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ЛОШИЦЬКИЙ М.В.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ П.О. КОМІРЧОГО  
«ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ:  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»1

У сучасних умовах спроб побудови справді правової держави в нашій країні на перший 
план висуваються завдання з реального забезпечення прав і свобод, законних інтересів людини 
та громадянина. Очевидно, що це завдання найбільшою мірою виконується в межах правоохо-
ронної сфери України, адже вона саме для цього створена й функціонує. На вдосконалення її 
діяльності спрямована також триваюча нині реформа державної служби, яка певним чином була 
посилена у 2019 році. Водночас маємо констатувати, що якість роботи й ефективність захисту та 
забезпечення зазначених прав і свобод, а також правопорядку в державі досі не перебуває на на-
лежному високому рівні, а правова безпека в Україні поки що не може конкурувати за показником 
надійності і стабільності з провідними європейськими державами. З огляду на це очевидно, що 
для досягнення поставлених цілей щодо вдосконалення функціонування публічної служби у пра-
воохоронній сфері необхідна науково вивірена теорія такої служби, загальне бачення того, куди 
та в який спосіб розвиток цієї служби сьогодні рухається з урахуванням усіх проведених реформ. 
Також необхідно визначити, що сьогодні лежить в основі цієї служби, якими є її завдання, форми 
й методи роботи. Окреслені питання П.О. Комірчий намагається розкрити в монографічному 
дослідженні на тему «Публічна служба в правоохоронній сфері України: теорія та практика». 
Вважаємо, що це йому вдалося зробити на гідному рівні.

Робота характеризується системністю, ясною логікою побудови й викладу матеріалу, об-
ґрунтованістю отриманих висновків і положень. Вражає величезна кількість опрацьованих дже-
рел (зокрема, їх близько 1000), що свідчить про ґрунтовний авторський підхід, усесторонність 
та обізнаність ученого з різними сферами прояву публічної служби як у нашій країні, так і за 
кордоном.

Серед важливих позитивних рис роботи, на які варто звернути увагу, можна виокремити 
такі: наведення чіткої структури публічної служби у сфері правоохорони в Україні; розроблення 
питань кадрового забезпечення персоналу публічної служби у сфері правоохорони; рекомендації 
щодо подальшого вдосконалення національного адміністративного законодавства, яке регламен-
тує публічну службу у правоохоронній сфері України, з урахуванням проаналізованого автором 
зарубіжного досвіду (а саме досвіду країн Європейського Союзу та деяких пострадянських кра-
їн) щодо досліджуваного питання. Так, наприклад, автор справедливо зазначає, що в деяких роз-
винених країнах питання регулювання публічної служби у правоохоронній сфері зосереджені в 
одному нормативно-правовому акті (законі), при цьому в ньому визначено всі засади цієї служби. 
Тому вчений цілком обґрунтовано пропонує створити та прийняти окремий законодавчий акт, 
який буде врегульовувати діяльність публічної служби у правоохоронній сфері України, – Закон 
України «Про публічну службу в правоохоронній сфері України». Розроблення проєкту цього 
закону, на його думку, доцільно здійснювати в межах тієї моделі, що використана в Угорщині.

Окрім того, учений наводить такі основні напрями подальшого здійснення реформи 
публічної служби у правоохоронній сфері України: 1) підвищення авторитету публічної служ-
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би у правоохоронній сфері та мінімізацію толерантності корупції у правоохоронних органах; 
2) системне вдосконалення організаційних засад публічної служби у правоохоронній сфері; 
3) системну оптимізацію механізмів управління й координації публічної служби у правоохорон-
ній сфері; 4) системну оптимізацію механізму контролю публічної служби у правоохоронній сфе-
рі. Щодо кожного із цих напрямів автор надає детальні рекомендації.

Отже, представлене до рецензування монографічне дослідження характеризується важли-
вою теоретичною значущістю для подальшого розвитку науки адміністративного права, а також 
здійснює суттєвий внесок у розроблення рекомендацій щодо практичного втілення подальших 
реформ у правоохоронній сфері нашої країни, що підтверджує їх актуальність і необхідність.

Можемо стверджувати, що монографія П.О. Комірчого «Публічна служба в правоохорон-
ній сфері України: теорія та практика» заслуговує на публічне оприлюднення та увагу.


