
вIдгук
офiцiйного опонента доктора юридичних наук, професора, члена-

кореспондента НАПрН Украiни. Заслуженого юриста Украiни

Коломосць Тетяни Олександрiвни на дисертацiю Пашинського

Володимира Йосиповича на тему: <<Адмiнiстративно-правове

забезпечення оборони Украiни: теорiя i пракгика>>, подану на

здобугтя наукового ступеня доктора юридичних наук зi

спецiальностi 12.00.07 <<Адмiнiстративне право

фiнансове право; iнформацiйне право>>.

i процес;

Актуальнiсть теми дисертацii та зв'язок iT з начковими

програмами, планами, темами.

В умовах с)цасних вiтчизняних державотворчих процесiв в УкраiЪi,

безпосередньо пов'язаних iз зовнiшнiми ре€Lльними ризиками та загрозами,

пiдвищеною конфлiктнiстю геополiтичного спрямування мiж державами, що

вимагас докорiнного перегляду механiзму забезпечення оборони держави, в

т.ч. й iз можливiстю використання военних pecypciB, aкry€rлbнocTi набувае

формованого досконапого за змiстом та ефективного у застосуваннi

правового базису дJuI вищезЕIзначеного механiзму, невiд'емною скJIадовою

якого е його адмiнiстративно-правова, тобто сформована за допомогою норм

адмiнiстративного права <платформа> дJuI органiзацiйно-правовоi.

ФункцiональноТ структури механiзму забезпечення оборони УкраiЪи.

Нагальна потреба формуваншI злагодженоТ системи суб'ектiв забезпеченнJ{

оборони УкраiЪи, в т.ч. й спецiалiзованих суб'ектiв, безпосереднього

мiлiтаризованого спрямраннrI iз впровадженням мiжнародно-правових,

европейських. евроатлантичних правових стандартiв, впровадженнJI дiевро<

моделей ik взаемовiдносин, використання рiзноварiативного iнструментарiя

вимага€ <<якiсного>> правового пiдцрунтя iз використаннrIм ресурсу

адмiнiстративного права як <<класичноТ>> публiчно-правовоТ галузi iз

обов'язковим урахуванням оновленого доктрин€tльного розумiння Ti cyTHocTi,

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/


IIризначення, системи кбазовоь> моделi правовiдносин, джерел тощо.

Незважаючи на суtтеву активiзацiю нормотворчоТ дiяльностi, зорiентованоТ

на упорядкуваннlI суспiльних вiдносин у сферi оборони УкраiЪи,

ОрганiзацiЙних змiн в системi суб'ектiв публiчного адмiнiстрування,

надiлених вiдповiдними повноваженнrIми у сферi забезпечення оборони

Украihи, перегJuIд засад реа_гliзацii внугрiшньоi полiтики щодо кадрового,

фiнансового, матерiально-правового забезпечення оборони УкраiЪи,

намаганнrI урахувати позитивний досвiд зарубiжних краiЪ у зазначенiй сферi

вiдносин, визнати задовiльним стан справ у сферi забезпечення оборони

УкраiЪи, i насамперед його правового, в т.ч. й адмiнiстративно-правового,

забезпеченнJ{ на жаJIь, неможна. В наявностi перева)кно <<кiлькiснi>> змiни, в

тоЙ час як сьогодення вимагае <<якостi>>. Нагальна, об'ективно з)rмовлена

потреба активiзацiТ системноТ багатовекторноТ дiяльностi у сферi

Забезпечення оборони Украiни, i насамперед <якiсноЬ> нормотворчоТ та

ефективноТ правозастосовчоi дiяльностi, з необхiднiстю вимагае формування

ik новiтнього на}кового базису (задля дотримання принципу HayкoBocTi),

формування новоТ концепцiТ гаrr5.зевого, зокрема адмiнiстративно-правого

забезпечення оборони УкраiЪи iз акцентом на ypaxyBaнHrl досягнень

вiтчизrrяноТ правовоi й адмiнiстративно-правовоТ на)rки, прiоритетiв

норМотворчостi Й запитiв правозастосрання, iмплементацiТ мiжнародно-

ПРаВоВих та мiжрегiонаlтьних правових стандартiв, й забезпечення

нацiона-пьноi yHiKaTtbHocTi. Складовою такого новiтнього наукового базису

можуть слугувttти комплекснi дисертацiйнi тематичнi роботи, такою

скJIадовою цiлком можна вв€Dкати Й робоry Пашинського В.Й. Не зважаючи

на HaJIBHicTb наукових робiт, безпосередньо присвячених рiзним аспектам

адмiнiстративно-правового регулювання вiдносин в адмiнiстративно-

полiтичнiй сферi, вiдносин у сферi нацiональноТ безпеки, у сферi оборони,

вiйськового )rправлiння (с. З\-З2 дисертацii, пiдроздiли 1 .1-2.З дисертацii),

автор зазначае, що вони слугув€Lпи пiдгрунтям для написання цiеТ роботи,

й

в

тоЙ же час слiд зазначити, що, на жzLпь, вiдсутнi HayKoBi роботи комплексного
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TeopiТ та практики, пiдготовленi

ВiтчизняноТ правовоТ доктрини,

з урахуванням ocTaHHix

прiоритетiв суIасних

досягнень cyracHoT

державотворчих та

характеру, бозпосереднъо присвяченi адмiнiстративно-правовому

забезпеченню оборони Укратни iз акцентом на актуальнi проблеми його

правотворчих процесiв, робiт в яких би формувалася вiдповiдна актуirльна

проблема для су{аснот вiтчизнянот правовот науки й пропонувалася авторська

новаторсъка модель ir можливого вирiшеннll. Все це й свiдчить на користь

акryальностi, науковоТ та практичноТ значимостi дисертацiйноi роботи

Пашинського В.Й.

Робота виконана вiдповiдно до положень до положень СтратегiТ

ст€Lлого розвитку кУкраТна-2020>>, схвапеноТ Указом Президента УкраТни 12

сiчнЯ 2015 рокУ Jф 5; Стратегii нацiоналtЬноТ безпеки Украiни, затвердженоТ

Указом Президента УкраТни вiд 26.05.20\5 року Ns 287вiд 26.05.20|5 року м
287; ГIпану законодавчого забезпечення реформ в YKpaiHi, затвердженого

постаноВою ВерховноТ Ради УкраiЪи вiд 4 червня 2015 року Ns 509-чпI,

пунктiв ,I, 15 роздiлry <Проблеми формування нацiоналъноi правовоТ системи

УкраТни та if адаптацiя до свропейського права), пунктiв 8, 10 роздiлу

<<fфавове забезпечення державного будiвництва та розвитку полiтичнот

системи), пунктiв 2, з, 4, б роздiлу <Правове забезпечення в гаlryзi

нацiональнот безпеки та мiжнародного правопорядку) Прiоритетних

напрямiв розвитку правовоТ науки на2016-2020 роки, закрiплrених у СтратегiТ

розвитку наукових дослiджень НацiональноТ академiТ правових наук Украtни

на 20|6-2020 роки. ,Щисертацiйну робоry виконано вiдповiдно до бюджетноТ

теми юридичного факультету Киiвського нацiонЕUIьного унiверситету iMeHi

Тараса Шевченка кТеорiя та практика адаптацiТ законодавства УкраiЪи до

законодавства еС> Ns 16 БФ 042-01 (2016-2018 роки); плану науковоi i

науково-Технiчноi дiяльностi Нацiонального унiверситеry оборони УкраiЪи

iMeHi IBaHa ЧерняхоВського, У межах науково-дослiдноi роботи

<<Органiзацiйно-правовi засади забезпечення законностi в дiяльностi органiв
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вiйськового управлiннл> (-"фр <<Законнiсть>>, державний ресстрацiйний

номер 0 1 17U00 1 799) (2017 -20t8 роки).

тема дисертацiйноi роботи затверджена Вченою Радою юридичного

факультету Китвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Тттевченка

(протокол Nч б вiд 29 лютого 20tб року).

Сryпiнь обГрунтованостi наукових положень, висновкiво

рекомендацii.

робота базусться на комплексному пiдходi, характеризуеться високим

piBHeM наукових узаг€Lльнень, що певною мiрою обумовлено й характером

дослiдницькоi бази. Перевагою роботи е те, що автор намага€ться, поряд iз

роботами з адмiнiстративного права, аналiзувати роботи з iнших гаlryзей

права, icTopiТ та Teopii права, фiлософiТ. ПолiтологiТ. Публiчного

адмiнiстрування тощо. ,Щисертант грунтовно анаIIiзуе роботи, якi вийшли

друком у рiзнi iсторичнi перiоди, формулюс авторську позицiю. Робота

rрунтуеться на анаrriзi як ранiше дiючого. Так i чинного вiтчизняного

законодавства, законодавства зарубiжних краТн, iз окресленням проблемних

аспектiВ врегулюВаннЯ адмiнiстРативно-правового забезпечення оборони,

окремих елементiв його механiзму, практики його застосування та

формулюванням авторсъких комплексних пропозицiй щодо ix вирiшення9 в

т.ч. й у виглядi авторських редакцiй проектiв Закону УкраiЪи кПро

нацiональну оборону Украrнш, <Про Уповноваженого BepxoBHoi Ради

украihи з питань дiяльностi сектору безпеки i оборони)), а також змiн та

доповнень до положенъ чинного законодавства Й удоскон€tпеннrl

законодавства, пiдвищення ефективностi його застосування.

робота характеризуеться системним аналiзом предмету лослiдженнrl,

що дозволило з'ясрати yHiKa_rrbHicTb адмiнiстративно-правового

забезпечення оборони Украiъи, його теоретичний та прzlктичний аспекти й

запропонрати новацiй ну авторську модель вирiшеннrl вiдповiдноТ важливоi

для правовот науки проблеми. Струкryра роботи достатньо логiчна, що

дозволило дослiдити проблематику, починаючи вiд теоретико-правових
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основ адмiнiстративно-правового забезпечення оборони Украrни, його

методологiчних засад й аж до аналiзу Bcix елементiв його механiзму та

прiоритетних напрямкiв удоскон.tленнll з урахранням позитивного та

апробованого часом i практикою зарубiжного досвiду HopMoTBopeHH,I,

правозастосування, посч/пово посилюючи спiвпрацю дослiдження. Мета,

завданнJI, об'ект, предмет дослiдження сформульованi коректно, у

вiдповiдностi до вимог, визначених у законодавствi. ЩостатнiЙ piBeHb

резулътативностi дослiдження забезпечуеться вмiлим використанням

загапьних та спецi€Lльних методiв наукового пiзнання (С. 35-Зб ДИСеРТаЦiТ).

Двтором опрацьовано емпiричнi данi стосовно дiяльностi органiв публiчного

управлiннrl, органiв вiйськового управлiння i командування, суб'сктiв

громадського суспiльства (можна було б звiльнити ix презентативнiсть) у

сферi оборони держави, а також достатню кiлькiсть аналiтичних тематичних

матерiалiв, звiти, полiтико-правову публiцистику, довiдково-словниковi,

енцикJIопедичнi, тематичнi матерiали, в т.ч. Й результати авторського

тематичного опитрання фахiвцiв (,Щодатки Б.1, Б.2, с. 494-505 дисертацii),

наукова новизна положень, висновкiв i рекомендацiй,

сформульованих у дисертацii'.

робота Пашинського в.й. с однiею з перших у вiтчизнянiй

адмiнiстративно-правовiй научi спроб комплексно з урахуванням HoBiTHix

досягненЬ вiтчизняноI правовоi науки, використанням с)пrасних методiв

наукового пiзнання, проанаJIiзовати адмiнiстративно-правове забезпечення

оборони Украiъи, його теоретичний та rrрактичний аспекти, виокремити

проблемнi питання й запропонувати авторську новiтню концепцiю вирiшенн,I

вiдповiдноi важJIивот дJUI правовоi науки, право творення та

правозастосування проблеми. Це дозволило обгрунryвати цiлry низку нових

теоретиЧних полОженЬ i висновКiв, сфорМулюватИ KoHKpeTHi рекомендацiТ

щодо удосконЕtленнr{ положень чинного законодавства та розробки проектноТ

дiяльностi, дtя правозастосування. Варто схвально оцiнити пiдхiд дисертанта

до розгJUIду оборони держави як комплексного багатоаспектного державно-
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правового явища, що перебувае у системi суспiльних зв'язкiв, вiдносин,

з€lJIежностi iз сукупнiстю сумiжнr,u< явищ, одночасно як невiд'емноi складовоТ

держави, яка поЁ'язана з iсторичним розвитком рiзних фор, державностi i

права (с. З7, 4|, 47I дисертацiТ), Iцо й дозволило зосередитися на iT

унiкальностi i як правового явища в цiлому, i як об'скry адмiнiстраТиВнО-

правового забезпечення зокрема, й врахувати при формулюваннi автОРСЬКОi

дефiнiцiT (с. 41, 472,47З дисертацii).

Щiкавими вигJu{дають положення дисертацiТ щодо визначення ресурсу

адмiнiстративно-правового забезпечення оборони i формулюванням

авторськоТ дефiнiцiТ (с. 38, 4'7З, l'78 дисертацii), його ознак (с. З8, 47З, |'l8,

187, 189 дисертацii), виокремлення трьох скJIадових вiдповiдного

забезпечення (с. З8,4'7З дисертацiТ) та п'ятиелементноТ його структури (с. З8-

39,474 дисертацii).

Можна пiдтримати дисертанта у його прагненнi обгрунryвати, з

акцентом на вагому роль як одного iз одного iз елементiв вiдповiдноТ

струкryри адмiнiстративно-правового забезпечення оборони, доцiльнiсть

розгляду норм права, якi реryлюють зазначенi вiдносини, як особливого

рiзновиду норм адмiнiстративного права, а саме вiйськово-адмiнiстративних

норм, а ik сукупностi - як вiйськово-адмiнiстративного права, покJIиканого

регулювати суспiльнi вiдносини у сферi оборони (с. З7-З8, |28, 474

дисертацii) за обов'язковоi yracTi суб'екта публiчноi адмiнiстрацiТ. Присмно,

що дисертант не лише формулюе свою позицiю стосовно цього питання, а й

намагасться, з урахуванням положень cyracHoT TeopiT правъ HoBiTHix

досягнень адмiнiстративно-правовоi на)rки, з'ясувати мiсце i роль

вищезазначеноТ сукупностi у системi права взагалi та адмiнiстративного

права зокрема (с. З7, 108-113, |25, |28 дисертацiТ). СхвальноТ оцiнки

засJtуговують запропонованi дисертантом €lпгоритми дослiдженнJ{ систеМи

суб'ектiв адмiнiстративно-правового забезпечення оборони УкраiЪи (роздiли

З, 4 дисертацii), адмiнiстративно-правового статусу, ролi кожного iз них. А

також нормативного пiдцрунтя ix функцiонуваншI та моделей взаемовiдносин
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в сферi забезпечення оборони. Ще дозволило запропонувати авторськ1

положеннlI щодо ik класифiкацii з урахуванням ролi i значення у забезпеченнi

оборони, особливостi формуванш{, функцiонування (с. 42, ЗЗ3 дисертачii),

видiлити проблемнi питання та ефективностi саме як суб'ектiв забезпечення

оборони та запропонувати KoHKpeTHi пропозицii щодо удоскон€lленнJI

чинного законодавства стосовно структури, повноважень, моделей

взаемовiдносин (с. 40-42, 44,248, 4|2-4tЗ, З3З-ЗЗ4 дисертацii).

варто пiдтримати дисертанта У його прагненнi обгрунryвати

доцiльностi зростання ролi громадського суспiльства у забезпеченнi оборони

украiъи iз урiзноманiтненням органiзацiйно-правових норм його yT acTi та

iHcTpyMeHTiB впливу (с. 40, 42, з 16-зз3 дисертацii) й формуванням

законодавчого пiдфунтя для цього.

приемно, Що дисертант грунтовно зупиняеться на аrrалiзi

законодавства, яке регламентуе вiдповiдне забезпечення оборони (у

широкомУ розумiннi <<законодавство>>), його генезi, видiлlяючи етапи

формування вiдповiдного базису (с. 4l, 207-2Iб дисертацiТ), проблемнi

питаннr{ його застосування та обrрунтовус потребу його систематизацiТ, iз

окресленIU{м поточних та перспективних завдань вiдповiдноТ дiяльностi (с.

З9, 44, 2I5 -2|6 дисертацф.

Позитивно слiд оцiнити результати компаративно-правового ана_гriзу й

сформульованi дисертантом пропозицiТ щодо доцiльностi запозиченнrI

позитивного апробованого часом i практикою нормотворчого та

правозасТосовчогО досвiдУ зарубiжних краiЪ щодо забезпечення оборони

держави iз конкретизацiею iх змiсry та формулюванням рекомендацiй

нормативного характеру (с. 42, 44, 420-440, 461, -462 дисертацiТ).

ВартО пiдтримати запропонованi дисертантом змiстовнi рекомендацii

щодо BHeceHHrt змiн та доповнень до чинного законодавства та розробки

проектiв новацiйних нормативно-правових aKTiB (с.44,445-460,46з-464,482-

484 дисертацО.

Практичне значення одержаних результатiв дослiдження.
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Отриманi результати можуть б}rи використанi у на}ково-дослiднiй

сферi, нормотворчостi, правозастосуваннi. Вони вже використов)rються, що

пiдтверджуеться актами впровадження (с. 44-45 дисертацii, додатки Д,l-Д,5,

с. 511-520 дисертацф.

Повнота виIспадаНня наукОвих положень, висновкiв i рекомендацiй

в опублiкованих працях.

OcHoBHi положення роботи знайшли вiдображення у 64 наукових

працях, iз них: одноосiбнiй монографiТ, 2 колективних монографiях, 2З

одноосiбних наукових статтях, опублiкованих у наукових фахових виданнях,

б iз яких - у наукових фахових виданнях iноземних держав, 4 пiдруlниках i

навч€tльних посiбниках, З4 тезах доповiдей та наукових заходах (в т.ч, б у

спiвавторствi, 4 - з науковим керiвником, 2 - з iншими особами {с, |1-26,

485-49З дисертацii).

Двтореферат вiдповiдае змiсту дисертацiТ, монографiТ та вiдображас

ocHoBHi положення та резулътати дослiдження. двтореферат, дисертацu{ та

монографiя оформленi вiдповiдно до встановлених законодавством для

такого виду наукових робiт вимог.

Положення дисертацiТ

юридичних наук на

на здобуття наукового ступенrI кандидата

тему <<Конститучiйно-правовий стаryс

вiйськовослгухбовцiв в YKpaTHi> за спецiальнiстю 12.00.02, яка була захищена

у 2001 роцi у Киiъському нацiонЕtльному унiверситетi внутрiшнiх справ, не

використовувалися.

В цiломУ позитивнО оцiнюючи дисертацiйне дослiдження, слiд

з€вначити, Що В HaJIBHocTi положення, якi вiдрiзняються супереtIпивим

змiстом, е недостатньо арryментованими, логiчними, потребують угочненн,{

позицiТ здобувача.

Зауваження та дискусiйнi положення,

1. Щисертант пропонус умовний подiл rенези адмiнiстративно-

правового забезпечення оборони на кiлькох етапiв, якi вiдрiзняються певною

специфiкою, зумовленою розвитком держави, право творення, сJIушно
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зазначаючи, що кожен iз них вiдображае ypaxyBaнHrl прiоритетних BeKTopiB

вищез€lзначених процесiв. Погоджуючись в цiлому iз можливiстю етaшного

розгляду генези адмiнiстративно-правового забезпечення оборони держави, в

той же час вважасться за доцiльне обгрунryваннl{ позицii автора щодо

виокремЛеннЯ €диного, доситЬ тривzrлоГо у часi т.зв. <<новiтнього>> етапу

з€вначеноТ rенези (з 1991 року i до сьогодення), HaBiTb не зважаючи на

модифiкацiю прiоритетностi BeKTopiB розвитку держави у зазначенiй сферi,

починаючи iз 2оI4 РокУ, що у свOю чергу активiзувало змiстовну

модифiкацiю й правотворчих процесiв у зазначенiй сферi суспiльних

вiдносин, що могло б слугувати хоча б для виокремлення нового пiд етапу

такот генези.

2. Формулюючи авторську позицiю стосовно виокремлення вiйськово-

адмiнiстративного права, дисертант одночасно демонструе непослiдовнiсть,

зЕвначаючи, що вiдповiдна сукупнiстъ норм права реryлюс <однорiднi>>

вiдносини (с. 89, 111 дисертацii), rцо фактично е характерним дJUI iнститру

права (наприкЛад, робоТи о. Петришина, С. Погребняка, С. Бобровник, Н.

Онiщенко, Н.Пархоменко та iH.), в той же час зазначае, що така сукупнiсть е

пiдгаlryззю адмiнiстративного права як елемент Особливого

адмiнiстРативногО права (наприклад, с. З'7 дисеРтацiТ), а на с. 190 таку

сукупнiсть розгJUIдае вже як гЕtпузъ права, зазначаючи, що <<вiйськово-

адмiнiстративнi правовiдносини е рiзновидом г€tлузевих правовiдносин>.

БажанО угочнити свою позицiю, з урахуванням ознак, притаманних

iнститугУ, пiдгалузi та гаryзi права, якi е базовими положеннями TeopiT права

та галузевих правових наук.

з . Грунтовна ана-гtiзуючи систему суб' ckTiB адмiнiстративно-правового

забезпечення оборони УкраiЪи, дисертант цiлком слушно видiляе центральнi

органи виконавчоi влади й домiнуючий орган MiHicTepcTBo оборони

УкраiЪи (наприклад, с. 478 дисертацii). Зазначаючи, що й iншi органи

зirл)чаються до зазначеноТ дiяльностi, в той же час згадуе лише MiHicTepcTBo

з питань тимчасово окупованих територiй та внугрiшньо перемiщених осiб,
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MiHicTepcTBo фiнансiв УкраТни, а також декiлька iнших (СБУ, ДПСУ, НГУ
тощо) (наприкл&д, с. 282 дисертацii). Зазначаючи у роботi про центральнi

органи виконавчоТ влади, дисертант звертае увагу лише на деяких iз них, а в

деяких випадках лише згадуе про них, при цьому з€tлишаючи поза увагою

решту iз них, якi також у рiзнiй Mipi долryченi до вiдповiдного процесу.

4. Аналiзуючи законодавство, яке регламентуе вiдповiднi вiдносини,

дисертант зазначае, що BiH розглядае його у <(широком)D) розумiннi, що е

цiлком виправд€lним дJuI вiдповiдного дослiдження. Одночасно дисертант

ЗВерТас увагу лише на законодавчi та пiдзаконнi акти, зaлишаються поза

увагою решту. З огляду на оновленi доктринальнi галузевi пiдходи щодо

розумiння джерел адмiнiстративного права та з урахуванням позицiТ

ЗДОбУвача стосовно вiйськово-адмiнiстративного права та законодавства,

баЖаНО бУло б уточнити позицiю здобувача стосовно iнших скJIадових

Законодавства у (широкому> його розумiннi, в т.ч. й в аспектi пропозицiТ

здобувача щодо систематизацiТ останнього.

5. ПОгоджуючись iз дисертантом стосовно доцiльностi посилення ролi
ocBiTHboT та науковоТ складових механiзму удоскон€lлення адмiнiстративно-

правового забезпечення оборони УкраiЪи (пiдроздiл 5.2 дисертацii,

наприкJIад, с. 481 дисертацii), в той же час варто констач.вати, що у
бiльшостi своiй вони зосередженi на <спецiа-гtьних> кадрових ресурсах й у
Мiнiмальнiй Mipi - на громадськостi. З огJuIду запропонов€lних у роботi

дисертантом рекомендацiй щодо активного заIцrчення громадського

СУСпiльства, урiзноманiтнення форм такого з€LпуIенн;I, бажано було б

ВИОКРеМИти Й правопросвiтницьку скJIадову у всьому багатоманiтнi il
lнструментарlю.

Сформульованi заува)кення, пропозицiТ та рекомендацiТ с},тгсво не

ВпЛиВають суттева на заг€Lльну позитивну оцiнку роботи, свiдчать про, перш

За ВСе, комгrлексниЙ характер порушеноТ проблеми, iT складнiсть та

акryальнiсть.
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Висновок

,Щисертацiя Пашинського В олодимира Йосиповича <<Адмiнiстративно-

правове забезпечення оборони УкраТни: теорiя i практико>, подана на

здобугтя наукового ступеня доктора юридичних наук зi спецiальностi

12.00.07 <Адмiнiстративне право i процес; фiнансове право; iнформацiйне

право), с завершеною науковою працею, що вирiшуе наукову проблему,

вiдповiдае ГIорядку присудження наукових ступенiв, затвердженого

постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 24.07.20\З року Jt 567 (.i

змiнш,rи), а iT автор Патттинський Володимир Йосипович заслуговус на

присудженнlI йошry наукового ступеня доктора юридичних наук зi
спецiальностi 12.00.07 <Адмiнiстративне право i процес; фiнансове право;

iнформацiйне право>.

Офiцiйний опонент:

Щекан юридичного факультету

Запорiзького нацiонального унiверсит€ту,

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист Украiни Т.О. Коломосць

Пiдпис Т.О. Коломосць засвiдчую:

Прорекгор з науковоi 
1

Запорiзького нацiонал

доктор iсторичних наук, сильчук

iчцд{i lараи rliвBuaHtl
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.Що спецiалiзованоТ вченоТ ради Д 26.001.04 КиТвського нацiонального унiверситеry

iMeHi Тараса IIIевченка
01601. м. КиiЪ. вул. Володимирська. б0

вцгук

офiцiйного опонента доктора юридичних наук, професора
Кузьменко Оксани Володимирiвни на дисертацiйну робоry

Пашинського Володимира Йосиповича <<Адмiнiстративно-правове
забезпечення оборони Украiни: теорiя i практика>>, подану на здобуття
наукового ступени доктора юридичних наук зi спецiальностi 12.00.07 -
адмiнiстративне право i процес; фiнансове право; iнформацiйне право

теоретичних i практичних питань

оборони УкраiЪи, значеннrI якого

агресiТ.

адмiнiстративн0-

умовах росlисько1

дерх(ави, порушення cyBepeHiTeTy i

Вlддiл дiловодства та apxiBy
Киiвського нацiонального унiверiиigtt

iшенi Тараи Шевченка

Акryальнiсть теми дослiдження. Тема дослiдження рецензованоТ

дисертацiТ присвячена вирiшенню вкраЙ важливих для сьогодення УкраiЪи

Сучасний глобальний cBiT характеризуеться глибокими

трансформацiями в ycix визнач€шьних сферах життсдiялъностi суспiльства на

планетi, що супроводжуються численними конфлiктами геополiтичних i

нацiональних iHTepeciB та спробами вирiшення цих конфлiктiв iз

ЗаСТОСУВанняМ вiЙськовоi сили. У цих умовах вiЙсъкову силу знову поч€lJIи

РОЗГЛЯДаТИ яК ОДин iз наЙбiльш ефективних чиrrникiв cBiToBoi полiтики та

ЗахисТУ нацiональних iHTepeciB, яка безпосередньо впливае на piBeHb

забезпечення нацiональноi безпеки i оборони держави. Цi тенденцii

безпосередньо впливають i на забезпечення оборони УкраiЪи, як основноi

скJIадовоi нацiональноi безпеки.

Безперечно особливоi важливостi проблематика

правового забезпечення оборони Украiни набувае в

ВiйСЬКОвоТ агресii, aHeKciT ABToHoMHoi республiки Крим, трив€tлого

збройного конфлiкту на Сходi нашоi

територiальноI rдiлiсtлостi УкраiЪи.

адмiнiстративно-правового ruбa..r."."",

зростае в умовах росiйсъкоТ вiйськовоi

У окл

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/


вiйськово-стратегiчнiй обстановцi навколо УкраТни, у зв'язку з росiйською

збройною агресiею, якоI Украiна з€Lзн€Llrа вперше з часу отриманнrI

незаlrежностi, проблема забезпечення оборони ст€uIа однiею з найбiльш

прiоритетних у дiяльностi держави, органiв публiчного управлiння та

громадянського суспiльства, потребуе пiдвищеноi уваги з боку науковоi

спiльноти.

В цих умовах реа-гliзацiя державою конституцiйшоI функцii щодо

забезпеченIuI оборони Украiни, захисту ii cyBepeHiTery, територiальноi

цiлiсностi й недоторканностi, cTBopeHHrI i HMBHicTb ефективноi системи

оборони, сучасних та ефективних збройних сил стае прiоритетом, головною

умовою забезпечення територiальноi цiлiсностi Й державного cyBepeHiTeTy,

збереженнrI державностi уrqраiЪського народу. I як пок€вус iсторичний досвiд

суспiльнi процеси у сферi оборони потребують законодавчого вреryлюванЫ

та наукового правового супроводу.

В той же час, активний розвиток суспiлъних вiдносин у сферi оборони

обумовленIй росiйською вiйськовою агресiею та фактичним

бойових дiй, необхiднiстю провадження оборонноТ реформи у
вiдповiдностi до стандартiв Пiвнiчноатлантичного €шьянсу, потребуе не

тiльки ik реryлювання та закрiпленнrl нормами адмiнiстративного права, а й

дослiдження теоретико-правових та практичних питань адмiнiстративно-

правового забезпечення сфери оборони держави.

Актуальнiсть теми дослiдженнrl зумовлена також тим, що проблемам

адмiнiстративно-правового забезпечення оборони держави до останнього

ЧаСУ, до росiЙськоi вiЙськовоi агресii, не придiляеться належноI уваги з боку

вiйськово-полiтичного керiвництва держави та юридичноi науковоi

спiльноти, а наявнi дослiдженIuI мають фрагментарний характер, стосуються

ЛИШе ОкреМиХ аспектiв цiеi проблематики. .Що цього часу проблематика

адмiнiстративно-правового забезпечення оборони держави Украiни ще не

бУла ПредМетом наукового дослiдження. Саме тому запропонована тема

ДОСЛiДЖення е надзвичаЙно актуЕuIьною, зважаючи на теоретичну та

держави

веденнrIм
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ПракТиЧну Значимiсть адмiнiстративЕо-правового забезпеченнrI оборони на

нинiшньому етапi розвитку украiЪськоi держави.

Пiдтвердженням актуальностi дисертацiйного дослiдження е

вiДповiднiсть тематики дисертацiйноТ роботи основним напрямкам HayKoBlж

дослiджень визначеним вiдповiдно до положенъ Стратегii стuulого розвитку

<Украiна - 2020>>, cxBaJleнoi Указом Президента Украiни 12 сiчня 2015 року
Jф5; Стратегii нацiональноТ безпеки УкраiЪи, затвердженоТ Указом

Президента УкраiЪи 26 травня 2015 року J\Ъ287; ГЬrаrrу законодавчого

забезпеЧеннrI рефорМ в YKpaTHi, затверДженогО постановою Верховноi Ради

УкраiЪи вiд 4 червнrI 2015 року J\b 509-VШ; пунктiв 2, З, 4, б роздiлу
в гаryзi нацiональноi безпеки та мiжнародногокПравове забезпечення

правопорядку> Прiоритетних напрямiв розвитку правовоi науки на 2о|6-
2020 роки, закрiплених у Стратегii розвитку наукових дослiджеЪь

НацiонаЛьноi акаДемii праВовиХ науК УкраiнИ на 20t6-2020 роки, а також

вiдповiдно до бюджетноi теми юридшIного факультету КиТвського

нацiонального унiверситету iMeHi Тараса ТIтевченка: <<теорiя та практика

адаптацii законодавства УкраiЪи до законодавства ес> J\b 16 БФ о42-

01 (20|6_2018 роки); ГIлаrту науковоi i науково-технiчноi дiяльностi
НацiонаЛьногО унiверсИтету оборони УкраiЪи iMeHi IBaHa Черняховсъкого, у
межах науково-дослiдноi роботи <<органiзацiйно-правовi засади забезпечення

законноСтi в дiяЛьностi органiВ вiйськовОго ).праВлiннл> (-"фр <<Законнiсть),

державний реестрацiйний номер - 0117U001799) (20|7-2О18 роки).
Наукова новизна одержаних результатiв дослiдження.

,щисертацiйна робота е одним iз першIlD( у вiтчизнянiй адмiнiстративно-

правовiй науцi комплексним науковим дослiдженням теоретичних i
практичних проблем адмiнiстративно-правового забезпечення оборони

держави. У результатi дослiдження сформульовано теоретичнi положення,

висновки та пропозицiТ, що е концепту€шьно новими у розумiннi
адмiнiстративно-правового забезпеченнrI оборони як системноi дiяльностi
суб'ектiв публiчного управлiння, якi мають важливе теоретичне i практичне
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значеннrI для розбудови оборони держави, зокрема:

багатогранне комплексне державно-правове явище, що перебувае у системi

скJIадних суспiльних вiдносин, зв'язкiв i
суспiлънI/D( явищ, iнститутiв i процесiв,

обЦрунтовано положення, що оборону держави потрiбно розгJuIдати як

залежностей iз сукупнiстю iнших

виступае невiд'емною складовою

caMoi держави, нерозриВно пов'язане З iсторичним розвитком рiзних фор,
державностi i права украiнського народу;

доведено, що реформування ЗброЙних Сил УкраТни в сучаснLD( умовах,
обумовлене евроатлантичним вектором розвитку Украiни, активний розвиток
суспiльнIж вiдносин у сферi оборони держави в умовах збройноi агресii та

фактичного веденнrI военних дiй, безпосередньо впливас на формування в

межах особливого адмiнiстративного права окремоi пiдгалузi - вiйськово-

адмiнiстративного права, норми якого реryлюють суспiльнi вiдносини у
сферi оборони держави. Предметом правового реryлюваннrI вiйськово-

адмiнiстративного права виступають суспiльнi вiдно сини, якi виникають мiж
органами публiчного управлiння та приватними особами, вiдносини в

серединi органiв гryблiчного управлiння, а також мiж органами публiчного

управлiнтrЯ й iншимИ суб'ектами публiчного права, у рiзних сферах

суспlльНого житТя, спрямОванi на забезпеченнrI оборони держави Украiни;

сформульовано авторсъке визначеннrI поняття <<адмiнiстративно-

правове забезпечення оборони>, пiд яким розумiють регламентовану
адмiнiстративно-правовими нормами системIIу дiяльнiсть суб'ектiв
забезпеченнrI оборони щодо адмiнiстративно-правового реryлювання,

реzlлlзац1l, охорони та захисту суспiльних вiдносин у сферi оборони,
гарантування прав i законних iHTepeciB ycix суб'ектiв правовiдносин,

спрямованУ на створеннЯ необхiдНих умоВ длЯ оборонИ держави у разi
збройноi агресii;

обцрунтовано позицiю, що адмiнiстративно-правове забезпеченнrI

оборони включае Taki складовi адмiнiстративно-правового впливу на
суспiльнi вiдносини У сферi оборони: дiяльнiсть щодо нормативно-правового
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реryлюваннrI суспiльних вiдноси у сферi оборони адмiнiстративно-правовими

нормами (нормотворча дiяльнiсть); дiяльнiсть щодо реалiзацii правовiдносин

у сферi оборони адмiнiстративно-правовими засобами (правозастосовна

дiяльнiсть); дiяльнiсть щодо охорони, захисту

прав у сферi оборони (правоохоронна дiяльнiсть);

визначено й охарактеризовано структуру адмiнiстративно-правового

забезпеченнrI оборони держави, що складаеться з таких елементiв: 1) об'ект

адмiнiстративно-правового забезпеченнlI оборони - суспiльнi вiдносини у

адмiнiстративних правовiдносин, надiленi правами й обов'язками у сферi

оборони; 3) норми адмiнiстративного права, а саме вiйськово-адмiнiстративнi

норми, якими вреryльованi суспiльнi вiдносини у сферi оборони;

4) адмiнiстративно-правовi вiдносини у сферi оборони - це вреryльованi

адмiнiстративно-правовими нормами правовi зв'язки, що виникають,

РоЗВиВаються та припиняються мiж суб'ектами забезпечення оборони у
процесi реалiзацii повноважень у сферi оборони; 5) гарантii адмiнiстративно-

ПРаВОВоГо забезпечення оборони - умови, засоби, способи, форми та методи,

За ДОШОМОГОЮ яких забезпечуеться реалiзацiя суспiльнLD( вiдносин у сферi

оборони;

обЦрунтовано, що правовiдносини у сферi оборони

рiзновидом однорiдних адмiнiстративно-правових вiдносин, якi

у процесi публiчного управлiння обороною держави, i тому Тх можна назвати

ВiЙСьково-адмiнiстративними правовiдносинами. Вiйськово-адмiнiстративнi

правовiдносини- це вреryльованi вiйськово-адмiнiстративними нормами

правовi зв'язки, якi виникають, розвиваЮться та припинrIються мiж

суб'ектами забезпечення оборони у процесi реалiзацii адмiнiстративно-

правових норм, що реryлюютъ сферу публiчного управлiння обороною

держави;

визначено, Що вiйськово-адмiнiстративнi правовiдносини виникають у

та вiдновлення порушенlD(

держави е

скJIадаються
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зв'язку з: 1) виконанням органами гryблiчного управлення покJIадених на них

завдань щодо реалiзацii оборонноТ функцii держави; 2) реалiзацiсю

cBoik прав таюридичними особами (публiчного i приватного права)

обов'язкiв у сферi оборони держави; 3) реалiзацiсю фiзичними особами

(громадянами, iноземцями, особами без громадянства) cBoix прав i обов'язкiв

у сферi оборони держави;

установлено, що суспiльнi вiдносин у сферi оборони реryлюються

нормами вiйськово-адмiнiстративного законодавства, пiд яким розумiють

систему правових aKTiB, у яких закрiплено вiйськово-адмiнiстративнi правовi

норми, що реryлюють вiдносини у сферi оборони держави, права, обов'язки

та вiдповiдальнiсть ycix суб'ектiв забезпеченнrI оборони держави;

ВиЗначено Й дослiджено систему суб'ектiв адмiнiстративно-правового

забезпеченIuI оборони Украiни, до якоi н€шIежать суб'екти uублiчного

Управлiння, якi за допомогою адмiнiстративно-правових засобiв, методiв та

процедур визначаютъ i реалiзують державну полiтику у сферi оборони,

СПРЯМОВанУ на пiдготовку держави до оборони, ii зброЙний захист у разi

збройноТ агресii або военного конфлiкту;

ДОВеДеНО, ЩО необхiдною умовою удоскон€uIення системи публiчного

УПРавлiнНя у сферi оборони держави е чiтке законодавче визначення та

розмежування адмiнiстративно-правового статусу, функцiй, завдань i
tIОВНОВаЖень сУб'ектiв забезпечення оборони, складових сил оборони та

ОРГанiв вiЙськового управлiння, органiзацiя ik взаемодii у мирний i военний

час. Запропоновано ocHoBHi концептуальнi пiдходи та напрями щодо

ВИРiШеННя цiеi проблеми, шJIяхом розробки i прийняття нового Закону

Украiни оПро нацiональну оборону Украiню>;

обцрунтовано, що розвиток суспiльнrл< вiдносин у сферi оборони в

УМОВаХ СУчасноi гiбридноi вiЙни та досвiд УкраIни щодо вiдбиття росiйськоi
збройноi агресii, зумовлюють необхiднiсть законодавчого вреryлюваннrI

права народу (громадянського суспiльства) на створення добровольчих

вiйськових пiдроздiлiв для реалiзацii свого права на самооборону вiдповiдно
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права та КонституцiТ УкраТни;

зарубiжного досвiду та досвiду проведення

антитерористичноi операцiТ, Об'еднаних сил визначено ocHoBHiантитерористично1 операц11, операц11 Uо'еднаних сил визначено основн1

напрями удосконаленнrI адмiнiстративно-правового забезпеченнrI оборони

до норм мiжнародного

з урахуванням

критерiями; теоретичнi пiдходи щодо

держави.

KpiM того, у дисертацiйнiй роботi удоскон€Lлено положеннrI щодо:

визначення основних перiодiв становленнrI i розвитку системи оборони

ДерЖави вiдповiдно до iсторичних перiодiв розвитку державностi та права

УкраiЪського народу; визначення оборони держави як основноi складовоi

(""дУ) системи нацiональноi безпеки, яка у нинiшнiй складнiй военно-

ПОлiтичнiЙ ситуацiI стае домiнуючою серед видiв нацiональноi безпеки;

ВИЗНаЧеННя адмiнiстративно-правового статусу та класифiкацii суб'ектiв

адмiнiстРативно-ПравовогО забезпеЧеннЯ оборони УкраiЪи за вiдповiдними

криIýрrпми; ,r,сOре,l"ичнr пlдходи щодо неоохlдност1 посиленнrI

демокраТичногО цивiльногО контролю над сектором безпеки i оборони

держави та розробки i прийrrяття вiдповiдного закону; визначення вiйсько-

адмiнiстративного законодавства як iерархiчнот системи законодавчих i
пiдзаконних нормативно-правових aKTiB прийнятих суб'ектами

адмiнiстративно-правового забезпечення в межах cBoi повноважень; пiдходи

дО визначеннЯ специфiчниХ ознак, функцiй i повноважень Збройних

сил Украiъи, що випливають з ik державно-правовот природи, як

спецiального силового, вiйськового органу (iнстиryry) держави, спецiального

суб'екта забезпечення оборони держави; пiдходи щодо визначення

перспективноi системи сил оборони, яка повинна бути побудована на

радикаJIьно новому розподiлi завдань, функцiй, гIовноважень,

вiдповiдальностi та пiдзвiтностi Bcix складових сил оборони, з огJUIду на

СфеРУ ik ДiЯльностi; пiдходи щодо необхiдностi здiйсненIuI адмiнiстративно_

правового забезпечення оборони держави на ocHoBi досягнень науки

адмiнiстративного права: 1) проведеннrI системних наукових дослiджень з

необхi1дност1

питань правового забезпеченнrI оборони держави та створення науковоi
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школи вiйсъково-адмiнiстративного права; 2) взаемоузгоджеЕоI нормотворчоi

дiялънiсть суб'ектiв забезпеченнrI оборони щодо cTBopeHHrI комплексноi

системи вiйськово-адмiнiстративного законодавства; обгрунтування

необхiдностi урахування принципiв i стандартiв краiЪ-членiв НАТО для

побудови системи публiчного управлiння обороною держави та

адмiнiстративно-правового забезпеченIш оборонноi реформи.

Сryпiнь обгрунтованостi наукових положень, висновкiв та

рекомендацiЙ. Представленi для публiчного захисту положения, HayKoBi

позицii та висновки дисертацiЙного дослiдження достатньо обгрунтованi з

ВиКорисТаннrIм можливостеЙ сучасноi методологii юридичноТ науки. При

прОведеннi наукового дослiдженrrя автором використано сукупнiсть

Загапьно-фiлософських, загапьно-науковlD(, спецiалъно-юридиtlних методiв

пiзнаr*rя, об'едrаних системним пiд<одом до ik застосраш{rI, що дозволяс

дослiджувати проблеми оборони держави у едностi ik соцi€ulьного змiсту i

юридичноТ форми.

Застосування дiалектичного методу уможливило дослiдити правову

ПРИРОДУ ОбОРони Держави у постiЙному взаемозв'язку з iншими державно-

правовими явищами у системi держави та в cTpykTypi сектору безпеки i

оборони.

ПОеднання дiалектичного методу, методiв анаrriзу та синтезу, дедукцii та

iндукцii, iсторичного методу дало змоry визначити особливостi i закономiрностi

РОЗВИТКУ СИСТеМи оборони, як основного iнституry YKpaiHcbKoi держави у

РiЗНi iСторичнi перiоди розвитку суспiльства, держави та системи права

(пiдроздiл 1.1); мiсце i роль оборони держави у системi нацiональноi безпеки

(пiдроздiлI.2); розвиток системи органiв публiчноi влади як суб'ектiв

адмiнiстративно-правового забезпечення оборони фоздiлиз-ц); правову

ПРИРОДУ Та мiсце ЗС УкраiЪи, iнших вiйськових формувань у суспiльствi,

державi, cTpykTypi сектору безпеки i оборони, проблеми ix реформуваннrI

Фоздiл 4).

застосування системного методу поряд iз системно-структурним i
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системно-функцiонЕLпьним методами, сприrIло дослiдженню

правових норм i права, що реryлюють сферу

адмiнiстративного права, вiйськово-адмiнiстративного

оборони

2.З); систему, функцiТ i повноваженнrI органiв публiчного управлiння у сферi

оборони (роздiли З4); систему та складовi

забезпеченнrI оборони УкраТнськоi держави

систему заходiв для удоскон€tленнrl й ефективного адмiнiстративно-

правового забезпечення оборони держави (пiдроздiл 5.2); розмежуваннrI

фУнкцii i повноваженнrI суб'ектiв в единiй системi забезпечення оборони

держави фоздiли З-4). Застосування системного методу в його синергетичнiй

iнтерпретацii дало змоry дослiдити феномен громадянсъкого суспiльства як

суб'скта забезпечення оборони нашоi держави (пiдроздiл 3.6).

За допомогою посднання iсторико-правового, порiвняльно-правового

та формально-юридичного методiв, було дослiджено генезу системи оборони

держави, системи права та законодавства у сферi оборони (пiдроздiл 1.1);

реryлювання питанъ оборони, тенденцiТ розвитку

сферi оборони, розроблено напрями впровадженIuI

мiжнародного досвiry пiд час проведення оборонноi реформи вiдповiдно до

стандартiв IIАТО

адмiнiстративних

(пiдроздiлиЗ.2,5.I); дослiджено систему вiйськово-

норм i законодавства, розробити пропозицii щодо ix

удосконalJIення, законодавчого закрiплення вiдповiдного понятiйно-

категорiального апарату (пiдроздi ли 2.2,2.З, 3.21.5).

СОцiОлогi.rrrий i статистичнrй методи використано пiд час аналiзу

нацiональноi практики адплiнiстративно-правового забезпечення оборони, оцiнки

Йою стану та розробки пропозицiй щодо удоскон€tленIuI (пiдроздilпа 3.2,5.2).

АвтоР дисертаЦiйногО дослiдженнrl З метоЮ наукового пiдтвердженIUI

власних висновкъ щодо предмета дослiдження та вирiшення визначених у
дисертацiт завдань використав необхiдну кiлькiсть нормативно-правових та

HayKoBIЖ лiтераryрНI/D( ДЖерел - 479 HaйMeHyBaHIUI. Серед HayKoBlD( праць

системи

(системи

права (пiдроздiли2.2,

адмiнiстративно-правового

(пiдроздiл 2.2); визначити

досвiд правового

законодавства у

ДОСЛiДЖеНО РОбОТи вiтчизняних науковцiв та зарубiжних )лIених, серед яких

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/


авторитетнi

держави i

управлiннlI.

фахiвцiв в

права, Teopii

гаlryзi адмiнiстративного

права, вiйськовоI науки,

права, 1стор11, 1стор11

полiтологii, державного

Особистий внесок автора дисертацiйного дослiдження. Yci

результати дослiдженнrl та rx гryблiкацii у HayKoBlD( фаховшt виданнrD( одержанi

автором особисто. OcHoBHi теоретичнi та практичнi результати

дисертацiйного дослiдження висвiтлено у 30 HayKoBlD( працях, а саме:

одноосiбнiй i 2 колективних монографiях, одна з яких опублiкована

закордонним виданням офiцiйними мовами европейського Союзу,

23 наукових статтях, опублiкованих у фахових виданнях (зокрема, 6

закордонни}), 4 пiдручниках i навчальних посiбниках; для апробацii

матерiали дисертацiЙного дослiдженнrl використано у тезах 34 доповiдей на

науково-практичних конференцiях, круглих столах i ceMiHapax.

Вирiшення Hayкoвoi проблеми. У дисертацiТ виршено акту€Lдьну

наукову проблему, яка полягае у формуваннi теоретичних основ

адмiнiстративно-правового забезпечення оборони держави як невiд'емноi

скJIадовоi адмiнiстративного права, розвитку знань про його змiст,

СТРУКТУРУ, ЗаВДання, дiяльнiсть суб'ектiв адмiнiстративно-правового

забезпеченIuI в умовах мирного часу

дJuI науки адмiнiстративного права

та збройноi агресii. За своТм значениям

ця проблема вiдповiдае рiвню та

критерiям докторськоi дисертацiI.

Результати дослiдження можуть використовуватися у: науково-

дослiДнiЙ дiяльностi - як основа дJuI под€lльших теоретичних i практичних

РОЗРОбОк У сферi вiйськово-адмiнiстративного права, адмiнiстративно-

ПРаВоВоГо забезпеченнrI оборони держави та розвитку ефективноi системи

забезпечення нацiональноi безпеки i оборони держави; нормотворчiй

ДiЯльностi - дJuI пiдготовки HoBlD( законодавчлuс aKTiB, пiдготовки змiн i
ДоПоВнень до законодавчих та вiдомwос нормативно-правовrдr aKTiB вiйськово-

адлiнiстративного законодавства;

удосконаленIuI та пiдвищення ефективностi системи адмiнiстративно-
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правового забезпечення оборони, гryблiчного управлiння обороною та

дiяльностi органiв вiйськового управлir*rя; освiтнiй дiяльностi - для розробки

й удоскон€tлення навчzшьно-методичного забезпечення навч€tпьних

дисцигшiн: <<Основи нацiональноТ безпеlоu>, <<Вiйськова qдаiнiстрацiя>,

<<Вiйськово-адмiнiстративне право), <<Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть

вiйськовослужбовцiв>>, <<fIравова робота у Збройню< Силах УщраiЪи>,

<<Вiйськове законодzlвство та мiжнародне право) та iнцшоr.

Зауваження за змiстом дисертацiйного дослiдження. Попри те, що

рецензована дисертацiйна робота с якiсним, самостiйни i завершеним

науковим дослiдженням, oKpeMi його положения е дискусiйними або такими,

що потребують уточненнrI i подальшого опрацюваннrI.

1. У дисертацiйнiй роботi сформульовано авторське визначення поняття

<<адмiнiстративно-правове забезпеченнrI оборонп>, пiд яким запропоновано

розумiти ((регламентовану адмiнiстративно-правовими нормами системну

дiяльнiсть суб'ектiв забезпечення оборони, насамперед дiяльнiсть суб'ектiв

публiчного управлiння щодо адмiнiстративно-правового реryлювання,

реалiзацii, охорони та захисту суспiльних вiдносин у сферi оборони,

Гарантування прав i законних iHTepeciB ycix суб'сктiв правовiдносин,

спрямовану на створення необхiдних умов дJUI оборони держави у разi

збройноТ агресii). З цього приводу хотiлось би вiдмiтити настуtIне,

центрЕLльним завданням роботи е дослiдження понrIття <<забезпеченнrI), яке

аВТор ВиЗначае як дiялънiсть. Разом з тим, з€}значениЙ TepMiH не можна, i не

правилъно зводити лише до специфiки дiяльностi в сферi оборони. Ще

прослiдковусться поняттi <<адмiнiстративно-правове забезпечення

при розглядi особливостей забезпечення

На нашу д}мку, дисертант, таким чином

обороню>, автор не враховуе

застосування засобiв i способiв.

звужус предмет дослiдження. Насryпне, з цього приводу, у роботi
встановлено, що дiяльнiсть суб'ектiв адмiнiстративно-правового

забезпеченнrI щодо реалiзацii державноТ полiтики у сферi оборони включае

TaKi складовi адмiнiстративно-правового вплIIву на суспiльнi вiдноси у сферi
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оборони: дiяльнiсть щодо нормативно-правового реryлювання та закрiплення

суспiльнш< вiдноси у сферi оборони адмiнiстративно-правовими нормами

(нормотворча дiяльнiсть); дiялънiстъ щодо реалiзацiТ правовiдносин у сферi

оборони адмiнiстративно-правовими засобами (правозастосовча дiяльнiоть);

дiяльнiсть щодо охорони, захисту та вiдновленнrl порушенI/D( прав у сферi

оборони (правоохоронна дiяльнiсть). В той же час, в дисертацiйнiй роботi

придiлена увага лише певним напрямкам дiяльностi в сферi оборони Украiни,

автор оминув увагою змiст дiялънiсть суб'ектiв адмiнiстративно-правового

забезпеченнrI щодо охорони, захисту та вiдновленнrl порушенlD( прав у сферi

оборони (правоохороннiй дiяльностi).

2. Автор наводить визначення <<оборона держави - багатогранне

комплексне державно-правове явище, що перебувае у системi складних

СУСПiльнюс вiдносин, зв'язкiв i залежностей iз сукупнiстю iнших суспiлъних

ЯВИЩ, iНСТИтУтiВ, Процесiв, виступае невiд'смною складовою самоТ держави,

нерозривно пов'язане З iсторичним розвитком рiзнrх фор, державностi i
права украiнсЬкогО народу) та дет€LлЬно йогО розглядае на cTopiHKax роботи.

цим твердженням погодитися важко, так як не зрозумiло, Що автор вкладае

не правовий TepMiH <складнi суспiльнi вiдносини>, що таке ((з€шежностЬ i
ЯК1 ВОНИ 1СнУють, не погодимося з твердженнrIм, що <<оборона е складовою

держави>), оборона це головна функцiя держави!

3. У роботi розгJuIнуто правовiдносини у сферi оборони держави,

ВСТаНОВЛеНО, ЩО Це РiЗновид однорiдних адмiнiстративно-правових вiдносин,

якi склаДаютьсЯ у процеСi публiчНого управлiння обороною держави, i тому

ik можна назвати вiйськово-адмiнiстративними вiдносинами. З цього приводу

хотiлось би зауважити, що вiдносини не можуть склаДатися (У процесi!>>, по-

ДРуге, не зрозумiло, звiдки виникJIа ознака <<вiйськовi>>, так як автор

розгJuIдае адмiнiстративно-правовi вiдносини у сферi оборони, а оборона та

вiйська - не е синонiмiчними поняттями.

4. У роздiлi З дисертацiйнiй роботi (С. 2з2-з38 дисертацii) автор

з

в

дослiджуе правовий статус та лiяльнiсть суб'ектiв адмiнiстративно-правового
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забезпечення серед яких видiляе органи державноi влади (Верховна Рада

Украiни, Кабiнет MiHicTpiB Украiни та iншi центральнi органи виконавчоi

влади, Президент Украiни, Рада Нацiональноi безпеки i оборони Украiни) та

громадянсъке суспiльство. В той же час, в дисертацiйнiй роботi не

розглянуто дiяльнiсть органiв мiсцевого самоврядування як суб'ектiв

адмiнiстративно-правового забезпеченнrI оборони. Позицiя дисертанта щодо

мiсця органiв мiсцевого самоврядуванIuI в системi суб'ектiв адмiнiстративно-

правового забезпечення оборони потребуе обrрунтування та уточнения.

5. .Щослiджуючи громадянське суспiльство як суб'ект забезпечення

оборони держави, дисертант акцентус уваry на необхiдностi

концепту€tпъного переосмислення та закрiпленнrl на законодавчому piBHi

питаннrI дiяльностi громадянського суспiльства як суб'екта забезпечення

оборони, його взаемовiдносин з органами державноi влади у сферi оборони

при вiдсiчi збройноi агресiТ. Автор зазначас, що важливо зосередити уваry
на питанн1 законодавчого вреryлювання права на створення суб'ектаtш

|ромадянського суспiльства добровольчих пiдроздiлiв, вiдповiдно до

КонстиryцiТ УкраТни та норм мiжнародного права, якi uередбачають право на

самооборону у разi збройноТ агресii (с.З25 дисертацii, с.18 автореферату). В

цЬоМУ зв'язку потребуе додаткового обrрунтування та утоtIнення позицiя

аВТора, як саме на законодавчому piBHi пропонусться вирiшити проблему

СТВОРеНня сУб'ектами громадянського суспiльства добровольчих пiдроздiлiв.

6. У дисертацiйнiй роботi, на ocHoBi зарубiжного досвiду, для

сферi

Нацiональноi безпеки i оборони, автор пропонус запровадити в YKpaiHi

ПОСаДУ УпОвноваженого ВерховноТ Ради УкраТни з питань дiяльностi сектору

беЗПеКи i оборони, прийняти вiдповiдний Закон <Про Уповноваженого

удосконаJIення системи демократичного цивiлъного контролю у

ВеРховноТ Ради УкраiЪи з питань дiяльностi сектору безпеки i оборони) та

структуру такого закону. Однак, варто уточнити позицiю

чому пропонуеться посада Уповноваженого ВерховноI Ради

пропонуе

дисертанта

УкраiЪи з питань дiяльностi сектору безпеки i оборони, а не сил оборони.
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7. I на останне, не зовсiм, на нашу думку, е коректним впровадженнrI

TepMiHiB <<вiЙськово-адмiнiстративне законодавство), <<вiйськово-

адмiнiстративнi правовiдносини).

Висновок щодо вiдповiдностi дисертацii встановленим вимогам.

Загалом, висловленi зауваження не впливають на достатньо високу

позитивну оцiнку дисертацiйноТ роботи В. Й. Пашинського, а здiйснене ним

наукове дослiдженнrl заслуговуе на безумовну пiтримку.

Рецензована дисертацiйна робота вирiшуе важливу теоретико-

ПрикJIадну наукову проблему, мiстить низку нових, ранiше не захищених

Положения, якi е особистим науковим здобутком автора, мають наукову

цiннiсть i позитивне значення дJuI под€Lльшого розвитку науки

адмiнiстративного права. Змiст дисертацiйного дослiдження вiдповiдае

вимогам нормативних akTiB щодо обсяry та форми, вiдображений в

авторефератi.

Усе вище викладене засвiдчус,

<Адмiнiстративно-[равове забезпеченнrI

практика) е завершеним, самостiйним

вiдповiдае квалiфiкацiйним вимогам

що дисертацiйна робота

оборони УкраiЪи: теорiя i

науковим дослiдженням, що

для докторськоi дисертацii,

ПеРедбаченим Порядком присудження HayKoBIж ступенiв, затвердженим

Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24

автор - Пашинський Володимир Йосипович

наукового ступеня доктора юридичних наук

адмiнiстративне право i процес; фiнансове право; iнформацiйне право.

Офiцiйний опонент:

доктор юридичцих наук, професоро
заступник директора Навчально-наукового
юридичного iнституту з науковоТ роботи

липнrI 20|З року Jф567, а fi

заслуговуе на присудження

зi спецiальностi |2.00.07

Вiддiл диойБl-=ryч, I

, и ;Bubyilrb 
ф'11й;,ffi ,llJi,.f'ВЁЬ., n 

j

* ___ч9"_|ЬцЕ9lg:i!*i'".. 
-.' 

i

MeHi Вадима Гетьмана>>

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/


Що спецiалiзованоi вченоi радиД 2б.001.04

КиiЪськОго нацiоН€lльногО унiверсИтеry iMeHi Тараса ТТТевченка

вIдгук
офiцiйного опонента - доктора юридичних наук, доцецта

зьолки Валентина Леонiдовича на дисертацiю
Пашинського Володимира йосиповича <<Адмiнiстративно-правовое

забезпеченця оборони Украiни: теорiя i практикв)л подану на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук

за спецiальнiстю - 12.00.07 - адмiнiстративне право i процес; фiнансове
право; iнформацiйне право

Актуальнiсть обраноi теми. В умовах неконвенцiйнот, гiбридноi вiйн,и
яка ведеться Росiйською Федерацiею проти Украiъського народу немае бiльш
важливот проблеми як удоскон€tлення органiзацiйно-правових механiзмiв
забезпеЧеннrI надiйноi безпекИ оСОби, |ромадянського суспiльства та украiЪсъкоi
держави.

В с}п{асних умовах створення i наявнiсть ефективноi системи оборони
украiъи, захисту iT cyBepeHiTeTy, територiальноi цiлiсностi й недоторканностi е

гарантiею збереження державностi, запорукою вiдстоювання нацiональних
iHTepeciB на мiжнародному piBHi, уможливленнrIм вiдновлення контролю на

дiлянках державного кордону з Росiйською Федерацiею та поверненнrI

окуtIованих територiй.

забезпечення оброни Украiъи ускJIаднюеться не тiльки

веденняМ вiйнИ та значними фifансовими витратами на неi, а й
фактичним

необхiднiстю

проведення соцiально-економiчних реформ, у тому числi оборонноi реформи.
Суспiльнi вiдносини що скJI€шися В С)л{асних умов ах у сферi оборони

украiни не знаходять свого адекватного правового оформлення. Нажаль, у
СтартегiТ стzLгIого

адмiнiстративноТ

розвитку УкраiЪа - 2020, яка

на модернiзацiю д

ВiМл дiловоliтва та apxiBy
Кпiвсьхоrо нацiональногс yHiBepirrl etr

iuвti'Iapaи Щевченка

реформи) яка направлена

е фактично Концепцiею

BX#l.t*
Вiп'/4., -,
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2
управлiншI в ykpaiHi, не закрiплюютъся koнlсpeTнi заходи по реформуванню
адмiнiстРативно-ПравовогО механiзму забезпечення оборони УкраiЪи.

Законодавство не встигае адекватно arir,*u.ись зi змiною полiтичних,
вiйськових, економiчних, соцiалъних умов в сферi оборони. Ддмiнiстративне
законодавство потребус системного удосконrLлення з метою: реалiзацiТ концепцii

реформування сектору безпеки i оборони; визначення правового статусу багатьох
суб'ектiв |ромадянсъкого суспiлъства, ефективного правового] механiзф'-
взаемодii громадян та ik об'еднань з органами державного управлiння у сферi
забезпеченнrI оборони та нацiонал_ъноТ безпеки УкраiЪи.

Причинами такого стану е вiдсутнiсть науково-обrрунтованоi доктрини
адмiнiстративно-Правового забезпечення оборони УкраiЪи кJIючовими питаннями
якоi поВиннi статИ питання: уточнення понrIть, правового статусу )^rасникiв,
ПРИНЦИПiВ, фОРr, СПОСОбiВ i Напрямкiв взасмодii сил оборони та суб'ектiв

|ромадянського суспiльства, правового режиму окремих механiзмiв взаемодii з
мiжнародними безпековими iнституцiями тощо.

,ЩО ЦЬОГО ЧаСУ ПРеДМеТОМ окремого моно|рафiчного дослiдження не сrаrr" 
--

питаннЯ аналiзУ украiЪськогО адмiнiстративного законодавства в сферi оборони,

узагальНення практики публiчно__го управлiння обороною, дiялъностi органiв
вiйськового управлiння, сил оборони В умовах Ато/ооС з метою вироблення
пропозицiй щодо його удоскон€Lлення.

Звоязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Щисертацiю
виконано вiдповiдно до положень СтраТегii сталого розвитку <Укр aita-2020>>;

гIпану законодавчого забезпеченшI реформ в Украiъi, затвердженого постановою
BepxoBHoi Ради Украiни вiд 4 червня 2015 року Ns 509-Vш.

ПроблеМатика дослiдження вiдповiдае науковому напряму Crpareiii'-*

розвитку наукових дослiджень Нацiональноi академii правових наук УкраiЪи на
20lбJ020 роки. .ЩисертацiйнУ р9ботУ виконано вiдповiдно до бюджетноi теми
юридичного факультету КиiЪського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса
ТIТgg'IgНЦа: <<ТеОРiЯ Та практика адаптацii законодавства Украiъи до законодавства
ес> J\b 16 БФ 042-0l (2016--2018 роки); плану науковоТ i науково-технiчноi

дiяльностi Нацiоналъного унiверсйтеry оборони Украiни iMeHi
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засади забезпечення законностi в дiяльностi органiв вiйськового управлiннл>
<<Законнiстъ)), державний' реестрацiйний номер 01 17U001799) (2017-(-"фр

2018 роки).

Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй,
сформуЛьованиХ У дисертаЦii та ik достовiРнiсть. У дисертацiйнiй роботi
визначеНо та наУковО обцрунтОванО метУ та завдання дослiдження, його об'ект,
предмет та методологiю, якi в свою ЧеРЦ, повною]мiрою втiленi в cTpyKTypi

рецензованоi роботи. .Щисертацiя мiстить узагЕLпьнення теоретиlIних пiдходiв, _n __

також koнkpeTнi пропозицii, сформульованi на ocнoBi результатiв проведених

дослiджень i за умовИ комплексного впровадження мо)куть стати одним iз дiевих
засобiВ вирiшеннЯ питанЪ окрёсленоi проблематики. У працi комплексно
застосовуютъся сучаснi методи наукового пiзнання, зокрема, дiалектичний,
ана-шiзу та синтезУ, ДеДУкцii та iндукцii, iсторичний, системний, iсторико-правовий,

порiвняльно-правовий, формально-юридичний, соцiологiчний, статистиIIний тощо.

Емпiрична база дисертацiйного дослiдження е репрезентативною та
скJIадаеТъся яК з статиСтичниХ матерiаЛiв, аналiзу пракТики дiялъностi органiв

ггублiчного управJIiння, органiв вiйсъкового управлiнrrя i командування, суб'ектiв _,

автором анкетування 237 фахiвцiв у сферi оборони якi проходятъ службу
(працюЮтъ) у MiHicTepcTBi оборОriи Украiни, Генеральному штабi Збройних Сил
УкраiЪи, КомандУванняХ видiВ Збройних Сил УкраТни, Оперативних
командуВаннях, органаХ вiйськового управлiння з'еднань, науково-дослiдних

установах та навч€tлъних закJIадах MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи.

опрацювання значноi науковот, нормативно-правовот та емпiричноi бази

сприялО глибокому, всебiчномУ висвiтленнЮ дослiджУваноi у роботi
проблематики, формулЮваннЮ обrрунтОваниХ висновкiв та рекомендацiй. Пр-о -,
повноту дослiдження свiдчить кiлькiсть опрацьованих джерел - 479 позицiй.

ПотрiбнО зауважиТи, ЩО автороМ всебiчно вивчено наявнi сьогоднi роботи як
вiтчизняних, так i зарубiжних- )лених, що становJUIтъ науково-теоретичне

пiдrрунтя дисертацii, зокрема критично проаналiзовано okpeMi положення цих

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/


робiт та сформульовано авторське бачення. Водночас проведений критичний
аналiз у дисертацii вiдрiзняеться високим piBHeM аргументованостi, виваженостi
автора.

Отже, сформулъованi у дисертацiТ HayKoBi лоложеннrI,

рекомендацii, маютъ достатнiй__рiвень обцрунтованостi, що
достовiрнiсть.

висновки

забезпечуе

та

ik

наукова новизна положень, висновкiв i рекомендацiй, сформульованих

у дисерТацii'. Здобувач здiйснив комплексне наукове дослiдженшI доктринЕLльних
i прикладних проблем адмiнiстративно-правового забезпечення оборони держави,
на пiдставi чого сформулював низку положень, Що характеризуються науковою та
iстотним ступенем внеску в адмiнiстративне право.

Так, В рецензоВанiй працi вперше обгрунтовано необхiднiсть формува"й'-
новоi, окремоi пiдгалузi адмiнiстративного права - вiйськово-адмiнiстративного

права. Щоведено, Що предметом_правового регулюваннrI з€вначеноТ пiдгалузi е

суспiльнi вiдносини, якi виникаютъ мiж органами публiчного управлiння та
приватними особами, вiдносини в серединi органiв гryблiчного управлiння, у тому
числi в органах вiйсъкового управлiнrш та вiйсъкового командування, а також мiж
органамИ публiчнОго упраВлiннЯ й iншимИ суб'ектами публiчного права, у рiзних
сферах суспiльного життя, спрямованi на забезпечення оборони держави Украiни.
KpiM того, сформульовано авторське визначеннrI гIоняття <<вiйсъково-

адмiнiстративнi вiдносинп>, охарактеризовано пiдстави ik виникн.""r. 
--

охарактеризовано вiйськово-адмiнiстративне законодавство та обгрунтовано

пропозицii до юIючових правовцх aKTiB, зокрема, запропоновано розробити i
прийняти новий Закону УкраiЪи пПро нацiональну оборону УкраiЪп>.

Низка положень, що ранiше вже розроблялися фахiвцями в галузi

адмiнiстративного права в дисертацii Пашинсъкого в. Й. вдоскон€шено. Зокрема,

це стосуеться наукових пlдходlв до визначення оборони держави як складовоi

(виду) системи нацiональноi безпеки Украiъи, у нинiшнiй воснно-полiтичнiй

ситуацii, В умоваХ росiйськоi вiйськовоi агресii; понrIття <оборона УкраiЪи>;

класифiкацiТ суб'ектiв адмiнiстративно-правового забезпечення оОоро*r";

демократичного цивlльного контролю над сектором безпеки i оборони держави;
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законодавства;
5

науковоi школи

емшричних даних деякi аспекти дослiджуваноi рецензованiй працi

проблематики набули под€tльшого розвитку. ,Що них налепtать: HayKoBi розробюI --

щодо визначеннrI понятъ <<нацiон€tльна безпека>, <<вiйськова безпека), <оборона>

та ik спiввiдношеннrl в системi забезпечення нацiональноТ безпеки;

пiдходи щодо визначення Ъсобли"остей та здiйснення класифiкацiТ

KpiM того, у резулътатi аналiзу законодавства, працъ науковцiв, обробки

доктринальнi

адмlнlстративно-правових aKTiB органiв вiйськового управлiння; HayKoBi розробки

щодО вдосконЕUIенIUI норматиВно-правОвогО реryлювання дiяльностi суб'сктiв

забезпеченшI оборони УкраiЪи шJUIхоМ прийняття базового Закону УкраiЪи <Про

нацiональну оборону Украiъп>, Закону Украiъи <про Уповноваженого Верховноi

функцii, завдання i повноваження у сферi оборони держави.

повнота викладу основцих результатiв дисертацii в опублiковацих
наукових працях. Результати-'дослiдження повною мiрою вiдображенi в

наукових фахових виданнrIх автора, змiст i характер яких вiдповiдають вимогам

моН УкраiЪи, а також виступах автора з доповiдями основних положень

дисертацiт на науково-практичних конференцiях, що В цiлому свiдчитъ про

достатнiй piBeHb iT апробацii.

ПРаЦЯХ: ОДНООСiбнiЙ монографii, двох колективних монографiях, двадцяти трьох *

ОДНООСiбних наукових статтях, що опублiкованi у наукових фахових виданнrIх,

пiдруrниках i навчальних посiбниках, а також у
доповiдей на науково-практиlIни>( конференцiях,

теоретичних ceMiHapax.

За cBoiM змiстом автореферат дисертацii н€шежним чином вiдображае

ocHoBHi положення, висновки та процозицii, якi сформулъованi у роботi.
Значущiсть результатiв дослiджецня для цауки i практики полягае у

-,-. *

iнших держав, чотирьох

тридцяти чотирьох тезах

круглих столах, науково-
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тому, що рекомендацiТ i проriОзицil, сформульованi автором дослiдження,
безпосередньо спрямованi на вдоскон€шення адмiнiстративно-правового

забезпеченнrI оборони Украiни, розвитку вiйськово-адмiнiстративного права та
законодавства.

пiдтвердженням прикладноi значимостi роботи е впровадження основних

результатiВ дослiдженнЯ у практичну дiяльнiсть. Зокрема, дIя удоскона;1енIUI

публiчногО управлiннЯ обороною, практичноi дiяльностi органiв вiйськовоLо 
"_

управлiння. Результати дослiдженrrя Пашинъского використовуютъся пiд час

органiзацii навчального процесу при проведеннi з€шUIть та пiдготовчi пiдр{rчникiв та

навч€шьнlоl посiбникiв, н€Iвч€IJIъно:Методитгих матерiалiв з навч€lльнIж дисциплiн
<<основи нацiональноТ безпекп>, <<Адмiнiстративно-правове забезпеченIUI державноi
безпекп>, <<ВiйСькова адлiнiстрацiя), <<Вiйськово-адмiнiстративне право>,

кАдмiнiстративно-rтравове забезпечення оборонп>; <Адмiнiстративна

вiдповiдалънiстъ вiйськовослужбовцiв>>, <<правова робота у Збройшж Силах

украiъп, <<вiйськове законодавство та мiяшародне право) та iHrrmTx дисциплiн
адмiнiстративно-правового характеру. KpiM того, результати роботи *-

ПаrrшансЪкогоВ.Й. викорисТовуютъся юридичним департаментом MiHicTepcTBa

оборони УкраiЪи для вдоскон€LJIення чинних норМ та нормативно-правових aKTiB

вiйсъково-адмiнiстративного закdнодавства. Факти впровадженIц пiдтвердкенО

вiдповiднl,пrлл актЕlIчIи, розмiщеними у додатк€ж до дисертацii.

Вишlадене вище може буr, пiдставою дIя загалъноi позитивноi оцilжи

дисертацii Пашинського Володшrлира йосиповича <Адцiнiстративно-правове

забезпеченrrя оборони Украi'ни: теорiя i практикa> як самостiйного наукового

дослiдженIuI з акryальноiЙ важгlивоiдля науки та практики проблеми.

Оцiнка змiсry дцсертацiь iT завершеностi в цiлому та оформлення. -*

ЗаСЛУговУе схв€lJIення структура дисертацiйного дослiдження, в якiй у логiчнiй

послiдовностi вiд зага-пьного до окремого, в межах п'яти роздiлiв, що об'еднують

сiмнадцЯть пiдрОздiлiВ дослiджУютьсЯ поставленi завданнrI. ApxiTeKToHiKa даноi
науковоТ працi е вд€Lлою й дозволила оптим€lJIъно висвiтлити позначену проблему.

У першому роздiлi дисертацii автор достатнъо детаIIьно розглянув питання,

що пов'язанi з формуваннrIм та розвитком системи оборони украiЪськоi держави
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7
вlд початку виникнення Киiъськоi pyci - до сьогодення. При цьому видiлено п'ятъ
основних етапiв становленшI i розвитку
адмiнiстративно-правового забезпечення.

дослlдженню системи адмiнiстративно-правового забезпечення оборонноТ функцiТ
державИ у новiтНiй перiоД державоТвореннЯ в УкраiЪi. Арryментовано робить
висновок, Що в умовах нинiшньоi складноi военно-полiтичноi обстановки навколо
УкраiЪи, зумовленоi росiйською агресiею, створення ефективноi системи оборони
можливе лише за умови врахування iсторичного досвiду, попереднiх помилок i
пpopaxyнKiB щодо адмiнiстративно-правового забезпечення оборони, основних
напрямiв оборонноi реформи (пiдроздiл 1. 1).

АвтороМ обгрунтОвано власну позицiю у дискурсi щодо мiсця оборони

держави У системi забезпечення. нацiоналънот безпеки. Запропоновано власне
визначення <оборони держави) (пiдроздiл 1.2.).

,щосить переконливо доведено, Що оборона держави, як визначена
КонститУцiсЮ УкраiЪИ функцiЯ держави, уреryльована законодавством сфера

публiчного управлiння, регулюеться нормами такот гшrузi публiчного права, як
адмiнiстративне право. Заслуговуе на схв€tльну оцiнку арryментацiя про те, що

icHye необхiднiсть У формуваннi У межах особливого адмiнiстративного права

окремоi пiдгалузi вiйськово-адмiцiстративного права (пiдроздiл 1.З).

щругий роздiл дисертацii присвячено окресленню методологiчних засад

адмiнiстративно-правового забезпеченнrI

сформулъованi важливi положення щодо

адмiнiстративно-Правового забезпечення оборони держави (пiдроздiл 2.|);

сr{асне розумiння адмiнiстративно-правового забезпеченшI оборони

пiдстав ik виникнення та особливостей регламентацii (пiдроздi л2.З).

У третьомУ роздiлi вд€шо розкрито адмiнiстративно-правовий

суб'ектiв забезпеченшI оборон4 УкраiЪи. Пр" цьому ЗасJý/говуе на

системи оборони держави та ii
Значну уваry автор придiляс

оборони УкраТни. В ньому

змiсту методологiТ дослiдження

статус

увагу

статусавторсъкий пiдхiд до визначеннrI понrIття <адмiнiстративно-правовий
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суб'ектiв адмiнiстративно-правового забезпечення оборони
8

Украiни> та
характеристика iнституцiй системи суб'ектiв^аIJак,l,сристика шституцlи системи суб'ектiв адмiнiстративно-правового
зaбeзпeчeнн'IoбopoниУкpaiнитaikклaсифiкaцiя(пiдpoздiлЗ.1)'

Серед зазначених суб'ектiв автор особливе мiсце вiдводитъ Верховнiй Радi
украiъи та акцентуе уваry дослiдженнi iT повноваженъ У сферi оборони, як
чинника ефективного адмiнiстративно-правового забезпеченIuI оборони держави
та проведення оборонноi реформи (пiдроздiл 3.2).

забезпеченнrI оборони УкраiЪи. На ocHoBi анаrriзу досвiду Ато/оос,

повноваження Кабiнету MiHicTpiB

военного стану не маютъ чiткоi

удоскон€шення (пiдроздiл 3.З).

робиться слушний висновок про то, що

АвтороМ визначено роль Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи у системi суб'ектiв

УкраiЪи в умовах особливого перiоду та

нормативноi регламентацii то.. ц6lрgбуюfi =-

Обцрунтовано пропозицiю щодо удосконЕLленнlI конституцiйно-правового

статусу Президента УкраiЪи, як <<Верховного ГоловнокоманДувача Збройних Сил
,

украiъи>. Переконливо доведено необхiдно на законодавчому piBHi визначити

статус Презилента Украiни як Верховного Головнокомандувача Нацiон€lJIьних сил

оборони УкраiЪи (пiдроздiл з.4). Слушною е пропозицiя щодо пiдвищенrrя

Значну увагу автор придiляе дослiдженню |ромадянсъкого суспiльства, :iii "-

суб'екта забезпечення оборони. Автор обцрунтував необхiднiсть концепту€шьного

переосмислення та закрiплення на законодавчому piBHi питання дiяльностi
громадянського суспiльства у сферi оборони (пiдроздiл 3.б).

ЧетвертиЙ роздiЛ присвяченО дослiдженню реалiзацiI функцii оборони

держави спецiальними суб'ектами, що е скJIадовими сил оборони. Двтором

уточнено понrIття ЗС УкраiЪи, як спецiальноi державноi iнституцiТ, вiйсъкового

формування, визначено специфiчнi властивостi ЗС УкраiЪи (пiдроздiл 4.1).

.Щоведено, Що реалiзацiя функцiй i завдань ЗС УкраiЪи як спецiального

суб'екта забезпеЧеннЯ оборони, здiйснюетъся правовими засобами у процебi'"
адмiнiстративно-правового забезпечення. Розкрито змiст поняття
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<адмiнiстративно-правове забезпеченнrI оборони УкраiЪи>. Актуалъною
пропозиЦiя автора закоЕодавчогО вреryлIо.ваннrl повноваженнrI, функцii i завдання
органiв вiйськового управлiння вiдповiдно до стандартiв i процедур
Пiвнiчноатлантичного €tJIьянсу (пiдроздi л 4.2).

КритичНиft аналiз функцiй та завданъ iнших складових. сил. оборони Щоз -*

змогу автору виявити наявнi адмiнiстративно-правовi неузгодженостi завдань,

функцiЙ i повноВаженЪ складовИх сиЛ оборони. Видастъся слушною пропозицiя
автора щодо необхiдностi адмiнiстративно_правового забезпечення ix
дiялъностi для створення ефективноi системи забезпечення оборони держави.
Логiчним е висновок про То, що задля вдоскон€LленIUI системи публiчного

управлiннll У сферi оборони icHye необхjднiстъ прийняття нового закону <про
нацiональну оборону Украiъи> та внесення змiн у законодавчi акти,

реryлюютъ дiяльнiстъ складових сил оборони (пiдроздiл 4.3).

БезумовнУ цiннiсть для удоскон€rленшI системи публi.чн9lо управлiнIIя[ -,
обороною нашоi держави гIредставляе проведений автором аналiз зарубiжного
досвiдУ адмiнiстРативно-Правового забезпечення оборони держави. Встановлено,

що у провiдних краiъах F{Ато iъторично сформувалася децентрirлiзована, або
((англосаксонська) моделъ управлiння обороною. При цьому констатуеться, що у
cBiTi нинi не icHye единого стандарту органiзацii системи оборони та публiчного

управлiннrl нею, розробленi тiльки принципи) на ocHoBi яких вона будуетъся. На

побудови публiчного управлiння обороною зарубiжних краiъ у
проведення оборонноi реформи Украiна (пiдроздiл 5.1).

пропозицii сформульованi автором у пiдроздiлi 5.2. Зокрема, автором переконливо

доведеноо Що дJUI вдосконЕLлення адмiнiстративно-правового забезпечення

оборони держави як державно-праВового явища, що форIчIуетъся й розвиваеться
пiд впливом права та юридичноi науки, важливе значення мае розвиток вiйсъково-
адмlнlстративного права, як пiдгалузi Особливого адмiнiстративного права, науки
i навчальноi дисциплiни. Об4рунтовано cTBopeHHrI науковоТ школи вiйсъково-

9

е

якi

досвlд

процесi

адмlнlстративного права та взаемоузгодженоТ нормотворчоТ дiяльностi суб'ектiв
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10
забезпеченнlI оборони на Bcix рiвfiях. Повнiстю пiдтримуемо висновок автора про
то, що невiд'смною умовою ефективностi адмiнi стративно-правового
забезпеЧеннЯ оборонИ державИ е пiдготовка професiйних управлiнсъких кадрiв

для сфеРи обороНи. У ходi реформування системи вiйськовоi освiти у змiстi
навчаннЯ длЯ пiдвищеннЯ професiйноi правовоТ пiдготовки фахiвцiв
оператиВногО та стратегiЧногО рiвня вiйськового управлiння, доцiльним е

обов'язкове вивчення спецiалъних юридичних

адмiнiстративно-правового забезпечення оборони держави.

загалом, потрiбно зауважити, що дисертацiя Пашинького в. Й.
вiдзначаетъся н€tлежним рiвнем-виконаннrl, вмiлим використанням сr{асного
методологiчного арсенЕtлу, виваженiстю й обцрунтованiстю висновкiв, високою
авторською етикою. Однак, У ДисертацiТ, як i У кожному ЕоRаторсъкому, хоча й

фунтовному дослiдженнi, мiститъся низка дискусiйних питань, якi
потребують додатковоi аргументацii чи роз'яснення здобувачем пiд час

прилюдного захисту, зокрема:

1. СлiД констаryвати рiзноманiтнiсть та науковий <<анархiзм>> у впровадженнi __ 

*

та використаннi поIUIтъ У безпековому та оборонному законодавствi Украiни.

,.Щисертант з цъого приводу вносить низку слушних пропозицii щодо удоскон€IленIUI
понятiйно-категорiалъного апарату. Так, автором сформульовано визначеннrI

УкраiЪи>поняття <адмiнiстративно-правове забезпечення оборони

(с. 181 дисертацii). Водночас викJIикае зацiкавлення можливiсть нормативного

з акрiпленнrl з азначеного понrIття в адмiнiстративному правi.

2.У дисертацiТ (с. 33, 36) та авторефератi (с. 1, 5) зазначено що дисертацiйне

дослiдження виконано вiдповiдно до положень Стратегii нацiоналъноi безпеки

стратегiю. Виникае потреба гriд час публiчного захисту з'ясувати чи резонують
висновки дослiдження у
УкраiЪи.

положеннrIх новоi СтратегiТ НацiоналъноТ безпеки

3. На с. 427- 429 дисертацii автор виправдано загострюе увагу на недолiках

моделi централiзованого публiчного управлiння обороною. Зважаючи на Цо,

реформування системи гryблiчного управлiнrrя обороною УкраiЪи на Bcix рiвнях

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/


ПеРеДбаЧае СТВОРеНня системи управлiння силами оборони' Ha,cicHoBi 
"o"olj 

"-

розподiЛу повноВажень, функцiй, завдань, обов'язкiв i вiдповiдалъностi у сферi
оборони, згiдно з принципами, ЦJэийнятими в краТнах-членах ндтО Водночас
з€LIIишаютъся вiдкритим для обговорення питання, якi
знайти свое закрiплення у вiйсъково-адмiнiстративному

вид акту, ik деталiзацiя та гармонiзацiя тощо.

4. У дисертацiйнiй роботi деталiзовано rтропозицiю щодо розвитку науковоТ

школи вiйськово-адмiнiстративного права, окреслено у заг€rлъному виглядi
напрямки вiдповiдних наукових дослiджень (с. 446 дисертацii). Потребуе
з'ясування власне бачення дисертанта щодо нормативного закрiплёнirя напрямкiв
наукових дослiдженъ.

5. .Щля пiдвищення рiвня_. професiйноi правовоi пiдготовки фахiвцiв
стратегiчного та оперативного рiвня вiйськового управлiння автор пропонуе

запровадити навчальнi дисциплiни вiйсъково-адмiнiстративного цикJIу. KpiM того,
з метою адаптацii системи вiйсъковоi освiти до стандартiв нАто пропонуетъся

внести змiни до законiв akTiB та розробити i видати пiдзаконнi нормативЕо-

правовi акти у сферi вiйськовоi освiти (с.459-460 дисертацii), однак не зЕ}значено

не впливають на загаIIьну позитивну оцiнку дисертацiйноТ роботи, ii наукову
новизну та вагомiсть отриманих резулътатiв дослiдженrтя з ypaxyBaHHrIM

фундамента-пьностi проблематики. Положення дисертацii, що виносяться на

захист, е теоретичним збагаченням як адмiнiстративного права, так i сфери права

ЗаГ€LЛОМ, а ТаКОЖ МОЖУТЪ бУТИ Успiшно використанi у практичнiй дiялъностi.

ЗагальниЙ висновок. З урахувЬнням викладеного, можна зробити

висновок, Що дисертацiя Пашинського Володимирайосиповича на тему:
<<Адмiнiстративно-правове забезпечення оборони Украi'ни: теорiя i практика>>,

подана на здобуття е заверIценою комплексною квалiфiкацiйною працею, в

якiй отримано HoBi науково обrрунтованi результати, що у сукупностi мають

icToTHe значення для розвитку. науки адмiнiстративного права, повнiстю
вiдповiдае вимогам Порядку присудження наукових ступенiв, затвердженого

саме принципи повиннi

законодавствi УкраiЪи:
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l2
ПОСТаНОВОЮ КабiНеТУ MiHicTpiB УкраiНи вiд 24 лиrпя 2О13 року Ns 5б7, а

також Вимогам до оформлення дисертацii, затверджених наказом
MiHicTePcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 1 2 сiчня 2017 року м 40, а ii автор -
пашинський Володимир йосипович - заслуговуе на присудження наукового
ступеня доктора юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.07 - адмiнiстративне
право i процес; фiнансове право; iнформацiйне право.

Офiцiйний опонент -
доктор юридичних наук, доцент,

начзшIъник кафедри конститучiйного, адмiнiстративного та

мiжнародного права

Нацiональноi академiТ Щ

УкраiЪи iMeHi Богдана

Валентин ЗЬоЛкА
u б )) вr-ОG:S,Чле

Пiдпис Валентина ЗЬОЛКИ засвiдчую.

Начальник вiддiлення контролю

та документального забезпеченнrI

Нацiональноi академii Щержавноi прикордонноi служб

УкраiЪи iMeHi Богдана Хмельницъкого

Iрина ЖИЛКIНА

вхlд. ш
Вlд"JД*

Вiшil.п дiловодства та apxiBy
киiвського нацiональногtл yHiBeRcшreltr
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