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ЗВЕРНЕННЯ
щодо дисертації Тищенка Юрія Володимировича 

«Методика розслідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з ухиленням від військової служби», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії галузі знань 08 «Право», 
спеціальності 081 «Право»

Згідно зі Стратегією воєнної безпеки, затвердженої Указом Президента 

України від 25 березня 2021 року № 121/2021, одним із її завдань є стримування 

в контексті всеохоплюючої оборони України, що передбачає готовність сил 

оборони, національної економіки, населення та всієї держави до надання відсічі 

збройній агресії проти України, нарощування спроможностей системи 

протиповітряної оборони, організації цілісної системи територіальної оборони, 

вжиття превентивних заходів щодо протидії воєнним загрозам, досягнення та 

підтримання спроможностей завдати противнику неприйнятних політичних, 

економічних, воєнних та інших втрат, з огляду на які він буде змушений 

відмовитися від ескалації або припинити збройну агресію проти України. 

Вочевидь, підготовлене дисертаційне дослідження, у цілому, сприяє реалізації 

зазначеного завдання Стратегії воєнної безпеки, що підкреслює актуальність та 

практичну значущість роботи Тищенко Ю.В. «Методика розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від військової служби».

Структура роботи визначена логікою задач, що вирішує автор. 

Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Основні результати 

дисертаційного дослідження були викладені у 7 публікаціях, які апробовані і 

впроваджені в правоохоронну і наукову діяльність та навчальний процес.

Ознайомлення зі змістом та висновками дисертації надає можливості 

стверджувати, що всі сформульовані її завдання виконано та у цілому досягнута



мета роботи -  сформовано сучасну методику розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з ухиленням від військової служби.

Водночас, на окремих позиціях здобувана можна додатково зупинитися 

під час публічного захисту. Зокрема, у висновках дослідження автором 

формулюються ряд слушних пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства та підзаконних нормативно-правових актів. Зокрема, це 

стосується надання безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру 

військовозобов’язаних уповноваженим підрозділам Національної поліції через 

єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, відповідності 

компетенції новостворюваної Військової поліції положенням ст. 17 Конституції 

України та ряд інших пропозицій. Робота б набула ще більшого практичного 

значення у сфері нормотворчості, якщо б ці та інші пропозиції були оформлені 

окремим додатком у вигляді порівняльних таблиць щодо змін до чинних 

нормативних актів.

Однак, ці зауваження мають рекомендаційний характер та не впливають 

на загальну позитивну оцінку розглядуваної роботи.

Зазначене дозволяє зробити загальний висновок, що дисертація 

«Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із 

ухиленням від військової служби» є завершеним самостійним дослідженням, 

яке відповідає вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№ 167, має наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів, а її 

автор -  Тищенко Юрій Володимирович заслуговує на присудження йому 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право».
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