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спеціальністю 081 «Право» щодо його рекомендації для попереднього
розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Тема
дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Інституту держави і
права імені В. М. Корецького НАН України, протокол № 2 від «13» лютого
2018 року.
Слухали:
Доповідь здобувача Микитюк Д. Ю. по дисертації на тему
«Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України», що подана на здобуття ступеня доктора філософії зі
спеціальності 081 – «Право».
Виступаючи, доповідачка, у першу чергу, обґрунтувала актуальність
теми дисертаційного дослідження та визначила його мету.
Так, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена,
насамперед, військовою агресією Російської Федерації на Сході України, яка
спричинила необхідність невідкладного комплексного перегляду системи
національної безпеки і оборони країни та чіткого законодавчого регулювання
нових суспільних відносин, які виникли у зв’язку з прийняттям рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про
невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження
територіальної цілісності України» та введенням його в дію Указом
Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014. По-друге, потребою
у реалізації основоположного конституційного принципу захисту державою
прав громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах
України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. Потретє, становленням нормативного механізму набуття та реалізації статусу
учасника бойових дій з урахуванням міжнародних стандартів, що обумовлене
ратифікованими міжнародними документами та членством України в
міжнародних організаціях.
Характеризуючи стан наукового опрацювання проблематики в обраній
сфері дослідження, Микитюк Д. Ю. звернула увагу на існуючі в
адміністративно-правовій науці дискусії щодо поняття «адміністративноправового забезпечення», його змісту та механізму, системи органів
публічної адміністрації, адміністративно-правового статусу учасників
збройної агресії – учасників бойових дій, учасників війни, осіб з інвалідністю
внаслідок війни тощо. Натомість, наукові дослідження питань
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України практично відсутні.
З огляду на викладене, на даний час в теоретичному і практичному
сенсі існує потреба дослідження проблематики адміністративно-правового
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України в межах
окремої дисертаційної роботи, а також об’єднання зусиль науковців та
практиків для вироблення подальших найбільш оптимальних шляхів його
удосконалення.
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Тому метою дисертаційного дослідження є поглиблення теоретичних
засад адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій
на Сході України, формування науково обґрунтованих рекомендацій та
практичних пропозицій щодо його вдосконалення з урахуванням зарубіжного
досвіду.
Далі Микитюк Д. Ю. ознайомила присутніх із структурою дисертації,
виклала її завдання, об’єкт та предмет, методи, що були використані у
процесі дослідження, охарактеризувала основні положення, що відображають
наукову новизну дослідження і виносяться на захист, висвітлила
концептуальні положення дисертаційного дослідження, теоретичне та
практичне значення одержаних результатів, розкрила зміст загальних
висновків. Також було зазначено про результати апробації основних
положень та рекомендацій по дисертації.
Зокрема, доповідачка відзначила, що проведений нею аналіз норм
міжнародного гуманітарного права (Положення про закони і звичаї війни на
суходолі ІV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі, Конвенція про
поліпшення долі поранених і хворих у регулярних арміях, Конвенція про
поліпшення долі поранених, хворих та осіб зі складу збройних сил, які
потерпіли корабельну аварію на морі, Конвенція про поводження з
військовополоненими, Конвенція про захист цивільного населення під час
війни, а також Додаткові протоколи від 08 червня 1977 року, а саме Протокол
№ 1, що стосується жертв міжнародних збройних конфліктів та Протокол
№2, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного
характеру), відповідної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури
дозволив запропонувати авторське визначення поняття «учасник бойових
дій», адміністративно-правового статусу учасника бойових дій, визначити
його
співвідношення
із
статусом
«учасника
антитерористичної
операції/операції Об’єднаних сил» та «військовослужбовця». Окрім того,
було ґрунтовно досліджено положення Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», інших нормативно-правових актів, які
є правовою основою діяльності системи органів публічної адміністрації у
досліджуваній сфері, визначають їх систему та повноваження щодо
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України, зарубіжний досвід адміністративно-правового забезпечення
статусу ветеранів війни. Такий підхід, в кінцевому рахунку, дозволив
запропонувати можливі напрями удосконалення адміністративно-правового
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України з урахуванням
зарубіжного досвіду.
Після закінчення доповіді до Микитюк Д. Ю учасниками фахового
семінару були поставлені наступні запитання.
Д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України Андрійко Ольга
Федорівна: Діано Юріївно, у роботі Ви пропонуєте відновити діяльність
Державної служби України у справах ветеранів та учасників
антитерористичної операції. Який, на Вашу думку, правовий статус повинен
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мати цей орган: чи має він бути самостійним суб’єктом чи
підпорядковуватись Міністерству у справах ветеранів?
Відповідь: дякую за запитання. На нашу думку, діяльність Державної
служби України у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції
повинна спрямовуватися і координуватися Кабінетом Міністрів України
через Міністра у справах ветеранів України. За таких умов Міністерство у
справах ветеранів України зможе повноцінно здійснювати функцію
формування державної політики у досліджуваній сфері.
К.ю.н., ст.н.с. Воротіна Наталія Вікторівна: Діано Юріївно, уточніть,
будь ласка, чому Ви пропонуєте відносити військових капеланів та медичних
працівників до осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а не до учасників бойових
дій?
Відповідь: дякую за запитання. У дисертаційному досліджені було
проведено аналіз ознак комбатанта – терміну, що є вживаним у
міжнародному гуманітарному праві, норми якого ратифіковані Україною, є
невід’ємною складовою українського законодавства та першоосновою для
визначення осіб, які підпадають під категорію «учасник бойових дій».
Узагальнюючи досвід становлення поняття «комбатанта» у міжнародному
гуманітарному праві, можна виділити наступні його ознаки: відкрите носіння
зброї як під час воєнного зіткнення, так і під час розгортання в бойові
порядки; наявність постійного відмітного знаку, добре розпізнаваного на
відстані; зорганізування в угрупування з внутрішньою дисциплінарною
системою, що знаходяться під командуванням особи, відповідальної за своїх
підлеглих, навіть якщо ця сторона представлена урядом чи властями, не
визнаними супротивною стороною; здійснення своїх операцій згідно із
законами та звичаями війни, тобто додержання норм міжнародного права,
застосовуваних у період збройних конфліктів міжнародного та не
міжнародного характерів.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», ветеранами війни є особи, які брали участь у
захисті Батьківщини. Основним завданням в зоні АТО/ООС медичних
працівників є надання медичної допомоги, військових капеланів –
забезпечення задоволення релігійних потреб, але не участь у бойових діях.
Окрім того, жоден з них не підпадає під ознаки комбатанта.
Однак віддаючи належну шану медичним працівникам та військовим
капеланам, які зробили вагомий внесок відповідно до функціональних
обов’язків на момент перебування у зоні бойових дій, з урахуванням
категоріального апарату Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», вважаємо, що зазначених осіб варто
віднести саме до осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
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К.ю.н., ст.н.с. Семчик Ольга Олександрівна: Шановна дисертантко,
у роботі Ви визначаєте адміністративно-правовий статус учасника бойових
дій на Сході України як спеціальний правовий статус особи, що визначений
нормами адміністративного права і складається з комплексу спеціальних
прав, обов’язку та гарантій їх реалізації, обумовлених безпосереднім
залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції чи
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях в районах її проведення. Надалі Ви уточнюєте та розкриваєте
ознаки спеціального правового статусу особи, де серед іншого, зазначаєте
про наділення учасника бойових дій на Сході України додатковими, у
порівнянні з іншими суб’єктами, правами, обов’язком та гарантіями їх
реалізації. Розкриваючи далі перелік додаткових пільг, Ви досліджуєте норми
податкового законодавства. Уточніть, будь ласка, чи належать податкові
пільги учасника бойових дій на Сході України до додаткових прав як
елементу його спеціального правового статусу?
Відповідь: дякую за запитання. У роботі податкові пільги
розглядаються нами з точки зору предмету дослідження – адміністративноправового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України,
тобто діяльності органів публічної адміністрації по реалізації пільг,
передбачених у податковому законодавстві для учасників бойових дій на
Сході України.
Саме податкове законодавство закріплює ряд пільг для учасників
бойових дій на Сході України. Так, відповідно до Податкового кодексу
України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включаються такі доходи, як сума щорічної разової
грошової допомоги, яка надається згідно із Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; сума грошової допомоги (у
тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам
їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на
військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей», та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього
заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період; сума (вартість) благодійної допомоги
учасників бойових дій або на користь членів сімей таких учасників бойових
дій.
Не включаються до оподатковуваного доходу окремі види благодійної
допомоги, що надається учасникам бойових дій: для закупівлі або у вигляді
спеціальних засобів індивідуального, технічних засобів спостереження,
лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування,
предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг); на
відновлення втраченого майна та на інші потреби з обмеженням суми.
Ветерани війни не сплачують туристичний збір, звільняються від
сплати земельного податку. Звільняються від оподаткування операції з
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надання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами харчування
власного виробництва та послуг з обробки землі ветеранам війни.
Кабінет Міністрів України з 01 січня 2016 року для учасників бойових
дій на Сході України запровадив механізм компенсації втрати частини
доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок
акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами
щодо сплати податку з власників транспортних засобів.
Підприємства ветеранів війни, на яких не менше ніж 60 відсотків від
середньоспискової чисельності працюючих становлять учасники бойових дій
та учасники війни, звільняються від сплати податку на прибуток.
К.ю.н., ст.н.с. Дерець Вікторія Анатолівна: Діано Юріївно, у своїй
роботі під адміністративно-правовим забезпеченням статусу учасника
бойових дій на Сході України Ви пропонуєте розуміти регламентовану
нормативними актами діяльність органів публічної адміністрації, спрямовану
на набуття та реалізацію статусу учасника бойових дій в Україні. У чому
саме полягає діяльність органів публічної адміністрації, щоб учасник
бойових дій на Сході України набув та реалізував свій статус?
Відповідь: дякую за запитання. Органи публічної адміністрації
виконують такі види діяльності, щоб учасник бойових дій на Сході України
набув та реалізував свій статус:
- нормотворчу діяльність – в межах своїх повноважень приймають
нормативно-правові акти, які нами проаналізовано у підрозділі 2.2;
- правозостосовчу діяльність, до прикладу – районні військові
комісаріати, комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій, утвореними в Міністерстві оборони України, Міністерстві
внутрішніх справ України, Міністерстві юстиції України, Національній
поліції України, Національній гвардії України, Служби безпеки України,
Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної
служби України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту,
Офісі Генерального прокурора, Управлінні державної охорони України,
Адміністрації Державного спеціального зв’язку та захисту інформації
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної
фіскальної служби України, міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової
допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших
категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», яка утворюється Міністерством у справах
ветеранів України – надають статус учасника бойових дій; місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні
громади – забезпечують реалізацію статусу учасника бойових дій, і в умовах
децентралізації наділені правом на встановлення додаткових прав та гарантій
учасникам бойових дій на Сході України;
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- правозахисну – надання фінансової підтримки Кабінетом Міністрів
України у реалізації загальнодержавних програм (проєктів, заходів),
розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів; діяльність урядової
«ветеранської» лінії за номером 1545-9; Міністерства у справах ветеранів
України та Міністерства соціальної політики України щодо надання
відповідей на звернення учасників бойових дій на Сході України відповідно
до вимог Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року,
функціонування інформаційно-довідкової системи «Е-ветеран» при
Міністерстві у справах ветеранів України; діяльність Ради ветеранів,
Громадської ради та Ради родин загиблих на правах консультативнодорадчих органів при Міністерстві у справах ветеранів України; розвиток
мережі Ветеранських просторів як потужного майданчика для спілкування
між ветеранською спільнотою та органами публічної адміністрації у сфері
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України;
- виконання рішень, прийнятих судами загальної юрисдикції, з приводу
надання статусу, реалізації окремих елементів статусу учасника бойових дій
на Сході України.
К.ю.н., член-кор. НАПрН України Нагребельний Володимир
Петрович: Шановна аспірантко, адміністративно-правовий статус учасника
бойових дій на Сході України, як і будь-якої іншої особи, повинен
забезпечуватись гарантіями. Як Ви вважаєте, чи достатньо наявних загальних
гарантій, які є в чинному законодавстві щодо ветеранів війни, чи правовий
статус має бути забезпечений додатковими гарантіями?
Відповідь: Гарантії є ключовим елементом адміністративно-правового
статусу учасника бойових дій на Сході України. До них ми відносимо
можливість адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності
посадових осіб, органів публічної адміністрації, які забезпечують набуття та
реалізацію статусу учасника бойових дій на Сході України, та подання
адміністративного позову. Зазначені гарантії адміністративно-правового
статусу містить кожен нормативний акт, що регулює відносини між
учасниками бойових дій на Сході України та органами публічної
адміністрації.
Окрім того, учасники бойових дій на Сході України мають право на
отримання безоплатної вторинної правової допомоги та у справах,
пов’язаних з порушенням їхніх прав, звільняються від сплати судового збору
під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.
Тому, на мою думку, наявні гарантії щодо учасників бойових дій на
Сході України є дієвими та достатніми.
Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було
озвучено висновок наукового керівника кандидата юридичних наук,
старшого наукового співробітника Кисіль Л. Є. з оцінкою роботи здобувачки
у процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової
роботи та індивідуального навчального плану.
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Висловлюючи свою позицію щодо наукового рівня дисертації, рівня
ефективності виконання здобувачкою індивідуального плану наукової роботи
та індивідуального навчального плану, Кисіль Л. Є. відзначила наступне.
Дисертаційне дослідження Микитюк Діани Юріївни на тему
«Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України» присвячене важливій для вітчизняної юридичної науки і
практики тематиці. Актуальність та своєчасність представленого
дослідження не викликає сумніву. Російсько-українська війна стала
викликом для нашої країни як щодо забезпечення державної безпеки і
оборони, так і щодо забезпечення прав і свобод людини в нових суспільних
відносинах, що виникли у зв’язку з початком проведення антитерористичної
операції, а згодом – і операції Об’єднаних сил. Головним обов’язком держави
є утвердження і забезпечення прав і свобод людини, зокрема і учасників
бойових дій, що є основними суб’єктами подій на Сході України, а
реалізується цей обов’язок через діяльність уповноважених на те органів
публічної адміністрації. Ветерани збройного конфлікту на Сході України
отримують статус учасника бойових дій. Лише протягом останніх п’яти років
близько 400 тисяч чоловіків та жінок брали безпосередню участь у бойових
діях, що потребує відповідного інституційного механізму забезпечення
набуття та реалізації статусу зазначеної категорії ветеранів війни.
Науковим
дослідженням
питань
адміністративно-правового
забезпечення учасникам бойових дій на Сході України приділяється
недостатньо уваги. Мають місце неточності у розмежуванні правового
статусу учасників бойових дій, суперечності щодо його змісту, розбіжності
щодо системи органів публічної адміністрації у зазначеній сфері. На даний
час в теоретичному і практичному сенсі існує потреба дослідження
проблематики адміністративно-правового забезпечення учасників бойових
дій на Сході України в межах окремої дисертаційної роботи. Дисертаційна
робота Микитюк Д. Ю., метою якої є поглиблення теоретичних засад
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України, а також формування науково обґрунтованих рекомендацій та
практичних пропозицій щодо його вдосконалення з урахуванням зарубіжного
досвіду, відповідає потребам як науки адміністративного права, так і
правозастосовної практики.
Микитюк Д. Ю. почала працювати над дисертацією відразу після
затвердження теми дисертаційної роботи. Під час навчання в аспірантурі
вона отримала належні наукові знання, достатні для продукування нових
ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі права та дослідницькоінноваційної діяльності, оволоділа методологією наукової та педагогічної
діяльності. Пропозиції та зауваження наукового керівника в процесі
підготовки дисертаційної роботи були повністю враховані. Це дозволило
підготувати самостійне наукове дослідження, результати якого мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Вона є наполегливим та
ініціативним дослідником, яка вміє коректно та аргументовано відстоювати
свою точку зору. Також вона на високому рівні володіє іноземною
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мовленнєвою компетенцією, що допомогло в необхідній мірі дослідити
законодавство зарубіжних країн.
Микитюк Д. Ю. була сумлінною, відповідальною та дисциплінованою
аспіранткою, в повному обсязі виконала індивідуальний план наукової
роботи та індивідуальний навчальний план. Вона відвідувала аудиторні
заняття і пройшла усі форми поточного та підсумкового контролю,
передбачені навчальним планом та освітньо-науковою програмою
аспірантури Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
Освітня складова освітньо-наукової програми аспірантури виконана
Микитюк Д. Ю. в повному об’ємі.
Наукова робота Микитюк Д. Ю. має аналітичний характер та є однією з
перших у вітчизняній юридичній науці, що присвячена дослідженню
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України. Основні положення та висновки дисертаційної роботи
відображені в п’яти наукових статтях, дві з яких опубліковані в фахових
виданнях України з юридичних наук (1 з них внесено до міжнародних
наукометричних баз даних), три – у зарубіжних періодичних наукових
виданнях держави, дві з яких входять до Організації економічного
співробітництва та розвитку та Європейського Союзу. Висновки та
пропозиції були апробовані на п’яти міжнародних науково-практичних
конференціях та двох круглих столах.
У кінцевому підсумку Кисіль Л. Є. констатувала, що виконана
Микитюк Д. Ю. робота є самостійним і завершеним науковим дослідженням,
у якому отриманні нові науково обґрунтовані результати. Дисертаційне
дослідження Микитюк Д. Ю. відповідає спеціальності 081 – «Право» та
вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 березня 2016 року № 261 (із змінами від 03 квітня 2019 року № 283),
пункту 10 Порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 (із
змінами від 21 жовтня 2020 року № 979 та від 09 червня 2021 року № 678), а
сама Микитюк Д. Ю. заслуговує на присудження наукового ступеню доктора
філософії за спеціальністю «081 – Право».
Після цього, слово було надано рецензентам наукової праці.
Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу
проблем цивільного, трудового та підприємницького права Тимченко
Геннадій Петрович відзначив що проблематика адміністративно-правового
забезпечення учасника бойових дій на Сході України, до дослідження якої
звернулася Микитюк Діана Юріївна, має безперечну актуальність, що
обумовлюється низкою чинників. Насамперед, актуальність теми
дисертаційної роботи пов’язана із необхідністю реалізації ч. 2 ст. 3
Конституції України, згідно якої пріоритетний напрям діяльності держави –
це утвердження і забезпечення прав і свобод людини, з огляду на предмет
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дослідження – учасника бойових дій на Сході України, та відповідальність за
невиконання цього обов’язку. По-друге, у зв’язку із запровадженням
АТО/ООС на Сході України, зумовленої військовою агресією РФ проти
України, і, як наслідок, активізацією наукових досліджень питань тероризму,
суб’єктів його протидії (Національна гвардія України, Служба Безпеки
України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба
України та інші військові формування, створені відповідно до законів
України), проблемних питань щодо ветеранів війни, переселенців, біженців
тощо.
По-третє, наявною в адміністративно-правовій науці дискусією щодо
поняття «адміністративно-правового забезпечення», його змісту та
механізму, системи органів публічної адміністрації, правового статусу
учасників збройної агресії – учасників бойових дій, учасників війни, осіб з
інвалідністю внаслідок війни тощо.
Відповідно до теми дисертаційної роботи авторкою грамотно та чітко
визначено об’єкт дослідження – «суспільні відносини, що виникають в
процесі набуття і реалізації статусу учасника бойових дій на Сході України»,
в межах якого сформульовано предмет, що відповідає тематиці роботи та
викладено авторкою як «адміністративно-правове забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України».
Враховуючи багатоаспектність та складність предмету дослідження,
дисертанткою окреслено коло завдань дослідження, які закладено в основу
подальшої структуризації роботи. Слід позитивно відзначити логічну
послідовність поставлених автором завдань, що забезпечили повноту та
цілісність наукового дослідження, а саме:
1) охарактеризовано етимологію поняття «учасник бойових дій» та
його визначення в законодавстві України (підрозділ 1.1);
2) визначено поняття та структуру статусу учасника бойових дій на
Сході України як предмета адміністративно-правового забезпечення
(підрозділ 1.2);
3) з’ясовано досвід адміністративно-правового забезпечення статусу
учасника бойових дій у зарубіжних країнах(підрозділ 1.3);
4) розглянуто інституційний механізм забезпечення статусу учасника
бойових дій на Сході України (підрозділ 2.1);
5) охарактеризовано правове регулювання діяльності органів публічної
адміністрації щодо забезпечення правового статусу учасника бойових дій на
Сході України (підрозділ 2.2);
6) запропоновано можливі шляхи вдосконалення адміністративноправового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України
(підрозділ 2.3).
Належне виконання вказаних завдань забезпечило досягнення мети
дослідження – комплексного наукового аналізу адміністративно-правового
забезпечення статусу учасників бойових дій на Сході Україні.
Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій дослідження Микитюк Д. Ю. ґрунтується на
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успішному використанні дисертанткою методологічного інструментарію
юридичної науки, що складається з широкого кола філософськосвітоглядних, загальнонаукових та спеціальних методів і підходів наукового
пізнання правових явищ та процесів, які в результаті допомогли повно та
об’єктивно дослідити питання адміністративно-правового забезпечення
статусу учасника бойових дій на Сході України (стор. 6 дисертації).
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження.
Дисертація складається з вступу, двох розділів, які структуровано на шість
підрозділів, висновків, списку використаних джерел (324 найменування на
45 сторінках) та додатку на 2-х сторінках.
Виходячи зі змісту дисертації, можна зазначити, що дисертанткою
опрацьовано широке коло дисертаційних і монографічних робіт із
зазначеного питання як українських, так і іноземних правознавців;
проаналізовано міжнародні документи, норми чинного законодавства
України, акти судової практики; використано матеріали енциклопедичних та
навчальних джерел; опрацьовано широкий спектр матеріалів, які розміщені
на ресурсах офіційних електронних видань. Все це дає можливість зробити
висновок, що з теоретичної та практичної точок зору тема дисертаційного
дослідження розроблена ґрунтовно.
Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень,
теоретичних узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності
теми дослідження. В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає
в тому, що у ній уперше у вітчизняній адміністративно-правовій науці
системно здійснено комплексний аналіз системи органів публічної
адміністрації щодо адміністративно-правового забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України. Здійснене дослідження дозволило
обґрунтувати і сформулювати ряд нових наукових положень та практичних
рекомендацій, спрямованих на конкретні зміни до чинного законодавства та
правозастосовчої практики в Україні задля підвищення рівня надання послуг
щодо набуття та реалізації правового статусу учасників бойових дій на Сході
України та пошук нових механізмів і інноваційних рішень у контексті
реформи державного управління у відповідності до потреб сучасності.
Положення наукової новизни отриманих результатів автором
справедливо структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і
ті, що дістали подальшого розвиту. Найбільш важливе значення з
теоретичної та практичної точок зору мають положення наукової новизни,
що стосуються:
- обґрунтування необхідності розмежування понять «учасник
антитерористичної операції», «учасник операції Об’єднаних сил», «ветеран
війни» та «учасник бойових дій», а також відмінностей між спеціальними
правовими статусами «учасник бойових дій» та «військовослужбовець»;
- пропозиції оптимізувати систему органів публічної адміністрації, що
забезпечують набуття та реалізацію статусу учасника бойових дій на Сході
України, що дозволило, у зв’язку з утворенням центрального органу
виконавчої влади щодо ветеранів війни, запропонувати усунення дублювання
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повноважень Міністерства у справах ветеранів України з повноваженнями
Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників
бойових дій, Консультативної Ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих
(померлих) захисників України як консультативно-дорадчого органу при
Президентові України та центрів допомоги учасникам антитерористичної
операції; сформулювати пропозиції щодо можливої реорганізації останніх у
Ветеранські простори для подальшої співпраці з Міністерством у справах
ветеранів; з огляду на вимоги Концепції оптимізації системи центральних
органів влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2017 року № 1013-р., позбавити Міністерство у справах ветеранів
України та Міністерство соціальної політики невластивих їм повноважень
щодо реалізації політики у відповідних сферах, відновити діяльність
Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції та передати їй функції щодо ведення Реєстру
ветеранів війни та надання статусу учасника бойових дій;
- обґрунтування доцільності виключення «учасників війни» з категорії
«ветеран війни» та включення їх до категорії «осіб, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;
- пропозиції доповнення постанови Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2017 року № 1057 «Про затвердження Порядку проведення
психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності,
учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»
положенням щодо проходження психологічної реабілітації учасниками
бойових дій на Сході України впродовж першого року після повернення з
районів проведення АТО/ООС та наказу Міністерства у справах ветеранів
України «Про затвердження Вимог до суб’єктів надання послуг із
психологічної реабілітації» від 28 грудня 2020 року № 245 пунктом щодо
можливості надання послуг з психологічної реабілітації військовими
капеланами, що отримали статус учасника війни відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- пропозиції нормативно закріпити проактивну процедуру надання
статусу учасника бойових дій військовослужбовцям, що брали участь в
АТО/ООС, а процедуру показання свідків як підстави для надання статусу
учасника бойових дій спростити, здійснювати без нотаріального посвідчення.
Микитюк Д. Ю. також удосконалено у досліджуваній сфері понятійнокатегоріальний апарат, зокрема, визначення адміністративно-правового
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України; теоретичні
підходи до розуміння адміністративно-правового статусу учасника бойових
дій на Сході України та запропоновано його авторське визначення; наукові
положення щодо ознак спеціального адміністративно-правового статусу
учасника бойових дій на Сході України; положення щодо доцільності
внесення змін до чинного Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-
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XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» шляхом
перегляду категорій осіб, які відносяться до ветеранів війни; доповнення
категорії «осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» медичними працівниками та
військовими капеланами, що брали участь у протидії збройній агресії;
необхідності уточнення пільг учасника бойових дій на Сході України та
надання їм можливості їхньої монетизації, внесення змін до Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про
громадянство», Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» з метою надання права на пільгове забезпечення учасників
бойових дій – іноземців та осіб без громадянства, які проходили службу у
Національній гвардії України.
Подальшого розвитку у дисертаційній роботі Микитюк Д. Ю. набули
положення щодо способів набуття та реалізації спеціального
адміністративно-правового статусу прав учасника бойових дій на Сході
України; щодо приведення переліку ветеранів війни у відповідність до норм
міжнародного гуманітарного права та законодавства зарубіжних країн, що
мають вагомий досвід у адміністративно-правовому забезпеченні статусу
учасника бойових дій, шляхом виключення учасників війни з категорії
«ветеранів війни»; положення щодо доцільності прийняття державної
цільової програми з професійної адаптації осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах
та у період здійснення зазначених заходів.
Зміст положень, що віднесені авторкою до положень наукової новизни
одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення
проблематики діяльності системи органів публічної адміністрації щодо
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України.
Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій авторка
послідовно і обґрунтовано розкрила адміністративно-правові аспекти
забезпечення прав учасників бойових дій на Сході України.
Автором грамотно викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного
дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт,
предмет, мета і основні завдання дослідження, характеризується
методологічна і науково-теоретична основа роботи, наукова новизна
отриманих результатів, теоретичне і практичне значення результатів
дослідження, виокремлюються положення щодо їх апробації тощо.
У розділі 1 «Загальна характеристика правового статусу учасника
бойових дій на Сході України та його адміністративно-правового
забезпечення» авторкою ґрунтовно проаналізовано історію, зміст та ознаки
поняття “комбатант”, що є вживаним у міжнародному гуманітарному праві та
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з якого бере витоки вітчизняне поняття «учасник бойових дій». Акцентовано
увагу, що тривалий час особи, які брали участь у добровольчих формуваннях,
які в подальшому не увійшли до складу будь-якого державного органу, що
забезпечує державну безпеку України, залишалися поза увагою вітчизняного
законодавця, хоча й підпадали під усі вищеперераховані ознаки
“комбатанта”.
Досліджено концептуальні положення щодо адміністративноправового статусу та адміністративно-правового забезпечення, наведено
авторське поняття спеціального адміністративно-правового статусу учасника
бойових дій на Сході України та адміністративно-правого забезпечення
статусу учасника бойових дій на Сході України. Слід позитивно відзначити,
що авторка вперше розмежовує адміністративно-правовий статуси учасника
бойових дій, учасника антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил
та військовослужбовця.
Проаналізовано
зарубіжний
досвід
адміністративно-правового
забезпечення статусу учасника бойових дій Грузії та Республіки Молдова,
які, як і Україна, зазнали військової агресії з боку Російської Федерації, а
також Великобританії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та
запропоновано внести зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».
Розділі 2 «Механізм адміністративно-правового забезпечення
статусу учасника бойових дій на Сході України та напрями його
вдосконалення» присвячено дослідженню правових та інституційних
механізмів діяльності органів публічної адміністрації щодо набуття та
реалізації правового статусу учасника бойових дій на Сході України.
Оригінальністю та інноваційністю відрізняються авторські підходи
щодо розуміння актуальних проблем у сфері адміністративно-правового
забезпечення прав учасників бойових дій. Детальний аналіз системи органів
публічної адміністрації надав змогу зробити конкретні пропозиції щодо її
реформування та оптимізації. Окрім того, авторка розробила зміни до
законодавства, які враховують сучасні потреби та тенденції у
адміністративно-правовому забезпеченні правового статусу учасників
бойових дій на Сході України.
У висновках автором за результатами проведеного дослідження
викладено найбільш важливі науково-теоретичні положення, які дійсно
відображають зміст дисертаційного дослідження, результати використання
різних методологічних прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на
дослідженому емпіричному матеріалі. В додатках відображено список
опублікованих дисертанткою праць та результати участі в наукових та
науково-практичних конференціях.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження
полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та
висновки можна використати у: науково-дослідній сфері – в процесі
подальших наукових досліджень проблемних питань адміністративноправового забезпечення учасників бойових дій на Сході України;
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правотворчій сфері – для вдосконалення чинних нормативно-правових актів,
що регламентують напрямки та форми діяльності органів публічної
адміністрації щодо учасників бойових дій на Сході України, під час
розроблення законопроектів, які стосуються адміністративно-правового
забезпечення прав учасників бойових дій на Сході України; навчальному
процесі – при підготовці підручників і навчальних посібників з курсів
«Адміністративне право України», а також у системі підготовки і підвищення
кваліфікації державних службовців та службовців органів місцевого
самоврядування, для навчання народних депутатів України та депутатів
місцевих рад; правовиховній роботі – для підвищення правових знань та
правової культури населення; правозахисній діяльності – як теоретичний
матеріал для роз’яснення прав учасників бойових дій тощо.
Однак, при підготовці дисертантки до захисту дисертації варто
звернути увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його
наукову позицію.
1. В роботі проаналізовано досвід адміністративно-правового
забезпечення ветеранів війни Грузії та Республіки Молдова. Водночас досвід
таких країн, як США, Велика Британія згадується лише щодо нормативно
визначеного відповідним законодавством кола осіб, які належать до
ветеранів, програми переходу до цивільного життя учасників бойових дій на
Сході України та створення профільного міністерства. Беручи до уваги те,
що вітчизняний законодавець під час реформування бере за зразок досвід цих
країн, варто було б більш ширше дослідити адміністративно-правове
забезпечення ветеранів цих країн у дисертаційному дослідженні.
2. На нашу думку, у контексті викликів сьогодення особливу увагу
варто було звернути на питання адміністративно-правового забезпечення
прав учасника бойових дій на Сході України на пільгове отримання житла та
земельної ділянки.
3. В контексті Концепції оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади автором на стор. 116 роботи пропонується відновити
діяльність Державної служби України у справах ветеранів та учасників
антитерористичної операції, поклавши на неї повноваження щодо ведення
реєстру (Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство
соціальної політики України) та надання адміністративних послуг (діяльність
міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України). При
цьому, варто було б уточнити, хто спрямовуватиме її діяльність –
Міністерство соціальної політики України чи Міністерство у справах
ветеранів України.
Однак, попри зазначені зауваження, можливо констатувати, що вони не
применшують
позитивного
значення
дисертації.
Підтвердженням
обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і
рекомендацій дослідження є наукові публікації автора. Основні результати
дисертаційного дослідження відображено у відповідних наукових
публікаціях автора у фахових виданнях України та спеціалізованих виданнях
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іноземних держав, збірниках матеріалів науково-теоретичних та науковопрактичних конференцій.
Ці публікації за змістом відповідають темі дисертаційного
дослідження, доводять повноту опублікування отриманих результатів та
наявність їх достатньої кількості. Опубліковані праці автора присвячені
різним аспектам досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну.
Дисертація має високий теоретичний рівень і практичне значення, а її зміст
може бути покладено в основу майбутньої монографічної роботи
дисертантки.
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Вважаю, що дисертаційне дослідження Микитюк Діани Юріївни на
тему «Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій
на Сході України» відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі
змінами від 03 квітня 2019 року № 283), пункту 10 Порядку присудження
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06 березня 2019 року № 167 (із змінами від 21 жовтня 2020 року
№ 979 та від 09 червня 2021 року № 678).
Дисертація Микитюк Діани Юріївни на тему «Адміністративноправове забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України» може
бути рекомендована до захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».
Рецензент – кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник Ісаєва Наталія Карлівна відзначила, що тема дисертаційного
дослідження Микитюк Діани Юріївни належить до найбільш гострих та
актуальних проблем, які необхідно вирішити як у практичній, так і у
теоретичній площині у зв’язку з агресією Російської Федерації на Сході
України.
Необхідність
комплексного,
ґрунтовного
наукового
аналізу
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України та визначення наукового обґрунтованих пропозицій щодо
його вдосконалення обумовлює цілу низку проблем, що стоять перед
науковцями в Україні. Це стосується інституційного механізму забезпечення
статусу учасника бойових дій, правового регулювання діяльності органів
публічної адміністрації, які мають відповідні повноваження та розробки
необхідних рекомендацій щодо визначення оптимальної, чіткої процедури
надання статусу учасників бойових дій військовослужбовцям, а також інших
проблемних аспектів адміністративно-правового забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України.
Необхідно зазначити, що вказані складні завдання дисертанткою були
успішно вирішені в ході дослідження. Проблеми адміністративно-правового
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забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України розглянуті в
роботі на високому науково-теоретичному рівні. Автором продемонстроване
належне володіння науковою методологією, вміння виділити та вирішити
найбільш гострі теоретичні та практичні проблеми адміністративноправового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України.
Положення, які вносяться на захист, мають наукову новизну та
належне наукове обґрунтування.
Структура дисертаційного дослідження побудована з урахуванням всіх
важливих аспектів адміністративно-правового забезпечення статусу учасника
бойових дій на Сході України, що дозволяє розглянути їх в логічній
послідовності.
Дисертаційне дослідження складається з двох розділів: І. «Загальна
характеристика правового статусу учасника бойових дій на Сході України та
його
адміністративно-правового
забезпечення»;
ІІ. «Механізм
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України та напрями його вдосконалення», які є змістовними і
зумовлені метою і завданнями дослідження.
У змісті дисертаційної роботи детально розкриті, визначені та уточнені
поняття «учасник бойових дій», його етимологія та визначення у
законодавстві України; статус учасника бойових дій на Сході України як
предмет адміністративно-правового забезпечення; зарубіжний досвід
адміністративно-правового статусу учасника бойових дій; інституційний
механізм забезпечення статусу учасників бойових дій на Сході України;
можливі напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення
статусу учасника бойових дій на сході України з урахуванням зарубіжного
досвіду.
Особливо вдалим з огляду на важливе практичне значення та
визначення напрямів удосконалення адміністративно-правового забезпечення
статусу учасника бойових дій на Сході України з урахуванням зарубіжного
досвіду є другий розділ роботи.
Окремо слід звернути увагу на обґрунтування необхідності внесення
змін до законодавства України. Можна цілком погодитися з пропозицією
щодо розширення кола осіб, які мають статус учасника бойових дій на Сході
України. Зокрема, автором сформульовані чіткі положення, які доцільно
внести до Закону України «Про статусу ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року, а саме викласти ч. 2 ст. 4
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
викласти у такій редакції: «До ветеранів війни належать: учасники бойових
дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції
Гідності та ветерани війни посмертно».
Також цілком обґрунтовано запропоновано доповнити зазначений
закон щодо належності учасників війни до осіб, на яких поширюється
чинність цього закону, відповідними положеннями, які передбачають, що до
них включається: «медичні працівники, які надавали медичну допомогу,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
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проведення, у порядку, встановленому законодавством, які залучалися та
брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у
порядку, встановленому законодавством» та «військові капелани, які
забезпечують
задоволення
релігійних
та
духовних
потреб
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань,
утворених або визнаних відповідно до законів України порядку, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які стали
особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої
участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів».
Теоретична частина роботи пов’язана з необхідністю вдосконалення
понятійно-категоріального апарату, розмежування понять «учасник
антитерористичної операції», «учасник операції Об’єднаних сил», «ветеран
війни», «учасник бойових дій», а також визначення відмінностей між
спеціальними правовими статусами «учасник бойових дій» та
«військовослужбовець». При цьому, враховані положення міжнародного
гуманітарного права, проаналізовані дисертанткою.
Автором сформульоване чітке визначення адміністративно-правового
статусу учасника бойових дій на Сході України як спеціального правового
статусу особи, визначеного нормами адміністративного права, що
складається з комплексу спеціальних прав, обов’язку та гарантій їх реалізації,
обумовлених безпосереднім залученням особи до виконання завдань
антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її
проведення. Цей статус виникає з моменту отримання посвідчення учасника
бойових дій та внесення особи до Єдиного державного реєстру ветеранів
війни, а припиняється з моменту вилучення посвідчення, визнання його
недійсним або у зв’язку зі смертю учасника бойових дій.
Можна погодитись також із визначенням ознак адміністративноправового статусу учасника бойових дій на Сході України, які є основою для
його належного законодавчого врегулювання.
Слід зазначити, що теоретичний доробок дисертантки є вагомим і
важливим, водночас ще більш вимогою є практична складова дисертаційного
дослідження. Автором обґрунтована та запропонована значна кількість
необхідних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України, що
регулює статус учасника бойових дій на Сході України та пов’язані з цим
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процедури. Пропозиції щодо змін у законодавстві є актуальними і чітко
сформульованими.
Поряд з цим, деякі положення дисертаційного дослідження є
дискусійними, зокрема:
1. У роботі дисертанткою піднімається питання відновлення роботи
Державної служби України у справах ветеранів та учасників
антитерористичної операції, однак варто подумати про альтернативні шляхи
вдосконалення системи органів публічної адміністрації без утворення
додаткового органу. Серед можливих варіантів слід розглядати розширення
повноважень Міністерства у справах ветеранів України, або покладення
таких повноважень на окремий підрозділ у вигляді Департаменту чи
територіальних органів вказаного міністерства.
2. У положеннях новизни дисертанткою зазначається доцільність
прийняття державної цільової програми з професійної адаптації осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів. Питання професійної адаптації є надзвичайно актуальним
та неодноразово піднімалося як на науковому, так і на повсякденному рівні у
ЗМІ. Саме з цих причин видається дискусійним захищати саме це положення
як наукову новизну.
3. До новизни дисертаційного дослідження було віднесено пропозицію
нормативного закріплення проактивної процедури надання органами
публічної адміністрації статусу учасника бойових дій військовослужбовцям,
що брали участь в АТО/ООС. Термін «проактивний» не є науково вживаним,
тому варто його замінити та пояснити, в чому полягає зміст процедури.
Зазначені зауваження не зменшують високої оцінки дисертації.
Підтвердженням обґрунтованості і достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій дослідження є наукові публікації авторки. Основні
результати дисертаційного дослідження відображаються у 12 наукових
публікаціях, серед них 5 наукових статей, 2 з яких опубліковані в наукових
виданнях, що визнані в Україні як фахові з юридичних наук (1 з них внесено
до міжнародних наукометричних баз даних), 3 статті – у зарубіжних
періодичних наукових виданнях з юридичних наук (2 з них – у зарубіжних
періодичних наукових виданнях держави, яка входить до Організації
економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу), а також
у 7 тезах доповідей за результатами міжнародних науково-практичних
конференцій та Всеукраїнських «Круглих столів».
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
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Вважаю, що дисертаційне дослідження Микитюк Діани Юріївни на
тему «Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій
на Сході України» відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (із
змінами від 03 квітня 2019 року № 283), пункту 10 Порядку присудження
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06 березня 2019 року № 167 (із змінами від 21 жовтня 2020 року
№ 979 та від 09 червня 2021 року № 678).
Дисертація Микитюк Діани Юріївни на тему «Адміністративноправове забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України» може
бути рекомендована до захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».
Також в обговоренні результатів проведеного Микитюк Д. Ю.
дисертаційного дослідження взяв участь к.ю.н., ст.н.с. Тимощук Віктор
Павлович, який акцентував увагу на тому, що актуальність теми
дисертаційного дослідження розкрита дисертантом повністю як у тексті
дисертації, так і під час виступу на фаховому семінарі. Робота дисертантки
всебічно покращилась, оскільки Микитюк Д. Ю. дисципліновано та якісно
врахувала усі пропозиції та зауваження, які були надані відділом раніше.
Дисертантка глибоко осмислила проблематику адміністративно-правового
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України органами
публічної адміністрації, тобто здійснила належний теоретичний і практичний
аналіз обраної теми дослідження.
Наголошено, що дисертація Микитюк Д. Ю. на тему «Адміністративноправове забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України»
відповідає вимогам, які пред’являються до дисертації, та може бути
рекомендована до захисту на здобуття ступеня доктора філософії.
ВИСНОВОК
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Микитюк Діани Юріївни на тему: «Адміністративно-правове
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України», поданої
на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право»
за спеціальністю 081 «Право»
1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження, зв’язок
роботи з науковими програмами, планами, темами
Здобувач вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та
практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет його
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дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації із існуючими на сьогодні
науковими програмами, планами та темами.
Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми
обумовлена, насамперед, необхідністю реалізації ч. 2 ст. 3 Конституції
України, згідно якої пріоритетний напрям діяльності держави – це
утвердження і забезпечення прав і свобод людини, з огляду на предмет
дослідження – учасника бойових дій на Сході України, та відповідальність за
невиконання цього обов’язку. По-друге, у зв'язку із запровадженням
АТО/ООС на Сході України, зумовленої військовою агресією РФ проти
України, і, як наслідок, активізацією наукових досліджень питань тероризму,
суб’єктів його протидії (Національна гвардія України, Служба Безпеки
України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба
України та інші військові формування, створені відповідно до законів
України), проблемних питань щодо ветеранів війни, переселенців, біженців
тощо. По-третє, наявною в адміністративно-правовій науці дискусією щодо
поняття «адміністративно-правового забезпечення», його змісту та
механізму, системи органів публічної адміністрації, правового статусу
учасників збройної агресії – учасників бойових дій, учасників війни, осіб з
інвалідністю внаслідок війни тощо.
При цьому наукові дослідження присвячені переважно проблематиці
адміністративно-правового статусу учасників збройної агресії. Натомість,
питання адміністративно-правового забезпечення викладаються несистемно
та точково, бракує комплексних досліджень адміністративно-правового
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України, що спонукає
до значно ширших і активніших зусиль вчених-адміністративістів.
З таких позицій, дослідження теоретичних засад адміністративноправового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України та
визначення шляхів його удосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду
сприятиме прийняттю оптимальних рішень щодо його покращення та
надасть змогу підвищити ефективність діяльності органів публічної
адміністрації у зазначеній сфері.
Враховуючи зазначене, дослідження адміністративно-правового
забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України є нагальним,
враховує потреби науки адміністративного права та практики надання послуг
з отримання та реалізації спеціального правового статусу учасника бойових
дій в сучасних умовах. Представлена для рецензування дисертаційна робота
пропонує комплексний аналіз цієї проблематики.
Микитюк Д. Ю. вірно визначає зв’язок своєї дисертаційної роботи з
актуальними на сьогодні науковими програмами, планами та темами.
Проблематика здійсненого здобувачем дослідження відповідає наступним
плановим науково-дослідним темам відділу проблем державного управління
та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького
НАН України: «Проблеми адміністративно-правового забезпечення
діяльності органів публічної адміністрації в умовах децентралізації
виконавчої влади» (номер державної реєстрації РК 0117U002704),
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«Організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності органів
виконавчої влади в сучасних умовах: проблеми теорії і практики» (номер
державної реєстрації РК 0119U103169).
2. Мета і завдання дисертаційного дослідження
Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних засад
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України, формування науково обґрунтованих рекомендацій та
практичних пропозицій щодо його вдосконалення з урахуванням зарубіжного
досвіду.
Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання
дослідження:
- охарактеризувати етимологію поняття «учасник бойових дій» та його
визначення в законодавстві України;
- визначити поняття та структуру статусу учасника бойових дій на
Сході України як предмета адміністративно-правового забезпечення;
- з’ясувати досвід адміністративно-правового забезпечення статусу
учасника бойових дій у зарубіжних країнах;
- розглянути інституційний механізм забезпечення статусу учасника
бойових дій на Сході України;
- охарактеризувати правове регулювання діяльності органів публічної
адміністрації щодо забезпечення правового статусу учасника бойових дій на
Сході України;
- запропонувати можливі шляхи вдосконалення адміністративноправового забезпечення статусу учасника бойових дій на Сході України.
3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база дисертаційного
дослідження
Здобувачка правильно визначає об’єкт та предмет дисертаційного
дослідження, а також надає вичерпне обґрунтування використання
теоретико-методологічної бази, необхідної для повноцінного проведення
такого дослідження.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі
набуття і реалізації статусу учасника бойових дій на Сході України.
Предмет дослідження – адміністративно-правове забезпечення статусу
учасника бойових дій на Сході України.
Достовірність отриманих дисертантом наукових результатів
забезпечується
широким
використанням
комплексу
філософськосвітоглядних, загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання.
Використання у комплексі вказаних методів дозволило здійснити
об’єктивний аналіз адміністративно-правового забезпечення учасників
бойових дій на Сході України.
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Для вирішення поставленої у дисертації мети та обумовлених нею
завдань здобувачем було використано достатньо потужну теоретикометодологічну та емпіричну базу.
Характеризуючи стан наукового опрацювання проблематики в обраній
сфері дослідження, слід зазначити, що адміністративно-правовий статус
особи досліджувався такими науковцями, як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко,
О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, І. Л. Бородін, І. П. Голосніченко,
Є. В. Додін, Р. А. Калюжний, Л. Є. Кисіль, Л. В. Коваль, А. Т. Комзюк,
В. М. Манохін,
В. Ф. Опришко,
І. М. Петров,
А. О. Селіванов,
Т. І. Тарахонич, Ю. О. Тихомиров, М. М. Тищенко, Ю. С. Шемчушенко та ін.
Важливе значення для роботи також становить доробок учених, які
досліджували проблеми правового і адміністративно-правового забезпечення
статусу особи, серед яких В. М. Бевзенко, К. Г. Волинка, В. А. Головко,
Р. В. Ігонін,
І. О. Ієрусалімова,
Є. Є. Колесников,
В. К. Колпаков,
І. О. Ковлер, Д. М. Негреша, В. І. Олефір, А. О. Селіванов, К. В. Степаненко,
С. Г. Стеценко, Б. А. Стародубський, Г. С. Тимчик, Ю. А. Юдін та ін.
Емпіричну базу дослідження становлять літературні юридичні джерела
вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-правові акти України,
офіційно зареєстровані законопроекти, звіти національних громадських
організацій та аналітичні матеріали із зарубіжних джерел, опубліковані в
періодичних виданнях та мережі Інтернет.
4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та
практична цінність одержаних результатів
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що
дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці
адміністративного права комплексних досліджень теоретичних і практичних
проблем адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових
дій на Сході Україні з урахуванням зарубіжного досвіду країн.
В дисертаційній роботі:
вперше:
- обґрунтовано
необхідність
розмежування
понять
«учасник
антитерористичної операції», «учасник операції Об’єднаних сил», «ветеран
війни» та «учасник бойових дій», а також відмінності між спеціальними
правовими статусами «учасник бойових дій» та «військовослужбовець»;
- запропоновано можливі шляхи удосконалення системи органів
публічної адміністрації щодо адміністративно-забезпечення статусу учасника
бойових дій відповідно до Концепції оптимізації системи центральних
органів влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2017 року № 1013-р: у зв’язку з утворенням центрального органу
виконавчої влади щодо ветеранів війни – усунути дублювання повноважень
Міністерства у справах ветеранів України з повноваженнями
Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників
бойових дій, Консультативної Ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих
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(померлих) захисників України як консультативно-дорадчого органу при
Президентові України та центрів допомоги учасникам антитерористичної
операції з подальшою можливою реорганізацією останніх у Ветеранські
простори для ефективної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів;
позбавити Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство
соціальної політики невластивих їм повноважень щодо реалізації політики у
відповідних сферах, відновити діяльність Державної служби України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та передати
їй повноваження щодо ведення Реєстру ветеранів війни та надання статусу
учасника бойових дій;
- обґрунтовано доцільність виключення «учасників війни» з категорії
«ветеран війни» та включення до категорії «осіб, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;
- аргументовано необхідність доповнення постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057 «Про затвердження
Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників
Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях» положенням щодо проходження психологічної реабілітації
учасниками бойових дій на Сході України впродовж першого року після
повернення з районів проведення АТО/ООС та наказу Міністерства у справах
ветеранів України «Про затвердження Вимог до суб’єктів надання послуг із
психологічної реабілітації» від 28 грудня 2020 року № 245 пунктом щодо
можливості надання послуг з психологічної реабілітації військовими
капеланами, що отримали статус учасника війни відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- запропоновано нормативно закріпити проактивну процедуру надання
статусу учасника бойових дій військовослужбовцям, що брали участь в
АТО/ООС, а процедуру показання свідків як підстави для надання статусу
учасника бойових дій спростити, здійснювати без нотаріального посвідчення;
удосконалено:
- понятійно-категоріальний
апарат,
зокрема,
визначення
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України як регламентовану нормативними актами діяльність органів
публічної адміністрації, спрямовану на набуття та реалізацію статусу
учасника бойових дій на Сході України;
- теоретичні підходи до розуміння адміністративно-правового статусу
учасника бойових дій на Сході України та запропоновано його авторське
визначення як спеціального правового статусу особи, що складається з
комплексу прав, обов’язку та гарантій їх реалізації, обумовлених їх участю у
виконанні завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
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агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її
проведення;
- наукові положення щодо ознак спеціального адміністративноправового статусу учасника бойових дій на Сході України, до яких ми
відносимо: це статус особи, який набувається і реалізується у відносинах з
органами публічної адміністрації; це статус особи, яка приймала участь у
бойових діях на території проведення АТО/ООС; наділення учасника
бойових дій на Сході України спеціальними правами та обов’язком,
реалізація яких забезпечується певними гарантіями; залежність обсягу і
особливостей реалізації прав учасника бойових дій на Сході України від того,
чи є зазначена особа за своїм загальним правовим статусом громадянином
України, іноземцем чи особою без громадянства;
- положення щодо доцільності вдосконалення чинного Закону України
від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» шляхом перегляду категорій осіб, які відносяться до
ветеранів війни; доповнення категорії «осіб, на яких поширюється чинність
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
медичними працівниками та військовими капеланами, що брали участь у
протидії збройній агресії;
- пропозиції щодо уточнення пільг учасникам бойових дій на Сході
України та надання можливості їхньої монетизації, а також внесення змін до
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону
України «Про громадянство», Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» з метою надання права на пільгове
забезпечення учасникам бойових дій на Сході України - іноземцям та особам
без громадянства, які проходили службу у Національній гвардії України;
набули подальшого розвитку:
- положення щодо способів набуття та реалізації спеціального
адміністративно-правового статусу прав учасника бойових дій на Сході
України;
- пропозиції щодо приведення переліку ветеранів війни у відповідність
до норм міжнародного гуманітарного права та законодавства зарубіжних
країн, що мають вагомий досвід у адміністративно-правовому забезпеченні
статусу учасника бойових дій, шляхом виключення учасників війни з
категорії «ветеранів війни»;
- положення щодо доцільності прийняття державної цільової програми
з професійної адаптації осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах
та у період здійснення зазначених заходів.
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Наукова новизна проведеного дисертаційного дослідження обумовила
теоретичну та практичну цінність роботи.
Наукова цінність полягає у тому, що висновки, сформульовані у
роботі, можуть бути використані в науково-дослідній сфері – в подальших
наукових дослідженнях загальних і спеціальних питань, пов’язаних із
адміністративно-правовим забезпеченням учасників бойових дій на Сході
України, під час написання підручників, навчальних посібників, довідкової
та методичної літератури, монографій з цих питань; в навчальному процесі –
для
викладання навчальних
дисциплін
адміністративно-правового
спрямування.
Практичне
значення
отриманих
результатів
дисертаційного
дослідження виявляється у: 1) правотворчій діяльності – вдосконалення
адміністративно-правового забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України; 2) в правозастосовній діяльності – для вдосконалення
діяльності системи органів публічної адміністрації у досліджуваній сфері.
5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати
дисертації, повнота опублікування результатів дисертації
Основні наукові результати дисертації висвітлені у 12 публікаціях, які
повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також
суть викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій. За
результатами наукових розвідок, дисертанткою було опубліковані наступні
наукові доробки.
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:
1.
Микитюк Д. Ю.
До
питання
про
нормативно-правове
регулювання поняття «учасник бойових дій» на сході України. Альманах
права. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2018.
№ 9. С. 424–429.
2.
Микитюк Д. Ю. Адміністративно-правовий статус учасника
бойових дій» на Сході України. Часопис Київського університету права.
2018. № 4. С. 131–135.
3.
Микитюк Д. Ю.
Административно-правовое
регулирование
статуса участника боевых действий: опыт Республики Молдова. Legea și
viața (Закон и Жизнь): междунар. науч.-практ. правовой журнал. 2019. № 6/2.
С. 65–69.
Статті в наукових періодичних виданнях, включених до переліку
наукових видань інших держав, які входять до ОЕСР та/або ЄС:
1.
Микитюк Д. Ю. Адміністративно-правове регулювання статусу
учасника бойових дій: досвід Грузії. Visegrad Journal on Human Rights, 2020.
№ 4. С. 69–76.
2.
Diana Mykytiuk Institutional mechanism for ensuring the legal status
of a participant in hostilities in the East of Ukraine. European Political and Law
Discourse. 2021. № 2. С. 144–157.
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
1.
Микитюк Д. Ю. Деякі аспекти визначення поняття «учасник
бойових дій» у міжнародному та вітчизняному законодавстві. Правова
держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні:
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16–17 лют. 2018 р.).
Ужгород. 2018. С.107–110.
2.
Микитюк Д. Ю. Стан наукових досліджень статусу учасників
бойових дій на Сході України. Концептуальні засади реформування
адміністративного права та фінансового права України в сучасних умовах:
матеріали Всеукр. «Круглого столу» (м. Київ, 02 листоп. 2018 р.). Київ: Ін-т
держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2018. С. 170–174.
3.
Микитюк Д. Ю. Іноземці та особи без громадянства як учасники
бойових дій на Сході України. Актуальні питання реформування правової
системи: зб. матеріалів XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14–
15 черв. 2019 р.). Луцьк. 2019. С. 262–265.
4.
Микитюк Д. Ю. Учасник подій на Сході України: учасник
бойових дій чи учасник АТО/ООС? Проблеми розвитку адміністративного і
фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів: матеріали
Всеукр. «Круглого столу» (м. Київ, 01 листоп. 2019 р.). Київ: Ін-т держави і
права імені В. М. Корецького НАН України, 2019. С. 157–162.
5.
Микитюк Д. Ю. Учасник війни: ветеран війни чи особа, на яку
поширюється законодавство щодо ветеранів війни? Напрямки реформування
публічного та приватного права в Україні: зб. матеріалів міжнар. наук.практ. конф. (м. Запоріжжя, 26 берез. 2021 р.). Запоріжжя. 2021. С. 135–138.
6.
Микитюк Д. Ю. Парламентський контроль за дотриманням прав і
свобод учасників бойових дій на Сході України. Парламентський контроль в
умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в
Україні: стан та проблеми: зб. матеріалів Першої наук.-практ. конф.
(м. Київ, 30 берез. 2021 р.). Київ. 2021. С. 141–146.
7.
Микитюк Д. Ю. Державний моніторинг психологічного здоров’я
як важливий напрям адміністративно-правового забезпечення статусу
учасників бойових дій на Сході України. Актуальні питання розвитку
юридичної науки та практики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Київ, 21 трав. 2021 р.). Київ. 2021. Т. 2. С. 320–321.
6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг
дисертаційного дослідження
Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями
дисертаційного дослідження. Робота складається із двох анотацій
(українською та англійською мовами), вступу, двох розділів, логічно
об’єднаних у шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел та
додатку. Загальний обсяг дисертації становить 248 сторінок, з них
201 сторінка – основний текст, 45 сторінок – список використаних джерел
(324 найменування) та додаток – 2 сторінки.
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7. Характеристика особистості здобувачки
Микитюк Діана Юріївна народилася 07 лютого 1988 року у
м. Хабаровськ, Росія, українка. У 2005 році закінчила середню
загальноосвітню школу № 189 зі срібною медаллю.
З 2005 по 2010 роки навчався в Київському національному університеті
внутрішніх справ на факультеті права та підприємництва, отримала
кваліфікацію юриста.
У 2010–2012 роках навчалася на юридичному факультеті в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка, отримала диплом з
відзнакою за спеціальністю «правознавство».
У 2010 році працювала на посаді юридичного консультанта в ТОВ
«Торговий дім «Барбара».
З 2011 по 2016 роки працювала у Вищому спеціалізованому суді
України з розгляду цивільних і кримінальних справ. З 2016 року працює у
Верховному Суді.
Із листопада 2017 року по листопад 2021 року – аспірантка відділу
проблем державного управління та адміністративного права Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
В даний час перебуває у відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку. Вільно володіє англійською мовою.
8. Оцінка мови та стилю дисертації
Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та
спеціальної термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, наукових
положень, висновків і рекомендацій забезпечують легкість та доступність їх
сприйняття і відповідають стилю науково-дослідної літератури.
За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження,
виконаного Микитюк Д. Ю., а також вивчення повноти публікації основних
результатів дослідження:
УХВАЛЕНО:
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації Микитюк Діани Юріївни на тему
«Адміністративно-правове забезпечення статусу учасника бойових дій на
Сході України».
2. Визнати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю,
науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація
Микитюк Д. Ю. є фундаментальним науковим дослідженням з актуальних
питань, характеризується єдністю змісту, містить наукові результати, що
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, що, своєю
чергою, свідчить про особистий внесок здобувача у розвиток науки
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