вIдгук
офiцiйного опонента - доктора юридичних наук, професора Соболя евгена

Юрiйовича на

дисертацiю Селюкова Вадима Сергiйович
<<Адмiнiстративно-правовi засади
кiнологiчного забезпечення
правоохоронноi дiяльностi в YKpaiHi>, подану на здобуття наукового
ступеня доктора юридичних наук

за

спецiальнiстю

12.00.07

адмiнiстративне право i процес; фiнансове право; iнформацiйне
Актуал bHicTb тем и дисертацiйного дослiдження.

Кiнологiчнi служба в УкраIнi
взаемодiють

-

це система кiнологiчних пцроздiлiв, якi

мiж собою, виконують схожi за сво€ю природою

пiдпорядковуються одним i тим самим принципам.

завдання,

iх правоохоронна дiяльнiсть

здiйснюеться у вiдповiдностi до чинного законодавства i беззаперечно пов'язана

iз

застосуванIuIм службових собак

у

сферi протидii злочинностi та iншими

асоцiальними явищами, Що вiдбраються

у

суспiльствi

i

державi

в

цiлому.

Кiнологи активно застосовують службових собак при oxopoHi державних
об'ектiв,
UU
Uкl'lts, ЛJIЯ
пошуку Та ВИЯВЛеННЯ НаРКОТИЧНИХ РеЧОВин, ДJuI здiЙснення
для ПОШУКУ
здlисненнrl митного
та прикоРдонногО контролЮ,

ДЛЯ

пiдтримання пубЛiчноi безпеки та порядку,

дJUI

пошуку людей та розмiнуванrul мiсцевостi, та багато iншого. Рiзноманiтнi
кiнологiчнi пiдроздiли наявнi в Нацiонаrrьнiй полiцii, Нацiональнiй гвардii,

службi безпеки, .щержавнiй прикордоннiй службi, .щержавнiй службi

iз

надзвичайних ситуацiй, Збройних силах та Щержавнiй кримiнально-виконавчiй
службi УIgаiЪи.
Ще зумОвилО необхiднiсть розробки нового поглибленого дослiдження

кiнологiчного забезпеченнrI правоохоронноi дiяльностi,

ф

4

lld

t,"

ц
t-

lf; tJ
&
ц

l: Ф
t,Ё

lg
lЁ

tЁ

в

якому

систематизовано, комплексно проана-гriзовано та сформульовано HoBi
дефiнiцii,
запропоновано HoBi пiдходи до визначення кiнологiчного забезпечення,
що
дозволяе усвiдомити сугнiсть адмiнiстративно-правових засад кiнологiчного
забезпечення правоохоронноi дiяльностi в YKpaiHi.

саме тому дисертацiйне дослiдження Селюкова В.с. <ддмiнiстративноправовi засадИ кiнологiЧногО забезпеченшI праВоохоронноi дiяльностi в YKpaiHi>
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е не лише актуirльним, апе й вчасним та корисним дJIя розвитку адмiнiстративно-

ПРаВОвОi наУки, оскiльки

ОСОбливостеЙ

в нiЙ

та шляхiв

вирiшуються питання визначеншI сугностi,

удоскон€lлення

адмiнiстративно-правових засад

кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi в УкраiЪi.

МетОдологiчнi засади дослйження свiдчать про належне володiння
дисертантом заг€LгIьними
СИСтемниЙ

пцхЙ щодо

та

спецiальними методами наукового пiзнання,

вирiшення завдань, поставлених

у

роботi. Було

Використано низку методiв, характерних для наукових робiт з юридичних наук:
ГНОСеОлОгiчниЙ метод, логiко-семантичниЙ метод,

метод системного аналiзу,

порiвняльно-правовиЙ метод, системно-структурниЙ метод, тощо. Методи i
ПРИЙОми Доречно використанi дJuI формулюваннrI авторських дефiнiцiй,
ОбфунryваннrI запропонованих висновкiв та рекомендацiй щодо змiн до чинного
законодавства.

Сryпiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв

та

РеКОМендацiЙ, сформульованих у дисертацii, ix достовiрнiсть i новизна.

HayKoBi положенIuI, рекомендацiТ та висновки дослiдження, проведеного
СеЛЮкОвим В.С., е нztлежним чином обЦрунтованими та достовiрними, оскiльки

ОбУмОвленi використаннJIм об'ективних даних про дiяльнiсть органiв державноТ

влади та реirпьниЙ стан речеЙ

у

НаЦiОна-гrЬНого Законодавства,

яке регулюе адмiнiстративно-правовi

суспiльствi, та вiдображають сl^rасниЙ стан

КiНОлОгiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi
ocTaHHix наукових дослiдженнrlх

засади

в УкраiЪi; базуеться

у галузi адмiнiстративного

на

права та процесу,

управлiнrrя, загilпьноi Teopii держави та права; враховують практичнi результати

дiяльностi органiв Нацiональноi полiцii та iнших правоохоронних органiв, якi
дисертант вiдносить до суб'ектiв кiнологiчного забезпечення правоохоронноi
дiяльностi.

наукова новизна одержаних результатiв визначасться
постановкою проблеми,

так i

с)часною

застосуванIUIм вiдповiдного теоретико-

методологiчного апараry та практики реаrriзацii норм чинного адмiнiстративного

законодавства. Робота

е першим монографiчним дослЦженIUIм, в

якому

з

комплексно дослижено сучасну проблему кiнологiчного забезпечення
правоохоронноi дiяльностi в YKpaiHi крiзь призму адмiнiстративно-правового
аспекту, тенденцii формуваннrI оновлених адмiнiстративно-правових
механiзмiв
застосування службових собак у правоохороннi дiяльностi.

з

ypaxyBaHHrIM с)п{асних пiдходiв, наявних

у юридичнiй

науцi,

В.С. формулюс ocHoBHi проблеми, якi вирiшуються дисертацiйнiй
у
працi, та концептуальнi засади Тх розв'язаннrI, а також спрямовуе
одержанi
Селюков

результати на удоскон€rленшI

правових та органiзацiйних форм кiнологiчного
забезпечення правоохоронноТ дiяльностi в YKpaiHi.

Акryальним дJUI под€Lльшоi HayKoBoi розробки е те,
що автор вперше

з'ясрав ознаки, притаманнi суб'ектам кiнологiчного забезпечення
ПРаВООХОРОННОi ДiЯЛЬНОСТi: l) Спiльнiсть мети та
цiлей дiяльностi, якi
вiдобраЖаютЬ еднiстЬ if елементiв i xapaKTepHi
для ycix суб'сктiв;

2) викорИстаннЯ

особливого механiзму досягнення поставленот мети
використання здiбностей службових собак
у рiзноманiтних формах; 3)
наявнiсть взаемозв'язкiв мiж елементами системи суб'сктiв кiнологiчного
забезпечення,
J*vvJДrv
lvllЦД,

llrtu rlРUnбJrxctbUX
проявляеться
що

У

мiжвiдомчiй
МlЖВlДОМЧlИ

наявнiсть чiтко визначеноi компетенцii

правоохоронноi дiяльностi;

5)

у

ВЗа€МОДlt

та

допомозi;
допомозi;

4)
4)

сферi кiнологiчного забезпечення

наявнiсть повноважень щодо прийняття
сферi правоохоронноi дiяльностi, а також

управлiнських рiшень у
безпосередньо можливiсть управлiнського впливу

на

вiдносини щодо

кiнологiчного забезпечення правоохоронноi
функцiт держави; 6) зацiкавленiсть
у розвитКу кiнологiчного забезпечення з метою бiльш ефективноi дiяльностi; 7)
наявнiсть спецiаrrьноi пiдготовки (для суб'ектiв, якi безпосередньо
займаються
кiнологiчною дiялънiстю) (стор. 25-26).
щоведено, Що безпосередньою метою кiнологiчного забезпечення, в
зzlпежностi вiд аспекту трактування його змiсту, е сприяння
власних
повноваженъ iншими суб'ектами правоохоронноi
дiяльностi

органiзацiйною метою

€

реа-гriзацii

i, так би мовити,

створення умов для нiUIежного функцiонування
системи самих кiнологiчних пiдроздiлiв (стор. 62).

заслугову€ на уваг позицiя автора щодо видiлення принципу партнерства
мiж кiнологом i собакою. Сугнiсть його поJUIгае тому,
що дiяльнiсть стас бiльш
у
ефективною, коли кiнолог i собака стають майже одним
цiлим, коли кiнолог i
собака багато часУ проводять pzвoм

такоi вимоги можJIиве в

i

працюють викJIючно puвoM. .ЩосягненIUI
томУ випадку, якщо у Bcix суб'ектiв кiнологiчного

забезпечення виробиться одна спiльна вимога:

собакам проживав

з особою вдома (стор.

1

кiнолог

-

1

собака, i бажано, щоб

83). Щана пропозицiя проглядаеться

неодноразово, що свiдчить про важливiсть if впровадженнrI та
дотриманIUI.

L{iкавим е висновок, що упорядкувати процедурнi питання, пов'язанi зi
списанн,Iм службових собак, якi визначаються непридатними
подалlьшоi

до

служби

i доповнень до наказiв

можливе шляхом внесення змiн

MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни кпро затвердження Iнструкцii щодо застосування економiчноi

класифiкацii видаткiв бюджету та Iнструкцii щодо застосування класифiкацii
кредитуваннrI бюджету> вiд |2.0з.2012 J\b 333 та кПро затвердженнrI
НаЦlОНztЛЬНИХ ПОЛОЖеНЬ (СТаНДаРТiв)

ceKTopi>

вiд|2.10.20l0 Ns 1202 (стор.

Заслуговуе

на увагУ

бухгалтерського облiку

в

державному

100).

позицiя дисертанта,

що бiльшiсть

суб'ектiв

кiнологiчного забезпечення правоохоронноI дiяльностi е державними органами,

що

у бiльшiй своiй

частинi вiдносить кiнологiчне забезпечення до скJIаду
системИ елементiВ державногО механiзму здiйснення правоохоронноI
дiяльностi, а президент, парламент та уряд у ньому посiдають провiднi мiсця.
Отже, злагоджене функцiонування та ефективна дiяльнiсть кожного суб'екта
загальноi компетенцii е запорукою якiсного здiйснення повноважень iншими
суб'сктами кiнологiчного забезпечення (стор, 124).
,ЩостатнЬо обrрунтованим € висновок автора, щодо BHeceHшI змiн до Закону

Украiни кПро Нацiональну полiцiю>

групу спецiальних
пiдтвердЖу€тьсЯ

ще

засобiв

i

в

службових

частинi видiлення

в окрему

особливу

собак та коней. Такий висновок

формулЮванням, яке мiститься в Iнструкцii з органiзацii

кiнологiчного забезпеченIuI в ,Цержавнiй прикордоннiй службi Украiни,
а саме:
(", використання iнспекторiв-кiнологiв iз службовими собаками
для виконання

5

завдань...). В даному випадку кiнологiчне забезпеченнrI розумiеться як дйльнiсть
з використанIuI саме особи кiнолога з собакою, а не само1 собаки. Така позицiя

характерна для

дпсу

тому' що собака розумiсться не як спецзасiб Щпсу,

&

<особливий> засiб, якого майже уособлюють напарником (стор. 142-14з).

Беззаперечним

с

висновок,

Що

використання собак

в

якостi

((психологiчного мотиватора) щодо недопущення протиправнот поведiнки

ефективним способом

iх

використання не тiльки

в

е

установах виконання

покарань. Використовувати службових собак для вчинення психологiчного
впливу на людей у рiзноманiтних ситуацiях е виправданим в дiяльностi

i

нацiональноi полiцii та Нацiональноi гвардiт. Таку пiдставу для застосування
службового собаки як припинення масових заворушень та проявiв груповоi
непокори ув'язнених та засуджених також варто розглядати як перспективу для

розширення правових пiдстав застосування службових собак, адже собаки
бiльш ефективно дiють в зазначенiй ситуацii (стор. 189-190).

!оречним е твердженнrI, що наявнiсть службових собак в кiнологiчних
пiдроздiлах не завжди означае реальну можливiсть ix застосування. По-перше,

це

поясню€ться

в

деяких випадках вiдсугнiстю нормативних пiдстав

застосрання собаки. По-друrе, кiнологiчнi посади обiймають не завжди Ti
особи, якi бажають здiйснювати кiнологiчну дiяльнiсть, а тому iх мотивацiя

на процесi застосування. По-третс, серед великот
кiлькостi подiй, де можливе застосування службового собаки, не завжди
негативно позначаеться

вистачае кiнологiчних розрахункiв. kpiM того, на теперiшнiй час кiлькiсть
службовИх собак, що стояТь на балансах

в рiзних кiнологiчних пiдроздiлах

правоохоронних органiв i якi ре€Lльно можугь реалiзовувати Ti цiлi, що перед
ними ставJUIться, е дуже м€lлою. Бiльше того, з популяризацiсю використання

службових собак кiлькiсть вимог, щодо iх обов'язкового використання
збiльшилася, а реzrльна ефективнiсть та здатнiсть виконувати Ti чи iншi

що
кробочих>>

призвело

до

зниження процентного спiввiдношення

службових собак та просто службових собак (стор. 225).

Обцрунтовано, що засади

нормативного забезпечення (як частина

6

органзацiйно-правових засад проведення змагань кiнологiв) передбачають
ключовi iдеi формування нормативно-правового пiдгрунтя.

l) правову визначенiсть положень,
положеннЯ

з

органiЗацiТ

якi

.Що

них вiднесено:

визначають головнi аспекти та

та проведення змагань; 2) однозначнiсть критерiiв

оцiнювання виступiв учасникiв змагань; 3) обов'язковiсть нормативного
закрiплення заходiв безпеки при проведеннi змагань; 4) максимаJIьну

ycix

з метою

уникненшI прогалин; 5) сфера дii
нормативних докуI!{ентiв ма€ охоплювати ycix суб'ектiв кiнологiчноi дiяльностi.

регламентацiя

MoMeHTiB

(с.259).

також заслуговуе на увагу позицiя автора, що засадами ветеринарного
забезпечення змагань кiнологiв варто вважати науковий пихц до Takoi

дiяльностi, плановiсть

та

системнiсть проведення ветеринарних заходiв,
використання викJIючно якiсних ветеринарних препаратiв та квалiфiкованих

лiкарiВ ветеринарноi медицини. KpiM того, головною проблемою пй час
органiзацii yracTi кiнологiчних розрахункiв у змаганнях е дотримання
карантиНних праВИЛ, У зв'язкУ iз можливiстю поширення захворювань собак,

що найчастiше супроводжують даного роду заходи. Так, визначення вимог
щодо дотримання певноi поведiнки, що забезпечить ветеринарну безпеку
службових собак, а також контроль за дотриманням таких вимог е головною
засадою ветеринарного забезпечення пiд час змагань. Важливо забезпечити
можливiСть отриМаннЯ службовИми собаКами, У разi необхiдностi, ветеринарноi

допомоги. Поряд iз ветеринарним забезпеченням мае здiйснюватися i медичне
забезпечення, яке

в р{овах сучасностi та поширення пандемii COVID-!9,

е

досить актуальним та необхiдним (стор. 263).

Слц

пiдтримати висновок дисертанта, що професiйна вйповiднiсть

обранiй професii кiнолога

визнача€ться

певним перелiком особливих

властивостей людини. В першу чергу, варто звертати
увагу на мотивацiйну
сферу - змiст мотивiв, iх векторне спрямуваншI та piBeHb активностi. Оцiнка

мотивацiйноi скJIадовоi на предмет вiдповiдностi iснуючим вимогам обраноi
професii е кJIючовим етапом вiдбору кандидатiв на службу в кiнологiчнi

пцроздlли рlзних органiв та служб. Варто наголосити на тому, що це можна
вважати найголовнiшою р{овою професii кiнолога. Iндивiду€tJIьна ефективнiсть

дiяльностi такого працiвника безпосередньо залежить вiд мотивацiйних
чинникiв. Вони здатнi компенсувати деякi недолiки та виправити прогurлини

у

знаннях або iнших важливих якостях, однак слабку мотивацiю замiнити не
можливо (с.275).

також викликае зацiкавленiсть аргументування проблемних

питань

племiнноi справи в кiнологiчних пiдроздiлах. Так, процес племiнноi дiяльностi

суб'ектiв кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi потребус
подuLльшого удосконалення та унiфiкацii. З наведеного видно, що органiзацй
розведення собак У пiдроздiлах, якi на даний час входять до скJIаду
MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни, рiзниться. Це не пояснюеться
специфiкою дiяльностi конкретного кiнологiчного пцроздiлу, Ц€ поясню€ться

нехтранняМ чiткогО норматиВногО врегулюВаннЯ на вищому piBHi, piBHi
постанови КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, врегулювання питання органiзацii
дiяльностi у сферi кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi, яке

повинно стати пiдцрунтям

для вiдомчих уtочнюючих положень,

що

вiдображають специфiку дiяльностi кожного окремого вiдомства (стор. 298).

слушними е висновки автора щодо iснрання двох видiв контролю за
санiтарно-гiгiенiчним забезпеченням кiнологiчноi дiяльностi: загальний

(здiйснюсться шJUIхом управлiнського керуючого вIIливу керiвника
кiнологiчного пiдроздiлу на пилеглих) та спецiальний (покгrадаеться на
спецiаrriста ветеринарноi медицини,

а у разi вiдсрностi

TaKoi посади на

ветеринарного лiкаря, який працюе за договором). Також доцiльно зазначено

про необхiднiсть закрiпленrrя

У

вiдомчих нормативно-правових актах, що

регулюють питання кiнологiчноi дiяльностi, обов'язковостi

проведеннrI

диспансеризацii службових собак спецiа-гliстом ветеринарноi медицини частiше
нiж раз на пiвроку (стор. 327).
,щоведено, Що

не варто повнiстю копiювати механiзми кiнологiчного

забезпечентrя закордонних правоохоронних органiв. c1^lacHa

Украiъа здатна

прийшIти викJIючно необхiДнi положення' що стосУеться
даного механiзму. До
них вiднесено такий порядок: 1) викIIючення норми щодо визначення BiKy

собаки пiдставою длtя списаннrI

логiчного порядку оцiнювання
необхiдностi

в

зi

служби; 2) визначеннJI бiльш чiткого та
службових якостей собаки дJuI з'ясування

подальшiй службовiй дiяльностi; 3) впровадженшI механiзму
зzulишення собак на балансах кiнологiчних пцроздiлiв з подальшим
угримання

О:'uО:"ОЛеННЯ ПРОфОРiеНТаЦiЙНИх потреб; 4) заохоченнrI населеншI, а особливо
кlнологlВ до того, щоб вже не службового собаку приймали в
родину; 5) пiльговi
умови угриманшI та годуванIUI дJUI службових собак, якi е власнiстю кiнолога
аJIе на

пiдставi договору використовуються як службовi (с. збg).

Висловленi aBTopcb*i пропозицii

i

рекомендацii,

оптимiзацiю теоретико-прикладних засад, пiдвищення

спрямованi
)ямованl

на

ефективностi

кiнологiчного забезпечення цравоохоронноi дiяльностi в YKpaTHi.
В роботi мiстяться й iншi слушнi висновки, пропозицii i
рекомендацii, якi
буду," цiкавими як науковцям, так i працiвникам правоохоронних органiв.

положення науковоi новизни можуть бути використанi
для проведення
наукових дослiджень, удосконалення законодавства,
що дозволить покращити

практичнУ дiяльнiстЬ щодО кiнологiчного забезпечення правоохоронноi
дйльностi в YKpaiHi.

повнота викладення основних результатiв дисертацii в наукових
фахових виданнях. OcHoBHi теоретичнi висновки та практичнi рекомендацii,
що мlстяться у дисертацii, викладенi в тридцяти восьми публiкацiях, серед

них:

одна монографiя, двадцять п'ять статей наукових виданнях
Украiни та iнших
у
держав, BiciM тез доповiдей i повiдомлень на конференцiях та ceMiHapax, чотири
HayKoBl прац1, що додатково вiдображають HayKoBi
резулътати дисертацiТ.

!исертацiйне дослiдження виконано автором самостiйно, сформульованi
в ньому положення, висновки та пропозицii обцрунтованi на
ocцoBi особистих
дослцжень та практичноi дiяльностi автора. При використанi для аргументацiТ
власних положень i висновкiв напрацювань iнших
)л{ених обов'язково
робились посилання.

Змiст

автореферату йентичний основним положенням дисертацii.
!исертацiя та автореферат оформлено вiдповiдно до вимог моН Украiни.
Встановлюючи значущiсть для науки
проведеного Селюковим

в.с.,

i

практики результатiв дослiдження,
варто вказати, що воно поглиблюс iснуючi

уявлення про суtнiсть та правову природу правовiдносин, якi виникають в
процесi кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi, та може буrи

основою для подшIьших наукових дослiджень з вiдповiдноТ проблематики.
наведенi в роботi пропозицii можугь буги використанi пiд час

змiн

i

розроблення

до

нормативно-правових aKTiB, що регулюють питання
кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi В ykpaiHi, та
доповнень

використовуватись

для

викJIадання дисциплiн <Адмiнiстративне право)),

<Адмiнiстративна дiяльнiсть полiцiТ>) у закJIадах вищоi освiти.

Щискусiйнi положеннЯ дисертаЦiйногО дослiдження. Висока оцiнка
змiсту дисертацiйного дослйження не викJIючас наявнiсть окремих питань, якi
мають дискусiйний характер або потребують додаткового обговорення.
1. На сторiнцi 53 до суб'ектiв,

якi мають специфiчнi цiлi кiнологiчного

забезпечення автором вiднесено пiдроздiли Нацiональноi полiцiт, Збройних сил,

зовнiшньоi розвiдки, Нацiональноi гвардii, .щержавноi служби з надзвичайних
ситуацiй, Щержавноi прикордонноТ служби, Щержавноi
фiскальноi служби,
ЩержавноТ кримiнiшIьно-виконавчоi служби, Служби Безпеки Украiни, а також

менш численнi пцроздiли

у

складi iнших органiв

та

служб. Однак у

ДОСЛiДЖеННi Не ЗНаЙШЛО Вiдображення адмiнiстративно-правове
регулювання

положень

у

сферi кiнологiчного забезпечення таких суб'ектiв як Служба
зовнiшньоi розвiдки Украiни та Служба безпеки Украiни.
.Щисертацiйне
дослiдження тiльки виграло, якщо б було розкрито данi питання.

2.

У

пiдроздiлi 2.1 автор доходить до висновку, Що серед
функцiй
кiнологiчного забезпечення правоохоронноТ дiяльностi можна видiлити
комунiкативну функцiю, яка проявлясться нzrлагодженнi взаемовiдносин мiж
у

yciMa кiнологiчними структурами, взаемодопомозi, що, в свою чергу,
призводить до удосконtшення тих чи iнших
форм та методiв кiнологiчного
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забезпечення. Однак аргуN[ентiв щодо змiсту та необхiдностi взаемодii,
нажаJIь

у цьому роздiлi не

наведено. Отже, залишаеться незрозуN[iлим

чи не

е

комунiкативна функцiя виключно формальною.
з, Ведучи мову про форми пiдготовки службових собак, автор зазначае,
ЩО ОДНiСЮ З НИХ С (ПРОХОДЖення пiдвищення квалiфiкацii iнспектором-

кiнологом зi службовим собакою>> (стор. 2|5). З огляду на таке тлумачення
варто говорити про пiдвищення квалiфiкацii саме кiнолога, а не
собаки.
4. Потребуе аргументацiт висновок автора, що до методiв органiзацiт

роботи службового собаки при аварiйно-рятув€lJIьних

роботах вiднесено:

iмперативний (чiтке керування собакою, вiдсутнiсть хаотичностi в пошуку
та

iнiцiативи собаки), лiберальний (мiнiмальне втручання

в

роботу собаки,

можливе надання допомоги), спонукаючий (собаку наштовхують на початкову
точку, спонукають до початку роботи, а в подальшому вплив зменшуеться

iу

випадкаХ може здiйснюватися додатковий вплив на собаку)
(стор. 267). однак не зрозумiло, вiд чого залежить вибiр того
чи iншого методу
ВИКJIЮЧНИХ

та чи наявна можливiсть нормативного визначення порядку вибору методу
застосування службового собаки при аварiйно-рятув€UIьниих
5,

У пiдроздiлi

переважно

В

кЗакордонний

роботах.

5.1 дисертант ана_гliзуе засади кiнологiчного забезпечення

Сполl"rених Штатах Америки, однак пцроздiл мае назву

досвlд дйльностi суб'ектiв кiнологiчного

забезпечення

правоохоронноi дiяльностi та можливостi його використання в
YKpaiHi>. З
огляду на це варто було б придiлити бiльше
уваги географiчному принципу
пiдбору краiн, аналiз дiяльностi яких варто було б висвiтлити в
дослiдженнi.
зазначене не пливае на позитивну оцiнку виконаноi
роботи, пiдкреслюе if
новаторський характер та скJIаднiсть предмету наукового
дослiдження.

З вищевикJIаденого можна зробити висновок, що дисертацiйне
дослйження

<АдмiнiСтративнО-правовi засади кiнологiчного забезпечення
правоохоронноi
дiяльностi в YKpaiHi> виконане на н€UIежному науково-теоретичному piBHi,

акту,lльною науковою працею,

с

в якiй отримано HoBi науково

висновки, якi вирiшують конкретне наукове завдання,
що

обrрунтованi
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значення для науки алмiнiстративногo права, тобто за свосю
теоретнчним piBHeM i практичною цiннiстю, дocToвipHicTlo i
одерх{аних результатiв повнiстю вiдповiдае вимогам Порядку

наукових ступенiв,
з{rслугOвуе на присудження
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