вIдгук

офiцiйного опонента, доктора юридичних наук, доцента Кобзсвоi Тетяни
Анатолiвни на дисертацiйне дослiдження Селюкова Вадима Сергiйовича
<<Адмiнiстр ативно-пр aBoBi
засади
забезпечення
правоохоронноi дiяльностi в УкраihЬ, подане на здобуття наукового

ступеня доктора юридичних наук

адмiнiстративне право i процес; фiнансове право; iнформацiйне право

спрямованiсть дiяльностi органiв державноi влади на забезпечення новоi

якостi економiчного, соцiального

i

гуманiтарного розвитку краiни

обумовлюеться сучасним етапом розвитку нашот держави, для якого характерна
значна кiлькiсть реформ. iх головною метою с створення дiевого механiзму
забезпечення, захисту та створення н€tлежних
умов для ре€tлiзацii

прав i свобод

людини й громадянина, забезпечення законностi та правопорядку в
державi,
формування якiСно новоГо рiвнЯ вiдносиН мiж дерЖавоЮ (if iнституuiями) i
громадянами. З огляду на вказане прiоритетного значення набувають питання

оптимiзацii системи

та механiзму

публiчного управлiння, упорядкування
дiяльностi суб'ектiв, Що реалiзують публiчно-владнi функцii, дотримання
балансу реалiзацii публiчного iHTepecy та ефективного забезпечення прав i
свобод громадян. Однiсю зi сфер, яка потребуе здiйснення першочергових
KpoKlB У цьому напрям1, с правоохоронна сфера.

Кiнологiчна дiяЛьнiсть, як один iз видiв дiяльностi правоохороннiй
у
сферi, хоча нинi i базуеться на певнiй кiлькостi нормативно визначених
положень, аJIе все ж таки потребус бiльш чiтко законодавчого врегулювання,

яке забезпечуеться шляхом детztльного аналiзу органiзацiйних засад if
здiйснення.

Таким чином, концептуальне осмислення
забезпечення правоохоронноi дiяльностi

F
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системи та if адаптацiт до €вропейського

в

феномена кiнологiчного

умовах трансформацii

правовоТ

спiвтовариства набувае беззаперечноi

akryzl[bнocTi пiд час переформатування нацiональнот правоохороннот системи.
Роботи, присвяченi данiй проблематицi, е цiлком логiчною вiдповiддю на

2

викJIики сьогодення. Отже, можна впевнено стверджувати, що дисертацiя
Селюкова В.С. с своечасною та актуirльною, оскiльки являе собою детаrrьний i

всебiчний аналiз особливостей кiнологiчного забезпечення правоохоронноi
дiяльностi в Украiъi з використаннrIм здобуткiв науки адмiнiстративного права.

про

актуальнiсть обраноi теми свiдчить Те,

що робота

виконана

вlдповlдно до основних цоложень Плану заходiв з виконання Програми
ДiЯЛЬНОСТi Кабiнету MiHicTpiB Украiни та Стратегii стаJIого розвитку кУкраiна

М

2lЗ-р., Концепцii розвитку кiнологiчних служб центрzrльних
органiв виконавчоi влади, дiяльнiсть яких спрямову€ться та координусться
04.03.2015 р.

Кабiнетом MiHicTpiB Украiни через MiHicTpa внутрiшнiх справ, та НацiональноТ

гварлii Украiни

до 2020 РокУ,

затвердженоi HaKzrзoM

мвС

Украiни вiд

442, пунктiв 2, 10, 17 Тематики наукових дослiджень i науковотехнiчних (експеримента-гlьних) розробок на 2о20-2о24 роки, затверджених
24.05.2017 р.

J\Ъ

мвс

Украiни вiд 1l червня 2020 р. JФ 454, пунктiв 1.5, 1.14,з.1,3.3,
4.|, 4.2,8.7, 8.14 Прiоритетних напрямiв наукових дослiджень Харкiвського
наказом

на перiод 2016_2019 poKiB,
схв€LIIених Вченою радою Харкiвського нацiонального
унiверситету
внутрiшнiх справ 2З лютого 2016 р. (протокол J\Ъ 2), а також комплексних
нацiонаЛьногО унiверситетУ внутрiшнiх справ

науково_дослiдних тем Харкiвського нацiонального унiверситету внутрiшнiх

справ: <<ЗаконоТворча

та

законодавча дiяльнiстЬ

В

YKpaiHi> (лержавний

О..:r:uЦiЙНИЙ НОМеР 0113U008l89), <Реалiзацiя

та

удосконirлення

адмlнlстративного законодавства Укратни>> (лержавний ресстрацiйний номер
0113U008197).

Мета дисертацiйного дослiдження полягае у тому, щоб на ocHoBi аналiзу

iснуючиХ наукових пiдходiв,

а

також чинного законодавства Украiни i

практики його реалiзацiI визначити cyTHicTb та особливостi адмiнiстративно-

правових засад кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi
ykpaiHi, а також шляхи ix вдоскон€Lлення. ii
забезпечена
реалiзацiя

в

за рzжунок

постаноВки та послlдоВного вирiшення в роботi низки наукових задач,
розв'язання

яких

У ik

сукупностi, дозволило здобувачевi досягти мети дослiдження та

отримати HoBi науково-обцрунтованi висновки, пропозицiТ та
рекомендацii.

слiд

вiдмiтити, Що,

як

засвiдчус вивчення тексту дисертацiйного

дослiдження, Bci завданнrI роботи виконаннi повно та на належному науковому
piBHi. об'сктом дисертацiйного дослiдженшI с суспiльнi вiдносинИо
Що виникають

пiд час здiйсненrrя кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi в
YKpaiHi, а йогО предметоМ адмiнiстративно-правовi засади кiнологiчного
забезпечення правОохороннОi дiяльнОстi в YKpaiHi. об'ект та предмет
дослiдження

визначеннi правильно, вiдповiдають його MeTi. Структура дисертацii е логiчною,

що дозволило aBTopoBi послiдовно розгJUIнуги ocHoBHi проблемнi питання теми
роботи.

HayKoBi положення та висновки, Що викладенi у роботi мають високий
piBeHb обrрунтованостi, про що свiдчить застосування оптим:UIьних i сучасних

методiв

i

прийомiв наукового пiзнання, серед яких: логiко-семантичний,

порiвняльно-правовий, системно-структурний, формzUIьно-юридичний i метод
системного аналiзу. Посднання цих методiв прийомiв дозволило автору

фунтовно дослiдити теоретичнi

та

i

практичнi аспекти кiнологiчного

забезпечення правоохоронноi дiяльностi в YKpaiHi.

Теоретичне пiдrрунтЯ дисертацiТ становлятЬ вiтчизнянi
HayKoBi працi

у галузi

та

зарубiжнi

фiлософiТ, TeopiT управлiння, загальноI Teopii держави i

права, адмiнiстративного права, публiчного управлiння та адмiнiстрування,
iншиХ правових наук, службовоТ кiнологii, у тому числi зарубiжних
дослiдникiв. Нормативною основою роботи с Конститучiя УкраТни, законодавчi

та

пiдзаконнi нормативно-правовi акти,

що

визначають правовi засади

кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiялъностi.
дослiдження було також використано стандарти

i

У ходi

дисертацiйного

рекомендовану практику

дiяльноСтi спецiальних пiдроздiлiв К-9 правоохоронних органiв Сполучених

ШтатаХ АмерикИ, краiН СвропейСькогО Союзу, нацiональних чентрiв
пiдготовки
rlrлr
uruБки мирO,t,tsорцlв,
миротворцiв, досвlд
досвiд яких щодо органlзацtt
органiзацiТ належного кiнологiчного
забезпечення правоохоронноi дiяльностi може бути використ аний

в

YKpaTHi.

IнформацiйнУ

та емпiричнУ основУ дослiдження

становлять узагiLльнення

практики дiяльностi MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни, MiHicTepcTBa
оборони Украiни та Служби безпеки Украiни, довiдковi видання, соцiологiчнi

матерiаrrи. Позитивним

е й то, що

у

здобувач

використовував особистий досвiд спiлкування

процесi

дослiдження

спiвпрацi iз кlнологlчними

пiдроздiлами рiзних служб.

змiст роботи свiдчить про Те, що вона

с

самостiйним, творчим i

своечасним науковим дослiдженням, виконаним на високому теоретичному та

науково-методологiчному рiвнях. Вирiшення

поставлених задач

ст€Lпо

можливим за рахунок логiчно побудованоi структури роботи. Спостерiгасться
чiтко сформульована теоретична позицiя дисертанта щодо низки проблемних

питань, пов'язаних

з

адмiнiстративно-правовими засадами кiнологiчного

забезпечення правоохоронноi дiяльностi

В

ykpaTHi, яка простежу€ться

за

рахунок формулювання власних лефiнiцiй, критерiiв i класифiкацiй.

Наукова новизна результатiв, одержаних пiд час дослiдження,
зумовлюсться тим, що робота Селюкова в.с. с однiею з перших спроб
КОМПЛеКСнО, З Використанням сучасних методiв пiзнання, урахуванням HoBiTHix

досягнень науки адмiнiстративного права визначити cyTHicTb та особливостi
адмiнiстРативно-Правових засаД кiнологiчного забезпечення правоохоронноТ
дiяльностi в YKpaTHi, що дозволило обrрунтувати низкУ нових концептуаJIьних
положень i висновкiв, надати практичнi рекомендацii з дослiджуваних питань.

у

результатi проведеного дослiдження сформульовано низку нових наукових

положень та висновкiв, запропонованих особисто здобувачем.
Серед вагомих наукових положень, а також рекомендацiй i висновкiв, якi

характеризуються безумовною науковою новизною, теоретичною значимiстю
та мають практичну цiннiсть, слiд зазначити наступнi положення:
- зважаючи на наявнiсть неузгодженостi положень ст. З та п. 2 ч.

|

ст. 27

закону Украiни <про захист тварин вiд жорстокого поводження)) в частинi
поширення дiй вказаного закону на установи MiHicTepcTBa оборони Украiни,

MiHicTePcTBa внутрiшнiХ спраВ Украiни, Нацiональноi полiцii, Служби

5

беЗпеки Украiни, центр€Iльного

органу виконавчоi влади, що реалiзус

ДеРЖаВНУ ПОлiтику у сферi захисту державного кордону, центрального органу

виконавчоi влади, що реалiзуе державну митну полiтику, запропоновано
ВНеСТИ ЗМiНи До ст. 3, якими видалити ч. 2, а сам закон доповнити роздiлом

<особливостi правил утримання, використання та поводження з тваринами у
силових структураu (с. 25);
-УПОРЯДкОВано етапи використання собак
ЗаЛеЖНОСТi

на користь суспiльства

вiд ТоГо чи iншого iсторичного перiоду, зокрема:

ДОiСТОРИчний перiод
ВИКОРИСТОВУВаТи

(l0

-

на

початковий

15 тис. poKiB до н.е.); етап, коли собак починають

В якостi помiчника на полюваннi та вiЙнi (приблизно IV

СТОРiЧЧя лО н.е.); поява вогнепальноi зброТ призводить

ВiДхОДять

в

лругорядний план

в

до того, що собаки

якостi <технiчного)) засобу

(перiод

СеРедньОвiччя); етап значного збiльшення кiлькостi порiд собак, що призводить

ДО ПОЯВИ Таких собак як собаки-компаньЙони, що призводить до початку
ПРОведення змагань
(пОчаток

(Кiнець

та виставок, появи перших в cBiTi кiнологiчних клубiв

- середина XIX столiття); поява перших розшукових собак у полiцii
XIX столiття); етап нових пiдходiв до дресирування на пiдставi

висновкiв I.П. Павлова (початок

XIX

столiття); регресивний етап

РОЗВиТкУ кiнологiТ, якиЙ пов'язаниЙ з пiслявоенним часом (1945

-

в

icTopii

1965 роки);

еТаП ЗарОдження нового напряму використання службових собак-детекторiв

якостi iHcTpyMeHTa для проведення одорологiчноI експертизи (1960-Ti
роки); новiтнiй етап (кiнець

ХХ

столiття

-

початок

XXI столiття)

-

-

в

1980_Ti

(пiдроздiл

1,1,);
- ПОЗИЦiя

Дисертанта щодо змiсry принципу <слiпоi довiри>, яruй поJuIгае у

ТОМУ, ЩО

В СИryацiях, коли собака шукае сховаIIу вибухiвку, чи захищас вiд

НаПаДНИКа

- у Bcix ситуацiях кiнолог

повинен на Bci 100% довiряти свосму собацi.

АДЖе вiдсугнiсть такоi ловiри призведе до того, що застосуваннrI собаки буле
лише формальНим i резУльтативНостi вiД такогО кiнолога можна не чекати.
така впеВненiстЬ у свосмУ псi мае
на службi (с. 82);

Totn

y

бу." присутня у кожного хто застосовус собаку

-акцентовано

увагу на функцiях кiнологiчного

забезпечення

правоохоронноi дiяльностi, серед яких видiлено: правоохоронну, нормотворчу,

забезпечувzulьну, кадрову, органiзацiйно-управлiнську, комунiкативну та
превентивну функцii (с. l 12-

11

3);

- обrрунтовано з науковоi точки зору доцiльнiсть розмежування завдань
кiнологiчноi служби Щержавноi кримiнально-виконавчоi служби. Серед яких

особливоi уваги потребуе органiзацiя технiчного оснащення розплiдникiв, а
також впровадження досягнень науки i технiки В практику Тх дiяльностi.

сучаснiсть не лише вимагас вiд людей бiльш швидких темпiв змiн власнот
професiйноi дiяльностi, в наш час технiчний прогрес досить сильно допомагае
суспiльству здiйснювати ту чи iншу дiяльнiсть (с. 186- 189);
- з'ясовано, що методами пiдготовки службових собак визначено способи

впливу суб'скта пiдготовки (кiнолога або iHcTpyKTopa) на об'ект (спецiаrrьного

службового собаку), що застосовуються кiнологом
вироблення вiдповiдних пошукових навичок

з

пiд час пiдготовки

та

урахуванням спецiалiзацii

службового собаки. Розкрито особливостi використання механiчних
смакозаохочув€Lпьних,

iгрових, комбiнованих

та

оперантних методiв

пiдготовки, окреслено iх як позитивнi, так i негативнi властивостi. Встановлено
сиryацii, коли необхiдне цо€днання вкzваних методiв (с. 26\;

-наведене авторське тлумачення TepMiHy кспецiальна пiдготовка
кiнологiв>, пiд яким варто розумiти процес оволодiння кiнологом
р€lзом iз
собакою специфiчними знаннями для виконання покJIадених на кiнолога
обов'язкiв, удоскон€tлення та розвитку наявних BMiHb з метою пiдвищення
ефективностi оперативно-службовот дiяльностi, а також конкретизацii навичок

та BMiHb щодо виконання вузьконаправлених завдань. До таких завдань
вiднесено пошук загублених людей У MicTi, пошук новот наркотичноi або
вибухонебезпечноi речовини. Тобто оволодiння, так би мовити, новою вузькою
спецiалiзацiсю (с. 282-28З);
-

наголоШено на тому, що викоРистаннЯ сухих KopMiB <Супер-премiум>

класу е бiльш ефективним при годуваннi службових тварин, HaBiTb порiвняннi
у
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iз приготованою iжею, однак витрати на таке годування € значно бiльшими та
пiдiбрати такий корм, який пiдiйде yciM собакам досить складно. Тому варто, в
першу чергу, за фiнансовоi можливостi при годуваннi собак використовувати

cyxi корми високоi якостi, а у разi неможливостi забезпечення якiсним кормом,
краще годувати звичайною приготованою'tжею (с. 305);
-

проаналiзовано перспективнi напрями удосконzlлення адмiнiстративного

законодавства,

яке регламентус органiзацiю кiнологiчного

забезпечення

правоохОронноТ дiяльностi в YKpaTHi. Щанi напрями безпосередньо залежать вiд

тих проблемниХ питань, що нараЗi наявнi майже у Bcix кiнологiчних пiдроздiлах
в YKpaTHi (пiдроздiл 5.2).

okpiM наведених у роботi запропоновано iншi оригiнальнi положення та
висновки.

поряд з позитивною в цiлому оцiнкою дисертацii Селюкова В.с. вважаю
ДОЦiЛЬНИМ ВИСлоВити

критичнi зауваження щодо окремих

if

положень i

висновкiв. .щеякi висновки автора носять здебiльшого описовий характер, Що
ускладнюс iх практичну реалiзацiю. У роботi висловлена низка MipkyBaHb, Що
викJIикають заперечення, хоча caMi по собi вони вiдносяться до дискусiйних
теоретичних та практичних питань:

1. У своему дисертацiйному дослiдженнi автор розглядае

cyTHicTb

правових засад кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi в YKpaiHi
та з'ясоВуе мiсце сереД них адмiнiстратиВно-правОвогО регулювання (пiдроздiл
1.5). На нашу Д}мку, запропонована класифiкацiя нормативно-правових aKTiB,

якi регламентують зазначенi питання, е неповною, оскiльки поза
увагою автора
з€LлишиЛись питання судОвих рiшень та можливостi вiднесення ocTaHHix до
джерел права в цiлому та

у сферi кiнологiчного забезпечення правоохоронноi

дiяльностi зокрема.

2. Розглядаючи питання компетенцii та повноважень Щержавноi служби
укратни з надзвичайних ситуацiй як суб'екта кiнологiчного забезпечення
правоохороннот дiяльностi, дисертант робить висновок про те, що кiнологiчне
забезпечення правоохоронноi дiяльностi в Украiъи, яке ре€Lлiзуеться

вказаною

службою, зосереджено навколо рятувzlльно-пошуковоi дiяльностi кiнологiчних
ПiДРОЗДiлiв. Така дiяльнiсть icToTHo вiдрiзнясться вiд дiяльностi iнших суб'ектiв

кiнологiчного забезпечення правоохоронноI дiяльностi (пiдроздiл 2.3.3). Однак

на користь цього нажzulь у цьому
наведено. Ще обумовлюе необхiднiсть бiльш детальноi

aPryMeHTiB, ЩОДО iстотних вiдмiнностей

ПiДРОЗдiлi

не

арryментацii зазначених висновкiв автора.

3. Задекларованою та недостатньо обrрунтованою виглядае пропозицiя
аВТОРа ЩОДО НеОбхiДностi приЙняття постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
<ПРО КiнОлогiчне забезпечення правоохоронноТ дiяльностi>>, яка
СИСТеМаТИЗаЦii

буд. сприяти

та унiфiкацii iснуючих норм щодо кiнологiчноi дiяльностi ycix

ПРаВООХОРОННих органiв та

iнших служб. Взагалi виникае питання, а чи дiйсно с

такою нагzLпьною потреба в унiфiкацii вказаних норм?

4.

У

пiдроздiлI 2.З.5

<<Роль

Щержавноi митноi слryжби Украiни як суб'екта

КiнОлогiчного забезпеченtul правоохоронноi дiяльностi> дисертантом розглянуто

компетенцiю

та

особливостi здiйснення кiнологiчного

забезпечення

правоохоронноi дiяльностi кiнологiчними пiдроздiлами ,щержавноi митнот
СЛУЖбИ УкраТни. На сторiнцi 175 автор наголошус на тому, що на вiдмiну вiд

технiчних засобiв, BapTicTb

та громiздкiсть яких е досить

ВИКОРИСТаННЯ ДОбре пiдготовлених службових

значними,

собак для виявлення фактiв

незаконного перемiщення наркотичних речовин через митний кордон УкраТни

е

бiль ефеКтивниМ i менШ зzшежним вiд зовнiшнього середовища та обладнання.

якщо зробити приблизнi розрахунки, то використання технiчних засобiв не с
таким коштовним, адже для технiки не мас значення час роботи та il
iнтенсивнiсть. KpiM цього, дiяльнiсть службового собаки також залежить вiд

середовища його застосування, що не можна наводити

застосування собаки

у

порiвняннi

iз

як переваry

для

технiчними засобами виявлення

заборонених предметiв. В даному випадку аргументацiя даноi позицii потребус
доповнень, що забезпечить обrрунтованiсть даного висновку.

5. 5 роздiл

дисертацiйного дослiдження <<шляхи удосконztлення
адмiнiстративно-правових засад кiнологiчного забезпечення правоохоронноТ

9

В YKPaIHi> Не МiСтить жодних статистичних даних, якi могли б
наочно визначати потребу в удосконаленнi кiнологiчного забезпечення

ДiЯЛЬНОСТi

правоохоронноi дiяльностi. Щисертацiйне дослiдження лише вигрztло
б, якщо
дисертант HaBiB бiльше статистичних даних, висвiтлюючи проблемнi питання

кiнологiчного забезпечення правоохоронноi дiяльностi
перспективнi шляхи ix вирiшення.

та

обгрунтовуючи

ВищенаВеденi зауваження мають викJIючно
рекоменДацiйний характер i

жодним чином не знижують достатньо високе теоретичне та практичне

значення рецензованого дисертацiйного дослiдження та загzшьну позитивну
оцiнку роботи.

практичне значення одержаних результатiв полягае

В тому, що

подаJIьшому вони можуть бути використанi
у: науково-дослiднiй сферi

розроблення

та

-

в

в ходi

удосконшIення теоретико-правових питань кiнологiчного

забезпеченнrI правоохоронноi дiяльностi; правотворчостi

-

в процесi науковоi та

правовоi експертизи проектiв законiв та iнших нормативно-правових akTiB з

питань кiнологiчного

забезпечення правоохоронноТ

дiяльностi;

пiдроздiлiв правоохоронних органiв.

OcHoBHi положення

та

висновки дисертацiйного дослiдження було
апробовано шляхом обговорення на науково-практичних конференцiях
рiзних
piBHiB. За резуЛьтатами дослiдження опублiковано тридцяти восьми
наукових

одна монографiя, двадцять п'ять статей у
у тому числi
виданнях, BiciM тез доповiдей на вiтчизняних та мiжнародних
працях,

наукових
науково-

практичних конференцiях. Також слiд звернути
увагу на наявнiсть чотирьох
наукових праць, що додатково вiдображають
результати дослiдження, а
особливо на виданий iнформац iйний довiдник <кiнологiчне забезпечення
дiяльностi пiдроздiлiв Нацiональнот полiцiI>.

на ocHoBi аналiз змiсту дисертацiт та автореферату можна стверджувати
про абсолютну lдентичнiсть змiсту автореферату й основних тез
дисертацiйного

дослiдження. OcHoBHi

висновки та положення роботи

10

сформульованi автором особисто, на ocнoBi власних дослiджень та практичного

лосвiду роботи. Матерiа-гr дослiдження викладено комплексно, логiчно
правильно та послiдовно, що дозволило здобувачу розкрити змiст обраноi теми
дослiдження та у повному обсязi вирiшити поставленi задачi.

таким чином' з вищевикладеного можна зробити висновок,
ДИСеРТаЦiЙНе ДОСЛiДЖеННя кАдмiнiстративно-правовi

Що

засади кiнологiчного

забезпечення правоохоронноi дiяльностi в ykpaTHi>> виконане на належному
науково-теоретичному piBHi, € актуztльною науковою працею, в якiй отримано

HoBi науково обцрунтованi висновки, якi з'ясовують вирiшують конкретне
наукове завдання, що мае icToTHe значення для науки адмiнiстративного права.

За сво€ю актуальнiстю,
достовiрнiстю

теоретичним piBHeM

i

i практичною

цiннiстю,

обцрунтованiстю одержаних результатiв повнiстю вiдповiдас
вимогам Порядку присудження наукових ступенiв, а iT автор Селюков Вадим
-

сергiйович заслуговус на присудження йому наукового ступеня доктора

юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.07

-

адмiнiстративне право

i

процес;

фiнансове право; iнформацiйне право.
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