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філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» щодо 

рекомендації до розгляду та захисту в разовій спеціалізованій вченій раді. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідь ад’юнкта Стариченко А.О. про результати виконаного наукового 

дослідження на тему: «Діяльність Національної поліції по охороні прав дітей в 

Україні: адміністративно-правові аспекти». Здобувачка ознайомила присутніх зі 

структурою дисертації, обґрунтувала актуальність обраної теми дослідження, яка 

зумовлена необхідністю комплексного вивчення адміністративно-правових 

аспектів діяльності Національної поліції у сфері охорони прав дітей, потребою в 

розробці внесення змін до чинних нормативно-правових актів, направлених на 

регулювання ювенальної правоохоронної діяльності та, у зв’язку з цим, розробки  

науково-практичних рекомендацій. Дисертантка сформулювала мету та завдання 

дослідження, охарактеризував основні положення, що відображають наукову 

новизну дослідження, висвітлила наукову та практичну значущість одержаних 

результатів. 

Дисертантка детально доповіла, яким чином нею вирішувалися завдання, що 

ставилися перед дослідженням. 

Зокрема про дослідження понятійно-категоріального апарату, який фігурує у 

відносинах ювенальної правоохорони, особливості якого обумовлені постійним 

розвитком адміністративного та ювенального права, інтенсивним реформуванням 

адміністративно-правових відносин в Україні, інституційними змінами органів 

публічної адміністрації, в юридичну лексику вводиться багато нових понять та 

категорій. Для цього: дослідницею з’ясовано сутність понять «охорона права», 

«охорона прав дітей», «захист прав дітей», «ювенальна превенція», 

«ювенальний», «превенція», «булінг» та інших; розкрито поняття, зміст та 

особливості правового розуміння інших елементів понятійно-категоріального 

апарату, таких як тролінг, грумінг та сексторшинг – понять, які зовсім недавно 

увійшли у вжиток при вирішенні завдань ювенальної правоохорони. 

Розкриваючи змість другого підрозділу дисертантка доповіла про 

дослідження історії виникнення, становлення та розвитку ювенальних 

правоохоронних інститутів на території України, починаючи з античних 

соціально-правових систем, до сьогодення. 

У третьому підрозділі зосереджено на принципах поліцейської діяльності по 

охороні прав дітей, приділивши особливу увагу спеціальним принципам 

поліцейської діяльності, у тому числі у сфері ювенальних правовідносин, а саме 

принципам: «найкращого захисту інтересів дитини», «правового обґрунтування», 

«спільності інтересів Національної поліції та інших органів публічної 

адміністрації», «координації та взаємодії», «ефективності», «плановості», 

«цілеспрямованості», «цілісності», «комплексності», «зворотного зв’язку» та інші. 

У другому розділ дисертації, присвяченому питанням адміністративно-

правового механізму діяльності національної поліції по охороні прав дітей, 

досліджено основні нормативно-правові акти, що регламентують діяльність 

поліцейських, дотримання чи застосування норм яких і формує право ювенальної 

правоохорони, у тому числі: міжнародні правові акти, національні правові акти 
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України (закони, та підзаконного характеру), відомчі акти – видані Міністерством 

внутрішніх справ України та Національною поліцією, міжвідомчі акти, з’ясувано 

характеристики цих актів. Розкрито сутність основних форм та методів діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей. Окрему увагу приділено класифікації 

форм та методів поліцейської діяльності у досліджуваній сфері. Досліджено 

механізм та форми, а також суб’єктний склад відносин взаємодії та координації в 

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей. 

Аналізуючи зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання 

діяльності поліції у сфері ювенальної правоохорони, а також практику 

адміністративно-правового регулювання цієї діяльності у європейських державах, 

дисертанткою виокремила позитивні моменти, що можуть бути використані в 

діяльності Національної поліції України. 

Авторка доповіла про проведений прогноз та визначення перспективних 

напрямків удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей, а також надано конкретні пропозиції 

та рекомендації щодо основних напрямів оптимізації організаційних та правових 

засад адміністративно-правового регулювання у сфері ювенальної правоохорони. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що сформульовані в 

дисертації наукові положення, висновки і рекомендації впроваджені та мають 

перспективи використання в службовій діяльності Національної поліції, 

освітньому та нормотворчому процесі. 

Здобувач зазначила, що підсумки розроблення проблеми в цілому, окремі її 

аспекти, одержані узагальнення й висновки було оприлюднені на науково-

практичних конференціях, основні результати дисертації викладено у статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях.  

По закінченні доповіді присутніми були поставлені Стариченко А.О. такі 

запитання: 

Калаянов Д.П. д.ю.н., професор: Хотілось би знати, чи торкалась автор у 

своїй роботі такої поліцейської інституції як приймальники-розподільники для 

дітей органів Національної поліції України? Яка правоохоронна функція цієї 

інституції? 

Відповідь Стариченко А.О.: Дякую за питання. Вимоги щодо обсягів 

дисертації не дають можливості детально викласти усі аспекти діяльності 

Національної поліції у сфері ювенальної правоохоорони. Хоча приймальникам 

розподільникам для дітей я не присвячувала спеціального підрозділу, однак, 

торкалась проблем та особливостей їхньої діяльності у кількох підрозділах 

дисертації. 

Приймальники-розподільники для дітей - спеціальні установи органів 

Національної поліції, призначені для тимчасового тримання дітей, які: 

1) досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо підстав вважати, що 

вони вчинили злочин за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на 

строк понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи 

підлягають кримінальній відповідальності, - на строк, визначений судом; 

2) підлягають направленню за рішенням суду, що набрало законної сили, до 

спеціальних навчальних закладів для дітей, які потребують особливих умов 

виховання, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займатимуться 
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протиправною діяльністю, - на строк не більше 30 діб; 

3) самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, у яких вони 

перебували, - на строк не більше 30 діб; 

4) перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім'ї або навчально-

виховні заклади (бродяжать), - на строк не більше 36 годин; 

5) залишили держави постійного проживання, підлягають поверненню до 

держав свого  постійного проживання. 

Поміщення дітей у приймальники розподільники здійснюється виключно за 

рішенням суду. 

Варто зауважити, що Закон України «Про Національну поліцію» немає навіть 

згадки про ці установи. Їхня діяльність на законодавчому рівні регулюється 

Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», на підзаконному рівні низкою наказів МВС, основний з них це Наказ від 3 

липня 2017 р.  №560 «Про організацію діяльності приймальників-розподільників 

для дітей органів Національної поліції України».   

Ярмакі Х.П. д.ю.н.: Досліджуючи поняття юридичної лексики ювенальних 

правовідносин авторка дослідила усі новітні поняття-запозичення з іноземної 

мови, у тому числі «булінг», «превенція» та інші. Скажіть, чи варто 

запроваджувати терміни саме іншомовного походження, чи не можна застосувати 

якість аналоги українськомовні? 

Відповідь Стариченко А.О.: Дякую за питання. Відповідаючи на це 

запитання хочу привести як приклад речення: 

Імплементація норм ювенальної превенції в практику національних органів 

публічної адміністрації 

Здається усім зрозуміле речення, яке не викликає запитань. Але воно 

складається повністю із слів іншомовного походження, хіба що за винятком 

прийменника «в». 

Цей приклад я привела курсантам на семінарському занятті, коли хтось із 

присутніх підняв питання домінування іншомовних слів у юридичній лексиці. 

На моє переконання походження поняття не впливає на правовідносини, 

якщо саме поняття нормативно чітко визначене, що не допускає багатозначних 

тлумачень. 

У юридичній літературі серед дослідників зауважується дискусія з приводу 

того, який термін доцільно використовувати: «булінг» чи «цькування». До речі, це 

було предметом обговорення під час прийняття змін до Закону України «Про 

освіту» та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Серед норм 

проектів пропонувалось ввести поняття «цькування», але в комітетах Верховної 

ради така пропозиція не знайшла підтримки. 

Баранов С.О. к.ю.н., доцент: Хотілось би почути про поліцейські заходи 

примусу, які застосовуються до дітей. Чи є якісь особливості? Чи є такі заходи 

складовою поліцейської охорони прав дітей? 

Відповідь Стариченко А.О.: Дякую за питання. Закон України «Про 

Національну поліцію» визначає лише такі поліцейські заходи примусу як: 

1) фізичний вплив (сила); 

2) застосування спеціальних засобів; 

3) застосування вогнепальної зброї. 
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Відповідно до статті 43 Закону заборонено застосування фізичної сили, 

спеціальних засобів і вогнепальної зброї до, поряд з іншими категоріями, 

малолітніх осіб, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, 

учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших 

осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і 

засобами неможливо. 

Крім цього хочу зауважити, що не дивлячись на те, що закон і не відносить 

інші поліцейські заходи до примусових, визначаючи їх превентивними, однак усі 

вони мають ознаки примусовості, оскільки можуть вчинятись незалежно від волі 

об’єкта поліцейського впливу. 

Превентивні поліцейські заходи застосовуються до неповнолітніх за 

загальним правилом. 

Ізбаш К.С. к.ю.н., доцент: Описуючи систему актів права, що становлять 

правову основу діяльності Національної поліції по захисту прав дітей, здобувачем 

згадано правові акти органів місцевого самоврядування. Чи можете детальніше 

зупинитись на таких актах, і чи дійсно вони становлять основу діяльності, адже 

їхній зміст різнитися, в залежності від органу місцевого самоврядування, що його 

прийняв? 

Відповідь Стариченко А.О.: Дякую за питання. Перш за все слід зазначити, 

що відповідно до статті 5 Закону України «Про Національну поліцію» - поліція у 

процесі своєї діяльності взаємодіє з органами місцевого самоврядування 

відповідно до закону та інших нормативно-правових актів. 

Поліція застосовує у своїй діяльності рішення органів місцевого 

самоврядування. Більше того може застосовувати заходи примусу направленні на 

виконання норм, встановлених цими актами. 

Наприклад. 

Органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо регулювання 

руху в населених пунктах, у тому числі щодо встановлення дорожніх знаків та 

дорожньої розмітки, серед яких знаки «обережно діти», написи «школа», в 

районах потенційного скупчення дітей. 

Обов’язковими до виконання Національною поліцією є прийняті відповідно 

до закону рішення місцевих комісій у справах дітей, які вводяться у дію 

рішеннями виконавчих комітетів. Наприклад, щодо застосування до певних осіб 

поліцейського піклування. Чи по наслідках розгляду цими комісіями справ 

неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з 

виховання або щодо зловживання ними своїми правами, для вжиття поліцією 

заходів реагування. 

На сьогоднішній день поліція масово виконує рішення місцевих комісій 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо перевірки 

дотримання карантинних обмежень у закладах освіти, введених у зв’язку з 

поширенням короновірусної інфекції. 

Грохольський В. Л. д.ю.н., професор: Відповідно по п.п. 2.3 дисертаційної 

роботи, вкажіть з ким взаємодіє Національна поліція України та на чому вона 

базується? 

Відповідь Стариченко А.О.: Дякую за питання. Функціонування координації 

в діяльності органів та посадових осіб Національної поліції по охороні прав дітей 
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обумовлено спільними діями як між собою, так і з іншими суб'єктами, що 

складають процес спільної правоохоронної діяльності. Створення ефективної 

системи взаємодії поліції з іншими суб’єктами ювенальних правовідносин слід 

розглядати як найважливішу та необхідну умову успішного досягнення мети в 

діяльності по, охороні та захисту прав дітей. 

Денисова А.В. д.ю.н., доцент: Серед повноважень підрозділів ювенальної 

превенції значиться – «участь в установленні місцезнаходження дитини в разі її 

безвісного зникнення чи отриманні даних для цього в межах кримінального 

провадження, відкритого за фактом її безвісного зникнення». Чи можете 

розказати у який спосіб реалізуються такі повноваження? 

Відповідь Стариченко А.О.: Дякую за питання. У наслідок прийняття наказу 

МВС України від 19.12.2017 № 1044 «Про затвердження Інструкції з організації 

роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України», який 

набув чинності лише у червні 2018 р. підрозділи ювенальної превенції втратили 

повноваження оперативно-розшукової роботи і набули статусу підрозділів 

профілактичних. Тому говорити про розшук в діяльності підрозділів ЮП було би 

помилковим. 

Такий стан речей має низку істотних правових пробілів. 

Адже «участь в установленні місцезнаходження дитини», навіть із самої 

назви вбачається, що це якась факультативна діяльність  а не основна, і яка 

проявляється в опитуванні. 

У той же час Інструкція визначає детальну діяльність у цьому напрямку: 

установлення часу, місця, обставин зникнення дитини, індивідуальних 

особливостей дитини, її уподобань, фізичного та психічного стану на момент 

зникнення; 

опитування батьків, представників, сусідів, інших осіб, що можуть 

висвітлити обставини зникнення; 

отримання фото дитини, інформації щодо особливих прикмет, одягу та речей, 

які були в дитини на час зникнення; 

складання опису зовнішніх ознак, особливих прикмет, з метою розроблення 

орієнтування; 

з’ясування взаємовідносин, що склалися у в сім’ї, навчально-виховному 

закладі тощо; 

складання схеми родинних, шкільних і позашкільних зв’язків, а також 

установлення контактів дитини в соціальних мережах; 

установлення наявності мобільного телефону, його IMEI та номера абонента; 

вжиття заходів щодо встановлення можливих місць перебування дитини з 

урахуванням рельєфу місцевості в районі зникнення, а також 

гідрометеорологічних умов у день зникнення; 

відпрацювання місцевості, де зникла дитина. 

Як бачимо, на підрозділи ЮП покладається досить великий обсяг 

повноважень для встановлення зниклої дитини. 

Оперативно-пошукову роботу здійснюють підрозділи карного розшуку, 

використовуючи при цьому засоби оперативно-розшукової діяльності, серед яких: 

ведуть оперативно-розшукову справу; 

орієнтують агентуру на отримання інформації про зниклу дитину: 
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використовують оперативно-технічні можливості. 

Рудой К.М. д.ю.н., доцент: Які методи поліцейської діяльності с дітьми 

розглядалися у роботі? 

Відповідь Стариченко А.О.: Дякую за питання. Методи діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей – це визначені нормами права способи, 

засоби та прийоми безпосереднього та цілеспрямованого впливу органів та 

посадових осіб Національної поліції на свідомість і поведінку фізичних осіб, а 

також на діяльність підприємств, установ та організацій та їхніх посадових осіб з 

метою реалізації своїх правоохоронних завдань та функцій, що направлені на 

виконання юридичних обов’язків щодо запобігання загроз правам і законним 

інтересам дітей. 

Волокітенко О.М., к.ю.н., доцент: Яка ситуація в країні щодо булінгу в 

соціальній мережі та чи приділяли ви цьому увагу в дисертаційному досліджені? 

Відповідь Стариченко А.О.: Дякую за питання.  Булінг в соціальній мережі 

це дуже актуальне та проблемне питання в нашій державі. Але враховуючи, що 

моя робота більш адміністративно-правого характеру, дане питання не 

розглядалось, так як я вважаю це більш практичне питання та проблема.  

Після відповідей на запитання виступила з висновком науковий керівник 

к.ю.н., доцент Кузніченко О.В., яка охарактеризувала Стариченко Алевтину 

Олександрівну, як людину грамотну, з науковим мисленням, досвідчену, 

креативну, небайдужу, надійну, цілеспрямовану, ініціативну та працелюбну. 

Здобувач дуже успішно зумів використати свій творчий потенціал і досить 

ґрунтовно та досконало виконав наукове дослідження.  

Алевтина Олександрівна, на підставі узагальнення теоретичних досліджень, 

аналізу чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства, вітчизняної та 

зарубіжної практики застосування ювенального законодавства як інструменту 

забезпечення правопорядку в сфері охорони та захисту прав та інтересів дітей, 

запропонувала свій погляд на шляхи удосконалення адміністративно-правового 

регулювання діяльності Національної поліції по охороні прав дітей в Україні. 

Дослідження зазначеного питання є своєчасним і має як теоретичне, так і 

практичне значення, оскільки є одним з перших комплексних досліджень 

теоретичних і практичних питань, що виникають (можуть виникнути) у наслідок 

застосування адміністративно-правових заходів здійснюваних органами 

Національної поліції України у сфері ювенальних правовідносин. 

Дослідниця зарекомендувала себе як людина з науковим мисленням, 

результати наукового пошуку якої успішно застосовано у роботі. 

Наукову та практичну цінність дослідження Стариченко А.О. полягає в тому, 

що автор ставить і послідовно вирішує наступні науково складні завдання 

направлені на: 

- аналіз понятійно-категоріального апарату в дослідженнях поліцейської 

діяльності по охороні прав дітей; 

- дослідження генезису ювенальної превентивної діяльності; 

- окреслення системи принципів поліцейської діяльності по охороні прав 

дітей; 

- аналіз правової основи діяльності Національної поліції по охороні прав 

дітей; 
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- визначення методів і форм діяльності Національної поліції по охороні прав 

дітей; 

- з’ясування характеристик феноменів взаємодії та координації в діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей; 

- узагальнення зарубіжного досвіду ювенальної правоохоронної діяльності; 

- визначення перспективних напрямків удосконалення діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей. 

Крім цього, дослідницею виконано плановане завдання по виробленню 

конкретних пропозиції та рекомендації щодо оптимізації організаційних та 

правових засад діяльності Національної поліції по охороні прав дітей. 

Очевидним є те, що лише перелік цих завдань свідчить про ту надзвичайно 

важливу роль, яку відіграє дане наукове дослідження для практичного 

застосування теоретичних висновків зроблених автором дисертації. 

Завдяки проведеному у дисертаційній роботі аналізу та узагальнення актів 

адміністративної практики Національної поліції України у сфері охорони прав 

дітей одержано комплексне уявлення про стан правоохоронної діяльності та 

рівень ефективності інститутів ювенальної юстиції. 

Викладене дає підстави для висновку, що наукове дослідження охоплює 

широкий спектр проблем і водночас характеризується глибиною і комплексністю. 

Використання сучасних методів правових досліджень у поєднанні із 

застосуванням запропонованих автором підходів до вирішення поставлених 

завдань дали можливість переконливо обґрунтувати пропозиції і запропонувати 

шляхи для впровадження їх у практику. Ряд положень, викладених у 

дисертаційній роботі, вирізняється науковою новизною. 

Дисертація Стариченко А.О. є завершеним науковим дослідженням, яке 

вносить вклад у розв’язання важливої правової проблеми. Структура роботи 

повністю відповідає меті і завданням дослідження, тема – змісту і паспорту 

спеціальності. Основні положення дисертації висвітлено у наукових статтях, у 

фахових виданнях, визначених Міністерством освіти і науки України та 

міжнародних виданнях, апробовано на вітчизняних та міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях, а також кафедрою адміністративного права та 

процесу Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Зазначені висновки дають підстави вважати, що Стариченко А.О. цілком 

сформувалася як науковець, а її дисертаційне дослідження «Діяльність 

Національної поліції по охороні прав дітей в Україні: адміністративно-правові 

аспекти», подане на здобуття наукового ступеня доктора філософії є завершеною 

працею, яка має суттєве значення для вітчизняної юридичної науки, а її авторка 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора філософії. 

 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці: 

Ярмакі Х.П., д.ю.н., професор: відзначив, що тема дослідження є 

надзвичайно актуальною на теперішній час. Питання забезпечення належного 

рівня публічного порядку в частині охорони та захисту прав дітей досить часто 

поставали перед науковцями та практиками для пошуку шляхів розв’язання 

існуючих проблем. Однак, їхня актуальність не лише не втратила своєї 

значимості, а ще більше привертає увагу науковців. Адже в сучасних умовах 
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розвитку нашої держави забезпечення прав дитини, як одного з найважливіших 

чинників, спрямованих на постійну захищеність життєво важливого інтересу 

людини і громадянина, як ніколи виходять на перший план. Причин цього можна 

назвати декілька, проте найголовнішою, на наш погляд, є постійно зростаюча 

роль окремої людини в суспільстві, розширення її прав та свобод, формування 

нового кола законних інтересів, і в той же час – залежність дитини від вікових, 

фізіологічних, соціальних, соціокультурних та інших особливостей, а відтак – її 

правова вразливість. 

На сьогодні основну роботу у сфері охорони прав та законних інтересів дітей 

покладено на органи і служби у справах дітей, серед яких значиться і Національна 

поліція, яка представлена розгалуженою системою територіальних підрозділів 

ювенальної превенції. Проте, попри існування спеціалізованих поліцейських 

підрозділів правоохоронні обов’язки у зазначеній сфері здійснюють і інші служби 

Національної поліції: кримінальної поліції, патрульної поліції, органів досудового 

розслідування, служби дільничних офіцерів поліції та інших. У той же час, 

виконання покладених на Національну поліцію завдань ускладнене через 

недосконалість нормативно-правових документів з питань організації її 

діяльності, у тому числі численних прогалин, відсутності чіткої визначеності прав 

і обов’язків посадових осіб, наявності норм, що дублюють повноваження 

поліцейських служб у зазначеній сфері та інше.  

Підкреслює своєчасність та важливість проведеного дослідження й та 

обставина, що реформування правоохоронної системи, яке було започатковане 

прийняттям Закону України «Про Національну поліцію», істотно не зрушило з 

місця процес побудови ефективного правового механізму у сфері ювенальної 

правоохорони. 

Не викликає ніяких сумнівів обґрунтування актуальності обраної теми 

низкою інших, названих авторкою, об’єктивних факторів. 

Подана на рецензування дисертація Стариченко Алевтини Олександрівни дає 

підстави вважати про вагому цінність проведеного дослідження, яке є спробою 

відобразити правову та організаційну сутність феномену охорони прав дітей, як 

явища, що здійснюється Національною поліцією України в їхніх найвищих 

інтересах для забезпечення стабільних і гармонійних умов їхнього життя та 

розвитку. 

Наведене свідчить про безспірну теоретичну важливість і необхідність та 

практичну доцільність обраного автором напряму дослідження, що містить 

концептуальні положення зазначеної проблематики. 

Акцентуючи увагу на актуальності проведеного Стариченко А.О. 

дослідження, слід також зазначити, що дисертація виконана з урахуванням Закону 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Стратегії 

національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 

26.05.2015 №287, Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої 

Указом Президента України від 25.08.2015 №501, Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2021 року, затвердженої Постановою КМУ від 30 травня 2018 р. №453, 

в межах науково-дослідної теми Одеського державного університету внутрішніх 

справ «Пріоритетні напрями розвитку реформування правоохоронних органів в 
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умовах розгортання демократичних процесів у державі» (державний 

реєстраційний номер 0116U006773). Тематика дослідження узгоджується із темою 

науково-дослідної роботи Кафедри адміністративного права та адміністративного 

процесу Одеського державного університету внутрішніх справ «Забезпечення 

прав, свобод і інтересів людини в сучасних умовах адміністративно-правовими 

засобами» (державний реєстраційний номер 0121U109272). 

Структура дисертації є обґрунтованою і логічною, що дозволяє послідовно 

дослідити широке коло питань обраної теми на теоретичному рівні, 

проаналізувати положення чинного законодавства, що регулює діяльність 

Національної поліції у сфері ювенальної правоохорони, а також акти поліцейської 

адміністративної практики у цій сфері. 

Дисертація презентована вступом, трьома розділами, які у сукупності 

охоплюють вісім підрозділів, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 

висновками, списком використаних джерел, додатками, що відповідає вимогам 

щодо дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. Зміст кожного розділу підпорядковано меті та завданням дослідження, 

а підсумками є наукові висновки та обґрунтовані пропозиції, направлені на 

удосконалення діяльності Національної поліції по охороні прав дітей. 

У вступі дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір 

теми, її актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументувала 

використання обраних методів дослідження. Авторка поставила перед собою мету 

з’ясувати адміністративно-правові аспекти діяльності Національної поліції по 

охороні прав дітей, а також здійснити теоретичне обґрунтування та розробку 

практичних рекомендацій щодо його удосконалення правового регулювання 

діяльності Національної поліції у зазначеній сфері. 

Для досягнення поставленої мети було визначено низку завдань: 

-  здійснити аналіз понятійно-категоріального апарату в дослідженнях 

поліцейської діяльності по охороні прав дітей, а також з’ясувати та дати авторське 

визначення поняття «охорона прав дітей Національною поліцією України»; 

-  охарактеризувати генезис ювенальної превентивної діяльності; 

-  окреслити та прокоментувати систему принципів поліцейської діяльності 

по охороні прав дітей; 

-  проаналізувати правову основу діяльності Національної поліції по охороні 

прав дітей; 

-  визначити методи і форми діяльності Національної поліції по охороні прав 

дітей; 

-  дати характеристику феноменам взаємодії та координації в діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей; 

-  узагальнити зарубіжний досвід ювенальної правоохоронної діяльності; 

-  визначити перспективні напрямки удосконалення діяльності Національної 

поліції по охороні прав дітей; 

-  виробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо оптимізації 

організаційних та правових засад діяльності Національної поліції по охороні прав 

дітей. 

Наукова новизна отриманих результатів є одним із перших досліджень, 

присвячених проблемним питанням правового регулювання діяльності 
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Національної поліції у сфері охорони прав дітей та дисертацією доктора 

філософії, у якій розглянуто адміністративно-правові аспекти діяльності 

Національної поліції України з охорони прав дітей, та яка розширює уявлення про 

діяльність поліції у цій сфері, зокрема: 

вперше:  

охарактеризовано з наукових позицій понятійно-категоріальний апарат у 

дослідженнях поліцейської діяльності по охороні прав дітей; 

запропоновано авторські визначення низки важливих понять, серед яких 

«форми діяльності Національної поліції у сфері охорони прав дітей»; «методи 

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей» та інші; 

визначено, шлях досягнення правоохоронного ефекту від взаємодії в 

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей, а також форми координації 

суб’єктів правоохоронної взаємодії. 

запропоновано внести зміни до законів України «Про Національну поліцію» 

та «Про освіту», Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого Постановою КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», Інструкції з 

організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, 

затвердженої Наказом МВС України від 19.12.2017 №1044, що сприятиме 

удосконалення правового регулювання діяльності Національної поліції по охороні 

прав дітей; 

удосконалено: 

-  теоретичні напрацювання, що характеризують сучасний стан правового 

регулювання діяльності Національної поліції по охороні прав дітей; 

-  класифікацію нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

Національної поліції по охороні прав дітей за ознаками юридичної сили та 

суб’єктами правотворчості; 

-  науково-теоретичні підходи щодо сутності та змісту діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей; 

набули подальшого розвитку: 

-  історико-правові наукові положення виникнення, розвитку та становлення 

ювенальних правоохоронних інститутів в Україні; 

-  основні напрями удосконалення організаційно-правових засад діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей щодо взаємодії органів та посадових 

осіб Національної поліції з іншими органами публічної адміністрації та 

інститутами громадського суспільства, спеціальної підготовки офіцерів 

Національної поліції по напрямку ювенальної правоохорони, технічної 

оснащеності працівників підрозділів ювенальної превенції, усунення відомчих 

бар’єрів між Національною поліцією та іншими органами публічної адміністрації  

та інше; 

-  аргументація пропозицій щодо вдосконалення національного 

законодавства України, направленого на вирішення конфліктів, стороною яких є 

діти, шляхом прийняття Закону України «Про медіацію». 

У цілому новими є й інші висновки, пропозиції та рекомендації дисертанта, 

які виносяться на захист та мають значення для подальшого вирішення 

проблемних питань у межах проблем дослідження. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення і висновки, рекомендації та пропозиції, зроблені у дослідженні, 

впроваджені та можуть бути використані: у науково-дослідній сфері – для 

подальшого вивчення проблем діяльності Національної поліції по охороні прав 

дітей; в освітньому процесі – при підготовці підручників, навчальних посібників, 

методичних матеріалів, лекцій, практичних і семінарських занять; у 

правозастосуванні – для удосконалення практичної діяльності органів 

Національної поліції по охороні прав дітей; у правотворчості – для вдосконалення 

законодавства, направленого на регулювання діяльності Національної поліції по 

охороні прав дітей. 

Джерельну базу дослідження становить 501 використане джерело, значна 

кількість з яких представлена вітчизняними та зарубіжними нормативно-

правовими актами. 

Емпірична база дисертації охоплює показники сучасних правових процесів 

в правовому регулюванні діяльності Національної поліції по охороні прав дітей. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

що сформульовані в дисертації, їх достовірність. Результати рецензованого 

дисертаційного дослідження є науково обґрунтованими, їхня достовірність 

опирається на методологічній і теоретичні базі, опрацюваннях належної кількості 

наукових джерел, нормативно-правових актів, статистичних матеріалів тощо. 

Формуванню авторських думок, висновків і пропозицій сприяла критична 

характеристика позицій окремих науковців, праці яких використовувались при 

написанні роботи, а також критичний аналіз окремих положень чинного 

законодавства. Зазначене стало можливим у наслідок методологічно правильного 

визначення мети, об’єкта і предмета дослідження. 

Авторкою всебічно проаналізована наукова література за напрямком 

досліджень, обґрунтовано програму досліджень, всебічно визначено їх мету та 

завдання, які включають дослідження, 

Основні результати дослідження висвітлено у достатній кількості наукових 

праць авторки. На основі аналізу змісту публікацій Стариченко А.О. можна 

констатувати, що наукові положення, висновки та рекомендації, які було 

отримано в результаті проведеної роботи, у друкованих працях викладено 

достатньо повно. 

Подана дисертаційна робота свідчить про наукову зрілість дисертантки, її 

вміння бачити актуальні проблеми діяльності Національної поліції у сфері 

ювенальної правоохорони, готовність розв’язувати їх на достатньому науковому 

рівні. В цілому дисертаційна робота Стариченко А.О. за своїм змістом і формою є 

завершеним самостійним дослідженням. 

У висновках узагальнено результати досліджень з обґрунтування та 

наукового вирішення проблем ювенальної правоохорони у діяльності поліції та 

подано рекомендації для удосконалення правового регулювання такого виду 

поліцейської діяльності. 

Основні положення дисертації були апробовані на наукових конференціях і 

вичерпно викладені в опублікованих працях дисертантки, в тому числі у 

періодичних вітчизняних та зарубіжних фахових наукових виданнях галузі права. 

Оцінка мови та стилю дисертації. Текст дисертації викладено науковим 
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стилем, державною мовою. Наукові положення, висновки та рекомендації 

подаються стисло, точно, зрозуміло та просто, що забезпечує легкість і 

доступність їх сприйняття. Оформлення дисертації в цілому відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України. У ході рецензування наукової роботи 

запозичень матеріалу без посилання на відповідні джерела не виявлено. 

Високо і позитивно оцінюючи наукове і практичне значення дисертаційного 

дослідження варто висловити і зауваження та її недоліки, усунення яких значно 

би посилили наукове значення та цінність роботи. 

1. Плануючи дослідження та формулюючи завдання для його проведення 

авторка оминула суб’єктний склад органів Національної поліції, що здійснює 

діяльність по охороні прав дітей. На нашу думку, підрозділ дисертації з умовною 

назвою «Суб’єкти діяльності Національної поліції по охороні прав дітей» значно 

міг покращити роботу та підвищити бал позитивного оцінювання. Адже в 

структурі Національної поліції України підрозділи ювенальної превенції є не 

єдиними суб’єктами цього виду правоохоронної діяльності. Тож, на нашу думку, 

висвітлення в роботі ключових аспектів діяльності в частині ювенальної 

правоохорони підрозділів та посадових осіб кримінальної поліції, дільничних 

офіцерів поліції, патрульної поліції, чергової служби органів (підрозділів) 

Національної поліції та інших істотно збільшило б обсяг наукового пізнання, а 

відтак науковий багаж адміністративно-правової науки.  

2. Конструкція підрозділу дисертації 2.3 «Взаємодія та координація в 

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей» не відображає інформації 

про внутрішню взаємодію підрозділів та посадових осіб Національної поліції при 

реалізації повноважень ювенальної правоохорони. Таким чином, авторка 

залишила поза увагою великий пласт організаційних та правових відносин, 

зосередившись на теоретичних аспектах взаємодії та координації як явища, а 

також на питаннях зовнішньої взаємодії. Така конструкція підрозділу не дає 

можливості з’ясувати механізм внутрішньої консолідації зусиль посадових осіб 

Національної поліції у сфері ювенальної правоохорони. 

3. Додаткової аргументації потребують висновки дослідниці щодо низького 

професіоналізму посадових осіб Національної поліції при вирішенні 

правоохоронних завдань у сфері ювенальних правовідносин, а також наявності 

відомчих бар’єрів між іншими органами публічної адміністрації, що здійснюють 

діяльність по охороні прав дітей та Національною поліцією (стор. 202-203 пункт 

VIII Висновків). 

Однак, усі зауваження на дисертацію мають дискусійний характер та не 

знижують достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій, 

викладених у ній. Більше того, саме ці зауваження підкреслюють складність 

роботи, незначну кількість наукових розробок у цій частині діяльності 

Національної поліції та спробу автора самостійно вирішити існуючі наукові 

прогалини, а відтак запропонувати способи вирішення існуючих проблем. 

Загалом дисертаційне дослідження Стариченко А.О. є збалансованим і 

системним та вирішує важливі наукове завдання. 

Аналіз дисертації дозволяє зробити висновок про те, що вона є самостійним 

та завершеним науковим дослідженням важливої частини суспільних відносин, 

що розкриває теоретичні та практичні адміністративно-правові аспекти 
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ювенальної правоохоронної діяльності Національної поліції України. Дисертація 

повністю відповідає вимогам, встановленим Тимчасовим порядком присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 березня 2019 р. № 167, а її автор – Стариченко Алевтина 

Олександрівна, заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за 

спеціальністю за спеціальністю 081 «Право». 

Рецензент: кандидат юридичних наук, доцент Ізбаш К.С. відмітила, що 

сучасний етап розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави 

обумовлює необхідність удосконалення державної політики у сфері захисту прав і 

свобод дітей. До вирішення цієї проблеми залучається низка компетентних 

органів щодо державного захисту прав дітей. Одним із таких органів є 

Національна поліція України, ключовим завданням якої є забезпечення реалізації 

та захисту прав та свобод усіх категорій громадян, у тому числі й дітей.     

Виконання Національною поліцією України завдань щодо захисту прав і 

свобод дітей вимагає застосування у її діяльності специфічних форм і методів, які 

ще знаходяться на стадії розвитку, тому їм приділяється значна увага не лише на 

законодавчому рівні, але й в наукових колах.  

Аналіз змісту дисертації та наукових публікацій Стариченко А.О. дає 

підстави для позитивної оцінки її  наукових розробок. Дослідження присвячене 

актуальній проблемі сьогоднішньої правової науки. Стариченко А.О. здійснила 

комплексне монографічне дослідження адміністративно-правових аспектів, 

теоретичних, правових та організаційних питань діяльності Національної поліції 

по охороні прав дітей в Україні.  

Дисертація підготовлена відповідно до положень Закону України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Стратегії національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 №287, 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента 

України від 25.08.2015 №501, Державної соціальної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 

року, затвердженої Постановою КМУ від 30 травня 2018 р. № 453. 

Роботу виконано в межах науково-дослідної теми Одеського державного 

університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрями розвитку реформування 

правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у 

державі» (державний реєстраційний номер 0116U006773). Тематика 

дослідження узгоджується із темою науково-дослідної роботи кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного 

університету внутрішніх справ «Забезпечення прав, свобод і інтересів людини в 

сучасних умовах адміністративно-правовими засобами» (державний 

реєстраційний номер 0121U109272). Тема дисертації затверджена на засіданні 

вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ, протокол № 

1 від 30 вересня 2019 р. 

Архітектоніка роботи має логічно завершений характер та зорієнтована на 

розкриття зазначеної теми дослідження. У роботі проаналізовано стан наукової 

розробленості діяльності Національної поліції по охороні прав дітей в Україні: 

адміністративно-правові аспекти, здійснено аналіз понятійно-категоріального 

апарату в дослідженнях поліцейської діяльності по охороні прав дітей; 
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досліджено генезис ювенальної превентивної діяльності; окреслено систему 

принципів поліцейської діяльності по охороні прав дітей; проаналізовано правову 

основу діяльності Національної поліції по охороні прав дітей; визначено методи і 

форми діяльності Національної поліції по охороні прав дітей; надано 

характеристику феноменам взаємодії та координації в діяльності Національної 

поліції по охороні прав дітей; узагальнено зарубіжний досвід ювенальної 

правоохоронної діяльності; визначено перспективні напрямки удосконалення 

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей; вироблено конкретні 

пропозиції та рекомендації щодо оптимізації організаційних та правових засад 

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей. 

Об’єктом дослідження авторкою вірно визначені суспільні відносини, що 

виникають у сфері діяльності Національної поліції по охороні прав дітей. У свою 

чергу, предметом дослідження є адміністративно-правові аспекти діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей. 

Побудова дисертації та її зміст свідчать про комплексний підхід щодо 

вирішення поставлених авторкоюзавдань дослідження. Актуальність 

проблематики, глибина аналізу, чіткість висновків, методологічна цілісність, 

високий теоретичний рівень, внутрішня логічність та науково-практична 

спрямованість дисертаційного дослідження забезпечує його наукову цінність. 

Дисертація містить надані авторкою науково обгрунтовані та аргументовані 

результати та наукові положення. Робота характеризується єдністю змісту і 

свідчить про особистий внесок ад’юнкта Стариченко А.О. в науку. Наукові 

положення та висновки цілісні, завершені, логічно послідовно надані та 

аргументовано викладені. Робота має суттєве теоретичне та практичне значення. 

Виклад матеріалу є логічним, також дотримані вимоги наукового стилю 

української мови. 

Дисертація містить всі необхідні для такого дослідження компоненти – 

критичний аналіз досягнень попередніх дослідників цієї та суміжних проблем, 

увагу до зарубіжного досвіду, узагальнення емпіричних даних, належну 

апробацію результатів дослідження. Об’єм опрацьованих дисертанткою 

матеріалів свідчить, що вона провела дослідження обраної теми на високому 

науковому та методичному рівні, що дало змогу сформулювати самостійні та 

оригінальні висновки і пропозиції, які виносяться на захист. 

Викладені наукові положення, висновки та рекомендації достатньою мірою 

обґрунтовані, логічно витікають з детального аналізу досліджуваного явища. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.  Разом з тим, 

визначаючи загальний належний теоретичний рівень роботи, її практичне 

значення, зазначу, що це не виключає критичного підходу до окремих висновків 

та пропозицій, наведених у роботі, зокрема таких як: 

1. У підрозділі 1.2. «Генезис інститутів ювенальної превентивної 

діяльності в Україні» рекомендується здійснити періодизацію виникнення та 

дослідження ювенальної превентивної діяльності в Україні.  

2.  У підрозділі 1.3. авторка виокремила та охарактеризувала принципи 

поліцейської діяльності по охороні прав дітей. Проте, теоретична та практична 

значимість роботи була б суттєво більшою, якби авторка здійснила класифікацію 

принципів та розкрила особливості їх реалізації.   
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3. У підрозділі 2.1 «Правова основа діяльності Національної поліції по 

охороні прав дітей» необхідно здійснити класифікацію нормативно-правових 

актів, які регулюють зазначені питання.  

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Стариченко Алевтини Олександрівни на тему «Діяльність 

Національної поліції по охороні прав дітей в Україні: адміністративно-правові 

аспекти» подана у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової 

праці на правах рукопису, виконана ад’юнктом особисто. Дисертація містить 

наукові положення, нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем 

досліджень, що має істотне значення для теорії і практики адміністративного 

права та адміністративного процесу, адміністративної діяльності Національної 

поліції України,підтверджується актами впровадження зазначених результатів у 

наукову діяльність, освітній процес та практичну діяльність правоохоронних 

органів України, а також свідчать про особистий внесок здобувачки в науку та 

характеризується єдністю змісту. 

Результати дослідження висвітлені авторкою у достатній кількості наукових 

публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації, а саме: у 11публікаціях, з 

яких 4 – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України,1– у періодичному науковому виданні іноземної держави, яка входить до 

Європейського Союзу, у 6 тезах доповідей, оприлюднених на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних. У списку використаних джерел дисертації 

містяться посилання на всі наукові публікації автора. Ознайомлення з 

публікаціями Стариченко А.О. дає підстави щодо їх зарахування за темою 

дисертації, відповідно до вимог Тимчасового порядку присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167. 

Викладене вище дозволяє вважати, що дисертація Стариченко Алевтини 

Олександрівни на тему «Діяльність Національної поліції по охороні прав дітей в 

Україні: адміністративно-правові аспекти» є завершеним самостійним 

дослідженням, яке відповідає вимогам Тимчасового порядку присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167, вимогам Наказу МОН України від 12 січня 

2017 р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», має наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів, та може бути 

рекомендована до розгляду і захисту у разовій спеціалізованій вченій раді на 

здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081«Право». 

Баранов С.О. к.ю.н.: пропоную перейти до наукової дискусії. 

Рудой К.М. д.ю.н., доцент: дослідження Стариченко А.О. є актуальним, адже 

чи не усі світові правові доктрини охорону прав дітей ставлять на чільне місце. В 

роботі зауважуються вдало підібрані методи наукового пошуку.  які 

використовувались у органічному взаємозв’язку та комплексно, що забезпечило 

досліднику достовірність одержаних результатів. Робота опирається на велику 

кількість літератури  та нормативно-правових актів, що справляє позитивне 

враження та характеризує глибину та багатоаспектність наукового пошуку.  

Вважаю, що виправлення у найкоротші терміни виловлені колегами зауваження 

дозволяє допустити роботу до захисту. 
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Сірко В.С., к.ю.н., доцент: надана на обговорення фахового семінару 

дисертація ад’юнкта Стариченко А.О. є актуальною для дослідження, її текст є 

цікавим для пізнання особливостей ювенальної правоохоронної діяльності 

Національної поліції, та перспективною для впровадження її результатів у 

практичну правоохоронну діяльність поліції. Пропоновані зміни до 

законодавства, наприклад до Закону України "Про освіту" що вказує на 

міждисциплінарні аспекти, та інших нормативно-правових актів органів публічної 

адміністрації, є слушними та, на нашу думку, позитивно вплинуть на  оптимізацію 

організаційних та правових засад діяльності Національної поліції по охороні прав 

дітей. Робота здобувачки заслуговує на позитивну оцінку, а, відтак,  на допуск до 

публічного захисту на спеціалізованій вченій раді. 

Волокітенко О.М., к.ю.н., доцент: дисертація здобувачки є цікавою, з 

яскраво вираженою актуальністю та новизною. Результати дослідження мають 

наукове та практичне значення. Вважаю що може бути допущена до захисту. 

Денисова А.В., д.ю.н., доцент: висловлені рецензентами зауваження є 

слушними. Так, питання більш детального дослідження такого явища як  

координація діяльності Національної поліції по охороні прав дітей, на мою думку, 

значно підняло би рівень наукової цінності дисертації. Тож, висловлюю 

рекомендацію в подальшій науковій діяльності зосередитись у цьому напрямку. 

Даючи загальну оцінку дисертації вважаю, що наукова робота ад’юнкта 

Стариченко А.О. є самостійною, завершеною науковою працею, яка має наукову 

новизну та  значення для практичного використання її результатів в діяльності 

Національної поліції. Робота відповідає вимогам, що ставляться до дисертацій на 

здобуття ученого ступеня доктора філософії у галузі права, а її результати 

апробовані та уже впровадженні в освітній процес Одеського державного 

університету внутрішніх справ. Вважаю, що ад’юнкта Стариченко А.О. слід 

допустити до захисту дисертації в разовій спеціалізованій вченій раді за 

спеціальністю 081 «Право». 

Калаянов Д.П., д.ю.н., профессор: завдання дисертації СтариченкоА.О. 

розв’язанні на високому науковому рівні. Зроблені авторкою висновки  слід 

визнати достовірними та принципово новими для правової науки. У той же час, на 

нашу думку, дослідниці варто було б розглянути актуальні для України проблеми 

усиновлення, та участі Національної поліції у цьому процесі. Сформульовані 

автором теоретичні висновки і практичні рекомендації носять адресний характер. 

Їх достовірність та обґрунтованість підтверджується можливістю реального 

використання в діяльності Національної поліції. Підтримую колег учасників 

семінару щодо позитивної оцінки дисертації та вважаю що автора слід допустити 

до захисту роботи. 

Грохольський В. Л. д.ю.н., професор: актуальність теми по якій 

дисертанткою проведене дослідження не викликає сумнівів. Проблеми дитячої 

правоохорони дійсно потребують вирішення, а діяльність Національної поліції у 

цій сфері потребує вдосконалення. У той же час робота викликає низку зауважень 

та обумовлює дискусійні моменти. 

Так, авторка не навела статистичних даних, які вказують на порушення прав 

дітей, що могло би уявити реальну картину стану правопорушень, а відтак, 
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з’ясувати напрям першочергових напрямків удосконалення ювенального 

законодавства. Це стосується булінгу, домашнього насильства та інших посягань. 

Дискусійною, з точки зору науковості видається сформульована дослідницею 

новизна проведеного дослідження. 

Досліджуючи форми діяльності Національної поліції по охороні прав дітей 

авторці варто було б зосередитись на юридичному змісті кожної форми, провести 

порівняння цих форм, описати відмінність між ними. А результат такого 

порівняння викласти у висновках. 

Самі висновки роботи потребують удосконалення, а це значно би посилило 

якість роботи. На мою думку робота потребує удосконалення. 

Баранов С.О. к.ю.н., доцент: актуальність теми дисертації виконаної Стариченко 

А.О., не викликає сумніву. Достовірність і обґрунтованість проведеного 

наукового дослідження забезпечуються цілісним, комплексним підходом до 

наукового дослідження, адекватністю методів дослідження її меті та завданням, 

науковою апробацією основних наукових результатів. Позитивної оцінки 

заслуговує опрацювання великої кількості літератури, хоча у її списку вбачаються 

невідповідності до її оформлення відповідно до стандарту.  Покращило би якість 

роботи розкриття суб’єктного складу органів та посадових осіб Національної 

поліції, що здійснюють охорону прав дітей. Заслуговує на схвальну оцінку план 

роботи. У той же час, на нашу думку, автором недостатньо розкрито практична 

сторона взаємодії Національної поліції про виконання завдань ювенальної 

правоохорони. Автору варто було б зазначити з ким відбувається така взаємодія. 

Загалом дисертацію оцінюю позитивно. Виправлення технічних помилок та 

усунення висловлених недоліків дозволяє допустити роботу до захисту. 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації на тему «Діяльність Національної поліції по охороні прав дітей в 

Україні: адміністративно-правові аспекти», поданої на здобуття ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Дитина у суспільному 

усвідомленні поняття «людство» є особливою категорією, яка наділена не лише 

фізіологічними, але й соціальними, соціокультурними, а також правовими 

особливостями. З моменту народження та до набуття повноліття дитина 

потребує особливого соціального ставлення та піклування. Істотне значення у 

системі заходів соціальних взаємовідносин держави і дитини є її правова 

охорона. 

Статистична інформація, оприлюднена Офісом Генерального прокурора 

України, свідчить, що за останні сім років (з 2014 року до вересня 2021 року) 

кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, вчинених 

неповнолітніми або за їх участю, досягла кількості понад 45 тис. випадків, 

близько 40 тис. дітей стали потерпілими від злочинів різного ступеня тяжкості, 

при тому що діти становлять п’яту частину українського суспільства. Стан 

криміногенної ситуації у сфері ювенальних відносин обумовлюється цілою 

низкою факторів, серед яких чільне місце займають політико-правові, 
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соціально-економічні та організаційно-правові, що викликані недосконалістю 

національного ювенального законодавства. 

На сьогодні основну роботу у сфері охорони прав та законних інтересів 

дітей покладено на органи і служби у справах дітей, серед яких значиться і 

Національна поліція, яка представлена розгалуженою системою територіальних 

підрозділів ювенальної превенції. Проте, попри існування спеціалізованих 

поліцейських підрозділів правоохоронні обов’язки у зазначеній сфері 

здійснюють і інші служби Національної поліції України: кримінальна поліція, 

патрульна поліція, органи досудового розслідування, служба дільничних 

офіцерів поліції та інших. У той же час, виконання покладених на Національну 

поліцію України завдань ускладнене через недосконалість нормативно-

правових документів з питань організації її діяльності, у тому числі численних 

прогалин, відсутності чіткої визначеності прав і обов’язків посадових осіб, 

наявності норм, що дублюють повноваження поліцейських служб у зазначеній 

сфері та інше. Недосконалість актів правового регулювання у сфері ювенальної 

правоохорони спостерігається і у інших частинах техніки їхнього 

нормопроєктування та нормотворення. 

Актуальність теми дослідження визначається також тим, що аспекти 

ювенальної правоохорони потребують певного переосмислення у зв’язку з 

інтеграцією України у міжнародне світове товариство, яке виробило відповідні 

стандарти діяльності у цій сфері органів публічної адміністрації та інститутів 

громадського суспільства. 

Рівень наукової розробки теми. У дисертації використано теоретичні 

напрацювання вітчизняних фахівців у галузі адміністративного, цивільного, 

сімейного, міжнародного та інших галузей права, а саме: В.Б. Авер’янова, 

О.М. Бандурки, О.В. Батраченка, Ю.П. Битяка, Л.P. Білої, І.Л. Бородіна, 

К.В. Волинки, В.Л. Грохольського, А.В. Дєнісової, В.О. Демиденка, 

І.О. Ієрусалімової, Д.П. Калаянова, І.П. Катеринчука, О.В. Ковальової, 

В.К. Колпакова, А.М. Колодія, Т.О. Коломієць, А.Т. Комзюка, О.М. Коропатова, 

Я.В. Лазура, О.В. Негодченка, А.Ю. Олійника, В.Л. Ортинського, О.Ф. Скакун, 

Ю.М. Тодики, Х.П. Ярмакі та інших. 

Питання правового забезпечення прав дітей ґрунтовно розробляли 

І.В. Волошина, І.В. Волощук, О.Є. Журавель, В.О. Закриницька, Т.Г. Корж-Ікаєва, 

С.П. Коталейчук, Н.М. Крестовська, О.М. Кудрявцева, О.О. Лазоренко, 

Н.В. Лесько, О.В. Максименко, І.Л. Михайлова, О.В. Нікітенко, Н.М. Онищенко, 

Р.М. Опацький, Н.М. Опольська, Н.В. Ортинська, С.Г. Поволоцька, 

Ж.М. Пустовіт, С.А. Саблук, Є.П. Филипенко, О.В. Черевач, І.В. Швець, 

О.А. Шульц та ін. 

Проте, адміністративно-правові аспекти діяльності Національної поліції по 

охороні прав дітей надалі є об’єктом наукового інтересу в середовищі 

адміністративістів та фахівців у галузі поліцеїстики. Тому найбільш важливим 

кроком у задоволенні цього інтересу є поєднання та комплексне узагальнення 

наявних здобутків і розробки нових теоретичних (доктринальних) засад 

адміністративно-правового регулювання поліцейської охорони прав дитини в 

Україні, пошук і обґрунтування напрямів їхнього удосконалення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
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Дисертацію виконано на кафедрі адміністративного права та 

адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ 

відповідно до положень Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки», Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом 

Президента України від 26.05.2015 №287, Національної стратегії у сфері прав 

людини, затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 №501, 

Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, затвердженої 

Постановою КМУ від 30 травня 2018 р. №453. 

Роботу виконано в межах науково-дослідної теми Одеського державного 

університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрями розвитку реформування 

правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у 

державі» (державний реєстраційний номер 0116U006773). 

Тематика дослідження узгоджується із темою науково-дослідної роботи 

Кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського 

державного університету внутрішніх справ «Забезпечення прав, свобод і інтересів 

людини в сучасних умовах адміністративно-правовими засобами» (державний 

реєстраційний номер 0121U109272). 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Одеського 

державного університету внутрішніх справ, протокол №1 від 30 вересня 2019 р. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у тому, щоб на 

основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад, наукових праць, 

чинних нормативно-правових актів та практики діяльності служб і підрозділів 

Національної України з’ясувати адміністративно-правові аспекти діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей, а також здійснити теоретичне 

обґрунтування та розробку практичних рекомендацій щодо удосконалення 

правового регулювання діяльності Національної поліції у зазначеній сфері. 

Відповідно до заявленої мети у дисертації необхідно вирішити такі наукові 

завдання: 

-  здійснити аналіз понятійно-категоріального апарату в дослідженнях 

поліцейської діяльності по охороні прав дітей, а також з’ясувати та дати авторське 

визначення поняття «діяльність Національної поліції по охороні прав дітей»; 

-  охарактеризувати генезис ювенальної превентивної діяльності як 

соціально-правового феномену; 

-  окреслити та прокоментувати систему принципів поліцейської діяльності 

по охороні прав дітей; 

-  проаналізувати правову основу діяльності Національної поліції по охороні 

прав дітей; 

-  визначити методи і форми діяльності Національної поліції по охороні 

прав дітей; 

-  дати характеристику феноменам взаємодії та координації в діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей; 

-  узагальнити зарубіжний досвід ювенальної правоохоронної діяльності; 

-  визначити перспективні напрямки удосконалення діяльності Національної 

поліції по охороні прав дітей; 

-  виробити конкретні пропозиції і рекомендації щодо оптимізації 
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організаційних та правових засад діяльності Національної поліції по охороні прав 

дітей. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей.  

Предметом дослідження є адміністративно-правові аспекти діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є комплекс 

загальних та спеціальних методів пізнання, використання яких забезпечило 

достовірність висновків і можливість вирішення поставлених завдань та 

досягнення сформульованої мети. 

Застосування діалектичного методу надало можливість зрозуміти зміст 

охорони прав дітей як соціально-правового явища, розкрити його політико-

правові, соціальні та соціально-правові аспекти та з’ясувати його місце в 

правоохоронній діяльності Національної поліції України (підрозділи 1.1 та 1.2). 

За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійно-

категоріальний апарат наукових досліджень охорони та захисту прав дітей 

(підрозділи 1.1, 1.3., 2.1, 2.2 та 2.3), а історичний метод забезпечив можливість 

виокремлення правових закономірностей становлення та розвитку феномену 

охорони прав дітей Національною поліцією України (підрозділи 1.1, 1.2 та 3.1). 

Використання порівняльно-правового методу допомогло при проведенні 

комплексного порівняльного аналізу правових аспектів діяльності органів 

публічної адміністрації, у тому числі Національної поліції, та інститутів 

громадського суспільства у сфері ювенальної правоохорони в Україні та за 

кордоном (підрозділ 3.1), а методу системного аналізу – при порівнянні 

механізмів діяльності Національної поліції по охороні прав дітей (підрозділи 2.2 

та 2.3). 

За допомогою догматичного методу було проаналізовано зміст норм 

чинного законодавства, підзаконних актів органів державної виконавчої влади та 

актів місцевого самоврядування у сфері ювенальної правоохорони, виявлено в них 

прогалини та інші негативні фактори, що знижують їхню якість (підрозділи 1.2, 

2.1, 2.2 та 3.2). 

Метод теоретико-правового прогнозування надав можливість 

запропонувати перспективні форми розвитку законодавства, направленого на 

регулювання діяльності Національної поліції по охороні прав дітей (підрозділ 

3.2). 

Структурно-логічний метод та методи групування і класифікації 

застосовувались при дослідженні системи нормативно-правових актів, що 

становлять правову основу правового регулювання діяльності Національної 

поліції по охороні прав дітей (підрозділи 1.3 та 2.2), а метод теоретико-правового 

моделювання при підготовці пропозицій формулювання правових норм (підрозділ 

3.2). 

Зазначені вище методи дослідження використовувалися в комплексі, що 

забезпечило достовірність одержаних результатів наукового пошуку. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, закони 

України «Про Національну поліцію», «Про охорону дитинства», «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про запобігання та 
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протидію домашньому насильству», Цивільний, Сімейний, Кримінальний, 

Кримінальний процесуальний кодекси, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, Постанова Кабінету Міністрів України №877 від 28.10.2015 

«Про затвердження Положення про Національну поліцію», Наказ МВС України 

від 07.06.2018 №686/32138 «Про затвердження Інструкції з організації роботи 

підрозділів ювенальної превенції» та інші закони та підзаконні акти, 

законодавство зарубіжних держав, міжнародні правові акти, направлені на 

регулювання діяльності органів публічної адміністрації у сфері ювенальної 

правоохорони. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, вітчизняні та 

зарубіжні наукові дослідження в галузі адміністративного права, узагальнення 

практики діяльності Національної поліції України із захисту прав дітей, зарубіжна 

ювенальна правоохоронна практика, правозастосовна практика судів України, 

політико-правова публіцистика, довідкові видання, інформаційні дані та контент 

аналіз мережі Інтернет та інше. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дослідження 

є одним із перших, які присвячені проблемним питанням правового регулювання 

діяльності Національної поліції у сфері охорони прав дітей та дисертацією 

доктора філософії, у якій розглянуто адміністративно-правові аспекти діяльності 

Національної поліції України з охорони прав дітей, та яка розширює сучасні 

наукові уявлення про діяльність поліції у цій сфері, зокрема: 

вперше:  

охарактеризовано з наукових позицій понятійно-категоріальний апарат у 

дослідженнях поліцейської діяльності по охороні прав дітей; 

запропоновано авторські визначення понять: 

діяльність Національної поліції по охороні прав дітей – це діяльність по 

реалізації визначених законодавством заходів, що здійснюються поліцією, 

направлених на запобігання потенційних порушень прав, свобод та законних 

інтересів дітей, та їх відновлення у випадку порушення; 

форми діяльності Національної поліції у сфері охорони прав дітей – це 

сукупність однорідних, конкретних дій поліцейських, які пов’язані зі створенням 

для дітей оптимальних умов: для вільного користування ними благами 

суспільства; для забезпечення особистих прав і свобод; для запобігання та 

усунення факторів, що приводять до порушення прав, свобод та законних 

інтересів дітей чи ускладнення їхню реалізацію; 

методи діяльності Національної поліції по охороні прав дітей – це визначені 

нормами права способи, засоби та прийоми безпосереднього та цілеспрямованого 

впливу органів та посадових осіб Національної поліції на свідомість і поведінку 

фізичних осіб, а також на діяльність підприємств, установ та організацій та їхніх 

посадових осіб з метою реалізації своїх правоохоронних завдань та функцій, що 

направлені на виконання юридичних обов’язків щодо запобігання загроз правам, 

свободам і законним інтересам дітей. 

Запропоновано внести зміни до законів України «Про Національну поліцію» 

та «Про освіту», Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого Постановою КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», Інструкції з 
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організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, 

затвердженої Наказом МВС України від 19.12.2017 №1044, що сприятиме 

удосконалення правового регулювання діяльності Національної поліції по охороні 

прав дітей; 

удосконалено: 

-  теоретичні напрацювання, що характеризують сучасний стан правового 

регулювання діяльності Національної поліції по охороні прав дітей; 

-  класифікацію нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

Національної поліції по охороні прав дітей за ознаками юридичної сили та 

суб’єктами правотворчості; 

-  науково-теоретичні підходи щодо сутності та змісту діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей; 

набули подальшого розвитку: 

-  історико-правові наукові положення виникнення, розвитку та становлення 

ювенальних правоохоронних інститутів в Україні; 

-  основні напрями удосконалення організаційно-правових засад діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей щодо взаємодії органів та посадових 

осіб Національної поліції з іншими органами публічної адміністрації та 

інститутами громадського суспільства, спеціальної підготовки офіцерів 

Національної поліції по напрямку ювенальної правоохорони, технічної 

оснащеності працівників підрозділів ювенальної превенції, усунення відомчих 

бар’єрів між Національною поліцією та іншими органами публічної адміністрації  

та інше; 

-  аргументація пропозицій щодо вдосконалення національного 

законодавства України, направленого на вирішення конфліктів, стороною яких є 

діти, шляхом прийняття Закону України «Про медіацію». 

У цілому новими є й інші висновки, пропозиції та рекомендації дисертанта, 

які виносяться на захист та мають значення для подальшого вирішення 

проблемних питань у межах проблем дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення і висновки, рекомендації та пропозиції, зроблені у дослідженні, 

впроваджені та можуть бути використані: 

-  у науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення проблем діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей (акт впровадження у наукову 

діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ від 7 жовтня 

2021 року); 

-  в освітньому процесі – при підготовці підручників, навчальних 

посібників, методичних матеріалів, лекцій, практичних і семінарських занять з 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Актуальні 

проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності», 

«Запобігання та протидія домашньому насильству» (акт впровадження у 

навчальний процес Одеського державного університету внутрішніх справ від 19 

серпня 2021 року); 

-  у правозастосуванні – для удосконалення практичної діяльності органів 

Національної поліції по охороні прав дітей, (акт впровадження у практичну 

діяльність УПД ГУ НП в Одеській області від 1 вересня 2021 року); 
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-  у правотворчості – для вдосконалення законодавства, направленого на 

регулювання діяльності Національної поліції по охороні прав дітей. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

пропозиції, що містяться в дисертації, були предметом наукового обговорення на 

засіданнях кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

Одеського державного університету внутрішніх справ, доповідалися автором і 

були оприлюднені на науково-практичних конференціях: «Стан та перспективи 

розвитку адміністративного права України (Одеса, 23 жовтня 2019 р.), «Траєкторії 

сталого розвитку українського суспільства: особистість і культура» (Маріуполь, 

15 листопада 2019 р.), «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного 

права» (Одеса, 28 лютого 2020 р.), «Роль та місце правоохоронних органів у 

розбудові демократичної правової держави» (Одеса, 26 березня 2020 р.), «Стан та 

перспективи розвитку адміністративного права України» (Одеса, 06 листопада 

2020 р.), «Правова система держави: проблеми формування та перспективи 

розвитку в контексті євроінтеграції» (Одеса, 10 грудня 2020 р.). 

Публікації. Результати дослідження знайшли відображення в п’яти 

наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, одна з яких 

опублікована у зарубіжному фаховому виданні країни Європейського Союзу, а 

також тезах шести наукових доповідей. 

Особистий внесок здобувача в опублікованих працях у співавторстві полягає 

в аналізі правового механізму ювенальної правоохоронної діяльності. Автору 

належить виконання аналітичних частин публікацій та формулювання  висновків 
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