офiцiйного
заслуженого

Сергiйовича

вIдгук

опонента, доктора юридичних наук, професора,

дiяча науки i технiки Украiни Юнiна Олександра
на дисертацiйне дослiдженця Селюкова Вадима

Сергiйовича

засади

iстрати в но- п ра во Bi
кiнологiчного
забезпечення правоохоронноi дiяльностi в YKpaiHi>>, подане на здобуття
<<Ад м i н

наукового ступеня доктора юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.07
адмiнiстративне право i процес; фiнансове право; iнформацiйне право

Акryальнiсть теми дисертацiйного дослiдження. Використання
службових собак кiнологiчними службами с одним iз аспектiв, який пiдвищуе

ефективнiсть дiяльностi правоохоронних органiв

в

YKpaiHi. Нацiональна

полiцiя УкраТни, .Щержавна прикордонна служба УкраiЪи,
,.Щержавноi служби
украiни з надзвичайних сиryацiй та iншi служби та вiдомства ocTaHHiM часом
все бiльше використовують кiнологiчнi розрахунки для
реалiзацii покJIадених
на органи завдань.

Складна соцiально-полiтична ситуацiя, яка сьогоднi скJI€Lлася в Украiнi,
визнача€ курс держави на системнi внутрiшнi проблеми. Одним iз таких

викликiв стае пiдвищення рiвня ефективностi правоохороннот
дiяльностi. В
цьомУ KoHTeKcTi можна вести мову про дiевiсть засобiв, якi використовують
правоохороннi органи в своiй дiяльностi. Зрозумiло, що одним iз таких заходiв
с використання здiбностей та навичок службового собаки за допомогою
кlнолога.

однiею

з

умов ефективного використання службових собак

правоохороннiй дiяльностi
порядку

iз

е чiтке

в

нормативне вреryлювання пiдстав та

застосування, що стае достатньо важливим

i

через специфiку

такого спецiального заходу як собака.

Актуальнiсть дисертацiйноi роботи пiдтверджуеться

i

тим, що вона

гfлrський дврждвни
УНIВЕРСИТЕТ

затвердженого розпорядженнrIм Кабiнеry MiHicTpiB Уrсpаiни вiд 04.03.2015
р.
J\Ъ

21З-р., Концепцii розвиткУ кiнологiчних сlryжб центрЕtльнlD( органiв

виконавчот влади, дiяльнiсть яких спрямовуеться та координуеться Кабiнетом

MiHicTpiB Украiни через MiHicTpa внутрiшнiх справ, та Нацiональноi гвардiI
УIgаiнИ до 2020 РоЦ, затвердЖеноi наказом МВС УкраiЪИ вiд 24.05 .2о|7
М

442, гryнктiВ

2, 10, |7

(експеримент€Lльних)

Тематики наукових дослiджень

i

р.

науково-технiчних

розробок на 2020 -2о24 роки, затверджених наказом

мвС

УкраiЪи вiд 11 червня 2020 р. JФ 454, пунктiв 1.5, 1.14, 3.1, 3.3, 4.|,4.2,8.7, 8.14

прiоритетних напрямiв наукових дослiджень Харкiвського нацiонального
унiверситету внуtрiшнiх справ на перiод 2016_2019 poKiB, схвалених Вченою
радою Харкiвського нацiонального унiверситеry внутрiшнiх справ 23 лпотого

20lб р.

(протокоЛ

М

2), а також комплексних

науково-дослiдних тем

харкiвського нацiонального унiверситеry внутрiшнiх справ: <<законотворча та
законодавча дiяльнiсть В Украiъь (державний реестрацiйний номер
0113U008189), <Реаrriзацiя та УдосконztленIUI адмiнiстративного законодавства
YrgaiHи> (державний реестрацiйний номер

0 1 1 зU008

l97).

Вищенаведене дае пiдстави вважати тему дисертацiйного дослiдження
селюкова В.с. акту€Lльною i такою, що вiдповiдас сьогоднiшнiм потребам
правовоi науки.

обгрунтованiсть

i

достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i
рекомендацiй, сформульованих у дисертацii'. Рацiональна та внутрiшньо
УЗГОДЖеНа СТРУКТУРа ДИСеРТаЦiЙНОГО Дослiдження

свiдчить про високий

ступiнь обrрунтованостi результатiв роботи. Зага-гlьна структура дисертацii в

цiлому

е

послiдовною, логiчною, всебiчною, обrрунтованою об'ектом,
предметом, метою та завданнями дослiдження. .щисертацiя скJIада€ться зi

вступу, п'яти роздiлiв, подiлених на вiсiмнадцять пiдроздiлiв,
дев'ять
пiдпунктiв, висновкiв й списку використаних джерел.

мета дисертацiйного дослiдження полягас в тому, щоб на

ocHoBi

аналiзУ iснуючиХ науковиХ пiдходiв, чинногО законодавства УкраiЪи
визначити cyTHicTb та особливостi адмiнiстративно-правових засад

кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi, а також шляхи ik
удоскон€lлення.

Науково-теоретичне пiдцрунтя дJUI виконаннrI дисертацii становлять
HayKoBi працi фахiвцiв у га-гlузi фiлософii, Teopii
управлiння, заг€UIьноi Teopii

О.О:1""

i

ПРаВа, аДМiНiстративного права, публiчного управлiння та
аДМlНlСТРУВаННЯ, 1НШих правових наук, службовоТ кiнологii,
у тому числi

зарубiжних дослiдникiв. Нормативною основою роботи е Конституцiя
украiни, законодавчi та пiдзаконнi нормативно-правовi акти, що визначають
правовi засади кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi.

дисертацiйного дослiдження

У ходi

було також використано стандарти

рекомендовану практику дiяльностi спецi€шьних

i

пiдроздiлiв к_9

правоохоронних органiв Сполуrених Штатах Америки, краiЪ европейського
СОЮЗУ, НаЦiОНаЛЬнИХ центрiв пiдготовки миротворцiв, досвiд яких щодо
органiзацii належного кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi
може бути використаний в УкраiЪi.

Iнформацiйну та емпiричну основу дослiдженнrl становлять
узагальненнrI
практики дiяльностi MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраiЪи, MiHicTepcTBa
оборони Украiни та Служби безпеки Украiъи, довiдковi видання, соцiологiчнi
матерiали.

ознайомлення

iз

дисертацiйним дослiдженням дае пiдстави для
висновкУ, Що ocHoBHi положення i висновки, якi виносяться автором на

захист, мають вiдповiдний ступiнь науковоi новизни. Пiдгрунтям
обцрунтОваних та достовiрних висновкiв, якi доповнюють iснуючi позицii
науковцiв або по-новому надають вирiшення iснуючих проблем, на мою
думку, е достатня методологiчна, теоретична та iнформацiйна база.

Характеристика змiсry роботи. Змiсту дисертацiйного дослiдження
притаманний досить високий теоретичний i науково-методологiчний piBeHb

вирiшення поставлених завдань. Чiтко виражений теоретичний пiдхiд,
зокрема, вдuLпо сформульованi дефiнiцiТ, класифiкацiI

i

критерii дозволили

аргументовано визначити авторську позицiю щодо багатьох дискусiйних

адмiнiстративно-правових засад кiнологiчного забезпечення

проблем

правоохоронноi дiяльностi в YKpaiHi.

Наукова цовизна одержаних результатiв полягае в тому, що
робота

е

першою спробою комплексно, з використанням сучасних методiв пiзнання,
урахуванням HoBiTHix досягнень науки адмiнiстративного права визначити

cyTHicTb

та особливостi

адмiнiстративно-правових засад кiнологiчного

забезпечення правоохоронноТ дiяльностi в УкраiЪi, що дозволило
обгрунтУватИ низкУ новиХ концептУ€Lльних положень i висновкiв, надати
практичнi рекомендацiт з дослiджуваних питань.

В

результатi проведеного дослiдження сформульовано низку нових
наукових положень та висновкiв. Зокрема, в дисертацiйному дослiдженнi
запропоновано авторську позицiю щодо перелiку ознак застосування
розшукового собаки в дiяльностi кiнологiчних пiдроздiлiв правоохоронних

органiв: застосування собаки з урахуванням його BMiHb та навичок;
ефективнiсть розшуковоi роботи собаки прямо пропорчiйна оперативностi
прибуття на мiсце подii; обов'язкове вмiння собаки вести переслiдування
максим€tльно

довгий промiжок часу; систематичне вiдпрацювання навичок в

рiзних умовах в з€UIежностi вiд мiсця, часу, оточення та iнших обставин;
доцiльнiсть застосування собаки мас визначатися саме кiнологом або його
керiвником; законнiсть застосування собаки як запорука
результативностi в
правоохороннiй дiяльностi; зменшення упередженого ставлення кiнолога до

що

негативного результату дiяльностi собаки,

перешкоджае його

застосуванню (стор. 2б).

Позитивним напрацюванням

в

дисертацii

€

rшасифiкацiя принципiв

кiнологiчного забезпечення правоохоронноТ дiяльностi (пiдроздiл 1.4).
.щисертантом слушно визначено, що мультисистемний характер
кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi мас достатньо
керiвних принципiв для ефективного досягнення поставленоi мети. дле

з наведених у дослiдженнi принципiв
i не знайшли свого вiдображення

варто пiдкреслити, що бiльшiсть
з€Lпишаються

декларативними

нормативно-правових

актах Украiъи. Пропозицiею

для

можливого

покращення ситуацii, яка склЕшIася, варто нормативно закрiпити yci наведенi

i

встановити ix загальнообов'язковiсть для ycix без виключенtUI
суб'ектiв кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi. (стор. 84).
принципи

щiкавими е сформульоване автором визначення (правових засад
кiнологiчного забезпечення), яке завдяки подвiйному
розумiнню змiсту
поняття кiнологiчного забезпечення ма€ досить об'емне, однак достатньо
змiстовне тлумаЧення: сукупнiсть нормативно-правових aKTiB i норм, що в

них мiстяться, якi завдяки своему регуляторному впливу за допомогою
наJIагодженого механiзму адмiнiстративно-правового
реryлювання
здiйснюють вплив на суспiльнi вiдносини у сферi правоохоронноТ
дiяльностi,

i

зокрема,

у сферi

iT кiнологiчного забезпечення. Зважаючи на

змiст дисертацiйного дослiдження визначено, що акту€rльним з€шишаеться
питання унiфiкацii нормативно-правових положень щодо службовоi
кiнологiТ взагалi, додатково до нормативного пiдфунтя окремих вiдомств та
служб (стор. 89-94).

Значну увагу придiлено аналiзу управлiнського впливу керiвництва
MiHicTepcTBa оборони Украiни на органiзацiю дiяльностi кiнологiчних
пiдроздiлiв, що

е пiдrрунтям для

визначення головних засад дiяльностi
Збройних сил у цiй площинi (пiдроздiл 2.З.4).

Автором проаналiзовано структуру Збройних сил УкраТни, в KoHTeKcTi
визначення мiсця кiнологiчноi служби поряд iз iншими службами. Так,
зазначасться, що анапlзуючи завдання та функцii зсу сферi кiнологiчного
у
забезпечення, IlIДРОЗДlЛОМ,
J'lutr5llЕЧСННЯ,
пiiдроздiлом, ДЛЯ ЯКОГО ГОЛОВНИМ ЗаВДаННЯМ е здiйснення
здiйснення

кiнологiчного забезпечення,

с

кiнологiчна служба

зсу, яка

структурно

входить до скJIаду Головного оперативного
управлiння Генерального штабу
зсу i складаеться iз кiнологiчного пiдроздiлу апарату, а також кiнологiчних

пiдроздiлiв у складi вiйськових частин, установ i органiзацiй. (стор. 1б1)
,.Щисертантом аргументовано,

що кiнологiчна служба

ЩержавноТ

кримiнально-виконавчот служби Украiни ма€ достатньо широкий спектр

дiяльносТi, щО вимагае вiд кiноЛогiв здiЙсненнЯ великого обсягу роботи
щодо дресирування та пiдготовки собак. Також до особливостей автор

вiдносить умови постiйного контакту iз засудженими особами, що
призводить до професiйноi деформацii самих кiнологiв, а вiд того i
зниження рiвня пiдготовленостi службових собак (стор. l89).
I_{iкавою с позицiя автора щодо визначення
форм органiзацii

дiяльностi пiд час проведення аварiйно-рятув€lльних

кiнологiчноi

робiт. Вони е рiзними та

в бiльшостi випадкiв за-пежать першочергово вiд типу надзвичайноi ситуацii.

основною формою здiйснення дiяльностi собаками-рятув€UIьниками

е пошук

людей або трупiв по запаховому слiду. Однак, форми застосування собак та

методи впливу

на нього все Ж таки рiзнять

В

за_пежностi

вiд

типу

надзвичайноi ситуацii абО катастрОфи рiзняться. Так, у випадку задiяння
кtнологiчних розрахункiв пiд час аварiйно-рятув€rльних робiт при
руйнуваннi
булинкiв та споруд кiнолог пускае собаку на <вiльний пошук>>, керуючи
собакою лише в тому випадку, якщо BiH не може знайти з€lлишки

залишае

не

запаху, або

вiдпрацьованi дiлянки. Керування собакою здiйснюсться

викJIючно голосом без механiчного впливу на нього та його переслiдування
(стор. 250).

.Щисертантом )ваг€Lльнено принципи

утримання

та

догляду за

собаками, дотримання яких пiдвищить ефективнiсть дiяльностi самого
собакИ та призведе дО покращеннЯ результатiВ пiдроздiлу
у сферi

правоохОронноi дiяльностi. Так визначено, що нормативна визначенiсть;
ветеринарне супроводження дiяльностi; першочерговiсть забезпечення

здоров'я та працездатностi тварин; обов'язковiсть перiодичного контролю
за станом здоров'я собак; використання якiсноi продукцii, iнвентарю
для

догляду за собаками; особиста вiдповiдальнiсть; пiдтримка та допомога е
головними принципами утримання та догляду за службовими собаками.
(cTop.310-3l1).
обrрунтовано, що аналiз закордонного досвiду дiяльностi кiнологiчних
пiдроздiлiв та команд свiдчить про першочергове значення для пiдвищення

ефективностi

i

зниження випадкiв притягнення до вiдповiдальностi мають
сувора слухнянiсть i контроль. L{e пiдтверДжуеться арryментом, що Bci
полiцейськi патрульнi собаки навченi поведiнцi покори як на повiдку, так i
без нього для повного контролю за ix поведiнкою. Тактичне дресирування
дозволяе полiцейСьким-кiнологаМ максим€шьно

будiвлi,

контролювати процес обшуку

очищення примiщення, арешту

ворожон€Lлаштованими

i

спiлкування

з

людьми (стор. зз2). Тобто визначення автором

важливостi контролю за поведiнкою собаки е вкрай важливим в KoHTeKcTi
того, що собака е живим органiзмом та не може постiйно працювати в одному
режимi та здiйснювати виключно необхiднi безпечнi дii.

Визначено, що собака не
НаЛеЖНИМ ЧИНОМ,

BiH

е

iHcTpyMeHToM,

який завжди спрацьовуе

ПОСТiЙНО потребуе тренувань

та спiлкування. Чим

бiльше часу кiнолог проводить iз собакою, тим кращий зв'язок мiж ними
налагоджуеться, тим краще собака розумiс людину i тим ефективнiше
реаryс
на його команди (стор. з70). З огляду на це автором пропонуеться перегJUIнуди
умови використанrul на с.гryжбi кiнологами власнlD( службових собак.

На схвалення заслуговуе й цiла низка iнших положень дисертацiТ.
Поряд з позитивною в цiлому оцiнкою дисертацii Селюкова Вадима

сергiйовича, вважаю доцiльним висловити критичнi зауваження щодо
окремих'ii положень i висновкiв. ,Щеякi висновки автора носять здебiльшого

описовий характер, Що уtруднюе

ik

практичну реаrriзацiю.

У

роботi

висловлена низка MipkyBaHb, Що викликають заперечення, хоча caMi по собi
вони е дискусiйними.

1. Наукова новизна роботи е беззаперечною через Т€, що такий
спецiальний засiб як службовий собака в koнTekcTi адмiнiстративно-правових
засад його використання наразi майже не дослiджений. Зрозумiлим е те,
що

службовиЙ собака

це та тварина, яка використовуються практичними
пiдроздiламИ правоохОронниХ органiВ длЯ реалiзацii поклаДених на
цi
пiдроздiли завдань. Однак,

у

TeKcTi дослiдження авторського визначення

поняття <службовий собакa>

не

знайшло свого вiдображення. його

вlдсутнlстЬ призводить до виникнення рiзних тлумачень даного TepMiHy.
Хоча iз самого змiстУ читачевi можливо зробити висновок про визначеннrI
даногО TepMiHy, бiльш вд€rлим було б його розкриття в рамках дослiдження.

2.

У пiдпунктi 2.з.4. дисертацiйного дослiдження автор стверджу€, що

<адмiнiстративно-правовi повноваження MiHicTepcTBa оборони Украiни
у
сферi кiнологiчноТ дiяльностi е досить широкими з огляду на Ti завдання, якi
стоятЬ переД ним. Однак, важкО говорити, Що саме дiяльнiсть MiHicTepcTBa

оборони УкраТни €

дiяльностi

визнаЧЕUIьноЮ

Зсу. Така

дiяльнiсть

а томУ на piBHi

направленою,

в

KoHTeKcTi кiнологiчного забезпечення

с

досить специфiчною

та

вузько

MiHicTepcTBa дана дiяльнiсть майже не

визначаеться, про що свiдчать Ti нормативно-правовi акти,

якi визначають

процедурнi питання, пов'язанi з дiяльнiстю кiнологiчних пiдроздiлiв лавах
у
ЗСУ) (стор. 159-160). З огляду на викладене з€шишасться незрозумiлим, якi
саме нормативно-правовi акти ст€Lпи пiдrрунтям для з€вначених

висновкiв.

3. Погодж5rючись iз актуальнiстю перiодизацii процесу становлення
службовОi кiнолОгii здiйСненоi автороМ

у

пiдроздiлi 1.1, потребуе бiльш

ретельного дослiдження перiод .Щругоi свiтовоi вiйни та пiслявоеннi роки.

Адже цей час змiнив вектори розвиткУ держави, оновлення цiлей та
завдань рiзних служб. На мiжнародному piBHi все бiльшого значення
набувае забезпечення прав людини пiд час правоохоронноТ дiяльностi, а в

томУ числi

i В

процесi кiнологiЧногО забезпечення правоохоронноi

дiяльностi. Так варто розглянути даний етап з огляду виникнення нових
фор, використання службових собак та методiв iх пiдготовки.

4. У

забезпечення

повноваження,

другому роздiлi дослiдження <Суб'скти кiнологiчного
правоохоронноi дiяльностi в ykpaiHi> проаналiзовано
функцii, особливостi дiяльностi, завдання та способи

використання службових собак для здiйснення правоохоронних
функцiй. У
роботi викорисТовуетьсЯ TepMiH <суб'скТ кiнологiЧного забезпечення)), однак

у TekcTi авторське бачення даного поняття не знайшло свого вiдображення.
L{e може породжУвати певнi непорозУмiння змiстУ 2 роздiлу та

дисертацiйного дослiдження в цiлому.

5. ПРИ дОслiдженнi зарубiжного досвiду кiнологiчного

забезпечення

ПРаВООХоронноi дiяльностi та визначення можливостеЙ Його використання в
YKpaTHi (пiдроздiл 5.1) дисертанту лочiльно було б зосередити свою увагу на
ОСОбЛИвОстях

е

суб'ектiв кiнологiчного забезпечення, для яких така дiяльнiсть

ПРеВ€LЛЮЮчОЮ,

Та особливостеЙ

i

можливостеЙ створення вiдповiдних

органiв в YKpaiHi.

6.

У

ПiдрОздiлi 5.2 автор наголошуе на декiлькох напрямках розвитку

КiнОлогiчного забезпечення, серед яких видiляе науково-методичний;
ОРганiзацtЙниЙ; матерiа-гrьно-технiчний; кадровий; нормативно-правовий;
МОТИВацiЙниЙ.

З

огляду на важливiсть науковоТ розробки проблемних

ПиТанЬ пiдготовки службових собак до виконання практичних завдань, варто

бУЛО бiльше уваги придiлити саме питанню науково-методичного
УДОСКОн€rлення

та пiдготувати реальнi пропозицiТ щодо удоскон€lлення

цього

напрямку.

ВОднОчас наведенi спiрнi точки зору

i

висловленi зауваження не

ВПливають на заг€rльну позитивну оцiнку дисертацiI, яка носить самостiйний
i творчий характер, мас наукову i практичну uiHHicTb. Наявнiсть дискусiйних

питань, насамперед, характеризу€
Та ВЛаСНиЙ пiдхiд до

ii

складнiсть

розгJIяду дисертантом.

i

новизна дослiджуваноi теми

В дослiдженi автору

вдirлося

досягти його мети.

Практичне 3начення одержаних результатiв. Наведенi в дисертацii
Положення можуть буги застосованi не тiльки в науково-дослiднiй сферi
як основа для под€Lльшого

розроблення теоретико-правових питань

Кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi

в

YKpaiHi та у

пiд час пiдготовки Й уtочнення низки законодавчих та
пiдзаконних aKTiB щодо кiнологiчного забезпечення правоохоронноi
ПРаВОТВорчостi

дiяльностi, а також i у навч€Lпьному

процесi.

Оцiнка оформлення дисертацii та змiсту автореферату. Автореферат
ДИСеРТацiI вiдповiдае

ii

змiсту та повнiстю вiдобража€

ocHoBHi положення

i

результати дослiдження. Щисертацiю

та

автореферат оформлено

вiдповiдно до встановлених MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи вимог.

Аналiз тексту дисертацii дозволяе вiдмiтити, Що автором здiйснено
комплексне вивчення, теоретичний аналiз, осмислення та

доктринЕlльних iдей

та

розгляд

црактичних аспектiв адмiнiстративно-правових

аспектiв кiнологiчного забезпечення правоохоронноТ дiяльностi в YKpaiHi з

наступним обгрунтуванням теоретичних положень
рекомендацiй щодо напрямкiв

i

перспектив

ix

Використання належноi методологiчноi

i

формулюванням

подЕLльшого удоскон€UIення.
та

iнформацiйноi основ

дисертацiйного дослiдження дозволило отримати HoBi науково обцрунтованi
результати, якi мають теоретичне

i практичне

значення дJuI вдоскон€lJIення

адмiнiстративно-правових засад кiнологiчного забезпечення правоохоронноi
дiяльностi в УкраiЪi.

Повнота висвiтлення результатiв дослiдження. HayKoBi положення,
висновки i рекомендацiт, сформульованi В дисертацii, викладено в
тридцяти восьми наукових працях, серед яких одноосiбна монографiя,
двадцять п'ють статей, опублiкованих

у

наукових виданнях Украiъи та

наукових перiодичних виданнях iнших держав, BiciM тез наукових
повiдомлень на науково-практичних конференцiях, ceMiHapax, круглих

столах

та

чотирьох iнших опублiкованих працях,

якi

додатково

вiдображають HaykoBi результати дисертацii.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Усе викладене дае пiдставу для висновку про Те, що

дисертацiйне

дослiдження <Адмiнiстративно-правовi засади кiнологiчного забезпечення
правоохороннот дiяльностi в Украiъi> виконане на належному науковотеоретичному piBHi, е завершеною працею, в якiй отримано HoBi науково
обrрунтованi результати, що вирiшують конкретну наукову проблему, яка мае

суттсве значення для науки адмiнiстративного права тобто

за

свосю

актуztльнiстю, новизною постановки та вирiшенням дослiджених проблем,
теоретичним piBHeM i практичною кориснiстю, достовiрнiстю та

r
обlрунтовапiстю одержап!rх результатiв ловнiстю вiдповiдае
Порядку присуд}кеr{ня !{аукових сryпенiв,
Сергiйович

-

а ii
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автор Селюков Валим
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