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адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Актуальність теми дослідження. Динамічний розвиток та 

надзвичайне за своїм масштабом проникнення інформаційно-комунікаційних 

технологій в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства, суб’єктів 

господарювання та держави призводять до необхідності перегляду уявлень як 

про саму інформаційну індустрію, її роль і місце в суспільстві, так і про 

взаємовідносини особи, держави та суспільства, що має знайти належне 

відображення в чинному законодавстві.

Як інструмент соціально-економічного прогресу, інформаційно- 

комунікаційні технології значно розширюють межі свободи особи, водночас 

надаючи широкі можливості для втручання в сферу приватного життя, 

фіксуючи різні сторони буття людини. Сказане у повній мірі стосується і
"і

права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції, гарантованого Основним законом держави, оскільки його 

дотримання є неодмінною умовою якісного надання телекомунікаційних та 

поштових послуг, безпечності інформаційно-комунікаційних технологій, 

підвищення довіри суспільства як до провайдерів та операторів 

телекомунікацій і поштового зв’язку, так і до держави та суб’єктів публічної 

адміністрації. При цьому, удосконалення механізму забезпечення права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов слід розглядати як складову 

загального процесу формування ефективної організації виконавчої влади як 

на центральному, так і на місцевому рівнях управління, що є одним із завдань 

адміністративної реформи в Україні.
, Відділ діловодства та архів« 
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Вищезазначене зумовлює необхідність удосконалення адміністративно- 

правового забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов та викликає потребу у належному науковому 

обґрунтуванні цього процесу, що свідчить про актуальність наукового 

дослідження Токар Наталії Володимирівни.

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Висновки та рекомендації, що містить дисертація, достатньою мірою 

аргументовані та достовірні, належною чином апробовані та ґрунтуються на 

широкій науковій та емпіричній базі. Як свідчить аналіз роботи, 

представлена дисертація є самостійним дослідженням.

Наукові положення, викладені у дисертації, ґрунтуються на 

використанні загальних та спеціальних методів наукового пізнання, вибір 

яких був зумовлений метою та завданнями дослідження, його об’єктом і 

предметом.

Серед них можна виокремити логіко-семантичний метод, історико- 

правовий метод, системний метод, методи аналізу, синтезу, дедукції та 

індукції, метод групування, структурно-логічний метод, порівняльно- 

правовий метод та інші.

Структура роботи сприяє досягненню поставленої мети та виконанню 

поставлених завдань та складається зі вступу, двох розділів, що містять шість 

підрозділів, висновків до кожного розділу і загальних висновків, списку 

використаних джерел.

Достовірність і обґрунтованість результатів дисертації підтверджується 

використанням результатів досліджень провідних науковців в галузі теорії та 

історії права і держави, конституційного права, теорії управління, 

адміністративного права, кримінального права, кримінального процесу, 

цивільного права, судоустрою, політології, конфліктології, філологічних 

наук, що дало змогу автору всебічно розглянути особливості 

адміністративно-правових відносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації

2
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/


з
права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Для виконання 

дисертації опрацьовано достатню кількість наукових та нормативних джерел 

(333 найменування).

Винесені на захист положення характеризують роботу як комплексне 

монографічне дисертаційне дослідження, яке виконане дисертантом 

особисто.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

результатів наукового дослідження, наукових оцінок, пропозицій і 

рекомендацій, теоретичних узагальнень та висновків, які складають основний 

зміст дисертації Токар H.B., значною мірою зумовлюється актуальністю 

дослідження та обраним напрямом і полягає в тому, що дисертація є одним з 

перших у вітчизняній юридичній науці комплексних правових досліджень, в 

якому окреслено теоретичні та практичні проблеми адміністративно- 

правового забезпечення реалізації права громадян на таємницю 

кореспонденції та телефонних розмов. У дисертаційному дослідженні 

відображається авторська позиція щодо розв’язання конкретних правових 

проблем, пов’язаних із становленням права на таємницю кореспонденції та 

телефонних розмов, визначенням його змісту та функціонуванням механізму 

адміністративно-правового забезпечення реалізації цього права.

У дисертації висунуто низку положень, нових для теорії та важливих 

для юридичної практики, з яких на особливу увагу заслуговують наступні.

Логічним видається, що дисертаційне дослідження дисертант 

розпочинає з розкриття юридико-доктринальних засад права громадян на 

таємницю кореспонденції та телефонних розмов. Зокрема, у першому розділі 

розглянуто особливості становлення права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, його поняття та зміст, нормативно-правове забезпечення 

цього права.

Особливий інтерес викликає виокремлення етапів становлення і 

розвитку права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Зокрема, 

дисертантом виокремлено наступні етапи та періоди: 1) початковий етап
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становлення права, або етап існування неписаного правила про таємницю 

кореспонденції (період виникнення інституту таємниці кореспонденції 

(приблизно III ст. до н. е. -  XVI ст.); період паралельного поширення 

інституту таємниці кореспонденції та негативного явища перлюстрації (XVII 

ст. -  XIX ст.); 2) етап стрімкого розвитку інституту таємниці кореспонденції 

та зародження у правових системах різних країн світу права громадянина на 

таємницю кореспонденції (листування) (друга чверть XIX ст. -  початок XX 

ст.); 3) етап остаточного утвердження права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов (1918 р. -  1991 р.); 4) сучасний етап, або етап 

удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов (1991 р. -  до сьогодні).

За результатами проведеного аналізу доктринальних точок зору та 

чинного законодавства автором розкрито особливості сучасних концепцій і 

підходів до розуміння права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов. На підставі аналізу численних наукових позицій і поглядів вчених 

обґрунтовано доцільність застосування концепції розуміння даного права як 

самостійного права особи, зміст та значення якого виходять за межі 

регулювання особистого й сімейного життя (с. 100).

Заслуговує на увагу сформульований дисертантом критерій 

офіційності,’ який дозволяє провести розмежування «приватного 

спілкування», «приватної кореспонденції» від решти сфер спілкування, 

решти кореспонденції, і слугує підставою для визначення тих аспектів 

функціонування суспільства, які підпадають під юридичний захист за 

допомогою регламентації і нормативно-правового забезпечення реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов (с. 75).

Належна увага в дисертації приділена нормативно-правовому 

забезпеченню забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов (підрозділ 1.3). З’ясовано, що суспільні відносини у сфері 

забезпечення й гарантування права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов регулюються на сьогоднішній день різними галузями
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права (с. 102) (конституційне право, цивільне право, адміністративне право, 

цивільне процесуальне право, адміністративно-процесуальне право, 

кримінальне право, кримінально-процесуальне право).

При цьому запропоновано вирішення проблеми розмежування 

предметів правового регулювання адміністративного і кримінально- 

процесуального права у сфері оперативно-розшукової діяльності: 1)

кримінально-процесуальне право регулює відносини, які складаються з 

приводу реалізації прокурором та слідчим кримінально-процесуальних 

повноважень, у тому числі, з приводу проведення негласних слідчих дій; 2) 

адміністративне право регулює відносини, які складаються з приводу 

проведення негласних слідчих дій оперативними працівниками

правоохоронних органів (с. 108).

Другий розділ дисертації присвячений визначенню окремих елементів 

механізму адміністративно-правового забезпечення права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, а також сучасного стану та шляхів 

оптимізації їх нормативно-правової регламентації.

Зокрема, досліджуючи суб'єкти адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, автор сформулювала власний підхід до визначення їх 

системи та пропонує включити до її складу: 1) носії права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов; 2) постачальники послуг зв’язку 

(поштового, телеграфного, телекомунікаційного); 3) суб’єкти публічно- 

владних повноважень (с. 130). В подальшому зазначені групи суб'єктів 

охарактеризовані на підставі таких рис як: їх склад, або, інакше кажучи, 

перелік осіб, наділених правом на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов; обсяг правомочностей, якими визначається зміст права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, як суб’єктивного права особи; рівень 

участі цих суб’єктів у забезпеченні їх права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов (с. 132-144). Такий підхід дозволив дисертанту

встановити основні елементи, за якими ці суб’єкти відрізняються поміж
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інших, а також з’ясувати особливості їх участі у різноманітних відносинах 

забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов.

Цікавим видається підрозділ 2.2 дисертації, в якому розглядаються 

інструменти адміністративно-правового забезпечення реалізації права 

громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Дисертант 

визначає перелік таких інструментів та відносить до їх основних видів 

нормативні акти, адміністративні акти та адміністративні договори (с. 147).

Подальше дослідження інструментів забезпечення реалізації права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов проводиться через призму 

адміністративних процедур, до яких вдаються суб’єкти публічної 

адміністрації для досягнення означеної мети. Це дало можливість автору 

більш організовано підійти до вивчення інструментів, та з’ясувати, у яких 

процедурах та у якому порядку вони застосовуються, яким є стан 

нормативно-правового забезпечення у кожному з таких випадків.

Автором також запропоновано класифікацію адміністративних 

процедур забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов на підставі різних критеріїв, основну місце серед яких 

відведено контрольно-наглядовим процедурам (с. 152-167).

Привертає увагу звернення дисертанта до проблем судового контролю 

як окремого виду процедур забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов.

В дисертації аргументовано обґрунтовується самостійний характер 

контрольної функції органів судової влади, відсутність ознак спору і 

змагальності сторін у відносинах судового контролю, несумісність понять 

«процесуальна форма судочинства» і «судовий контроль» (с. 171-176), на 

підставі чого робиться висновок про адміністративно-правовий характер 

судового контролю та недоцільність його ототожнення з процедурами 

відправлення правосуддя та процедурами відомчого контролю.

Автором пропонується власне визначення поняття судового контролю
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як публічно-управлінської діяльності органів судової влади (суду), 

спрямованої на забезпечення дотримання прав і свобод громадян у контексті 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій працівниками 

правоохоронних органів шляхом перевірки законності та обґрунтованості 

втручання останніх у приватне спілкування громадян (с. 179).

Дисертантом також сформульовано цілий ряд пропозицій та 

рекомендацій спрямованих на вдосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, зокрема, щодо удосконалення нормативно-правової 

регламентації процедур контролю за ринком послуг поштового зв’язку (с. 

153), оптимізації адміністративно-правового забезпечення процедур судового 

контролю (с. 213-215) та ін.

Висновки, пропозиції і рекомендації, що характеризуються науковою 

новизною або практичною значущістю, достатньо повно і точно окреслені у 

вступі роботи, відображені в розділах її основної частини, висновках.

Практичне значення одержаних результатів. Аналіз змісту роботи 

свідчить про самостійну, завершену, аргументовану, комплексну роботу і 

дозволяє констатувати високий науково-теоретичний та прикладний рівень 

проведеного дослідження. Структура і зміст роботи свідчать про 

цілеспрямованість та комплексний характер дослідження. Це дало 

можливість автору дійти результатів і обґрунтувати низку нових положень, 

які мають важливе значення для адміністративно-правової науки та практики.

Зокрема, положення, висновки і пропозиції проведеного дослідження 

розширюють і поглиблюють існуючі уявлення про права громадян на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, відображають авторську 

позицію у розв’язанні конкретних правових проблем, пов’язаних із 

адміністративно-правовим забезпеченням реалізації зазначеного права.

Одержані результати дослідження становлять як науково-теоретичний, 

так і практичний інтерес. Основні висновки та рекомендації, запропоновані у 

роботі Можуть бути використані: для подальших досліджень права громадян
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на таємницю кореспонденції і телефонних розмов та його адміністративно- 

правового забезпечення; для удосконалення чинних і розроблення нових 

нормативно-правових актів з питань забезпечення реалізації права громадян 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов; для оптимізації механізму 

публічного управління у сферах поштового зв’язку, телекомунікацій, 

оперативно-розшукової діяльності та ін.; для підготовки лекцій, навчальних 

посібників та підручників з дисциплін «Конституційне право», 

«Адміністративне право», «Особливе адміністративне право», «Інформаційне 

право», «Телекомунікаційне право» та ін.

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, 

висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, досить повно 

викладено у шести статтях, з яких п’ять опубліковано у виданнях України, 

що визнані фаховими з юридичних дисциплін, та одна зарубіжному 

юридичному виданні, а також у тезах двох доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях.

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до вимог, встановлених Міністерством освіти і науки 

України. Тема і зміст роботи відповідають спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

1. Предмет свого дослідження дисертант визначила як адміністративно- 

правове забезпечення реалізації права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов. З цього напрошується висновок, іцо предметом 

дослідження є адміністративно-правове забезпечення реалізації права на 

таємницю, по-перше, кореспонденції і, по-друге, телефонних розмов. Такий 

підхід дещо дисонує з нормою ч. 1 ст. 306 Цивільного кодексу України, яка 

визначає, що фізична особа має право на таємницю листування, телеграм, 

телефонних розмов, телеграфних повідомлень та інших видів кореспонденції.
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Таким чином, відповідно до цивільного законодавства телефонні розмови 

слід розглядати як один із видів кореспонденції. У зв'язку з цим виникає 

необхідність уточнення позиції дисертанта з зазначеного питання.

2. Досліджуючи історичні аспекти становлення права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов автором виділено основні етапи 

становлення та розвитку цього права, третім етапом серед яких зазначено 

етап остаточного утвердження права на таємницю кореспонденції та 

телефонних розмов і визначено його часові м еж і-з 1918 р. по 1991 р. (с. 58).

Разом з тим в дисертації наголошується, що «право на таємницю 

кореспонденції з 1919 р. до кінця 1930-х рр. не визнавалось радянською 

владою ані як основне, що потребує конституційного закріплення, ані як 

право, що потребує кримінально-правової охорони. Відповідно, цінність та 

вагомість цього права у системі прав та свобод громадян було настільки 

зменшено, що можна вести мову про його знецінення» (с. 51). У зв'язку з цим 

виникає питання 1) щодо можливості виділення в межах згаданого етапу 

окремого часового відрізку становлення означеного права та 2) щодо 

критеріїв періодизації процесу становлення та розвитку цього права в цілому.

3. Розглядаючи питання суб'єктів адміністративно-правового

забезпечення реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов дисертант виділяє три основні групи суб’єктів 

адміністративно-правових відносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації 

цього права: 1) носії права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов; 

2) постачальники послуг зв’язку (поштового, телеграфного,

телекомунікаційного); 3) суб’єкти публічно-владних повноважень (с. 130). 

Відповідно до запропонованої класифікації здійснено подальше дослідження 

цього питання.

Такий підхід потребує додаткової аргументації під час публічного 

захисту, адже, вважаємо, що поняття «суб’єкт адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права» не тотожне поняттю «суб’єкт 

адміністративно-правових відносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації
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права». Тим більше, автор сама зазначає, що безпосереднє забезпечення 

дотримання цього права здійснюється суб’єктами публічної адміністрації за 

допомогою адміністративних процедур (с. 221).

4. Характеризуючи носіїв права на таємницю кореспонденції і

телефонних розмов як окрему групу суб'єктів адміністративно-правових 

відносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації цього права, дисертант 

звертає увагу на випадки, коли вони виступають виконавцями певних 

процедур забезпечення права. Серед інших зазначається «виконання низки 

заходів/вимог, пов’язаних з безпекою персональних даних, інформації, яка 

передається через певні канали зв’язку тощо» (с. 136). Наведені, з

посиланням на Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Про захист 

недоторканності приватного життя в Інтернеті» від 23 лютого 1999 р. № Я 

(99) 5, приклади таких дій (використання легально доступних засобів захисту 

даних та ліній зв’язку; використання новітніх технічних досягнень, які дають 

змогу проінформувати користувача про випадки залишення «електронних 

слідів»; анонімне користування послугами; використання псевдоніму та ін.). 

Вважаємо, що в даному випадку мова йде не про забезпечення реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, а про забезпечення 

(захист) самої таємниці кореспонденції і телефонних розмов.

5. Розпочинаючи дослідження механізму адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов, автор на підставі запропонованих в науковій літературі 

дефініцій категорії «механізм забезпечення прав і свобод» приходить до 

висновку, що поняття «механізм забезпечення реалізації права» охоплює 

різноманітні аспекти та елементи відносин, які пов’язані із забезпеченням 

відповідного права. В контексті обраної тематики дослідження видається 

логічним визначення не лише цих понять, а й таких як «адміністративно- 

правове забезпечення реалізації права», «механізм адміністративно- 

правового забезпечення реалізації права».

Висловлені зауваження стосуються переважно спірних, дискусійних
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питань, певної незавершеності чи неповноти розгляду окремих питань теми 

дисертації, є передумовою дискусії в ході захисту, не впливають на загальну 

позитивну оцінку виконаної Токар Н.В. дисертаційної роботи та не знижують 

її достатній науково-теоретичний рівень й практичну значущість.

ВИСНОВОК

Дисертація є самостійним доробком автора, посилання на наукові праці 

оформлені належно. Наукові статті, які опубліковані за темою 

дисертаційного дослідження у фахових виданнях, свідчать про якість 

проведеної роботи, базуються на особистих поглядах та результатах праці 

дисертанта.

Автореферат дисертації відповідає її змісту та відображає основні 

положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат оформлено 

відповідно до встановлених вимог.

Дисертаційне дослідження «Адміністративно-правове забезпечення 

реалізації права громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов» 

виконане на належному науковому рівні, повністю відповідає за своїм 

змістом, теоретичним рівнем, науковою обґрунтованістю, новизною та 

оформленням вимогам п. 11-13 Порядку присудження наукових ступенів, а 

його автор, -  Токар Наталія Володимирівна -  заслуговує на присвоєння 

вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
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ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук Вільгушинського 
Михайла Йосиповича на дисертацію Токар Наталії Володимирівни 
«Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на 
таємницю кореспонденції і телефонних розмов», подану на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії в галузі права (кандидата юридичних 
наук) зі спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право; 081 -  Право

У сучасних умовах державотворчих і правотворчих процесів, безсумнівно, 

адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов потребує змістовного оновлення. Ця теза 

зумовлена не лише необхідністю приведення та адаптації національного 

законодавства України до законодавства ЄС, що, до речі, є однією зі складових 

процесу інтеграції України до ЄС, а й необхідністю слідування часу, в якому ми 

живемо, та розвитку сучасного суспільства. Досягнення наукового прогресу у 

сфері телекомунікації, безперечно, мають велике значення для людства, але разом 

із тим і висувають певні вимоги щодо меж відповідальності за свої дії та вчинки, 

насамперед із боку органів влади кожної цивілізованої держави перед своїми 

громадянами. Недаремно у переважній більшості країн світу право на таємницю 

кореспонденції було визнано основним правом людини і громадянина та 

гарантовано національними конституціями. Крім того, слід зазначити, що 

необхідність такого кроку пов'язана також з іншими чинниками, серед яких варто 

назвати потребу в оновленні публічного управління у контексті конституційних 

вимог і принципів. У цьому разі йдеться про наголошення у Конституції України 

на тому, що держава в особі органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування відповідає перед людиною за свою діяльність, а права та свободи 

людини і громадянина визнаються найвищою соціальною цінністю, на 

забезпечення реалізації яких має бути зорієнтована діяльність будь-якого із цих 

органів. Проте зазначаючи про органи державної влади чи органи місцевого 

самоврядування, ми насамперед маємо на увазі відповідних посадових і 

службових осіб, а отже реформування цих органів має розпочинатися із реформи

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного унівар

.імадЦариса Ш ааедиь.
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2

публічної служби. Саме тому Н. В. Токар слушно зауважує, що невід’ємними 

умовами сучасного суспільства мають бути оптимізація механізму державного 

регулювання ринків послуг зв’язку (поштового і телекомунікаційного) та 

вдосконалення нормативно-правової бази України (її відповідної складової). У 

контексті наведеного подана на рецензування дисертація є актуальною з наукової 

точки зору та корисною -  з практичної.

Додатковим свідченням актуальності теми дослідження Н. В. Токар є її 

узгодженість із Пріоритетними напрямами розвитку правової науки на 2016— 

2020 роки, визначеними у Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016-2020 роки, Стратегією розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р, Концепцією розвитку 

телекомунікацій в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 7 червня 2006 р. № 316-р. Тему роботи сформульовано відповідно до 

вимог Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09 січня 2007 року № 537-У і 

Перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії Національної 

академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11.

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Роботі, запропонованій 

ТІ. В. Токар, властивий системний підхід до предмета дослідження. Структурно 

дисертація складається зі вступу, двох розділів, зміст яких безпосередньо 

пов’язаний, висновків і списку використаних джерел. Така структура повністю 

відповідає цілям і завданням дослідження, дає змогу послідовно розглянути всі 

проблеми, визначені авторкою. Обгрунтованість положень, сформульованих у 

роботі, підтверджується також критичним аналізом наявних літературних 

джерел юридичного спрямування з проблематики регулювання відносин у сфері 

публічного управління, у тому числі забезпечення реалізації права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов.
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Високий ступінь вірогідності та наукової обгрунтованості результатів 

виконаного дослідження забезпечено також завдяки застосуванню відповідних 

наукових методів -  логіко-семантичного, історично-правового, системного, 

аналізу, методу групування та ін. Наведене дало Н. В. Токар можливість 

послідовно та науково обґрунтовано реалізувати мету і задачі, визначені на 

початку дослідження, а також сформулювати важливі наукові положення, 

висновки і рекомендації.

Так, у дисертації висвітлено історичний аспект становлення права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, з'ясовано поняття та зміст права 

громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, розглянуто 

нормативне забезпечення реалізації відповідного права, а також досліджено його 

правову природу. Окрему увагу приділено дослідженню суб’єктів та 

інструментів адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян 

на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, обґрунтовано 

адміністративно-правову природу судового контролю як окремого виду 

процедур адміністративно-правового забезпечення реалізації цього права.

Безсумнівною перевагою роботи є використання значного обсягу 

нормативно-правових актів, загальнотеоретичних наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних учених, розробок фахівців у галузі філософії, загальної теорії 

держави і Права, конституційного права, теорії управління, адміністративного 

права, кримінального права, кримінального процесу, цивільного права, 

судоустрою, політології, конфліктології, філологічних наук.

Метою дисертації Н. В. Токар визначила обґрунтування адміністративно- 

правової природи відносин, пов’язаних із забезпеченням реалізації права 

громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, і розробку 

рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення цих відносин на підставі аналізу нормативно-правових актів 

України та зарубіжних країн, нормативно-правових документів ЄС, 

законопроектів, історичних пам’яток права, вивчення та опрацювання 

узагальнень судової практики, сучасних вітчизняних і зарубіжних наукових
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теорій, концепцій та підходів. Наведене формулювання мети свідчить, на нашу 

думку, про цілісне та системне сприйняття дисертанткою відповідної 

проблематики, що, зокрема, зумовлює обґрунтованість і достовірність 

сформульованих у роботі положень, висновків та рекомендацій.

Практичне значення одержаних результатів. Аналіз змісту 

дослідження свідчить про самостійну, завершену, аргументовану, комплексну 

роботу і дає змогу констатувати високий науково-теоретичний і прикладний 

рівень дисертації. Сформульовані пропозиції може бути застосовано: у науково- 

дослідній сфері -  для подальшого дослідження права громадян на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов та його адміністративно-правового 

забезпечення; у правотворчості -  для удосконалення чинних і розробки нових 

нормативно-правових актів із питань забезпечення реалізації цього права; у 

правозастосуванні -  для оптимізації механізму публічного управління у сферах 

поштового зв’язку, телекомунікацій, оперативно-розшукової діяльності та ін.; у 

навчальному процесі -  для підготовки лекцій, навчальних посібників і 

підручників із дисциплін «Конституційне право», «Адміністративне право», 

«Особливе адміністративне право», «Інформаційне право», «Телекомунікаційне 

право» та ін. Тему дисертації розкрито вичерпно. Стиль роботи характеризується 

лаконічністю, обґрунтованістю, внутрішньою логікою.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація Н. В. Токар є 

першим комплексним правовим дослідженням, в якому із застосуванням 

необхідних методів наукового пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної 

юридичної науки, урахуванням європейського досвіду, положень чинних 

національних і міжнародних нормативних актів, законопроектів, судової 

практики, історичних пам’яток права висвітлено теоретичні та практичні 

проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, сформульовано шляхи їх 

вирішення та наведено рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення цього права. За результатами проведеного 

наукового дослідження сформульовано нові наукові положення і висновки, які,
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безперечно, є корисними для подальшого розвитку національної 

адміністративно-правової доктрини.

Дисертантка логічно розпочинає виклад матеріалу із дослідження 

історичного аспекту становлення права на таємницю кореспонденції і 

телефонних розмов (с. 26). Н. В. Токар зазначає, що непорушності таємниці 

листування належало важливе місце у числі загальнолюдських цінностей різних 

народів уже з античності (с. 27). У більшості випадків формування таємниці 

листування було зумовлено необхідністю забезпечення державних інтересів і 

збереження державних таємниць, захисту репутації та інтересів заможних 

громадян і панівних верств населення. Отже, наведене, на нашу думку, слугувало 

наступним і переважно основним фактором, що вплинув на утвердження права 

на таємницю кореспонденції (с. 3 1).

Підсумовуючи дослідження історичних аспектів виникнення права на 

таємницю кореспонденції у період 1948-1978 рр., Н. В. Токар визначає два 

рівні виникнення цього права -  національний та наднаціональний -  і цілком 

логічно зауважує, що виокремлення цих двох рівнів має важливе наукове 

значення, оскільки дає змогу коротко висвітлити та підтвердити вплив 

розглянутих міжнародно-правових документів на становлення інституту 

таємниці кореспонденції і телефонних розмов в Україні; розглянути 

відповідне Траво як складне, багатоаспектне та вагоме правове явище; 

охопити якомога більше аспектів досліджуваної проблематики з метою 

комплексного розкриття та характеристики сутності цього права (с. 57-58).

Розмірковуючи про сучасне розуміння поняття та змісту права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, авторка слушно зазначає, що 

його з’ясування дасть змогу у подальшому максимально повно та коректно 

розкрити не лише тему наукової праці, а й сформулювати ефективні пропозиції 

та рекомендації (с. 61).

Слід погодитися із висновками дисертантки щодо змісту права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, а саме його самостійності та 

ширшого змісту, який не обмежується лише сферою приватного життя.
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Зокрема, як зазначає Н. В. Токар, відповідне право може охоплювати відносини 

особистого характеру, однак цим не вичерпуються питання, які охороняються 

за допомогою регламентації та забезпечення цього права (мається на увазі, що 

спілкування може відбуватися на абсолютно будь-які теми) (с. 69). Окремо у 

роботі акцентовано поняття «таємниці», яка може передаватися шляхом 

відправлення кореспонденції і телефонних розмов, зазначається, що у контексті 

спілкування між особами, які мають відповідне відношення (доступ) до певної 

інформації, можуть зачіпатися (або безпосередньо передаватися) відомості, які 

становлять як особисту або сімейну, так і комерційну або державну таємницю. 

Дисертантка робить логічний висновок, що обмеження права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов виключно відношенням до особистого та 

сімейного життя, інакше кажучи, визначення його як додаткової гарантії 

збереження тільки особистої та сімейної таємниці, є недалекоглядним (с. 69). 

Наведені аргументи, що становлять сутність концепції розуміння права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов як самостійного права, мають 

певний сенс і дають змогу ширше поглянути на це право, його зміст і 

призначення.

У роботі виокремлено як загальні (особисте, природне та невідчужуване 

право кожної людини) ознаки права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов (с. 79), так і його спеціальні ознаки, до яких авторка цілком слушно 

відносить: необхідність згоди для ознайомлення з відомостями, що

передаються у контексті опосередкованого телекомунікаційними технологіями 

та засобами зв’язку спілкування; заборону ознайомлення зі змістом 

кореспонденції, телефонних розмов; заборону розголошення відомостей, 

отриманих внаслідок такого ознайомлення (с. 85).

У підрозділі 1.3 Н. В. Токар звертає увагу, що оптимізація нормативно- 

правової бази для забезпечення реалізації права громадян на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов, з одного боку, є необхідною для 

нормативного урегулювання усіх змін, що відбуваються у суспільстві, та 

приведення нормативних актів у відповідність до правових реалій його буття, а
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з другого, -  для недопущення свавільного тлумачення та застосування правових 

норм, подолання прогалин і колізій у законодавстві з метою запобігання 

правопорушенням із цих причин (с. 102).

Доречною є позиція авторки, висловлена щодо важливості уточнення 

системи поліцейського права, що допомогло би остаточно вирішити проблему 

розмежування предмета правового впливу адміністративного та кримінально- 

процесуального права у сфері, що розглядається (с. 112).

Із приводу розмежування сфер правового впливу кримінально- 

процесуального та адміністративного права на відносини із забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов Н. В. Токар 

цілком правомірно зазначає, що кримінально-процесуальне право регулює 

діяльність прокурора (під час виконання процесуальної функції) і слідчого (у 

разі проведення ним негласних слідчих дій самостійно, здійснення інших 

кримінально-процесуальних дій). Натомість адміністративне право регулює, у 

тому числі, оперативно-розшукову діяльність оперативних працівників 

правоохоронних органів, зокрема проведення негласних слідчих дій (с. 112).

Вважаємо за потрібне також підтримати висновок авторки щодо 

необхідності з ’ясування адміністративних процедур, до яких вдаються суб’єкти 

публічної адміністрації задля визначення спектру інструментів забезпечення 

реалізації права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов. Такий крок 

допоможе забезпечити організований підхід до вивчення відповідного 

інструментарію, з'ясувати, в яких процедурах і в якому порядку застосовуються 

ці інструменти, визначити стан нормативно-правового забезпечення у кожному 

із таких випадків (с. 148).

На позитивну оцінку заслуговують і деякі інші обґрунтовані наукові 

положення, висновки та рекомендації дисертантки. Таким чином, можна 

зазначити, що дисертація Н. В. Токар має високий рівень наукової новизни, а 

результати дослідження мають вагоме значення як для адміністративно- 

правової теорії, так і для практики її реалізації.
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Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

Водночас варто зауважити про наявність у дисертації спірних і 

недостатньою мірою аргументованих положень, а також деяких неточностей.

1. На с. 39 авторка зазначає, що згідно зі ст. 137 Уставу про покарання, 

що накладаються мировими суддями, прийнятого Олександром II у 1862 р., «за 

розголошення, з наміром образити будь-чию честь, свідчень, повідомлених 

таємно, або ж про які стало відомо за допомогою розкриття чужого листа чи 

іншим незаконним чином» було передбачено «арешт не більше п’ятнадцяти 

днів, або грошове стягнення не більше п’ятдесяти рублів». У цей спосіб 

імператор вніс власні корективи у розуміння та регулювання відносин із 

приводу дотримання таємниці кореспонденції, які, на наше переконання, 

полягають у такому: по-перше, наведеною нормою, як убачається, Олександр II 

пов’язав питання таємниці листування із поняттям особистості та особистої 

честі. Тобто на противагу історично обумовленій практиці, досліджувана 

правова категорія починає розглядатися з точки зору людини і громадянина, чиї 

листи заборонено розкривати та проти яких заборонено використовувати 

отримані таким чином відомості, а не з точки зору працівника сфери зв’язку, 

якому заборонено порушувати обов’язок зі збереження таємниці 

кореспонденції. Як, на думку Н. В. Токар, це положення можна пов’язати із 

концепцією’ людиноцентризму, про яку наразі дедалі частіше йдеться у 

контексті застосування норм адміністративного права?

2. Виокремлюючи у підрозділі 1.1 чотири етапи формування права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, дисертантка значну увагу 

приділяє дослідженню перших трьох етапів: початкового етапу становлення 

права на таємницю кореспонденції; етапу стрімкого розвитку інституту 

таємниці кореспонденції та зародження у правових системах різних країн світу 

права громадянина на таємницю кореспонденції (листування); етапу 

остаточного утвердження права на таємницю кореспонденції і телефонних 

розмов. Проте щодо четвертого, сучасного етапу, або етапу удосконалення 

нормативно-правового забезпечення реалізації права на таємницю
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кореспонденції і телефонних розмов, Н. В. Токар наводить лише його назву 

(с. 60-61), що, безперечно, применшує важливість формування такого етапу, 

його особливостей і загального впливу на розвиток права на таємницю 

кореспонденції та телефонних розмов. Хотілося би почути коментар авторки 

щодо цього питання.

3. Досліджуючи у підрозділі 2.1 роботи концепції та підходи щодо 

визначення поняття і змісту права на таємницю кореспонденції та телефонних 

розмов, дисертантка, на наш погляд, досить детально коментує різні наукові 

теорії із цього приводу та наводить слушні аргументи на їх користь, або 

навпаки, заперечує останні, наголошуючи на багатоаспєктності права на 

таємницю кореспонденції і телефонних розмов, і зазначає, що повноцінне 

розуміння цього права можливе лише за умови здійснення комплексного 

дослідження кожного із таких підходів і концепцій, аналізу та вивчення їх у 

сукупності, оскільки вони ґрунтуються на врахуванні окремо взятих аспектів 

відповідного конституційного права людини. Залежно від обраного підходу 

визначення поняття та характеристика змісту права на таємницю 

кореспонденції і телефонних розмов змінюватиметься. Однак це не 

суперечитиме ані правовим реаліям сучасності, ані правовій природі цього 

права (с. 100). Разом із тим вважаємо, що у межах цього підрозділу роботи 

необхідно було навести власне бачення авторки і конкретне визначення 

поняття та змісту досліджуваного права, а не лише викласти загальні висновки 

щодо доречності застосування комплексного підходу до його характеристики 

та звернення до наукових позицій, побудованих на основі традиційного 

виокремлення змістовних складових суб’єктивного права, які максимально 

охоплюють правомочності наділеної правом особи.

4. На с. 41 авторка зазначає: «із викладеного можемо побачити, що 

інститут таємниці кореспонденції почав набувати певної деталізації, а на 

нормативному рівні стали закріплювати якомога більше його аспектів, що 

сприяло збільшенню рівня правової захищеності громадян та розкриттю 

сутності, цілей і ваги таємниці кореспонденції як юридичного обов’язку та як
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правового інституту»; а на с. 50 -  «Основний Державний Закон УНР 1920 р., у 

випадку його прийняття, слугував би підставою для більшої деталізації 

інституту таємниці кореспонденції, який би внаслідок цього набув 

подальшого розвитку». Далі, коментуючи на с. 88 підхід І. Б. Григорьева до 

розуміння права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, згідно з 

яким вчений визначає це право як субінститут права на недоторканність 

приватного життя, дисертантка обмежується лише констатацією 

відповідного факту. Проблема, на наш погляд, полягає у тому, що Н. В. Токар 

по-перше, не висловлює власну конкретну позицію із цього приводу, по-друге, 

не пояснює, чим саме особисто вона вважає досліджуване право -  

самостійним правовим інститутом, субінститутом іншого права, самостійним 

конституційним правом або суб’єктивним особистим правом кожної людини, 

інститутом нриватності спілкування чи інститутом комунікаційної 

приватность

5. На додаток до попереднього зауваження слід зазначити, що на с. 113 

дисертантка наводить висновок, що адміністративно-правові норми 

регламентують велику кількість питань, пов’язаних із забезпеченням реалізації 

права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов, а саме: система 

суб’єктів забезпечення, їх права та обов’язки з цього приводу, адміністративні 

процедури та інструменти, що застосовуються під час таких процедур, 

відповідальність та ін., оскільки це дає змогу говорити про можливість 

виокремлення правового інституту таємниці кореспонденції і телефонних 

розмов (або ж інституту приватності спілкування, чи інституту комунікаційної 

приватності) у системі Особливого адміністративного права. І хоча з таким 

висновком не можна не погодитися, з одного боку, проте, з іншого боку, 

хотілося би почути більш детальні пояснення, чому зазначене правове 

утворення Н. В. Токар вважає саме правовим інститутом, а не, скажімо, 

субінститутом чи галуззю. Крім того, без відповіді залишилося і питання про 

місце цього утворення в системі Особливого адміністративного права, адже 

висновку про те, що це правове утворення є елементом відповідної системи,
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недостатньо, оскільки без чіткого розуміння його місця у системі Особливого 

адміністративного права не можна зрозуміти зв’язок зазначеного правового 

утворення з іншими елементами системи, їх взаємозумовленість та взаємодію.

Водночас варто наголосити, що наведені зауваження мають переважно 

дискусійний характер та засвідчують складність і різноплановість теми 

дослідження. На загальну позитивну оцінку дисертації Н. В. Токар вони суттєво 

не впливають, не знижують високого наукового рівня та не применшують 

практичного значення роботи.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим 

законодавством вимогам. Дисертація I I. В. Токар написана у науковому стилі. 

Завдання, наукова новизна і висновки логічно пов'язані між собою. Матеріал 

дослідження викладено послідовно і повністю розкриває тему роботи. Наукові 

положення, висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, 

оприлюднено авторкою у наукових статтях, тезах доповідей на конференціях. 

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає основні 

положення і результати дослідження.

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що дисертація Токар Наталії 

Володимирівни «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права 

громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов» відповідає 

вимогам пунктів 9 і 11-13 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а сама авторка заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора 

філософії в галузі права (кандидата юридичних наук) зі спеціальності 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 081 -  

Право.

Офіційний опонент: 
суддя Вищого снеціал] 
суду України з розгд 
і кримінальних сирі 
доктор юридичних арі
Заслужений юрист ^2М. И. Вільгупіинський

Від 2
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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