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Що KoMiTeTy з Щержавних премiй
УкраiЪи в галузi науки i технiки

довIдкл
про творчий внесок претендента на здобуття щорiчноТ премii Президента

УкраТни для молодих вчеIlих 2022 РокУ, директора ПНУ <<Науково-
дослiдний iнститут IIравових та соцiа;rьних наук)>, доктора юридичних

наук, професора Чумака Володимира Валентиновича у розробку
монографiТ <Адмiнiстративно-правовi засади дiяльностi полiцiТ Грузii,

краТн Балтii та Украiни: порiвняльний аналiз>>

N4онографiя Чумака Володимира Валентиновича за темою
<Адмiнiстративно-правовi засади дiяльностi полiцiт Грузii, кратн Балтiт та
украiни: порiвняльний аналiз> с першим комплексним фундаментальним
дослiдженням, у якому розкрито специфiку адмiнiстративно-правових засад
дiяльностi полiцiт Грузiт, краiн Балтii та FIадано rрунтовнi пропозицiт i
рекомендацiТ щодо шляхiв використання позитивного зарубiх<ного досвiду для
удосконалення орr,анiзацiйно-правових засад дiяльностi органiв Нацiональнот
полiцii УкраТни та впровад}кення в YKpaTHi HoBiTHix стандартiв полiцейськоТ
дiяльностi.

робота с одноосiбною науковою працею, авторський внесок - 1оо %.
ТВОРЧИй Внесок автора визначасться новизною дослiдження, а саме:
1) вперше: розкрито змiст завдань полiцiТ (надання полiцейських послуг);

tsизначено вичерпну систему нормативFIо-шравових aKTiB, Lцо регламентують
органiзацiю i функцiонування по;riцiт Грузiт та кратн Балтiт; застосовано
правовий пiдхiд, який забезпечус нормативно-текстуалъну iмплементацiю
поняттЯ (презумПцiя праВоти полiцейськоГо) У межах норм Закону УкраТни
uпро Нацiональну полiцiю>; проведено порiвняльний аналiз правових засад
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застосування примусових заходiв (фiзична сила, спецiальнi засоби. вогнеп€LIIьна
зброя) полiцейськими ГрузiТ, KpaiH БалтiТ та Украiни;

2) удосконалено: пiдхiд щодо розумiння полiцейськоi дiяльностi крiзь
призму реалiзацii концепцiТ <Community Policinp; поняття полiцейського прЪuu,
яке визначено як сукупнiсть правових норм, що регулюють суспiльнi вiдноЪини
у сферi полiцейськоТ дiяльностi, тобто дiяльнЬстi органiв виконавчоi влади
(посадових осiб) та iнших уповноважених на це суб'ектiв, посднаноI з
безпосеРеднiМ вторгненняМ (гласним або негласним) у права та свободи
фiзичних i юридичних осiб; пiдхiд щодо визначення взаемозалежностi превенцiI
та iнтервенцii у дiяльностi полiцiт; класифiкацiю засад правового регулювання
ДеРЖаВНО-СЛУЖбОВИХ ВiДНОСИН У полiцii Грузii та краiЪ Балтii; .Й.r.rу знань
щодо органiзацii пiдготовки полiцейсъких кадрiв у Грузiт та кратнах БалтiI.

практичне значення одержаних результатiв .rоrr".ь. У тому, що
сформулъованi в роботi висновки, пропозицiт та рекомендацii становлятъ як
науково-теоретиЧний, таК i практиЧний iHTepec i можуть бути використанi у:науково-дослiднiЙ сферi яК основа для под€шьших наукових розробоктеоретичних i практичних питанъ адмiнiстративноi дiяльностi Нацi,оналъноТ
полiцii Укратни; сферi правотворчостi - у ходi розробки та внесення змiн i
доtIовнень до нормативно-правових akTiB, якi закрiплюють правовi зааади
дiяльностi НацiонаrrьноТ полiцiТ УкраТни; у правозастосовнiй дiяльностi
впровадження отриманих результатiв сприятиме пiдвищенню ефективностi
практичноi дiяльностi пiдроздiлiв НацiональноТ полiцii Украiни; ocBiTHboMy
процесi -при проведеннi занять з навч€шьних дисциплiн <Адмiнiстративне.rрuuЬi процес>, <АдмiнiСтративна дiяльнiсть полiцii>, <Судовi та правоохороннi
органи Украiни>, <<Захист та дотримання прав i свобод людини в дiяльностi
полiцiТ>, <ОрганiзацiЯ службИ дiльничних офiцерiв полiцii>, <Мiжнародно-
правовi стандарти правоохоронноТ дiяльностi>>, пiдготовцi ocBiTHix .rрЪ.рu*,
навчальних i практичних посiбникiв, пiдручникiв, KypciB лекцiй.

у монографiчному дослiдженнi здiйснено теоретичне узаг€Lльнення й нове
вирiшеннЯ науковоi проблеми визначення специфiки адмiнiстративно-
правових заеад дiялъностi полiцii Грузii, кратн Балтiт, а також формуiювання
rрунтовних пропозицiй та рекомендацiй щодо шляхiв використання позитивного
зарубiжного досвiду для удосконаJIення органiзацiйно-пра"оu"* засаддiялъностi
органiв Нацiональнот полiцiт Украiни та впровадження в ykpaТHi HoBiTHix
стандартiв полiцейськоТ дiяльностi. У результатi проведеного дослiдження
сформульовано низку концептуальних висновкi", .rро.rозицiй i рекомендацiй,
спрямованих на досягнення поставленоТ мети.

КiлъкiстЬ публiкаЦtй затемою роботи - |22. Загальна кiлькiсть посилань на
публiкацii - 174,h-tндекс згiдно з базою даних Google Scholar - 6,
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