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опубл1кованих за темото досл|дження, дозволяс сформул}овати наступн|

узагальнен| висновки щодо акту€ш1ьност|' ступеня общунтованост| основних

наукових г]оло)кень, висновк|в, рекомендац1й, достов|рност|, науково| новизни,

практичного значення, а такох{ загш1ьн0? оц!нки роботи.

Актуальн!сть ! знанущ1сть теми. Фбрана тема дисертац|йного

досл!дх<ення привертае увагу важлив|стто тих процес!в, 1{Ф в|дбуватоться в

!кра!н1 в умовах в7йни' окупац|? частини територ|| 9ща!ни, а також



функц!он€!г1ьно ново| системи забезпеченн'{

врахову}очи при цьому такох{ заг€|_[|ьносв!тов|

сутност| к|берзащоз, 3ащоз к|бертероризму'

1нформац|йно| безпеки л}одини тощо. |{роблема забезпечення безпеки !кра|ни
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необх|дн|стто фортшування зовн!тпньо| пол!тики, ор|снтовано? на европейський

виб1р та ЁА1Ф . фетъся не г{росто про реорган|зац|йн| зм|ни в сфер| оборони

дерт{ави' а про створенг1я

г1рикордонно? безпеки }кра}ни,

тенденц|] зм|н у розум|нн|

багато в чому обумовлена прог€[пиътам1и в правовому рецлтованн| взаемод||

орган|в виконавчо! влади при вир|тшенн| завдань забезпечен}т'{ у сфер|

прикордонно| безпеки.

Бизнаточи вах(лив|сть та соц|альну ц!нн|сть права' як центр€ш1ьного елементу

та засобу правового рецл1овання' доц1льним видасться т1оглиблене, комплексне

теоретико-правове досл|д:кен:*я |сторитнто1 теорети!1н|п( | практитнтос аспекг|в

правов1о( в|дносин, особливостей !} прояву у сфер| г{рикордонно| безпеки }ща!ни, а

тако)!( о1Фесленн'{ на тд|й основ| наглрятлк|в розвитту правово| регламентац|| та тпляпс1в

[ заход|в п|двищенття ефективност| реал!зац|| |х зм|сц в досл|дхсуван|й сфер1

правового регул}ованття. Фсобливо! акцальност| в|дпов|дн| проблеми набуватоть з

практична реал!зац!я якого, значно}о м|рото, мох{е бути уск.]1аднена без

попереднього докор|нного теорети11ного досл|д:кення в|дпов|дних питань.

3агальновизнаним в торидиин|й науц| е ?€, що основок) зд|йснення

р1зноман|тних тип|в торидинно[ д|яльност| с ]т правове рецлтовання, в|д

ефективност| якого залех{ить як повсякденна д|яльн1сть певних суб'скт|в так | ]1

як!сний р1вень. Биходяни з цього' стас зрозум|лим прагненн'{ }оридично| науки

та практики досягти високого р|вня ефективност| у вс1х оферах лтодсько!

дйльност|, що перебуватоть у пол| рецл10вання права заг€}лом та }оридично|

практики зокрема. |ак, результати наукового досл|дх<ення пропоновано|

проблематики можуть стати в нагод| для практинно? реал|зац|| функц|й

р|зноман|тних орган|в публ|нно\ влади та !х посадових ос|б, виходячи з

необх1дност1 €диного розум|ння ними мети, завдань | функц|й механ|зму

г[равового рецлтовання' |х м|сщя | рол| у цьо]уу механ1зм|.



з

|{|дкреслюточи теоретш1не та практичне значенн'т теми досл|дт<ення, сл|д

зазначити, що ]] актуальн|сть визначаеться науковим поглядой на

правов|дносини як вах{ливий |нститут теор|? права з точки зору |х структури,

зм|сту, правосуб'ектност!' природи та ц|лей.

Бикладен| арцменти т|ерекону[оть в актуа_гльност| та своечасност|

дисертац|йного досл|д>кення Ф.Б. [аньби' предметом якого обрано ((теоретико-

правов| засадиправових в!дносин у сфер| г{рикордонно! безпеки 9ща!ни.> (с. 9).

3аконом|рним |з огляду на актуальн!сть теми е зв,язок роботи з

пауковими програмами' планами, темами розвитку правово| науки в 9кра!н|.

1ешта дисертац|| в!дпов|дае вимог€|м статт! 3 3акону 9кра!ни <<|{ро пр|оритетн|

напрями розвитку науки 1 техн|кю> в|д 11 липн'{ 2001 року ]\ъ 2623-1|! та

узгодх(уеться з |{р|оритетними напрямами розвитку правово! наукут на 20|6-

2020 роки' затверд)кеними }1а 3аг€}г[ьних зборах Ё{ац|онально? академ|| правових

наук !кра!ни 3 березня 2016 року. Фбраний напрям досл|дх<енн'т спрямований на

реа-гл!зацБ п0ло)кень €тратег|| нац1онально| безпеки )/ща!'ттгт, затверд)кено| !казом

фезидента 9ща!ни в|д26 щавня 2о15 ро1у !{р 287 12015; Боенно| докщини }щайи,

затверджено| 9казом |{резидента 9кра|ни в|д24вереоня20\5року ]цгр555/2015;

1{онцепц|? розвитку сектору безпеки | оборони }кра|ни, затверджено] !казом

фезидента }ща|ни в1д14 березтля 2о16року !'Ф92120|6; €щатег|.*того оборонного

бтолетеня )/ща!ни, уведеного в д|то 9казом |!резидента 9ща|ни в|д

6 нервття 201,6 ро1у мъ24о|2016; €щатей| розвитку,{ер>кавно| прикордот*то| сщокби,

схвалено| розпоряд)кенн'{м 1{аб|нету й|н|сщ|в }ща!ни вА23 листопада 2015 року

3хгэ 1189-р; €тратег|! |нтещовано|ю управл|нт{'{ кордонами на пер1од до 2025 Рок},
схв€[[1ено| розпорядх(енням (аб!нету'1!1|н|сщ|в )/кра[ни в|д 24 лилня2019 року
)хгэ 687-р.

]{исертац|я виконана в 1\{ех{ах науково-досл|дно| роботи <<1!1ехан|зм

правового рецл!овання в|21носин у сфер| прикордонно| безцеки 9кра}ни:

поняття та особ;тивост1> (219-0009 1), передба.тено| пла}1ом науково! 1 науково-

техн|чно| д1яльност| Ёац|онашьно| академ|| !ерх<авгто| прикордонно? слух<би

9кра|ни |мен1 Богдана {мельницького. {о того )к окрем| частини



дисертац|йного досл|дхсення виконан| в межах таких науково-досл|дних роб|т:

<|!равов| аспекти застосування дел|ктно| в|дпов1дальност| у в|дносинах

г{аст1о персон€!"лу ,{ертсавно| прикордонно| с.гух<би 9кра|нш> (216-0003 |)

<<Фргани охорони державного кордо}у як суб'екти приватноправових в|дносию>

(218-0013 1) ( с.37_38).

1\{ета досл1джсення сформульована коректно' науково виважено, а його

завдання )1(орстко корел}ок)ть з мето}о. Фб'ект ! предмет досл|дт<ення визначен|

правильно, вони в|дпов|датоть анонсован|й тем! й ц|лкошл ук.т1ада}оться у меэк!

науково| спец|альност| 12.00.01. 3ат'алом, дисертац|я е сщуктурованок)'

завер1пено}о науковото квал|ф|кац|йното праце}о, в якй з н€}г{ежнок)

посл1довн|стто та зм|стовн|стто висв|тлено теоретико-правов| аспекти

за

та

правов|дносин у сфер! прикордонно| безцеки 9кра!ни (с.38-39).

€туп|нь обгрунтованост! наукових поло}[(ень

рекомендац1й не вик.]1икае сумн|в|в. Робота присвячена

проблем у заг€}льнотеоретичному правознавств| - теор|| правов|дносин. Ё{ауков!

поло)кен}ш1' вионовки | рекоштендац||, викладен| в дисертац||, ма}оть достатн|й

ступ|нь общунтованост|, що св|дчить про опрац}овання дисертантом в повн|й

шт|р| в!дпов|дного |нформац|йно-правового матер|алу, який' зокрема' вк.ттточае

!{онституц|то 9кра!ни, закони | п!дзаконн| тлормативн| акти, м|хснародно-правов|

акти' науков| прац| фах|вц|в у сфер| як 3аг€ш1ьно! теор|| права так | прикордонно]

безпеки !кра!ни. 3добуванем опрацьовано 606 спец|а_гльних | загальних д)керел, у
яких в|добра:кено р|зн| аспекти проблематики. Бисновки' зроблен1 дисертантом,

вк€ву1оть на досягненн'{ поставлених мети та завдань наукового досл1дя{ення.

[!ри цьому' мета дисертац|йно| роботи сформована в|дпов|дно до акту€|льност|

теми та вк€вуе на {1 сутасний р|вень, орган|чно узгоджуеться з визначеним

предметом дисертац|]. |{овнота зм|сту досл|дження знаходить свое в|добрах<ення

| в то11у!у' що тут наводитьоя особливо дета_гльний фактинний матер1ал, 1]]Ф

вкл}оча€ докладн| общунтування, г|потези, а результати наукового поцтуку

опису[оться в найб|льтп ц|л|сн|й з точки зору наукового п|знання форм|.

3м|ст дисертац|| характеризуе ориг|нальн|сть | неповторн|сть наведених

та висновк1в,

одн1и 1з к.т1}очових
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в!домостей. Фсновото в н1й е принципово новий матер|а.гп, що вк.т11очас опис

нових факт|в, явищ | законом|рностей правов|дносин, а такох( узаг€|"льненн'{

ран|тше в|домих полох{ень з |нтцих позиц|й або у зовс|м |нтшому аспект!.

€труктура дисертац|? с в|добрах<енн'{м авторсько| науково| концепц|| та

характеризуеться внутр|тшньото лог|ко}о розвитку досл|дхсення. [ака сщуктура

максипл€}г!ьно в|добракае значим|сть | наукову емн|сть ко)кного розд|щ., кох<но|

част'|н'т тексту' акцентус увагу на найб!льтп вах{ливих в науковому сенс|

аспектах проведеного досл1дження, а тако}к дас мот(лив!сть переконатися в

лог]чн|й несуперечност| | посл|довност1 основно? досл|дницько| А}мки. 1екст

дисертац|| в|дпов1дас критер|ям ц|л|сност|, системност| та зв'язност!.

'{оренним 
буде з€|значити н€|-[1ежну методолог1нну основу дисертац!йного

досл|дэтсення' де дисертантом застосовува]тися ф|лософсько-св|тоглядн|'

заг€}г1ьнонауков1 та спец1€!_пьно-науков1 метод1в п1знання явищ дер)кавцо-

правово1 д1исност1.

1ак, з позиц|й д|а.гтектит*ого та систеш1ного п|дщод|в, з використ€|нн'1м метод1в

формалльно-лоЁиного,сщукгурно- функц|он€шьного аттал|зу, |сторииного,

спец|ально-!ориди11ного досл|дхсува1т14ся |стори.тт| та правов|с]'.1ец].а{,1ьн0-}0ридичн010 д0с.]11джув31лися 1стори!{н1 та правов1 аспекти ст€}нов]1енн'{

правов!о( в|дносин як загальнотеорети11но| категор|| та специф|ка |х розвитч у сфер|

прикордонно1 безпеки (п!ёрозёйш ].2, 3.2), стан наукового опра1цовант#1

проблематики правов|дтосин у р|зн| 1сторинн| пер|ода, сутасн| п|д<оди до

|нтерпретац|| категор|| <<правов| в1дносини) у торидичн1й науц| (п[ёрозё!лш ].1, 1.1), а

також сулаонъй стан пр€}вов0го рец]1тован}шт в|дносин у сфер| прикордонно|

безпеки (п[ёрозёй 5.1). |!оеднанн'{ пор!вттяльно-пр€шового' спец|алльно-торидичного'

формально-лоЁчного та сщукцрно-функц|он€ш1ьного метод|в з позиц|й системного

та акс|олог|чного п|дсод|в сприяло досл|ркентшо сщност1 механ|зтшу правового

рец]|тованн'{ та механ|зтиу правового в1штиву, ]х в|дл|т*тостей, струкцри та

специф|ки зазначен|о( мехадт|зм|в | гтштлс|в п|двтат1ення :х ефективност| у сфер!

прикордонно| безпе+*т(п|ёрозё1ш 2.], 2.2, 2.1), а тако)к слуя<бовтос повнов€ркень як

ф'р*, реа-г:|защ|| зм|сту правов|дносин у досл|дтчгван|й , сфер| та ]х

спетд.тф!ки (п!ёрозёй 3.3). &1етоди толасиф|кац|] та щугуванн'1 у посднанн1 з! щойно



н€вваними метод!)ми, базулонись на системнощ/ та синергети!{но1!1у п|щодах,

застосован| в ход| дтференц|ац|| та анал|зу торидич}шо( факг|в, суб'ект|в | об'екг|в

г{равовтп( в|дност,ттт, елемент!в зм|сц правов|дносин (п1ёрозёйш 1.4, 3.5, 3.Ф.1!ойно

визначений наб|р методолог|чного |нсщументар|то спри'{в т€|коя{ досл|дх<ентшо

щитер||в клласиф|кац|! правов|о( в|дносин у сутасн|й правов|й науц| (п!ёрозё1л 4.1),

виощемленн1о додаткових щитер|!в тако| тотасиф|кац|| та специф|интос вид|в

правов|дносин у сфер1 прикордонно? безпетсзт(п1ёрозёйц 4.2 поа 4.3). |{ор|вняльно-

правов:й анал|з, застосоват:здй з урахранн'тм

гшпора-г:|зшту та системност! дозволив досл|дити

пр1,11!ц1.гггу методолог1чного

зщуб|:кний досв1д правово|

регламентац!! та реал!зац|? правов1дносин у сфер| прикордонно| безпеки ощемтл(

розвинупо( дерх{ав су{асного свФ (п!ёрозё[л 5.2) та використати його у процес1

о1Феслен}{'{ та Фцп,1ентув€1н}1'1 напрятшс|в удоскон€!лен}{'{ правово| реглаштентац1| та

шштл<|в | заход|в ш]двищення ефекгивност! реал|зац!| зм|сц правов|дносин у
зазначен1й сфер| }ща?ни (п!ёрозёй 5.3).

Ёаукова новизна основних полоя(ень та висновк!в дисертац1[

достов1рн!сть результат!в дослйп{епня засв1днен| використанням теоретичних

здобутк|в в|тчизняних | заруб}кних )д1ен!]гх' як| в т|й чи 1нтп|й м|р| досл|дт<ува_гли

те1\,гу. €л|д зазначит!!, 1{Ф в роботах попередник|в висв|тлтовались ли1ше деяк|

аспекти теор11 правов1дносин' механ1зму

прикордонно] безпеки 9кра}ни, а всеб!чний

шравового рецл}овання у сфер|

вксваних проблем був використаний автором впер1ше. |{ертп н}к розгляътути

окрем| проблеми правов|дносин у сфер| прикордонно| безпеки, дисертант

визначасться з вих1дними пон'{ттями як базовими категор|ями доол|дясення. [о
таких, зокрема' н€}пех{ать поняття (правовий вплив>>' ((правове рецлтовання)'

<<механ|зм правовогФ рецлт0ванн'т>, <<торидииний факт> тощо. 1{е створило

передумови д|йти не ли{пе до несуперечливих висновк|в, але й перев|рцти |х

!стинн|сть, використову}очи т! сам!' установки, парадигми. в дисертац!! на

п|дстав| проведеного досл|дження висунуто | обгрунтовано низку |дей та

те0рети1тно-практичних к0нструкц|й, сукупн!сть | високий р|вень розробки яких

дозволя}оть квал|ф|кувати ц}о прац}о як завер1пене наукове самост|йне

та ц|л|сний п|дх|д до вир|шленн'{
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досл|дт(енн'{. ||олох<ення, що виносяться на захист, е особистим здобутком

дисертанта | характеризу}оться науково}о новизно}о. Бисновки автора щодо

правов|дносин у сфер| прикордонно] безпеки !кра!ни, е довол1

перспективними, оск|льки значно роз1ширю}оть мот<ливост| рецляторного
впливу на сусп|льн| в|днооини. Ёаведене ов|дчить' що [аньба Ф.Б. гпибоко

вивчив 1снулон1 проблеми, вм|с анал|зувати складн] явища в прав|, робити

самост|йн| висновки. Ёайб|льтш суттевими здобутками дисертанта, що

характеризук)'гь наукову новизну | практинну знанущ|сть рецензованого

безпеки бере св!й початок з арха?нних в|дносин перв|сного сусп|льств4 як1

рец]1}ов€|']1ися мононормами щха}нного права та бу;т*т пов'язан| з необх|дн|стто

охорони й зсжисц територ|? комп,1ктного прохсив€!н}ш1 в|дпов|дшос 11!1емен ;

природн!п( джерел забезпеченгтя'тх |снрання;

общунтовано' що досл|дкенн'1 при:{ин виникненн'{, зм|ни та припинення

охоронно-з€хисних правов|дносин варто г{о!{инати з ана-гл|зу )киттево значущих

сицац1й д0державного сусп!.ттьства - спонук;}]ьн!о( фактор|в ]х виникненн'т та

щшлсформац||, ви'{влен}т'т хФактерн|о( рис такт.п( сицац|й, що заг€!"лом дозво]и1€

вст€|новлено, що суб'екг|в арха!ннто< в|дносин як у{асниЁв охорони та

захисц власно| територ!! з позиц!й сутасно}' науки мо)|(на охарактеризрати з

допомого1о виоще}1пенн'т та анал|зу |х зага-ттьнтос | спец|альн|п( ознак' а такох{

ф'р',у''ов€}н}ш| |х визначенн'1, 1цо сшуцва-гто п|дщунтяу1 ощеслент{'{ специф|нних

ознак су{асн1о( суб'скт|в правов!дносин сфери прикордотттто| безпеки та |х

авторсько| деф1н1ц!{;

зумовлен| специф|кото сфери правовог0 рец]1}о|3анн'{ та ]х спец|а-гтьнташл правовим

стацс0м;
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общунтовано, що теорети!1на модель правов1дносин' яка зак]1адена в нортуу

щрава' та реально вт1.гпован| у практи!{ну д|яльйсть конщетн| правов|дносини у

форм| слулсбовтос повнова)кень не е тотох(ними, що п|дтвердхсуеться низко}о

вик]1аден| п( в!дщл|нностей;

арцментовано, що розв'язання проблем диференц|ац|| сутаснт,п( правов]о(

в|дносин вФто починати |з запропонов€1нрп( щитер|!в толасиф|кац|| арха|ннтос

в|дносин перв!сного сусп|льства, що забезпечило гармон|зацБ переходу до

характеристики заг€|пьн|о( п!дстав кглаоиф|кац|| сутасн!.п( пр€шов|дносин, а в|дтак |

виощемлен}{'т додаткових щитер|?в, у як!о( в|добра;кена специф|ка досл1дщдвано|

сфери;

сфортиульован| пропозиц1| щодо вдоскон€|.пенн'{ !{инного законод€шства з

метото вт|лення напряьпк!в удоскона.ттен}!'{ правово| регламентац!| та 1п'1л{в | заход|в

п|двта:дентля ефективност| реал|зац|{ зм|сц правов!о( в1дносин у сфер1 г{рикордонно|

безпеки )/ща|ни @.+2-А\.

Ёаукове ! практичне 3начення одер)[€них ре3ультат!в обумовлтосться

тим, що теоретичн! полох{оння | практинн| рекомендац|?, як| знайтшли свое

в|добрахсення в дисертац||, можуть використовуватися у науково-досл!дн|й

робот!, навч€|шьному процес|, нормотвори1й д|ягтьност|' правозастосовн|й сфер!,

правовиховн!й робот1 @.А7 -48).

9 результат| проведеного наукового досл|д>кенн'{ особисто здобувавем

сфортшульовано низку общунтованих наукових поло)кень | висновк|в. 3окрема, у

розд|л| 1 <!стор1ощафй та методолоЁчн| 3аоади досл|ркеттття гщоблемю>

присвянений ана_гл|зу стану наукового опрац}овання проблематики

досл|дхсуваних правових в|дносин, |сторико-правових аспект|в !х становленн'1 та

методолог!чних засад доол|дя<ення, (с.50-99). Роздй 2 <0!оттятгя, сщн|сть,

сщукцра механ|зтшу правового ретл!ованн'1 сусп|льнтос в|дносин у сфер|

прикордонно! безпеки 9ща!ни та 111]шп(и п|двищення його ефекгивност}>

присвя11ений висв|тлетттцо пон'тття' хар€1ктерн1Ф( рис, струкцри механ|зшту правового

рец;т}0в€ш{ня сусгл1льнтос в|дносин у сфер| шрикордонно? безпеки та п!лл{в | засоб|в



п|рищення його ефективност| в рецллятивн|й дйльност| (о.99-162). Рофл з

<<3ага-ттьнотеорети!1на характеристика правових в|дносин у сфер| прикордонно|

безпеки 9кра!ни> присвянений висв|тленнто сутасно| |нтерпретац|| категор||

<<правов| в|дносини>> у }оридичн|й науц|, !х особливостей у сфер| прикордонно|

безпеки, характеристиц| слух<бових повновах(ень як форми реа_гт!зац|| зшт1сц

конкретних правов|дносин, }оридичних факт1в як п|дстав ]х виникнення та

трансформац||, суб'ект|в | об'ект|в таких правов|дносин' специф|ки !х прояву у

досл|дх<уван|й сфер|, а тако)к особливостей складових елемент|в зм|сту правових

в|дносин (|62-з02). у розд|л| 4 <<(ласиф|кац|я правових в!дносин у сфер1

прикордонно] безпеки 9кра!ни> досл|дх<ен| загальнотеоретичн| та спец|альн|

критер|| класиф|кац|| шравов|дносин та охарактеризован| [х конкретн| ву\ди)

пород}1(уван| такими критер|ями (с.302- 363). ! розд|л| 5 <[{ерспективи розвитку

правово| регламентац|| та ш!двищення ефективност! реа-тт|зац|| зм|сту шравових

в|дносин у сфер| прикордонно| безпеки 9кра!ни> проана-гл|зовано сутасний стан

шравового рецл}ованн'1 в|дносин сфери прикордонно| безпеки та на п|дстав|

узаг.}льнення заруб|хсного досв|ду визначен| напрямки удоскон€шенн'{ правово|

регламентац|!, а т€]кох{ 1т]]шо(и | заходи пйвищетштя ефектт.вност| реал|зац|] зм|сц

правов|дносин у сфер! прикордонтто| безпеки 9кра1ни (з65- 4з9).

3агалом сл|д в|дз|1ачити, що дисертац!я Ф.Б. [аньби в|дзначаеться виооким

науково-методолог|чним р|внешт виконанн'{, вм|лим використанням сг{асного

науково-методолог|чного арсенащ' вива)кен|стто й обгрунтован|стто висновк|в,

високо1о правовою культурото теоретичних побудов.

Бизнапочи затребуван!сть та |нновац|йний характер досл|джсення

|аньби Ф.Б., водночас зазначимо' що окрем! пололсен!!я € дискус!йними за

характером або жс потребують д0даткового обгрунч.ванця' а саме:
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1. ,{уэке суперечливиш{ е твердженн'т дисертанта с.53,, ... |[р'ц| зазначених

науковц!в тако)к ст€!_1и осново}о для арцментац|| |снування,аРха!чних в|дносин у

додеря{авну ег{оху родового сусп|льства то1цо. Фднак варто наголосити, що у

цих роботах здеб|льтшого йдеться про особливост| сусп|льного ладу перв|сного

соц!уму, його арха!нного права, анал|зутоться мононорми та ]х специф|нн| риси,

форми виразу, способи реал|зац|[ тощо. Разом з тим в них оминатоться проблеми

перв|сних щха!инцх в|дносин' що стосу[оться анал|зу |х зм|сту, особливостей,

вид|в, а такот{ в|дм|нностей в|д правов|дносин, г1ородя{ених правовими нормами

позитивного 1оридичного шрава).

,{искус|йним с авторське визначенн'{ арха|иного права у перв|сному

сусп!льств| фозд|л 1). 1ут варто було б ознайомитися з працями

в!тчизняних правник|в €. [н|сщянського, Б. 1{|стяк|вського, як|, на

використову[оться дисертантом' ми переконатт| вони б прояснили ц|

питання.

Фкр|м того, арха|нне право е нос|ем припис|в та процедур, як| вирах{а}оть

антрополог|чний вим|р права. Фстаннс зумовлтое н.ш|ех{н|сть категор|| арха!\не

право до категор|! торидинно? анщополог||. 1 основний масив фактииного

матер|алу з ц|е| проблематики е предметом етнощаф|в та етнолог|в.

Аал1 автор стверджу€, |{Ф джерелом шоход)кення позитивного права. е

дер)1{ава. 
'{ерх<ава 

мас монопол|то на творення закон|в, а не права, це акс1ома.

|[ерв|сний генезис права корениться не в дерх<ав|, а в ре€1льному экитт|, в

природничих, не в|диужених правах л1одини' як| е осново1о, пер1шодх{ерелом

права; право виника€ не одночасно з дерт{аво1о, а передуе !й.

2. Авторов| не вдштося ,досягти збалансованост| обсяц структурних

елемент|в дисертац1|. ! п|дсумку, розд|л 3 дисертац|| як за обсягом, так | за

к1льк1стто п|дрозл|л|в виявився вдв{э| б|льтпим за |н:ш| розд!ли (22 стор|нки). 9
свою чеРг}, це не дало змоги авторов| повно1о м|рото розкрити особливост|

в1домих

жа'1ь' не

не прост|

елемент|в зм!сту правових в|дносин у сфер| прикордонно] безпеки 9кра|ни.
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3. Фдн|сто з вимог д0 механ|зму правового рецлтовання дисертант н€вивае

неприпустим|сть обмея<ення свободи суб'екта права, яка) на його А}мку'

випливае з в|дпов|дного принципу | ознанае' що (законодавство не повинно

забороняти д|яльн1сть, яка не запод|тое або не створ}ое защози запод|янн'{ 111коди

|нтпоплу суб'екту, а навпаки - мае закр!плтоьати непору1шн| та фундаштентальн|

права лк)дини й не надавати мох{ливост| однотшу суб'екту позбавляту1 права

!нтпого>> (розд|л 4). Ёа на1ш.погляд, така позиц|я виходить з г|пербол|зованого

тлумачення л|бертарно? концешц|| праворозум!ння. Ёормативн!сть права, його

здатн|сть до ц!леспрямованого впорядкування сусп|льних в|дносин,

узаг€|льнток)чок) характеристико}о яко| й;' виступа€ механ|зм правового

рецл}овання, об'ективно передбаиас не т|льки захист свободи суб'ект|в права,

€|-]-|е й обгрунтоване, сп|вм|рне обмет<ення ц|е| свободи, узгодженн;{ !1 з|

свободото |нтших утасник|в правового сп|лкування, оск|льки на практиц| права та

законн| |нтереси суб'ект|в правов|дносин довол| часто виявля}оться

конкуру!очими.

9 п!дрозд|лах з.5, з.6. дисертац|[ здобуван розм|рковус про суб'ектний

склад правов|дносин. Ёа наттте переконання, робота б т|льки вищ€|-]-1а, якщо б

було звернено увац на [9,

повномастштабна теор|я суб'скта

м|тснародних | нац|она-г:ьних' публ|иних | приватних правов|дносин у межах

сутасно| ре,}льност!. [{а )к€ш1ь у робот| прев€!"лк)е нормоцентристський п|дх|д до

досл|дх<ення правосуб'сктноот|, 1цо розглядае сво|й основним предметом не

суб'екта права, а систему норм.

Ёа с. |34, автор розм|рковуе щодо елешяент|в мпР <<?ак, видаеться

суштн|вним в|днесення до них окремими нау!()вцями правосв|домост| та правово|

чльцри. Ёа налш пош1яд, ц| категор![ с якостями, позитивними властивостями

суб'скт|в правового рецл1овання, що стосу1оться !х характеристику|)

що у су{асно1шу шравознавств1 в1дсутня

права взагал|, що охоплтое вс|х утасник|в

потенц|йних мох(ливостей, а \{[{Р е |нструментом, якутй такий суб'ект приводить
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€ам й|!Р ев д|то та керус ним зад.тш{ досягнення мети правового рецл}овання.

надбанням правово| тульцри, одн|ето з форм !1виразу - | т|льки>>.

А, як же тод| поняття (правовий

безпосередн!м об'ектом якого е не

св|дом|сть, кульцра, псих|ка.

|{равосв|дом|сть - це сукупн|сть тдей, погляд!в, уяв]1ень' понутт|в, оц|нок 1

установо& 1{Ф виража}оть ставлення л}одей | соц!&г|ьних сп!льнот до чинного,

минулого | бах<аного права. Б!д стану правосв|домост| багато в чошгу з€ш|ех{ить як

ефективн|сть механ|зму прав0вого рецл}ованн'{ в ц!лому так | його окремих

стадтй, що пов'язано з тим' що процеси формування | формул}ованн'1 правових

норм, !х реал|зац|й у фактинних в|дносинах немож]1ив| шоза св|домо| вольово]

повед|нки суб'скт|в правових в|дносин.

4. Розглянув1ши значну к|льк|сть наукових д)керел, заглибив1шись у |хн|й

зм|ст, дисертанту в основнощ. вдаеться вир!тпувыти поставлен| завдання. 8днак

нер|дко це робиться у надто спрощений спос|б' використову[очи анотац|йний

п|дх|д до анал|зу джерел. Б|днувасться надм|рна наукова обере>кн|сть та

коректн1сть автор?, 1{Ф про*вляеться у в!дсутност| критичного анал|зу погляд|в

|нтших науковц|в, як| займались (займатоться) проблемами теор|? правов|дносин.

Адеться саме про 11оняття (критутцний ана_гл1з>>, обов'язковим компонентом якого

е критичний п|дх|д до позиц|й автор!в, тобто наявн|сть непогодження (критики,

зауважень) з думками тих чи |нтших фах|вц|в. } дисертац|| р|дко зустр|иа}оться

ц! ват<лив| елементи науково! роботи. 1им паче, коли йдеться пр0 теорети11ну

прац}о, автор яко| шовинен висловл.!овати свото позиц|то з питань, 1{Ф у н|й

розгляда}оться' критикувати, ана-г:!зувати, сп|вставляти, 1шукати |стину, а не

т|льки присднуватися до чи]хось шт|ркувань. &эке при так|й <миротвори|й

позиц1]> нер|дко втрачаеться (червона нитка> особистих досягнень автора,

елементи його науково| новизни.

вплив), на якии звертае увагу дисертанъ

т!льки повед!нка л}одини' а такоя{ ]'

коректн1сть автора, в!дсутност1
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5. Биглядатоть недостатньо вивах{еними деяк1 п|дходи дисертанта щодо

типолог|зац|! правового рецл1овання. 3окрема, недостатньо коректним виглядае

виокремлення автором (дер)кавнию> тип|в г{равового рецл1овання, оск|льки у
будь-якотшу дерх(авно орган|зованому сусп|льств! саме дерх(ава е якщо не

сдиним' то принаймн| пров|дним суб'сктом правового рецл}овання. ! свото

черц под!л тип|в правового рецлк)вання на <<зах|дн|>> та <<незах|дн}> виглядае як

необщунтоване спрощення цив|л|зац|йного п|дходу.

)/ зв'язку з пандем|ето (Ф!1}-19 варто було б у дисертац|| пов'язати

реа-гл|зац!| охоронних ! захиснихпощебу п|двиш1ення ефективност|

правов|дносин у сфер1 прикордонно! безпеки !кра!ни з проблемами введенн'{ у

березн| м|сяц1 2020 року карантинних заход|в (ш|дрозд\л 4.3, п|дрозд|л 5.3).

6. Розд|л про методолог|то' не п4о)кна заповн}овати автоматично. [ой' хто

досл|дэкуе, повинен о6рати св1й метод, св!й тплях, зв1льнити себе в|д влади

авторитету (внителя' 1цколи' науково| орган1зац|!). ,{осл|д:кувати * означае йти,

так би мовити наосл1п, а не сл!по сл|дувати за стандартами. 1!1етодолог|я не

повинна обмех<увати досл|дника (скатс|мо' надаеться перевага одному мет0ду

над |нтшим). [у:ке ва)кливо, щоб молодий вчений волод|в мух<н|стто, мудр|стто,

абиусв|домити, що сл|д щось м!няти, в|днував щир|сть | св|т<|сть у теоретич1{их

по1!туках обгрунтування правових явищ. 1стиното повинно бути те, що науковець

здатен сказати про досл!д>кеттня у будь-як|й аудитор|{, зокрема наодинц| з собото.

Бах<ливо щоб це була саме методолог|я науки. 1 у цьо]уу вибор! бере г{асть
ли|ше один ''цензор'' - шрофес|йна культура вченого' а оц|нтое його ли1ше один

''суААя'' сама наука в особ| наукового сп|втовариства. у п|дрозд|л| методи

досл|дх<ення (с. 77-96 дисертац!!) здобуван зазначае про використанн'{

заг€!-шьнонаукових | спец|ально-наукових метод|в наукового п|знання, | номусь

не згадано мет0д ре1(онс1рукц|?, д|ядьн|сний (хона у текст| дисертац|| вони

згадутоться); у розд1л| не розкрито феноменолог|чний метод, |нтещативт_тий,

психолог1чний та соц|ально-психолог|чний п|дходи хоч у дисертац|| ц| методи |

п!дходи використовуеться. 11оза уваго1о з€|^]!и[]ти]]ися методи' документ€1льного та
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терм|нолог!чного анал|зу. Фкр!м того' метод анал|зу д0кумент|в м|г би бути те>к

з€шначеним, оск|льки у текст! дисертац|| в|н активно використовуеться. !{р|м

того' дисертант оминув такии використаний ним метод як описово-

опов|да_гльний, !нновац|йний метод конкретних ситуац!й, або кейс-метод.

[искус|йним е визначення методолог|| (с.9в). Ёа натшу думку, методолог|я - це

7. |[отребуе арцментац||, п|д нас публ|вного захисту, позиц|я автора щодо

таких висновк|в <...б!льтш|сть правових в|дносин у сфер| прикордонно| безпеки

!кра!ни регламентуеться перевах{но нормами адшт|н|стративного права>> ( а, як

хсе тод| обрана спец!альн|сть 12.00.01.); с. 225 ((...постае проблема церегляду

часу виникнення та використання к)ридичних факт|в у правов|й практиц|

л}одства)>); що дисертант вкладас у зм|ст терм|ну <г|бридна в|йна>?

Бт|м, вик]1аден! заувалкення матоть дискус|йний характер | не вплива}оть на

заг€|-пьну позитивну оц|нку роботи та не зния{у}оть }! достатн|й науковий р|вень.

Бисновок

3агалом дисертацтя[аньби Флега Борисовича на тешгу: <фавов|дносини у
сфер1 прикордонно| безпеки: теоретико-гщавов!. аспекти)! подана на здобуття

наукового ступеня доктора }оридичних }{аук з| спец|альност!: 12.00.01 - теор|я та

|стор!я дерх{ави | права; |стор1я пол!тичних 1 правових )д{ень' е завер111ено}о

науков0}о праце}о, яка за вая<лив|стто та обсягом зм|сту досл|д:кення мае
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значення для 1оридичнот науки взагал| та заг€|г1ьно? теор!? права зокрема. Бказана

робота в|дпов|дае вимогам [{орядку присудженн'т наукових ступен|в 1

присвоенн'1 вченого звання стар!]1ого наукового сп|вроб|тника, затвердженого

постановото 1{]!1 9кра?ни в|д 24 липня 201^з р. }Ф 567, а !1 автор заслуговус на

присудження наукового ступен,{ доктора }оридичних наук.

,{октор }оридичних наук' професор,

професор кафедри теор||, |стор|| та ф|лософ1| права

|[|дпис засв!днуто:

Бчений секретар

Ёац|она_гтьного у

<<.[[ьв|вська пол|

1{ельман

Р.Б. Брилинський


