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Актуальність теми. Глобальне реформування всього суспільного життя 

не може оминути діяльність правоохоронних органів України. Першим кроком 

у здійсненні перетворень в сфері внутрішніх справ стало створення 

Національної поліції України з одночасною ліквідацією міліції. 

Історичний розвиток незалежної української держави вимагає нового 

підходу до дослідження діяльності правоохоронних органів та оновлення 

законодавчої бази. Попередні роки наглядно продемонстрували 

неспроможність існуючої системи органів внутрішніх справ забезпечити захист 

прав та свобод людини і громадянина, діяти в інтересах всього суспільства і 

цілях побудови демократичної правової держави. Більш того, правоохоронні 

органи і міліція, зокрема, втратили довіру та підтримку суспільства і 

перетворилися в органи, що обслуговують інтереси окремих політичних, 

олігархічних і кримінальних груп. Події, що сталися в Україні на початку 2014 

року, свідчили про незадоволення значної частини населення владою, що 

узурпувала всі сторони суспільного життя. 

Є очевидним, що правоохоронні органи були втягнуті в політичну 

діяльність, протиставлені народу, чим остач в 'Мййршті ійтр^щрщ^ и РУ т а 

розвитку людини «Україна» 
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підтримку. Одночасно, події початку 2014 року свідчать про високу вагу 

правоохоронних органів в державному механізмі та суспільному житті, в 

регуляції суспільних відносин. Саме з цим пов'язаний той факт, що 

реформування українського суспільства розпочалося із створенням 

Національної поліції, яка прийшла на зміну органам міліції. 

Вперше за роки незалежності були здійснені дії, направлені на реальні 

зміни в сфері внутрішніх справ. Демократизація суспільних відносин, 

конституційна реформа, активізація процесів євроінтеграції, удосконалення 

законодавства в напрямку посилання захисту прав та свобод людини і 

громадянина вимагають чіткого визначення мети, завдань, функцій 

правоохоронних органів, оптимізації структури, теоретичного обґрунтування 

сутності правового статусу правоохоронних органів і напрямків удосконалення 

їх діяльності. 

Протягом десятиліть українське суспільство йшло до здійснення 

кардинальних реформ, в тому числі, в сфері внутрішніх справ. Українські 

науковці та практики досліджували існуючі проблеми, надавали певні 

рекомендації, які фактично реалізовані не були, в зв'язку з відсутністю 

політичної волі на глобальне реформування всієї системи та нерозуміння того, 

що стара система потребує не косметичного ремонту, а зламу. Саме тому, 

реформування окремих правоохоронних органів здійснювалося безсистемно, 

оскільки враховувалися інтереси лише окремих відомств, а не інтереси всього 

суспільства. 

В основу реформування органів внутрішніх справ покладена ідея 

перетворення міліції/поліції з карального органу в інституцію, що надає 

своєрідні правоохоронні «послуги» населенню, вільну від корупції, 

політичного, бізнесового та кримінального впливу, ефективну в професійному 

плані та наближену до населення. 

Автор, досліджуючи діяльність органів поліції Прибалтійських держав 

(Латвії, Литви та Естонії), констатує, що проведення реформ здійснювалося 

протягом значного часу, в три етапи, з орієнтацією на входження в 
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Європейський Союз. Дисертант звертає увагу на те, що проведення реформ в 

Україні має здійснюватися з врахуванням як існуючого міжнародного досвіду, 

так і з врахуванням власного історичних досвіду, традицій та здобутків 

українських вчених і практиків. Наприклад, не можна забувати про те, що 

Латвія, Литва та Естонія до початку Другої світової війни мали власні держави, 

а після розвалу Радянського Союзу не проводили люстрації, так як не було 

такої потреби. Окрім того, відомо, що рівень корупції в Прибалтійських 

республіках був значно нижчим, ніж в Україні, що давало можливість реформи 

проводити системно та поступово. Аналіз діяльності латвійської, литовської та 

естонської поліції є важливим і з точки зору того, що до участі в проведенні 

реформ правоохоронної системи України запрошені фахівці з інших держав, в 

тому числі, Прибалтійських, що вимагає розуміння можливих наслідків 

проведення ними таких реформ. 

Виходячи з вищезазначеного, реалізація комплексу заходів, спрямованих 

на створення ефективно діючої правоохоронної системи стає невід'ємною 

частиною реформування всього блоку органів публічної адміністрації. За таких 

умов виникає потреба у розробці науково-практичної моделі адміністративно-

правового забезпечення діяльності Національної поліції України, в якій значне 

місце посіли б норми, що встановлюють засади організаційної побудови 

органів поліції, їх правовий статус, механізм реалізації прав та свобод людини і 

громадянина. 

Дисертант, посилаючись на думку міжнародних експертів, зазначає, що 

реформи правоохоронної системи, які були проведені в Прибалтійських 

державах були успішними та ефективними, тому оцінюючи їх наслідки, слід 

використати окремі їх елементи при реформування правоохоронної системи 

України. 

З огляду на зазначені обставини, дисертація Фільштейна Михайла 

Володимировича є актуальною і своєчасною, оскільки вона присвячена 

теоретичному осмисленню шляхів реформування правоохоронної системи 

України. 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. У першому розділі «Управління в сфері внутрішніх справ як 

складова частина забезпечення правопорядку та законності Литовської 

Республіки, Латвійської Республіки, Естонської Республіки», автор 

досліджує загальнотеоретичні основи діяльності правоохоронних органів, 

враховуючи теоретичні доробки українських науковців та практиків. Звертає 

увагу та ті обставини, що теоретичні дослідження в галузі адміністративного 

права в Латвії, Литві та Естонії, практично, не ведуться, а опубліковані 

матеріали в більшій мірі стосуються практичної діяльності правоохоронних 

органів. Автор проводить системний аналіз сутності і значення правоохоронної 

системи, досліджує, враховуючі розробки українських вчених, таких понять як 

«внутрішня безпека», «галузь (сфера) внутрішніх справ», «адміністративна 

діяльність», «правоохоронна система» та доводить можливість їх застосування 

при аналізі організаційно-правових засад діяльності підрозділів поліції Латвії, 

Литви та Естонії. Окрім цього, здійснено змістовний аналіз місця та ролі 

органів державної влади та управління (парламенту, президента, уряду тощо), 

що діють в сфері внутрішніх справ. 

Автор дійшов висновку, що центральними органами виконавчої влади у 

сфері внутрішніх справ у всіх цих державах є Міністерство внутрішніх справ, 

до складу якого входять на правах структурних підрозділів Департамент поліції 

Литви, Державна поліція Латвії, Департамент поліції та прикордонної охорони 

Естонії. 

Другий розділ дисертаційного дослідження «Поліція Литви, Латвії та 

Естонії - організаційно-правові засади їхньої діяльності» присвячено 

розкриттю сутності та особливостей діяльності органів поліції Латвії, Литви та 

Естонії, які є складовою частиною Міністерства внутрішніх справ, 

загальнотеоретичній характеристиці їх адміністративно-правового статусу., 

Автором на підставі дослідження та аналізу існуючої наукової літератури та 

інформації, отриманої з відкритих джерел визначено завдання, функції та 

організаційну побудову органів поліції (Департамент поліції Литви, Державна 
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поліція Латвії, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії) та 

здійснив порівняння із завданнями, функціями, структурою Національної 

поліції України. Дисертантом зроблено висновок, що завдання та функції 

української, латвійської, литовської та естонської поліції співпадають. Разом з 

тим, Україна пішла по шляху створення центрального органу виконавчої влади 

- Національної поліції України, єдиним за структурою та керівництвом, а 

Латвія, Литва та Естонія - шляхом створення окремих Департаментів в системі 

МВС. На особливу увагу претендують думки автора про необхідність зміни 

«філософії» поліцейської служби, що реалізовано в досліджуваних країнах 

через ідеї «комунальної поліції», несення служби, спираючись на населення та 

його підтримку. 

Третій розділ дисертаційного дослідження «Проходження служби в 

поліції Прибалтійських держав» присвячений змісту кадрової роботи в 

системі поліції цих держав. Автором здійснено висновок про те, що здійснення 

будь-яких реформ в органах поліції було б неможливим без вирішення 

проблеми залучення нових кадрів на службу в поліції. Наголошується, що 

однією з найсуттєвіших проблем реформування органів внутрішніх справ 

України та розбудови Національної поліції України є саме кадрове 

забезпечення, пов'язане з пошуком осіб, здатних виконувати професійні 

функції в поліції і, одночасно, позбавлених корупційної складової. Визначено, 

що досвід Латвії, Литви та Естонії є корисним для формування кадрового ядра 

новоствореної української поліції, надає можливість визначити напрямки 

вирішення кадрової проблеми. В основи кадрового відбору є конкурс з 

одночасним глибоким дослідженням кандидатів на зайняття посад в поліції з 

метою недопущення проникнення в поліцейські органи корумпованих та 

криміналізованих осіб. 

Обґрунтованість висунутих здобувачем наукових положень 

підкреслюється глибоким аналізом та узагальненням практичного досвіду 

функціонування правоохоронної системи України, дослідженням великої 

кількості нормативно-правових актів, опрацьованими літературними 
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джерелами з фахових питань. Отримані дисертантом результати використані 

ним з метою удосконалення теорії та практики правоохоронної діяльності в 

Україні. 

Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, 

викладені в дисертації, є достатньою мірою обґрунтованими, логічними і 

послідовними. Кожен пункт наукової новизни в роботі також науково 

обґрунтований, доведений та висвітлений в наукових працях здобувача. 

Здобувач достатньо кваліфіковано та науково обґрунтовано підходить до 

визначення напрямків реформування правоохоронної системи України, в першу 

чергу, органів поліції, визначає недосконалість законодавчого забезпечення її 

діяльності, нечіткість стратегічний цілей («місії») правоохоронних органів, 

завдань, функцій самої поліції, стандартів забезпечення реалізації в ході 

здійснення правоохоронної діяльності прав та свобод громадян. 

Достовірність результатів і новизна досліджень, повнота їх викладу в 

опублікованих працях. Достовірність висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, забезпечена знанням і творчим використанням 

наукової методології та застосуванням сучасних методів проведення 

досліджень. Отримані наукові результати, теоретичні положення й практичні 

висновки були здійснені в межах науково-дослідженої роботи, що розроблялася 

науковцями Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна». 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота є 

однією з перших спроб комплексно з використанням сучасних методів 

пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного права 

проаналізувати особливості діяльності органів правоохоронних органів Латвії, 

Литви та Естонії в сфері внутрішніх справ, у тому числі, МВС та органів 

поліції, їх організаційно-правової побудови. Критично оцінивши наслідки 

проведених реформ, їх позитивні та негативні результати автор заповнює 

прогалини в існуючих знаннях щодо функціонування органів поліції 

європейських держав, що є членами Європейського Союзу, запропонував певну 
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модель реформування правоохоронних органів України, зокрема, Національної 

поліції. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

концептуальних наукових положень та висновків, запропонованих особисто 

здобувачем. Найбільш наочно демонструють новизну роботи, теоретичну та 

практичну значущість такі положення, висновки та пропозиції: 

- досліджено організаційно - правові основи діяльності Міністерства 

внутрішніх справа та органів поліції Литви, Латвії та Естонії; 

- визначено мету, завдання, функції органів поліції зазначених 

Прибалтійських країн, організаційну структуру, законодавчу основу, на якій 

базується її діяльність, правові засади поліцейської служби; 

- проаналізовано діяльність органів поліції МВС Литви, Латвії та Естонії 

в частині забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, 

профілактики та боротьби з правопорушеннями, зміст, форми, види і методи 

адміністративної діяльності поліції; 

- визначено стан взаємовідносин поліції з населенням, суспільством, 

організаційні форми такої взаємодії, форми участі населення в правоохоронній 

діяльності; 

- проаналізовано методи подолання корупції, застосовані при формуванні 

поліції, порушень законності в поліцейському середовищі, діяльність поліції 

щодо забезпечення конституційних прав та свобод громадин Литви, Латвії та 

Естонії; 

- теоретичні засади розмежування функцій Міністерства внутрішніх 

справ та Національної поліції України на основі проведеного порівняльного 

аналізу діяльності Міністерств внутрішніх справ Латвії, Литви та Естонії та їх 

органів поліції; 

- підходи до реформування органів внутрішніх справ України та 

новоствореної Національної поліції України при використанні придатного для 

України досвіду створення та діяльності органів поліції Прибалтійських країн. 
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Наукові положення, висновки та рекомендації, які дисертантом винесено 

на захист, одержано здобувачем самостійно та розкрито в наукових працях 

повною мірою. Так, зокрема, за темою дисертації опубліковано 6 наукових 

праць, а також у 2 тезах доповідей у матеріалах до міжнародних та науково -

практичних конференцій. 

Значення роботи для науки і практики та шляхи використання 

результатів дослідження. Розроблені наукові положення щодо розкриття суті 

діяльності правоохоронних органів і в першу чергу, органів поліції, нових 

теоретичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

адміністративно-правового аспекту діяльності органів поліції, а також 

пропозицій щодо внесення змін до галузевого законодавства України, можуть 

бути використані у навчальному процесі при підготовці фахівців в системі 

адміністративного права, при складанні навчальних планів, програм, 

спецкурсів, підготовці підручників, методичних посібників, а також при 

розробці загальних напрямків реформування всієї правоохоронної системи 

України, і в першу чергу, створення та розбудови ефективної, наближеної до 

населення Національної поліції. 

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. Дисертація та 

автореферат оформлені відповідно до вимог МОН України. Зміст роботи 

логічний, виклад матеріалу послідовний і в достатній мірі розкритий. Зміст 

автореферату повністю ідентичний основним положенням дисертаційного 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатку, 

списку використаних джерел, та літератури. Поєний обсяг дисертації 

становить 237 сторінок, обсяг основного тексту - 213 сторінок. Список 

використаних джерел складається з 156 найменувань і займає 14 сторінок. 

Критичні зауваження та побажання до дисертаційної роботи. При 

дослідженні складної теоретико-практичної проблеми, в тому числі, такої 

важливої для суспільства проблеми визначення шляхів реформування 

правоохоронної системи, в дисертаційному дослідженні містяться певні спірні 



неузгоджені чи не зовсім обґрунтовані положення, які є підґрунтям наукової 

дискусії і напрямками подальшої розробки визначеної проблеми. Зокрема: 

1. На наш погляд, було б більш доцільним проаналізувати не тільки 

повноваження органів законодавчої, виконавчої та судової влади в сфері 

внутрішніх справ, а й їх взаємовідношення та взаємодію, в першу чергу, з 

органами поліції Латвії, Литви та Естонії (стор. 39-50). 

2. 4. У підрозділі 1.2. (стор. 55) автор надав визначення завдань, а у 

підрозділі 1.3. (стор. 61-64) визначення функцій МВС Латвії, Литви та Естонії. 

На наш погляд, з врахуванням досвіду зазначених країн, необхідно поставити в 

цьому контексті питання щодо можливості уточнення тих чи інших завдань та 

функцій МВС і Національної поліції України. 

3. 5. У підрозділі 2.1. визначені джерела латвійського, литовського та 

естонського права, які впливають на діяльність органів поліції Латвії, Литви та 

Естонії (стор. 93, 99). Разом з тим, дисертантом не надано результатів аналізу 

всіх основних джерел права, а лише охарактеризовані окремі з них. 

Наразі, слід зазначити, що висловлені зауваження свідчать про складний 

характер об'єкту дослідження, враховуючі, що протягом двадцяти п'яти років з 

моменту здобуття незалежності в Україні так і не були проведені глобальні 

реформи, в тому числі, в правоохоронній сфері. І лише зараз такі реформи 

розпочалися під тиском громадянського суспільства і завдяки розумінню 

керівництва держави, що подальше зволікання з проведенням реформ може 

призвести до руйнації української державності. Навіть при наявності окремих 

суперечностей, це не може вплинути на загальну наукову цінність рецензованої 

праці та позитивну оцінку проведеного автором дослідження. 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Фільштейна Михайла Володимировича 

«Поліцейські органи Прибалтійських держав - членів Європейського 
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Союзу (Латвія, Литва, Естонія): організація та правове забезпечення 

діяльності в сфері внутрішніх справ» є завершеним науковим дослідженням, 

виконаним на актуальну тему. Загальний аналіз дисертаційного дослідження 

свідчить про самостійність і цілісність проведеного дослідження, його 

актуальність, високий науковий рівень, теоретичне і практичне значення для 

адміністративного права та практичної діяльності Національної поліції 

України. 

Актуальність і новизна, важливість одержаних здобувачем результатів, їх 

обґрунтованість і достовірність, а також практична цінність сформульованих 

положень і висновків в сукупності становлять необхідні підстави для висновку 

про те, що дисертаційна робота «Поліцейські органи Прибалтійських держав 

- членів Європейського Союзу (Латвія, Литва, Естонія): організація та 

правове забезпечення діяльності в сфері внутрішніх справ» відповідає 

вимогам МОН України, які пред'являються до дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук та відповідає пунктам 11, 13 Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор - Фільштейн Михайло 

Володимирович заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

Офіційний опонент: 
кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри адміністративної діяльності 
Національної академії внутрішніх справ 


