щодо визначення поняття «антикорупційні заборони 

та обмеження» як системи заходів, спрямованих на обмеження прав та 

свобод спеціальних суб’єктів, з метою уникнення конфлікту інтересів у 

публічній діяльності, запобігання підриву авторитету органів державної 

влади та місцевого самоврядування, ефективному функціонуванню органів 

публічної влади, підриву довіри до чесності спеціальних суб’єктів і 

спрямованості їх дій на забезпечення публічних, а не приватних інтересів чи 

інтересів третіх осіб;  

- підходи до виокремлення видів антикорупційних заборон та 

обмежень у діяльності спеціальних суб’єктів, до яких віднесено: одержання 

подарунків; сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності; спільна 

робота близьких осіб; заборони та обмеження, пов’язані з подальшим 

працевлаштуванням таких суб’єктів; доступ та використання певної 

інформації; 

- дослідження генезису введення антикорупційних заборон та 

обмежень у національну систему антикорупційного законодавства, що 

дозволило визначити причини, які заважають реалізовувати зазначені 

заборони та обмеження на практиці в повному обсязі і породжують 

неоднозначну судову практику; 

- пропозиції стосовно удосконалення правового механізму 

антикорупційних заборон та обмежень щодо отримання подарунків шляхом: 

усунення оцінних понять; визначення понять, які застосовуються в 

антикорупційному законодавстві; виключення з норм адміністративного 

законодавства заборони вимагати, просити, одержувати неправомірну 

вигоду; встановлення граничної сукупної вартості подарунків за рік без 

прив’язування до кількості осіб-дарувальників;  

- визначення мети встановлення антикорупційних обмежень щодо 

спільної роботи близьких осіб в Україні та шляхів удосконалення правового 

механізму такої заборони;  

- аргументація доцільності розробки переліку видів конфіденційної 

інформації, доступ до якої можуть отримати поліцейські в ході своєї 

діяльності, з урахуванням правових колізій у визначенні поняття 
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«конфіденційна інформація», та прийняття закону, яким би 

врегульовувалися види та правовий режим такої інформації; 

- пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання 

антикорупційних заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні, 

зокрема щодо внесення змін і доповнень до Законів України «Про 

запобігання корупції», «Про Національну поліцію», Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кодексу законів про працю України тощо. 

Практичне значення отриманих результатів зумовлюється 

актуальністю питань, на яких зосереджено увагу автором дослідження, 

новизною наведених у ньому положень. 

Висновки та рекомендації, викладені в роботі, можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – для проведення подальших досліджень 

адміністративно-правового регулювання антикорупційних заборон та 

обмежень у діяльності поліцейських в Україні (акт про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження Державного науково-дослідного 

інституту МВС України від 23.10.2019 від 26.11.2019); 

– правотворчій діяльності – при внесенні змін та доповнень до ряду 

законодавчих та підзаконних актів щодо встановлення антикорупційних 

заборон та обмежень у діяльності поліцейських в Україні (акт про 

впровадження наукових розробок дисертаційного дослідження Державного 

науково-дослідного інституту МВС України від 23.10.2019; довідка про 

впровадження результатів наукових досліджень Інституту законодавства 

Верховної Ради України від 09.09.2020 р. № 22/15-2020-153363); 

– освітньому процесі – під час викладання навчального курсу 

«Адміністративне право», а також при підготовці навчально-методичного 

комплексу з означеної навчальної дисципліни. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано здобувачем 

самостійно, положення, пропозиції та висновки, викладені автором, 

ґрунтуються на власних дослідженнях. Ідеї, положення інших авторів мають 

відповідні посилання і використані лише для підкріплення позицій здобувача 

або наукової полеміки даного напрямку. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

оприлюднені автором на науково-практичних конференціях: Юридична 

наука: виклики і сьогодення (м. Одеса, 8–9 червня 2018 р.), Сучасні правові 

системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи (м. Київ, 9–10 

березня 2018 р.), Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє (м. 

Харків, 1–2 листопада 2019 р.), Актуальні питання розвитку та взаємодії 

публічного та приватного права (м. Львів, 15–16 березня 2019 р.), Право як 

ефективний суспільний регулятор (м. Львів, 14–15 лютого 2020 р.).  

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

відображені в 10 наукових працях, із яких: 4 – статті, надруковані в 

наукових фахових виданнях України в галузі юридичних наук, 1 – стаття в 

іноземному науковому виданні, 5 – тези повідомлень та доповідей, виданих 

за результатами проведення міжнародних науково-теоретичних і науково-
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практичних конференцій. Всі праці виконані автором одноособово.  

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою й завданнями 

дослідження. Дисертація складається з анотації-вступу, двох розділів, що 

включають вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел (450 

найменувань), додатків. Загальний обсяг роботи становить 258 сторінок, із 

яких основного тексту – 195 сторінок.  
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Характеристика особистості здобувача. Пантелеєв Сергій 

Миколайович народився в селі Троїцьке, Біляївського району, Одеської 
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