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На ДИСеРТаЦiЮ КРаВчУк Мар'яни Юрiiвни на тему <Адмiнiстративно_
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СПеЦiаЛЬНiСТЮ 12.00.07 - адмiнiстративне право i процес; фiнансове право;

iнформацiйне право

Актуальнiсть дисертацiйноi роботи та iT зв'язок з науковою тематикою
сьогоднi, внаслiдок розвитку сучасних бiотехнологiй та появою синтетичноi

бiологii класичнi форми тероризму зазнають квалiфiкацiйних змiн, змiщуючи

акценти на бiологiчний напрямок, Що е бiльш об'емним за масштабами та

становить значно суттевiшу загрозу, в порiвняннi з iншими засобами масового

ураження з огляду на потенцiал ураrкеFIня цiлi. Зниження BapTocTi та доступнiсть
технологiй створюе ситуацirо у cBiTi, ксlли вiдкриваеться доступ до генеруваtIня

бiологiчних агентiв та токсинiв tIe JIиIIе в спецiальних лабораторiях високоi.о

рiвня ceкpeTнocTi, але i в пiдпiльних закладах, з огляду на доступнiсть iнформацii

гIро штами небезпечних BipyciB в гIросторах IHTepHeTy. Загроза розповсюдження
iнфекцiйних речовин на людей, тварин, рослин та iнший бiосвiт стае наразi

черговим викликом для людства, як бiологiчного виду.

Бiологiчна безпека, протидiя бiотероризму е невiд'емною складовоIо

ý , а|начiональноi безпеки, проте буль-якi вказiвки стосовно питань щодо небезпеки

Е, ý|*l[..*"О.еННОГО, 
У Тому числi ядерного та бiологiчного тероризму; впливу

ý Ня*lJ[ЛКiЛЛИВИХ 
ГенеТичних ефектiв у популяцiях живих органiзмiв, генетично

lýfiý |ý|rir.r"' 
ОРганiзмiв, бiотехнологiй тощо, на жаль, вiдсутнi.Така стiйка

l* l,i #чfенденцiя актуалiзуе дослiдження протидii бiотероризму, шляхом установлення1_o ъ .-i llз filils ll
|,а _ lli9____J
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чинному

аНТИТеРОРИСтичноМу вiтчизняному законодавствi з метою розробки науково

ОбГРУнтоВаних, конструктивних i збалансованих зi свiтовим досвiдом

цропозицiй щодо удоскон€tлення такоТ протидii.

,.ЩО того ж, фрагментарнiсть розгляду теоретичних та практичних питань

ОЗНаЧеНОТ проблематики, формування та запровадження суперечливого

анТиТерористичного законодавства, недостатньо ефективна практика боротьби

З бiологiчним тероризмом та пошук шляхiв реалiзацii належного

аДМiнiстративно-правового забезпечення протидii бiотероризму свiдчать про

акту€tльнiсть та своечаснiсть теми дисертацii.

Щисертацiйна робота виконана у межах планових науково-дослiдних

Робiт Юридичного факультету Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i

ПРИРОДОКОРиСТУВання Украiни та безпосередньо пов'язана з адмiнiстративно-

ПРаВОВиМи аспектами НДР <Органiзацiйно-правовi засади рацiонального

Використання та охорони природних pecypciB> (номер державноi ресстрацii
011sUOOз454).

Сryпiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у лисертацii
ОбrРУнтОванiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй дисертацii

базуеться на використаннi творчого потенцiалу вiтчизняних i зарубiжних

учених даного профiлю.

Об'СКт Та предмет дослiдження не викликають суттевих зауважень. Так,

Об'еКТОМ ДослiДження виступають суспiльнi вiдносини в сферi адмiнiстративно-

правового забезпечення протидiТ бiотероризму.

ПРеДМеТОМ Дисертацiйноi роботи с адмiнiстративно-правове забезпечення

протидii бiотероризму в YKpaiHi.

МеТОДОЛОгiчною основою дисертацiйноi роботи стщIи заг€Lльнонауковi та

спецiально-правовi методи наукового пiзнання. Зокрема, у процесi наукового

ДОСЛiДЖеННя бУли застосованi TaKi методи: iсторико-правовий, формально-

ЛОГiЧНИЙ, форr€Lльно-юридичний, фiлософсько-дiалектичний, системний,



структурно-функцiональний, моделювання, метод аналiзу та синтезу, правове

прогнозування, метод порiвняльного правового дослiдження.

науковий апарат рецензованоi науковоi роботи та ii автореферату е

ДОСТаТНЬО ВИСОКИМ, МаТеРiаЛ ВИКЛаДено логiчно, чiтко, доступно, послiдовно i
юридично грамотно. Позицiт, якi вiдстоюе авторка, фунтуються на досягненнях
сучасногО адмiнiстРативногО права, екологiчного права, а також правових

аспектах бiотехнологiй, бiотехнологiчноi дiяльностi, бiобезпеки, бiоетики,
генноi iнженерii. Власнi Думки, висновки, пропозицii Кравчук М. Ю.
пiдтверджус фактами, критичним ана.пiзом чинного законодавства, а також
висловлених позицiй фахiвцiв даноi галузi.

щостовiрнiсть та наукова новизна положень i результатiв, одеря(аних

особисто здобувачем

Одержанi у процесi наукового дослiдження результати е достовiрними.
викладенi у дисертацiйнiй роботi Кравчук м. ю. теоретико-правовi положення

достатньою мiрою науково обгрунтованi. Вони враховують значний обсяг
опрацьованих джерел, в тому числi нацiональнi нормативно-правовi акти щодо
забезпечення проТидii бiолОгiчному тероризму в YKpaiHi.

щисертантка У дослiдженнi сформулювала теоретичнi висновки

обцрунryвала практичнi рекомендацii, якi мiстять елементи новизни
концептУ€Lпьно розв'язують проблемУ пiдвищення ефективностi боротьби з

ОЗбРОЮВаЛаСЬ i ПРОДОВЖУе озброюватись yciMa необхiдними засобами, не

завжди законними i гуманними, з цiллю захисту чи нападу. йдarra" про

розроблення, наявнiсть i використання бiологiчноi та токсичноi зброi,
спрямованоi на знищення людей, тварин i рослин, а також руйнацiю iнших
видiв життя, отруення атмосфери, водних pecypciB, продуктiв харчування,
тощо; - сформовано перелiк причин, якi можуть безпосередньо чи
опосередковано впливати на зростання рiвня бiотерористичних за|роз, зокрема:

та

i

под€tльше загострення вiйськового протистояння на Сходi Украiни, що може
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супроводжуватися ростом рiзних видiв aKTiB терористичноi спрямованостi;

об'еднання суб'сктiв протиправноi суспiльно-економiчноi дiяльностi з

корумпованими представниками державного апарату управлiння та iхHc

прагнення до полiтичноТ влади, що сприяс переходу рiзних видiв тероризму до

засобiв впливу у полiтичнiй сферi з метою зростання рiвня поширення сфер

власного впливу; постiйне вiдставання державного (адмiнiстративного)

контролю за сферою протиправноi дiяльностi через нен€rлежну пiдготовку

явище матерiального cBiTy, прояви якого людство вiдчувае протягом ycici своеi

icTopiT; - обrрунтовано, що лефiнiцiя <бiонебезпечнi види дiяльностi> TicHo

пов'язана з проблемою розробки, вироблення, накопичення, передачi iншим та

зберiгання мiкробiологiчних та iнших бiологiчних агентiв або токсинiв; -
визначено перелiк соцiальних та правових наслiдкiв реалiзацiТ бiозагроз в

аспектi означення мети спричинити загибель, захворювання чи iнше

неповноцiнне функцiонування людеЙ, тварин, рослин або зараження довкiлля

Тощо.

Важливим здобутком науковоТ новизни е пояснення Кравчук М. Ю. щодо

ВжиВаНня TepMiHy <протидiя> у випадку iз застосуванням адмiнiстративно-

ПраВоВих заходiв. Зокрема, згiдно з авторською позицiею, вiдносно

бiотероризму <протидiя> характеризусться запобiжно-профiлактичною

оЗнакою, спрямованою на усунення соцiальних, полiтичних i економiчних

чинникiв, сприятливих для здiЙснення суспiльно-небезпечноi дiяльностi

ТеРОРиСтiв. Водночас для поняття <боротьба> характерна конкретна

направленiсть на неЙтралiзацiю бiотероризму (стор.277 дисертацiТ). Тому

питання про

державних

ВИКОРИСТаННя TepMiHy <боротьба)) для iнтергlретацii дiЙ проти бiотероризму як

вкраЙ небезпечного антисоцi€Lпьного явища будa не комплексним.

Мають високий piBeHb арryменти на користь висновку, що _

правову характеристику управлiнських функцiй представникiв

органiв, i, вiдповiдно, про iiHc правове закрiплення, не е абстрактно-
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теоретичним, а безпосередньо практичним. Як справедливо наголоШУС

дисертантка, таке розумiння веде до вдоскон€lлення Тх правового стаТУсУ,

результативностi виконання приписiв закону (стор. 265 дисертацii).

На наш погляд, здобувачка цiлком слушно зазначае, що запровадження

адмiнiстративно-правового режиму надзвичайноi екологiчноТ ситуацii, як

iHcTpyMeHTy протидiI бiотероризму, дозволяе застосувати ряд захОдiВ,

спрямованих на припинення проявiв бiологiчного тероризму, ВияВЛеННя

причетних осiб до вкчваного дiяння, здiйснення щодо них оперативно-слiДчих

заходiв, зупинення поширення бiологiчноI загрози на вiдповiднiй теритОРii,

боротьбу з iснуючими наслiдками та запобiгання поширенню небезпечних

штамiв та епiдемiй в майбутньому (стор.319 дисертацiТ).Однак, при цьому

авторка наголошус на вторинностi значення адмiнiстративно-правового режиМу

щодо протидii бiологiчному тероризму, адже його запровадження вже е

наслiдком вчинення бiотерористичного акту. Первинну роль, щодо протидii

проявам бiологiчного тероризму вiдiграють заходи запобiгання, попередження

та профiлактики вказаного явища (стор. З35 дисертацiТ).

Очевидним досягненням е rрунтовна праця над удосконаJIенням системи

розробки та вжиття ефективних заходiв з недопущення рiзних проявiв

фiнансування бiотероризму. Зокрема важливим моментом процесiфiнансування бiотероризму. Зокрема важливим моментом у цьому процесl

авторка визнача€ боротьбу з таким фiнансуванням шляхом переслiдування та

покарання осiб, що його вчиняють (стор. 357 дисертацiТ). ,Що того ж

цього питання здiйснюсться дисертанткою на пiдставi аналiзу

документiв, якi визначають наг€rльну необхiднiсть змiцнювати

спiвробiтництво у справi розробки та вжиття ефективних

недопущення рiзних проявiв фiнансування тероризму.

Значимiсть результатiв дослiдження для науки та практики,

рекомендацiТ щодо ix використання

Результати дисертацiйного дослiдження Кравчук М. Ю. с вагомим

внеском у науку адмiнiстративного права, що полягае у формуваннi теоретико-

дослiдження

мiжнародних

мiждержавне

заходiв iз

правового пiдrрунтя для пiдвищення ефективностi адмiнiстративно-правового



забезпечення протидii бiотероризму в YKpaiHi. Положення, якi викладенi в

дисертацii та виносяться на захист, отриманi авторкою

науковоi роботи мають повнiстю самостiйний характер.

HayKoBi положення та рекомендацii, отриманi в результатi дослiдження у

виглядi практичних пропозицiй, можуть бути використанi для розроблення

нормативно-правових aKTiB, направлених на вреryлювання вiдносин у сферi

протидii бiотероризму; для зростання ефективностi дiяльностi суб'сктiв, що

здiйснюють боротьбу з бiотероризмом; для пода_пьшого розвитку науки

адмiнiстративного, екологiчного права, права природокористування в частинi

наукових розробок, спрямованих на вдоскон€Lлення механiзму практичноi

протидii можливим загрозам бiотерористичноi дiяльностi з боку вищих органiв

державноi влади; з метою викладання навчапьних KypciB <Екологiчне право),

<Адмiнiстративне право>, <Право природокористування)), <Мiжнародне

публiчне право)), а також пiд час пiдготовки iх навч€Lпьно-методичного

забезпечення: пiдручникiв, навчuLпьних посiбникiв, KypciB лекцiй, методичних

розробок. Акти впровадження включенi в додатки дисертацii.

Особистий внесок здобувача

OcHoBHi положення та результати дослiдження вiдображенi у З4

наукових публiкацiях, з-помiж яких одноосiбна монографiя, 19 статей - у

журналах, вiднесених МОН УкраТни до перелiку наукових фахових видань з

юридичних наук, 4 cTaTTi - у зарубiжних юридичних наукових перiодичних

виданнях, l0 тез наукових повiдомлень на науково-практичних конференцiях,

ceMiHapax, круглих столах.

Апробацiя матерiалiв дисертацii е достатньою. Зокрема, ocHoBHi

всеукраiнських та мiжнародних

положення дисертацiйноi роботи оприлюднено в доповiдях на таких

науково-практичних конференцiях:

Мiжнародна науково-практична конференцiя <Актуальнi питання економiки,

фiнансiв, облiку, менеджменту та права: теорiя i практика>> (м. Полтава, 2

сергIня 2019 р.); Мiжнародна науково-практична конференцiя кПроблеми та

особисто. Висновки

стан дотримання i захисту прав людини в YKpaTHiu (r. Львiв, |6-|7 серпня 20|9



р.); Мiжнародна науково-практична конференцiя <Права та обов'язки людини у

сучасному cBiTi>> (м. Одеса, УкраiЪа, 8-9 листопада 2019 р.); Мiжнародна

науково-практична конференцiя rrПравовi системи суспiльства: сучаснi

проблеми та перспективи розвитку) (м. Львiв, 15-16 листопада 2019 р.);

Мiжнародна науково-практична конференцiя <Сучаснi погляди на актуа-гrьнi

питання правових наук) (м. Запорiжжя, 22-23 листопада 2019 р.); Мiжнародна

науково-практична конференцiя <HoBiTHi тенденцii cyracHoi юридичноi науки>

( м. .Щнiпро, 6-7 грудня 2019 р.); Мiжнародна науково-практична конференцiя

<Теоретичнi та практичнi

вiдносин> (м. XapKiB, 17-18 сiчня 2020 р.); Мiжнародна науково-практична

проблеми правового регулювання суспiльних

конференцiя <Реформування нацiонмьного та мiжнародного права:

перспективи та прiоритети> (м. Одеса, 17-18 сiчня 2020 р.); Мiжнародна

науково-практична конференцiя <Актуальнi проблеми реформування системи

законодавства Украiню> (м. Запорiжжя, 24-25 сiчня 2020 р.); Мiжнародна

науково-практична конференцiя кПраво i держава: проблеми розвитку та

взаемодii у XXI ст.> (м. Запорiжжя,24-25 сiчня 2020 р.).

Змiст тексту роботи вiдповiдае змiстовi опублiкованих наукових праць за

темою дослiдження, а також наведенiй загальнiй характеристицi дисертацii та

викладанню fi основного змiсту й висновкiв у авторефератi. Вiдповiдно,

вк€lзуемо на Тх iдентичнiсть. Структура дисертацii побулована згiдно з логiкою

викJIадання матерiалу i завершуеться чiтко сформульованими висновками.

Щискусiйнi положення та зауваження щодо змiсту роботи

Водночас поряд iз зазначеними позитивними моментами у

дисертацiйному дослiдженнi с деякi спiрнi положення, що потребують

гrублiчного обговорення пiд час захисту дисертацii.

1. Вiдповiдно до аналiзу iсторичного досвiду формування

бiотероризму як суспiльно негативного явища сучасноi дiйсностi авторка

розглядае бiотероризм наступним чином: 1) як негативне антисоцiальне явище,

що являе собою складну соцiальну систему, детермiновану взаемодiею

негативних факторiв зовнiшнього середовища й вiдповiдних особливостей



негативного явища у чинному законодавствi;

удосконЕtлення на принципах законностi практики

Проте, виходячи зi змiсту

розкривае cyTHicTb бiотероризму

суб'скта тероризму; 2) як правову оцiнку та вiдображення даного суспiльно

б8 дисертацii).

3) як здiйснення процесу

протидiТ бiотероризму (стор,

наукового дослiдження,

значно ширше. Тому такаКравчук М. Ю.

2. На стор. 142 дисертацiТ авторка зазначас, що для боротьби з

проявами бiологiчного тероризму недостатньо керуватися лише нормами

нацiонального законодавства. На if думку, вiдтворення норм нацiонального

права в нормах мiжнародного права i, навпаки, слугуе досягненню ефективних

результатiв у сферi боротьби з бiотероризмом та подоланню його негативних

наслiдкiв. Пр" цьому виника€ логiчне запитання щодо дiсвостi та ефективностi

нацiональних нормативно-правових aKTiB в питаннi боротьби з бiотероризмом

на теперiшнiй час?

3. У пiдроздiлi 1.З <<Бiотероризм як загроза бiобезпецi держави>

здобувачка частково розкривае питання забезпечення бiобезпеки в iсторичному

paKypci. Зважаючи на присутнiсть у дисертацiТ пiдроздiлу 1.1 <OcHoBHi

передумови формування бiотероризму: iсторичний нарис)), вважасмо за

доцiльне розглядати вищез€вначене питання саме у цьому пiдроздiлi науковоi

роботи.

4. Заслуговус на увагу розроблена авторкою систематизацiя

бiоризикiв (стор. 202-209 дисертацii), яка вiдображас ix специфiчнi ознаки й

позицiя, на наш погляд, потребуе додаткового обгрунтування.

особливостi. Разом з тим дисертантцi слiд було

бiоризикiв, враховуючи, що в наш час постiйно

органiзми, продукти сучасних бiотехнологiй.

5. Основним органом державноi влади,

б конкретизувати й iншi види

з'являються HoBiTHi патогеннi

що здiйснюс адмiнiстративно-

правове забезпечення протидii бiотероризму, Кравчук М. Ю. н€Iзивае Раду

нацiональноi безпеки i оборони Украiни (РНБО) (стор. 286 дисертацiI). При

цЬоМУ До основних iнститучiЙ у сферi адмiнiстративно-правового забезпечення

боротьби з бiотероризмом авторка також вiдносить: Кабiнет MiHicTpiB Украiни,



,Щержавну надзвичайну протиепiзоотичну комiсiю при Кабiнетi MiHicTpiB

Украiни, Службу безпеки Украiни, MiHicTepcTBo охорони здоров'я,

MiHicTepcTBo енергетики та захисту довкiлля Украiни, .Щержавну службУ

Украiни з надзвичайних ситуацiй та .Щержавну службу Украiни з tIитань

безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв. Виникае логiчне

питання: чи варто видiляти основних органiв серед основних, якщо кожен З них

виконуе вiдповiдну ключову роль в питаннях протидii проявам бiотероризму?

6. На стор. 351 науковоi працi авторка зазначае, що серед проблем

ефективного забезпечення протидii бiотероризму в YKpaTHi важливе мiсце

займас наша система охорони здоров'я, яка на сьогоднi характеризуеться як

складна, консервативна та фiнансово незабезпечена сфера суспiльства. З оГЛяДУ

на це питання привертають нашу увагу головнi функцiональнi блоки охорони

здоров'я. Зокрема, для виявлення й усунення причин негативного впливу на

здоров'я населення шкiдливих факторiв навколишнього середовища

застосовусться група функцiй первинноi профiлактики. Вочевидь, за умов

вiдсутностi фахового санiтарного нагляду значно зростатиме пок€Iзник

епiдемiчних спаJIахiв, ризикiв поширення особливо небезпечних iнфекцiй. Саме

тому, дисертантцi варто було б зробити акцент не на наслiдках неправильного

виконання профiлактичних функцiй, а на самих змiнах медичних послуг для

того, щоб довести ik результативнiсть та ефективнiсть.

7. Аналiзуючи дiяльнiсть Iнтерполу як другоТ найбiльшоi пiсля ООН

мiжнародноi органiзацii, що вiдiграе одну з провiдних ролей у сферi боротьби з

бiотероризмом, Кравчук М. Ю. вказус на низку переваг, якi несе в собi

пiдхiд здобувачкамiжнародне полiцейське спiвробiтництво. Такий самий

застосовус i до iнших мiжнародних органiзацiй (пiдроздiлt 4.2). Але, на наШУ

думку, наукове дослiдження значно вигр€шо б, якби авторка бiльш детальнiше

розглянула ряд недолiкiв у роботi цих органiзацiй та зупинилася на проблемних

моментах спiвпрацi Украiни з ними.
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загальний висновок

в цiлому зазначенi нами недолiки мають переважно дискусiйний характер

та жодним чином не зменшують науковоi та практичноi цiнностi дисертацiйного

дослiдження та не впливають на позитивну характеристику роботи.
зазначений вище аналiз та оцiнка дисертацii дають пiдстави стверджувати,

що дисертацiйна робота Кравчук Мар'яни Юрiтвни е завершеною самостiйною

науковою працею, акту€Lльним та якiсним дослiдженням

адмiнiстративно-правового забезпечення протидii бiотероризму.

проблем

/{исертацiйна робота за змiстом, структурою, актуальнiстю, оформленням,

науковоЮ новизною та висновками вiдповiдае вимогам пп. 9, 10, |2, 13, 14

Порядку присудження наукових ступенiв, затвердженого Постановою Кабiнету

MiHicTpiB УкраТни вtд 24 липня 2013 року Ns 567, а iT авторка - Кравчук м. IO.

заслуговуе на присудження iй наукового ступеня доктора юридичних ttayK зi
спецiальностi 12.00.07 адмiнiстративне право i процес, фiнансове право,

iнформацiйне право.
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