
Рішення спеціалізованої вченої ради 

про присудження ступеня доктора філософії 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.032 Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький, прийняла 

рішення про присудження Забожчук Оксані Володимирівні ступеня доктора 

філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право на підставі 

прилюдного захисту дисертації – «Адміністративно-правові засади взаємодії 

Національної поліції України з місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування».  

«16» березня 2023 року. 

 

ЗАБОЖЧУК Оксана Володимирівна, 1985 року народження, 

громадянка України. Освіта вища: у 2007 році закінчила Київський 

національний університет внутрішніх справ: спеціальність «Правознавство», 

кваліфікація юрист.  

З 2015 по теперішній час працює на посаді завідувача сектору правового 

забезпечення Головного управління Національної поліції у Волинській 

області. 

Аспірантка Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова. Дисертацію виконано у Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький. 

Науковий керівник: САМСІН Ігор Леонович, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова. 

Здобувачка має дев’ять наукових публікаціях, із яких: чотири – у наукових 

фахових виданнях України в галузі юридичних наук, одна – в іноземному 

науковому виданні та п’ять – у тезах наукових повідомлень та доповідей, виданих 

за результатами проведення науково-практичних конференцій: 

1. Забожчук О. В. Основні напрями взаємодії місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування з Національною поліцією України. 

Recht der Osteuropäischen Staaten. 2021. № 6. С. 30-37. URL: https://www.uni-

goettingen.de/de/document/download/6ad4286d6f342cf41ec9c2c9688b558b.pdf/ReO

S%2006%20aus%202021.pdf. 

2. Забожчук О. В. Адміністративно-правова характеристика принципів 

взаємодії Національної поліції України з місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 11. С. 409-412. URL: 

http://lsej.org.ua/11_2021/106.pdf. 

3. Забожчук О. В. Поняття та сутність взаємодії Національної поліції України з 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Право 

та державне управління. 2022. № 1. С. 98-103. URL: http://www.pdu-

journal.kpu.zp.ua/archive/1_2022/14.pdf. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2022.1.14. 
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4. Забожчук О. В. Зміст форм взаємодії Національної поліції України з 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

Право і суспільство. 2022. № 3. С. 167-172. Право і суспільство. 2022. № 3. 

С. 167-172. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2022/3_2022/25.pdf. 

DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2022.3.25. 

5. Забожчук О. В., Самсін І. Л. Щодо адміністративно-правового 

забезпечення взаємодії поліції з органами місцевої влади у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Транспортна безпека: правові та організаційні 

аспекти : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Кривий Ріг, 19 листопада 2021 року). Кривий Ріг, 2021.  

C. 69-72. 

6. Забожчук О. В. Деякі питання щодо визначення загальних принципів 

взаємодії поліції з місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування. Актуальні питання адміністративного права та 

процесу : матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених  

(м. Маріуполь, 3 грудня 2021 року). Маріуполь, 2021. С. 112-116. 

7. Забожчук О. В. Окремі аспекти забезпечення прав людини під час 

взаємодії поліції з місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини (м. Київ, 10 

грудня 2021 р.). Київ, 2021. С. 427-429. 

8. Забожчук О. В. Щодо взаємодії поліції з місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в умовах воєнного 

стану. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 41) : 

матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  

(м. Тернопіль, 12-13 травня 2022 р.). Тернопіль, 2022. С. 3-6. 

9. Забожчук О. В. Військово-цивільні адміністрації як тимчасовий 

державний орган, що виконує повноваження, характерні для органів місцевої 

влади : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 

відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 травня 2022 р.). Київ, 2022. 

С. 326-328. 

 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради: 

Рецензентка – докторка юридичних наук, професорка, проректорка з 

наукової роботи Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова Алла Миколаївна ІВАНОВСЬКА. Виступ позитивний із 

зауваженнями: 

«1. Дисертація набула б додаткового змісту, якби авторка у підрозділі 

1.3, надаючи характеристику адміністративно-правового статусу Національної 

поліції України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, висвітлила та розкрила структурні елементи цього статусу.  

2. Доцільно було б узагальнити представлений матеріал та відобразити в 

повному виді розгорнуту авторську наукову позицію стосовно механізму 

адміністративно-правового регулювання взаємодії Національної поліції 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2022/3_2022/25.pdf


України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування.  

3. У наукових джерелах містяться різні думки щодо співвідношення 

термінів «взаємодія» та «координація», які дійсно є близькими за змістом. 

Тому не зовсім зрозумілою є позиція авторки щодо власної участі у 

розмежуванні відповідних термінів або визначенні їх як синонімів». 

 

Рецензентка – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Олена Олександрівна ГАЛУС. Виступ позитивний із зауваженнями: 

«1. У роботі авторка слушно наголошує, що форми є обов’язковим 

елементом взаємодії Національної поліції України, місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та відіграють у ній не 

меншу роль, аніж напрями, принципи, методи тощо. А враховуючи 

різноманітність та, інколи, значну схожість форм взаємодії, до їхнього 

обрання слід підходити з особливою ретельністю, беручи до уваги існуючі з 

цього питання науковий доробок та практичні досягнення. Водночас, 

недостатньо аргументованою вбачається позиція авторки щодо доцільності 

передбачити перелік основних форм взаємодії Національної поліції України, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 

спільній інструкції про порядок взаємодії.  

2. Потребує більш поглибленого вивчення пропозиція авторки щодо 

внесення змін до Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної 

поліції України» та Положення про дисциплінарні комісії в Національній 

поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 07.11.2018 № 893.  

3. Додаткового дослідження потребують і виділені авторкою методи 

взаємодії Національної поліції України, місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування». 

 

Офіційний опонент – доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, ректор Донецького державного університету внутрішніх 

справ, Сергій Сергійович ВІТВІЦЬКИЙ. Виступ позитивний із 

зауваженнями: 

«1. Викликає сумнів обґрунтованість віднесення до результатів першого 

рівня наукової новизни авторського визначення поняття «взаємодія 

Національної поліції України з місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування» (с. 21-22), адже це визначення 

ґрунтується на аналізі загальних положень щодо базової категорії «взаємодія», 

а також адміністративно-правового статусу вищевказаних органів  

2.У наукових джерелах містяться різні думки щодо співвідношення 

термінів «взаємодія» та «координація», які дійсно є близькими за змістом. З 

урахуванням цього, потребує уточнення позиція авторки щодо розмежування 

відповідних термінів або визначення їх як синонімів  



3. Дискусійною є пропозиція дисертантки щодо законодавчого 

встановлення вимоги про створення у структурі виконавчих органів сільської, 

селищної, міської, районної у місті ради структурних підрозділів із взаємодії з 

правоохоронними органами, а також затвердження типового положення про 

такий підрозділ (с. 23). Вбачається, що закріплення такої вимоги дещо 

обмежує ступінь самостійності органів місцевого самоврядування у вирішенні 

питань щодо визначення структури виконавчих органів ради та розподілу 

компетенції між цими органами. 

4. Викликає сумніви пропозиція щодо доцільності розроблення та 

прийняття окремого Закону України «Про військові адміністрації» (с. 22). 

5. Потребує уточнення та додаткової аргументації пропозиція авторки 

щодо внесення змін до Закону України «Про основи національного спротиву» 

та Положення про добровольчі формування територіальних громад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 No 1449 

(с. 22-23, 210-211)». 

 

Офіційний опонент – доктор юридичних наук, професор, проректор 

Одеського державного університету внутрішніх справ Максим Вікторович 

КОРНІЄНКО. Виступ позитивний із зауваженнями: 

«1.У підрозділі 1.1 дисертації авторка досліджує стан наукової 

розробленості питань взаємодії Національної поліції України з місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Однак, в 

тексті дослідження здійснюється аналіз стану наукової розробленості 

досліджуваної проблематики лише у ХХІ ст., при цьому зовсім не торкаючись 

наукових робіт у цій сфері, здійснених у ХХ ст.  

2. Дисертація набула б додаткового змісту, якби авторка у підрозділі 1.3, 

надаючи характеристику адміністративно-правового статусу Національної 

поліції України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, висвітлила та розкрила структурні елементи цього статусу.  

3. Потребує додаткового пояснення пропозиція авторки щодо залучення 

представників органів місцевого самоврядування до проведення оцінки рівня 

довіри населення до Національної поліції та службових розслідувань у 

Національній поліції України.  

4. Підрозділ 3.1 дисертаційного дослідження авторка присвячує досвіду 

взаємодії поліції з місцевими органами влади та органами місцевого 

самоврядування у зарубіжних країнах. Проте, дисертація набула б 

додаткового змісту, якби авторкою було розглянуто та проаналізовано 

міжнародне законодавство у сфері взаємодії зазначених органів».  

 

Голова ради – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, 

завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Олександр Миколайович БУХАНЕВИЧ. Виступ позитивний без зауважень. 

 




