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ВІДГУК

офіційного опонента -  кандидата юридичних наук, доцента 
Литвина Олексія Валерійовича на дисертаційне дослідження 

Тиліпської Ольги Юріївни на тему «Правовий механізм забезпечення 
реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні: 

адміністративно-правовий аспект», подане на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Актуальність теми наукового дослідження, його зв’язок з науковими

Питання забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання є 

багатоаспектними і гострими в умовах становлення і розвитку громадянського 

суспільства у країні, що розвиваються і визначається зі своєю політичною 

спрямованістю.

Перебуваючи на зламі різних галузей права, а також на межі перетину 

матеріального і процесуального права, виникає цікавість до дослідження права 

на мирні зібрання саме в адміністративно-правовому аспекті. Адже це та 

площина, де право людини збиратися мирно із задекларованої статичної 

свободи перетворюється у реальну, здійсненну можливість конкретної 

людини в її динамічному вимірі. Відповідно абсолютну цікавість становить 

саме правовий механізм забезпечення реалізації і захисту цього права.

Особливу увагу у дисертаційному дослідженні приділено саме 

адміністративно-правовому механізму забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання, всебічному дослідженню його змісту, ефективності, 

прогалин та шляхів вирішення існуючих проблем у реалізації права на мирні 

зібрання, що є вкрай необхідним для демократичного суспільства, особливо в

програмами, планами, темами

умовах євроінтеграційного процесу.
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На актуальність обраної теми вказує також той факт, що відсутність 

спеціального закону у сфері мирних зібрань є визнаним світовою спільнотою 

недопустимим архаїзмом, що служить інтересам правлячої в країні верхівки і 

наділяє її майже необмеженими повноваженнями у сфері такої важливої 

громадянської свободи. Не дивлячись на неодноразові вказівки міжнародних 

інституцій (Венеціанська комісія, Європейський Суд з прав людини) на 

нагальності прийняття профільного закону, серед наукової спільноти України 

немає консенсусу щодо шляхів подолання правової невизначеності у сфері 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання. Саме це разом із 

об’єктивною необхідністю в осучасненні науково-теоретичних підвалин у 

царині мирних зібрань обумовлюють актуальність теми дослідження і 

вказують на необхідність комплексного дослідження правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в адміністративно- 

правовому аспекті.

Зазначене обумовлює актуальність та практичну значимість дисертації

О. Ю. Тиліпської. Це підтверджується, зокрема тим, що роботу виконано в 

рамках науковому напряму, який розробляє кафедра адміністративного права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в межах науково-дослідної бюджетної теми «Розробка системного 

вчення про основні права людини з метою втілення в Україні європейських 

правових цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства» (№ 19 

БФ 042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка протягом 2019 - 2021 рр., 

а також відповідно до Національної стратегії у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015.

Отже, дисертаційне дослідження О. Ю. Тиліпської є затребуваним як з 

позицій правової науки, так і з точки зору практичної діяльності, спрямованої 

на удосконалення нормативно-правової бази та теорії адміністративного 

права.
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Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, повнота їх викладення в

опублікованих працях
Аналіз тексту дисертації та автореферату свідчить про науково 

обґрунтований системний підхід автора до проблеми: аргументовано 

сформульована актуальність теми, досить чітко визначені об’єкт, предмет, 

мета та задачі дослідження, комплексно підібраний необхідний для виконання 

цих завдань методологічний інструментарій.

Робота складається зі вступу, двох структурно-логічно пов’язаних між 

собою розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Її матеріал поданий у логічній послідовності, що сприяло 

розкриттю дисертантом взаємопов’язаних між собою теоретичних і 

практичних аспектів досліджуваної проблеми. Здійснене О. Ю. Тиліпською 

дослідження дозволило їй надати характеристику комплексної міжгалузевої 

правової категорії «право на мирне зібрання» через ідеологічні, гносеологічні 

та онтологічні моменти пізнавального процесу, що є основою сучасної 

української адміністративно-правової доктрини. Проведене О. Ю. Тиліпською 

дослідження дозволило встановити методологічні підходи до розуміння 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації і захисту права 

на мирні зібрання в цілому, а також його складових елементів.

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження, що в концентрованому вигляді знайшли відображення у 

сформульованих здобувачем наукових положеннях, висновках і 

рекомендаціях, забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням 

його вихідних положень; застосуванням комплексу наукових методів, 

адекватних об’єкту, предмету, меті і задачам дослідження; використанням 

сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної бази 

дослідження; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Вдалий вибір методів дослідження, аналіз і синтез 

наукової літератури, нормативно-правових актів, матеріалів судової практики 

та узагальнення отриманої інформації з метою дослідження права на мирні
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зібрання в контексті правового механізму його забезпечення реалізації та 

захисту в умовах трансформаційних процесів українського державотворення, 

дозволило успішно розв’язати поставлені задачі наукової розробки.

Наукова новизна і достовірність положень та висновків, 
що виносяться на захист

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 

підтверджується їх апробацією у відкритому друку, обговоренням на наукових 

конференціях, інших наукових заходах. Проведена автором науково-дослідна 

робота є результатом власних напрацювань здобувачки, яка здійснила вдалу 

спробу визначити поняття, сутність права на мирні зібрання, визначити 

напрями оптимізації правового механізму його забезпечення реалізації та 

захисту як основи реалізації стратегічних державницьких задач як складової 

адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних відносин.

Відносно наукової новизни дисертаційної роботи слід зазначити, що 

кваліфікаційна робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно- 

правовій науці цілісним комплексним дослідженням, присвяченим 

визначенню сутності адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні, а також проблем у його 

функціонуванні та шляхів вдосконалення. Зокрема, наукову новизну 

дослідження становлять основні висновки, положення та рекомендації, які 

відображають істотний внесок автора. Погоджуючись у цілому з усіма 

визначеними автором складовими новизни дослідження, вважаю за необхідне 

акцентувати особливу увагу на деяких з них.

1. Заслуговує на увагу те, що на основі аналізу різних наукових 

позицій щодо сутнісних характеристик і визначальних ознак права на мирні 

зібрання авторкою аргументовано визначення права на мирне зібрання як 

основного, природного, активного, колективного права, забезпечення, 

реалізація і захист якого закріплено в системі міжнародних та національних 

правових норм, і яке полягає у свободі, наданій кожній людині, незалежно від 

громадянства, походження, соціального і майнового стану, расової та
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національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин, 

спільно збиратися мирно, у будь-якій незабороненій законом формі, для 

соціальної комунікації із щонайменше однією людиною з усвідомленням 

спільної цілі з метою вираження поглядів або їх формування та поширення, за 

загальним правилом, у публічних місцях на необмежений у часі строк. І 

запропоновано розглядати це поняття у суб’єктивному і об’єктивному 

значеннях. Наслідком таких тверджень стало таке влучне, на мою думку, 

авторське визначення самого мирного зібрання як реального прояву 

відповідного права щонайменше двох осіб на проведення у мирний спосіб 

будь-яких не заборонених Конституцією та законами України заходів та дій, 

спрямованих на висловлення та оприлюднення позиції щодо визначеного 

питання або питань, які становлять соціальну або групову значущість, у місцях 

із необмеженим публічним доступом (с. 40-41).

2. На основі аналізу різних наукових позицій встановлено, що право 

на мирні зібрання як природне право людини об’єднуватись із іншими з метою 

чинити супротив, вільно поширювати погляди у своєму зародку існувало ще 

за часів первіснообщинного ладу і супроводжувало людину протягом століть, 

еволюціонуючи до врегульованої позитивним правом свободи мирно 

збиратися у її сучасному розумінні (с. 42).

3. Такою, що заслуговує на схвальну оцінку є пропозиція авторської 

періодизації становлення і розвитку права на мирні зібрання, яка налічує 

десять історичних періодів, кожному з яких притаманні свої особливості і 

здобутки у питанні становлення свободи збиратися мирно, а саме: 1) період 

первіснообщинного ладу; 2) часи Київської Русі IX—XIII ст.; 18 3) козацький 

період ХУ-ХУІІІ ст. ст.; 4) імперський період XVIII -  початок XX ст.; 5) 

дореволюційні часи 1905-1917 рр.; 6) радянські часи 1917-1921 рр.; 7) період 

діяльності УНР у екзилі; 8) радянські часи 1921-1991 рр.; 9) період 

становлення незалежності в Україні 1991-2004 р.; 10) новітній період із 2005 

р. і до тепер (с. 64-65). Оригінальним і особливо цінним є включення автором
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сюди періоду діяльності УНР у екзилі як окремої віхи у розвитку права на 

мирні зібрання в Україні (с. 52-54).

4. Схвальної оцінки потребує обґрунтовані та вдосконалені автором 

наукові висновки щодо особливостей адміністративно-правового 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання у ФРН, США та РФ 

на основі аналізу основних нормативно-правових актів, присвячених 

врегулюванню питань мирних зібрань, наукових джерел та фундаментальних 

судових рішень у цій сфері, що дозволило виокремити і систематизувати 

потенційні ризики (надмірне, обтяжливе нормативне регулювання) та 

позитивний досвід (концепція позитивних обов’язків держави, принцип 

співмірності і пропорційності втручання, визнання спонтанних мирних 

зібрань, використання судового прецеденту, використання медіації у процесі 

організації і проведення мирного зібрання та інші) (с. 67-107).

5. Вартою уваги є здійснена дисертанткою спроба змістовного 

аналізу понятійного апарату дослідження з метою впорядкування 

термінологічних засад, а саме, з’ясовано зміст понять «забезпечення», 

«адміністративно-правове забезпечення» (с. 113-120). Такий аналіз зробив 

можливим обґрунтування дефініції «адміністративно-правовий механізм 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання» як комплексного 

поняття, що включає в себе систему норм права, заходів, суб’єктів владних 

повноважень, недержавних інституцій, їх повноважень, а також гарантій, що 

покликані сприяти неухильному дотриманню і реалізації права на мирні 

зібрання в Україні, та недопущення його порушення, а у разі необхідності -  

захисту і відновленню (с. 125-126).

6. Аргументована позиція автора про необхідність розглядати суди 

як суб’єкти механізму адміністративно-правового забезпечення права на 

мирні зібрання у зв’язку із тим, що реалізація досліджуваного права 

знаходиться на зламі матеріального і процесуального права, не позбавлена 

логіки і заслуговує на увагу (с. 126). У зв’язку із цим беззаперечно 

визначальним є проведений дисертанткою аналіз і узагальнення національної 

судової практики у сфері мирних зібрань завдяки чому доведено, що кількість
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судових заборон на проведення мирних зібрань залежить від незрілості 

політичних сил, які перебувають при владі (с. 154-166).

Важливе значення має також аналіз рішень Європейського Суду з прав 

людини у справах щодо свободи мирних зібрань, який дозволив узагальнити 

основні принципи у сфері забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання, серед яких: презумпція правомірності мирного зібрання, позитивні 

зобов’язання держави у процесі дотримання права на мирні зібрання, 

обов’язковість законодавчого врегулювання порядку проведення і організації 

мирних зібрань та інші (с. 179-181).

7. Цікавою і корисною є пропозиція Ольги Юріївни по 

запровадженню в цілях удосконалення механізму забезпечення реалізації та 

захисту права на мирні зібрання медіації двох видів: превентивної -  до 

проведення мирного зібрання (між організатором і органом, до якого 

подається повідомлення про намір провести мирне зібрання) і нагальної -  під 

час проведення мирного зібрання (між організаторами/учасниками мирного 

зібрання і поліцією) (с. 190).

8. Принциповим моментом у дисертації є обґрунтування 

необхідності прийняття спеціального закону, присвяченого забезпеченню 

реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні. Погоджуюсь з автором 

щодо пропозицій основних положень зазначеного закону, серед яких: 

повідомний характер мирних зібрань, принцип правомірності мирного 

зібрання, принцип позитивних зобов’язань держави у сфері дотримання права 

на мирні зібрання, принцип пропорційності втручання держави, принцип 

недискримінації, принцип визнання спонтанних мирних зібрань. Схвальної 

оцінки також заслуговує пропозиція Ольги Юріївни щодо необхідності 

закріплення у законі місця проведення мирних зібрань як публічного місця, 

відкритого для загальної громадськості, незалежно від форм власності. Таке 

положення певною мірою покликане подолати конфлікт між правом власності 

і правом на мирні зібрання (с. 187-194).

Здобувачкою розроблено й інші наукові положення, які є новими для 

теорії адміністративного права та процесу.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані.

Практичне значення одержаних результатів
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у:

- науково-дослідній сфері - представлені у дисертації доктринальні 

напрацювання можуть бути основою для подальшого дослідження 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та захисту права 

на мирні зібрання, шляхів його вдосконалення та інших окремих аспектів 

права на мирні зібрання (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження О. Ю. Тиліпської у наукову діяльність юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 02 грудня 

2019 року);

-  правозастосуванні -  для підвищення ефективності застосування 

законодавства у сфері мирних зібрань, зокрема у процесі судового розгляду та 

вирішення судами юридичних спорів, розгляду КС України конституційних 

скарг громадян (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження

О. Ю. Тиліпської у діяльність Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду від 20 грудня 2019 року, акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження О. Ю. Тиліпської у діяльність Кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 26 грудня 2019 року);

-  освітньому процесі -  під час підготовки, проведення занять та 

підготовки підручників і навчальних посібників із навчальних дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративне судочинство» та інших 

навчальних дисциплін адміністративно-правового й адміністративно- 

процесуального характеру (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження О. Ю. Тиліпської у діяльність юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29 

листопада 2019 року).
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Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому та викладення 
зауважень щодо оформлення

Основні теоретичні положення й висновки, сформульовані в 

дослідженні, знайшли висвітлено у 7 наукових статтях, опублікованих у 

виданнях, що визнані фаховими з юридичних дисциплін, зокрема у двох 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, а також у 

тезах 5 доповідей на міжнародних і національних науково-практичних 

конференціях.

Вивчення дисертаційного дослідження та його автореферату дає 

підстави для твердження про ідентичність змісту автореферату й основних 

положень дисертації. Оформлення дисертаційного дослідження зауважень не 

викликає.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.
Оцінюючи в цілому позитивно дисертацію О. Ю. Тиліпської водночас

вважаю за необхідне звернути увагу на питання, які могли би, на мою думку, 

слугувати предметом додаткових пояснень з боку дисертантки або ж дискусії 

під час захисту дисертаційної роботи.

1. Високо оцінюючи здобутки дисертантки, якість проведеного нею 

дослідження та беззаперечну цінність отриманих результатів, тим не менш, 

певну суперечність викликає надто жорстка критика ст. 39 Конституції 

України (с. 33-34) у першому підрозділі. Конституція -  це фундамент, основа, 

яка закріплює базові правові конструкції, а вже закони мають конкретизувати 

зміст положень Конституції. Відповідно прийняття спеціального закону, 

присвяченого мирним зібранням, як пропонує сама авторка, має уточнити, 

закріплене в Конституції України право на мирне зібрання.

2. Додаткової аргументації та пояснень потребує позиція Ольги Юріївни 

щодо розгляду судів у контексті адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні у 

підрозділі 2.3 дисертаційного дослідження.

3. Здобувачка досить широко розглядає форми мирних зібрань, у 

дисертаційному дослідженні названі зокрема такі: наномітинги (коли в
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«мітингу» брали участь не люди, а дитячі ляльки та інші іграшки), флешмоб у 

вигляді покладення квітів організаторами мирної публічної акції до входу в 

будівлю виборчої комісії в знак своєї незгоди з остаточними підсумками 

виборів, так званий, «мовчазний марш» у ході якого кілька людей тримали в 

руках білі транспаранти, позбавлені написів, ходили по колу і жестикулювали 

(с. 95-96).

Відповідно постає питання юридичної кваліфікації подібних заходів та 

розмежування одночасного масового перебування (пересування) людей в 

певному місці та публічних заходів, що підпадають під захист права на мирні 

зібрання. Зокрема цікавить кваліфікація проведення зібрань у віртуальному 

вимірі шляхом використання соціальних мереж, засобів зв’язку, таких як, 

наприклад, ZOOM, Facebook тощо.

4. На сторінці 41 Тиліпською О. Ю. досить влучно запропоновано 

удосконалити визначення права на мирні зібрання як основного, природного, 

активного, колективного права, яке полягає у свободі, наданій кожній людині, 

незалежно від громадянства, походження, соціального і майнового стану, 

расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, 

релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших 

обставин, спільно збиратися мирно, у будь-якій незабороненій законом формі, 

для соціальної комунікації із щонайменше однією людиною з усвідомленням 

спільної цілі з метою вираження поглядів або їх формування та поширення, за 

загальним правилом, у публічних місцях на необмежений у часі строк. У 

цьому контексті серед інших визначальних характеристик автор називає це 

право колективним, що, на нашу думку, потребує відповідного уточнення.

5. Пропонуючи у підрозділі 2.4 прийняття спеціального закону у сфері 

мирних зібрань як основного шляху вдосконалення адміністративно- 

правового механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання в Україні, хотілося б почути позицію Ольги Юріївни щодо ризиків, 

адже чітка законодавча регламентація такого основоположного права може 

стати інструментом його обмеження.
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Наведені спірні положення і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка носить самостійний і творчий 

характер, має наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань, 

насамперед, характеризує складність і актуальність досліджуваної теми та 

власний підхід до її розгляду дисертантом. В дослідженні авторові вдалося 

досягти його мети.

Усе викладене дає підставу для висновку про те, що дисертація на тему 

«Правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання в Україні: адміністративно-правовий аспект» є завершеною 

науковою працею. Враховуючи досягнення автором мети та задач 

дослідження, в яких отримані нові науково обґрунтовані результати щодо 

розкриття сутності права на мирні зібрання як адміністративно-правової 

категорії, а також беручи до уваги те, що в роботі наведено висновки, які 

сприятимуть вдосконаленню адміністративно-правових норм, є всі підстави 

констатувати, що дисертація О. Ю. Тиліпської відповідає вимогам п. 9, 10, 12 

Порядку присудження наукових ступенів, а її авторка заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право.

Офіційний опонент: 
кандидат юридичних наук, доцент, 
начальник відділу з питань надання 
адміністративних послуг

Висновок

червня 2020 р.

комітету Гостомельської
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора 
Ярмакі Христофора Петровича на дисертаційне дослідження 

Тиліпської Ольги Юріївни на тему «Правовий механізм забезпечення 
реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні: 

адміністративно-правовий аспект», подане на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Ознайомлення з текстом поданого на захист дисертаційного 

дослідження, автореферату й наукових праць здобувана, опублікованих за 

обраною темою, надає змогу зробити наступний висновок.

Актуальність теми наукового дослідження; його зв ’язок з 
науковими програмами, планами, темами

Будучи одним із стовпів демократичного устрою держави, право на
•і

мирні зібрання є фундаментальним, основоположним правом людини у будь- 

якій цивілізованій країні. Право на мирні зібрання є головним інструментом 

функціонування громадянського суспільства, а також передумовою його 

виникнення і розвитку. Стан забезпечення реалізації та захисту цього 

основоположного права, включаючи його ефективне законодавче 

врегулювання, що охоплюється позитивними зобов’язаннями держави у 

вказаній сфері, є лакмусовим папірцем зрілості політичних сил, що 

перебувають при владі та відображає рівень цивілізованості та 

демократичності держави, її цінності та вектор інтересів.

Історичне значення права на свободу мирних зібрань в Україні складно

переоцінити. Адже воно є одним і з тих фундаментальних прав, що

\ Від*
Відділ діловодства та архіву 

ншлриальиого уншвррйтвту
Цдомі ! іНй;Ці ШіДОЧйЗД
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визначають хід української історії, про що красномовно говорять події 1917 — 

1918 років, 1990 -  1991 років, 2004 та 2013 -  2014 років.

Незважаючи на, вочевидь, крайню важливість ролі мирних зібрань в 

житті демократичної держави, в Україні питання мирних зібрань досі немає 

необхідного достатнього законодавчого врегулювання, на що неодноразово 

вказувалось авторитетними міжнародними інституціями, а стан дотримання 

права на мирні зібрання в окремі роки викликало неабиякі побоювання щодо 

долі особистої свободи громадян України.

Хоч останнім часом увага наукової спільноти навколо свободи мирних 

зібрань значною мірою зросла і з ’явився ряд ґрунтовних наукових праць, 

присвячених дослідженню окремих аспектів цього права людини, проте 

наразі немає комплексного дослідження права на мирні зібрання з огляду на 

прицільне дослідження адміністративно-правового механізму його 

забезпечення реалізації та захисту, аналізу історичного розвитку інституту 

мирних зібрань зі зверненням до зарубіжного досвіду у забезпеченні 

реалізації та захисту права на мирні зібрання. Потребують глибшого 

осмислення сутнісні ознаки категорії мирних зібрань, проблемні підходи до 

класифікації та співвідношення цього права з суміжними правами. Крім того, 

актуальним залишається питання удосконалення нормативної бази щодо 

реалізації свободи мирних зібрань в Україні.

У зв’язку із цим дисертаційне дослідження Тиліпської О.Ю. є 

практично значущим, а відтак є дуже актуальним. Це підтверджується, 

зокрема й тим, що проблематика дисертаційної роботи відповідає науковому 

напряму, який розробляє кафедра адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

межах науково-дослідної бюджетної теми «Розробка системного вчення про 

основні права людини з метою втілення в Україні європейських правових 

цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства» (№ 19 БФ 042- 

01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка протягом 2019 - 2021 рр., а також
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відповідно до Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої 

Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації; повнота їх викладення в

опублікованих працях
Аналіз дисертації свідчить про науково обґрунтований системний 

підхід дисертантки до проблеми: аргументовано сформульована актуальність 

теми, чітко визначені об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження, 

комплексно підібраний необхідний для виконання цих завдань 

методологічний інструментарій. Матеріал подано у логічній послідовності, 

що сприяло розкриттю дисертантом взаємопов’язаних між собою аспектів 

досліджуваної проблеми.

Надана на рецензування дисертація є однією з перших наукових праць, 

у якій розроблено авторську періодизацію еволюції права на мирні зібрання в 

Україні від своєрідної форми безпосередньої демократії у найдавніші часи до 

свободи збиратися мирно у сучасному розумінні, сформульовано авторську 

дефініцію «адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації та 

захисту права на мирні зібрання», наукові висновки щодо особливостей 

адміністративно-правового забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання у ФРН, США та РФ на основі аналізу основних нормативно-
і

правових актів, присвячених врегулюванню питань мирних зібрань, та 

судових рішень у цій сфері, що дозволило виокремити і систематизувати 

потенційні ризики та позитивний досвід, корисний для української правової 

доктрини.

Метою дисертаційної роботи авторка визначила розроблення 

комплексних науково-практичних засад правового механізму забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні в адміністративно- 

правовому аспекті та надання науково-обґрунтованих пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства у цій сфері в Україні.

Узагальнений в роботі теоретичний та нормативний матеріал 

аналізується з використанням виваженого методологічного апарату, який
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включає зокрема: загальнофілософські методи (діалектичний, прагматичний, 

герменевтичний), емпіричні загальнонаукові методи (спостереження, опис, 

порівняння), загальнонаукові методи теоретичних досліджень (формалізація, 

єдність історичного та логічного), загальнологічні методи (аналіз і синтез, 

абстрагування й узагальнення, індукція та дедукція, аналогія), а також 

конкретно-наукові методи наукового пізнання (системноструктурного, 

формально-юридичного, порівняльно-правового, нормативізму). Методи 

дослідження є цілком сучасними й обґрунтованими, що стало запорукою 

успішного вирішення поставлених дисертанткою завдань.

Високий ступінь обґрунтованості результатів дослідження зумовлений 

також використанням численних наукових праць фахівців у галузі філософії, 

загальної теорії права і держави, конституційного, адміністративного права, 

інших галузевих правових наук.

Нормативною основою дисертаційного дослідження є Конституція 

України, законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, а також 

законодавство зарубіжних країн щодо правового регулювання сфери мирних 

зібрань.

Емпіричну основу дослідження становлять узагальнення рішень 

Конституційного Суду України, судової практики українських судів, 

Європейського суду з прав людини, щорічні доповіді Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав 

і свобод людини і громадянина в Україні.

Достовірність результатів дисертації підтверджується також актами їх 

впровадження у навчальний та науково-дослідний процеси юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 

практичну діяльність Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду, а також у практичну діяльність Кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим 

теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених
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завдань. Чітко виражений теоретичний підхід, зокрема вдало розроблені 

дефініції, класифікації й узагальнення дозволили дисертанту аргументовано 

визначити власну позицію щодо багатьох дискусійних проблем теоретичного 

розуміння місця інституту права на мирні зібрання в системі 

адміністративного права України та особливостей адміністративно-правового 

механізму забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в 

Україні.

Наукова новизна і достовірність положень та висновків, 
що виносяться на захист

Необхідно звернути увагу на положення дисертації, які є найбільш 

вагомими і практично корисними.

Насамперед варто відзначити, що на основі аналізу різних наукових 

підходів, доведено, що право на мирні зібрання є правом основоположним, 

активним, колективним, природним, зазвичай, із політичною спрямованістю, 

але не обмежене винятково політичним змістом (с. 25-33).

З метою удосконалення розуміння сутності права на мирні зібрання, 

проаналізовано основні характерні ознаки права на мирні зібрання, з-поміж 

яких: мінімально можлива кількість учасників зібрання; мета, цілі зібрання; 

коло учасників зібрання та ступінь їх організованості; місце та тривалість 

проведення зібрання (с. 33-37). Такий аналіз дав змогу відрізнити право на 

мирні зібрання від суміжних понять, зокрема таких, як право на об’єднання і 

право петицій (с. 38-40).

На основі визначення місця права на мирні зібрання в системі прав 

людини і основоположних свобод, а також сутнісних характеристик цього 

явища, відмежування від схожих за змістом понять, запропоновано авторську 

дефініцію права на мирні зібрання у двох її вимірах: об’єктивному і 

суб’єктивному (с. 41).

Цікавим є те, що шляхом вивчення наукових, нормативних та 

історичних джерел досліджено еволюцію розвитку ідеї права на мирні 

зібрання, з огляду на природний характер цього права, від своєрідної форми
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прямої демократії у найдавніші часи до права на мирні зібрання в сучасному 

розумінні, результатом чого стала запропонована авторкою періодизація 

еволюції права на мирні зібрання на землях сучасної України, що налічує 10 

періодів (с. 42-65).

Здійснено спробу систематизації понятійного апарату дослідження з 

метою впорядкування термінологічних засад, досліджено зміст понять 

«забезпечення», «адміністративно-правове забезпечення», «адміністративно- 

правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання» (с. 113-120).

Запропоновано визначати адміністративно-правовий механізм 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання як комплексне 

поняття, яке включає систему норм права, заходів, суб’єктів владних 

повноважень, недержавних інституцій, їх повноважень, а також гарантій, які 

покликані сприяти неухильному дотриманню і реалізації права на мирні 

зібрання в Україні, недопущенню порушення цього права, а у разі 

необхідності -  захисту і відновленню (с. 125-126).

Акцентовано, що адміністративно-правовий механізм забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання є складним і багаторівневим 

поняттям, адже право на мирні зібрання у динамічному вимірі його 

реалізації, є явищем міжгалузевим, а його забезпечення перебуває на зламі 

матеріального і процесуального права, тому з метою повноцінного 

окреслення адміністративно-правового механізму його забезпечення, не 

можна нехтувати певними елементами, які не окреслені предметом 

адміністративного права (с. 126).

Заслуговує на увагу також характеристика основних суб’єктів 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні та 

визначення їх ролі, якими названо: Верховну Раду України, Президента 

України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

Національну поліцію України, Конституційний Суд України, національні
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суди, Європейський суд з прав людини, місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування (с. 127-147).

Констатовано, що взаємозв’язок і роль цих суб’єктів становлять 

функціональну складову адміністративно-правового механізму забезпечення 

реалізації та захисту права на мирні зібрання, яка розкривається через їх 

повноваження у цій сфері (с. 125).

Обгрунтовано особливу роль Конституційного Суду України в 

механізмі забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання, яка 

полягає у процедурах нормоконтролю і нормотлумачення, що вказують на 

високу ефективність у зміцненні правових гарантій права на мирні зібрання 

(с. 148-150).

Важливим, з наукової точки зору у дисертаційному дослідженні є 

аналіз судової практики щодо мирних зібрань в Україні, результатом якого 

став ґрунтовний висновок, що нині в умовах відсутності спеціального 

законодавства, присвяченого забезпеченню мирних зібрань в Україні, існує 

залежність між кількістю рішень судів, якими обмежено право на мирні 

зібрання, та незрілістю політичних сил, що перебувають при владі. Таке 

твердження дало підстави для умовиводу, що у сфері права на мирні зібрання 

не можна допускати необмежену правову дискрецію влади, яка має місце в 

умовах недостатнього законодавчого врегулювання досліджуваних відносин 

(с. 154-166).

Не менш цікавою є частина роботи, в якій категорично обґрунтовано 

необхідність вдосконалення інституту забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання шляхом прийняття спеціального закону у цій сфері. 

Доведено, що необхідність прийняття спеціального закону обумовлена: 

вимогами Конституції України та Європейської конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод; позицією Конституційного Суду 

України у рішенні від 19.04.2001 р. N0 4-рп/2001; позицією ЄСПЛ у справі 

«Корецький та інші проти України»; позицією Комітету Міністрів Ради 

Європи у контексті нагляду за виконанням судового рішення у справі
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Вєренцова; позицією Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, що відображена у річному звіті за 2013 р.; позицією Президента 

України, що міститься в його Указі від 25 серпня 2015 р. N0 501/2015 «Про 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини в Україні» (с. 181- 

186).

Суттєвою і актуальною є позиція щодо нагальності прийняття 

профільного закону, який має встановити позитивні зобов’язання органів 

влади з забезпечення права на мирні зібрання, регламентувати повідомний 

порядок проведення зібрань, закріпити принцип недискримінації,

презумпцію правомірності мирних зібрань, визнати спонтанні мирні 

зібрання, запровадити медіацію двох видів (превентивну і нагальну), 

подолати конфлікт між правом власності і правом на мирні зібрання (на 

користь останнього у разі неможливості його реалізувати у інший спосіб), а 

також закріпити межі діяльності органів влади щодо обмеження права на 

мирні зібрання вичерпним переліком підстав і умов, за яких можливе й 

необхідне в інтересах суспільства обмеження досліджуваного права (с. 188- 

196).

Дисертантом розроблено й багато інших концептуальних наукових 

положень, які є новими для теорії адміністративного права та процесу.

Практичне значення одержаних результатів
Одержані результати дослідження мають перспективу використання в:

а) науково-дослідній діяльності -  для подальшого дослідження 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання та шляхів його вдосконалення;

б) правотворчості -  у процесі розроблення правових актів, присвячених 

урегулюванню правовідносин, що виникають у процесі реалізації права на 

мирні зібрання; у процесі внесення змін та доповнень до нормативних актів, 

які врегульовують певні питання у сфері мирних зібрань;

в) правозастосуванні -  для підвищення ефективності застосування 

законодавства у сфері мирних зібрань, зокрема у процесі судового розгляду
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та вирішення судами юридичних спорів, розгляду КС України

конституційних скарг громадян; г) освітньому процесі -  під час підготовки, 

проведення занять та підготовки підручників і навчальних посібників із 

навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративне 

судочинство» та інших навчальних дисциплін адміністративно-правового й 

адміністративно-процесуального характеру.

Основні теоретичні положення й висновки, сформульовані в 

дослідженні, знайшли висвітлення у 7 наукових статтях, опублікованих у 

виданнях, що визнані фаховими з юридичних дисциплін, зокрема у двох 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, а також у 

тезах 5 доповідей на міжнародних і національних науково-практичних 

конференціях.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому та викладення
зауважень щодо оформлення

Аналіз дисертації та її автореферату дає підстави для твердження про 

ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог.

Зазначене дозволяє зробити висновок, що дисертація виконана на 

високому теоретичному рівні, має значну наукову та практичну цінність. 

Авторкою сформульовано положення, що мають важливе значення для 

розвитку науки адміністративного права і процесу.

Дискусійні положення та зауваження до дисертаці
Оцінюючи дисертацію О. Ю. Тиліпської в цілому позитивно, водночас

необхідно звернути увагу на питання, які могли б слугувати предметом 

додаткових пояснень з боку дисертанта або ж дискусії при захисті дисертації.

1. Дискусійним є твердження Тиліпської О. Ю., що перші прояви 

реалізації права на мирні зібрання можна спостерігати ще в первісному ладі 

(с. 42), а відповідно і виокремлення періоду первіснообщинного ладу як 

першого етапу в авторській періодизації становлення і розвитку права на 

мирні зібрання на території сучасної України (с. 65). На мій власний погляд,
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говорити про оформлення права на мирні зібрання в сучасному його 

розумінні можливо лише на етапі, що слідував Буржуазній революції, коли 

була прийнята Декларації прав людини і громадянина і проголошено основні 

політичні права.

2. У підрозділі 1.3 «Особливості зарубіжного досвіду забезпечення

реалізації та захисту прав на мірні зібрання» Вами грунтовно досліджений 

досвід ФРН, США та РФ. У ФЗ Росії прописані права й обов’язки учасників 

мирних зібрань згідно з яким, забороняється приховувати своє обличчя, у 

тому числі використовувати маски, засоби маскування, інші предмети, 

спеціально призначені для утруднення встановлення особи; мати при собі 

зброю або предмети, що використовуються як зброя, вибухові й 

легкозаймисті речовини, мати при собі та/або розпивати алкогольну й 

спиртовмісну продукцію, пиво та напої, що виготовляються на його основі; 

перебувати в місці проведення публічного заходу в стані сп’яніння. Чи 

встановлені законодавствами ФРН та США, інших держав Євросоюзу 

аналогічні обмеження для учасників. По-друге, чи вважаєте Ви за

потрібне встановити, на законодавчому рівні в Україні, окремі обмеження 

для учасників мірних зібрань з огляду подій у США.

3. У підрозділі 2.1 дисертації розглядаючи адміністративно- 

правовий механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні 

зібрання, Вами виокремлено такі його складові як: нормативна, інституційна, 

функціональна та гарантійна.

Аналізуючи окремо кожну із них, Вами недостатньо уваги приділено 

розкриттю саме гарантійної складової (с. 125), що, на мою думку, виглядає 

непропорційно з огляду на формування цілісного погляду щодо складових 

адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та захисту 

права на мирні зібрання.

4. Досліджуючи у підрозділі 2.2 правовий стан та діяльність 

суб’єктів адміністративно-правового механізму забезпечення і реалізації 

захисту прав на мірні зібрання в Україні Ольга Тиліпська замало уваги
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приділила місцю та ролі Національної поліції України у зазначеному 

механізмі (с. 138-140). З огляду на те, що поліція виконуючи завдання із 

забезпечення реалізації і захисту права на мірні зібрання, також вживає 

заходи щодо забезпечення публічного порядку та безпеки, недопущення 

вчинення правопорушень як учасниками мірних зібрань так і відносно них. 

Такий стан речей призводить до виникнення певного протиріччя у діях 

поліції.

5. Здобувачка пропонує у спеціальному законі подолати 

потенційний конфлікт між такими основоположними правами як право на 

мирне зібрання та право на приватну власність шляхом законодавчого 

визначення місця проведення мирних зібрань як публічного місця, 

відкритого для загальної громадськості, незалежно від форм власності (с. 

193), що власне заслуговує на увагу, проте потребує додаткових пояснень 

здобувачки щодо межі та балансу між цими двома правами.

6. Хотілося б почути думку Ольги Юріївни щодо вживання у 

дисертаційній роботі саме «права на мирні зібрання», а не «свободи 

збиратися мирно» («свободи мирних зібрань») як то характерно для 

європейських держав, як закріплено у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, що особливо актуально у контексті 

євроінтеграційного процесу.

Наведені спірні положення і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка має самостійний і творчий 

характер, наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань 

характеризує насамперед складність теми та власний підхід дисертанта до її 

розгляду.

Висновок

Викладене дає підстави для висновку про те, що дисертація «Правовий  

механізм забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в 

Україні: адміністративно-правовий аспект» є завершеним науковим

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


дослідженням, виконаному на монографічному рівні, в якому отримано нові 

науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують важливу для 

адміністративного права наукову проблему, суть якої полягає у розробці 

європейсько орієнтованої концепції адміністративно-правового механізму 

забезпечення реалізації та захисту права на мирні зібрання в Україні, його 

вдосконалення і зрештою побудови системи необхідних заходів для 

ефективної і безперешкодної реалізації права на мирні зібрання, в якій 

ключову роль відіграватимуть позитивні зобов’язання держави.

За своєю актуальністю, новизною постановкою та вирішенням 

досліджених проблем, теоретичним рівнем та практичною значущістю 

дисертація відповідає вимогам п.п. 10, 12,13 Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567, а її авторка, Тиліпська Ольга Юріївна, заслуговує на 

присудженні наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України
професор кафедри адміністративного права
і адміністративного процесу
Одеського державного університету —
внутрішніх справ Л , / X. П. Ярмакі

«___» червня 2020 р. ч-/
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