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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. 

Враховуючи зазначене, дослідження адміністративно-правових аспектів 

діяльності Національної поліції України у сфері охорони прав дітей, пошуків 

напрямів удосконалення цієї діяльності та подальшого розвитку нормативно-

правового забезпечення є вкрай актуальним. 

Зазначимо, що науковцями неодноразово досліджувалися питання 

ювенальної правоохорони, але зміни національного законодавства, направленого 

як на регулювання діяльності Національної поліції України як правоохоронного 

інституту, так і на регулювання діяльності окремих служб чи напрямів діяльності 

правоохоронних органів у сфері охорони прав дітей, обумовлює потребу 

вироблення нових наукових концепцій. 

Отже, актуальність теми дисертаційної роботи виконаної ад’юнктом 

Стариченко А.О., необхідність комплексного дослідження адміністративно-

правових аспектів діяльності Національної поліції України по охороні прав дітей 

не викликає сумнівів, а питання вдосконалення правових та організаційних засад 

цієї діяльності є особливо важливим. Саме це і вплинуло на вибір теми, визначило 

мету, завдання та структуру виконаного наукового дослідження. 

Належний ступінь обґрунтованості і достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій забезпечуються продуманим використанням 

загальнонаукових методів пізнання (діалектичного, логіко-семантичного 

історичного, порівняльно-правового, догматичного, теоретико-правового 

прогнозування, структурно-логічного, а також методи системного аналізу, 

групування і класифікації та інших), що дало змогу автору досягнути визначеної 
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мети. Крім того, здобувачка володіє належним рівнем узагальнення теоретичних 

висновків та рекомендацій. 

Мета дослідження 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. 

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

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей. 

Структура дослідження обумовлена визначеною метою та 

сформульованими завданнями, має вступ, три розділи, що включають вісім 

підрозділів, висновки до розділів, загальні висновки, список використаних джерел 

та додатки. Джерельна основа дослідження репрезентативна, оскільки автор 

опрацював широкий масив наукової літератури та нормативно-правових актів 

загальною кількістю 501 найменування. 

Винесені на захист положення характеризують роботу як комплексне 

монографічне дисертаційне дослідження, що дисертант виконав особисто. 

Наукову новизну і практичну значущість одержаних результатів 

визначає те, що дисертація є одним із перших в юридичній науці комплексним 

дослідженням адміністративно-правових аспектів діяльності Національної поліції 

по охороні прав дітей в Україні. 

Дисертантом досліджено понятійно-категоріальний апарат в дослідженнях 

поліцейської діяльності по охороні прав дітей, історію розвитку та становлення 

інститутів ювенальної превентивної діяльності в Україні, проведено аналіз 

принципів поліцейської діяльності по охороні прав дітей. 

Авторка всебічно вивчила правова основу діяльності Національної поліції 

по охороні прав дітей, проаналізувала форми та методи діяльності Національної 

поліції по охороні прав дітей, дослідила феномени взаємодії та координації в 
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діяльності Національної поліції по охороні прав дітей. 

Досліджуючи сучасні тенденції адміністрування ювенальної правоохорони 

авторка розширила коло наукових знань щодо зарубіжного досвіду ювенальної 

правоохоронної діяльності та запропонувала шляхи удосконалення діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей. 

Серед позитивних сторін роботи варто відмітити ґрунтовний, аналіз низки 

наукових категорій, що використовуються у наукових дослідженнях та 

правозастосуванні у сфері ювенальної правоохорони, у тому числі «ювенальний», 

«превенція», «булінг» та інші. 

Проаналізувавши поняття «діяльність Національної поліції по охороні прав 

дітей», а також суміжні та пов’язані поняття, дослідниця пропонує його авторське 

визначення – 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. 

По наслідках дослідження генезису інститутів ювенальної правоохорони 

дисертанткою зроблено висновок, що процес розвитку та становлення органів 

публічної адміністрації, що здійснюють діяльність по охороні прав дітей тісно 

пов'язаний з розвитком філософських бачень про права дитини, соціального, 

політичного та економічного статусу дитини в суспільстві; цей процес авторка 

охарактеризувала як еволюцію системи спеціальних правових інструментів 

охорони та захисту прав та законних інтересів дітей, який об’єктивно виражає 

розвиток управлінського механізму держави, що обумовлювався 

людиноорієнтованими особливостями державної політики на кожному 

історичному етапі.  

Заслуговує на позитивну оцінку аналіз системи принципів поліцейської 

діяльності по охороні прав дітей.  

Авторка слушно вважає, що під принципами поліцейської діяльності по 

охороні прав дітей слід розуміти сукупність об’єктивно обумовлених, стрижневі, 

відносно стабільні, науково обґрунтовані керівні засади, визначених нормами 

вітчизняного законодавства і міжнародно-правових актів, на яких ґрунтується 
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діяльність Національної поліції України, а також уповноважених осіб її органів і 

структурних підрозділів, яка здійснюється у процесі попередження 

правопорушень щодо дітей за допомогою використання дозволених національним 

законодавством превентивних поліцейських заходів і комплексу профілактичних 

дій. А їхня система складається з принципів: верховенства права, законності, 

дотримання прав і свобод людини, переважного застосування методів виховання і 

переконання, гуманізму, спеціалізації, професіоналізму, офіційності, 

безпосередності, єдності прав та обов’язків, найкращого захисту інтересів дитини, 

правового обґрунтування, спільності інтересів Національної поліції та інших 

органів публічної адміністрації, «головної ланки», координації та взаємодії, 

ефективності, плановості, цілеспрямованості, цілісності, комплексності, 

зворотного зв’язку, науковості та інших. 

Слід зазначити, що дисертантка також приділила увагу питанням системи 

нормативно-правових актів, що становлять правову основу діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей, слушно вважаючи що нею є 

сукупність правових актів законодавчого та підзаконного характеру, спрямованих 

на регулювання відносин, пов’язаних діяльністю органів та посадових осіб 

Національної поліції, інших органів та посадових осіб публічної адміністрації, які 

впорядковують управлінські процеси за їхньою участю у сфері забезпечення 

гарантій реалізації дітьми прав та свобод та законних інтересів. 

Заслуговує уваги позиція дисертантки щодо форм діяльності Національної 

поліції України у сфері охорони прав дітей, які, за її твердженням є сукупністю 

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 усунення факторів, що приводять до 

порушення прав та свобод чи ускладнюють їх реалізацію. 

З позитивної сторони слід зазначити висновок  дослідниці, що 

правоохоронний ефект від взаємодії в діяльності Національної поліції України по 

охороні прав дітей досягається: послідовністю взаємодії на всіх стадіях цієї 

діяльності; перманентністю взаємодії (протяжністю в часі); комплексністю 
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застосування форм та методів взаємодії; узгодженістю застосування заходів 

адміністративного впливу кожного суб’єкта взаємодії. При цьому створення 

ефективної системи взаємодії поліції з іншими суб’єктами ювенальних 

правовідносин на сьогодні слід розглядати як найважливішу та необхідну умову 

успішного досягнення мети в діяльності по охороні та захисту прав дітей. 

Схвальної оцінки заслуговують результати дослідження досвіду діяльності 

у сфері ювенальної правоохорони в окремих країнах Європи, за результатами 

якого дослідниця зауважила різноманітні практики організації правоохоронного 

процесу: в одних країнах робиться акцент на розширення повноважень судових 

органів, в других – на максимальну взаємодію із інститутами громадського 

суспільства, залучення їх для допомоги у реалізації профілактичних функцій, а в 

третіх – основні правоохоронні завдання здійснюють спеціальні органи публічної 

адміністрації у справах дітей, утворені як неполіцейські інститути. Аналіз місця 

поліції ювенальної правоохорони у зарубіжних системах обумовив висновок, що 

у більшості країн створені спеціальні поліцейські підрозділи по роботі з дітьми, 

які входять до системи ювенальної юстиції як органи виконавчої влади, тож 

ювенальну юстицію не варто розглядати лише як автономну гілку судової 

системи чи самостійний підрозділ загального суду, а систему органів установ та 

організацій, діяльність яких спрямована на реалізацію, охорону й захист прав, 

свобод та законних інтересів дітей. 

Здійснюючи дослідження на предмет негативних факторів у сучасній 

ювенальній правоохоронній діяльності, яка здійснюється Національною поліцією 

України, авторці вдалось встановити низку недоліків, усунення який забезпечилоб 

більший правоохоронний ефект. 

Роботу завершують висновки і пропозиції спрямовані на удосконалення 

чинного законодавства України в частині прийняття Закону України «Про 

медіацію» яким, визначити правові засади та порядок проведення медіації в 

Україні у конфліктах, стороною у яких виступають діти, у якому деталізувати 

права та обов’язки медіатора та сторін медіації у зазначених конфліктах; внесення 

змін та доповнень до Законів України «Про Національну поліцію», «Про освіту», 
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Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної 

поліції України, затвердженої Наказом МВС України від 19.12.2017 №104 тощо. 

Заслуговує на увагу кропітка праця та детальний підхід дослідниці при 

підготовці додатків (схем та таблиць), що ілюструють основні показники 

проведеного анкетування та інформацію щодо окремих даних дослідження. 

Наукове та практичне значення роботи. Виконане Стариченко А.О. 

наукове дослідження сприяє розв’язанню низки теоретичних і практичних питань, 

що мають важливе значення для адміністративного права та правозастосовної 

діяльності органами та посадовими особами Національної поліції України. 

Теоретичні положення і практичні рекомендації, відображені в дисертації, 

надалі 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 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; 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. 

Основні положення наукового дослідження висвітлено в 5 наукових статтях 

оприлюднених у фахових виданнях у галузі права та у тезах 7 наукових доповідей 

на науково-практичних конференціях. Дисертація оформлена відповідно до 

встановлених вимог. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Наголошуючи 

загалом на високому теоретичному рівні дослідження, його практичному 

значенні, слід також торкнутися й дискусійних положень роботи: 

1. Досліджуючи, відповідно до теми дисертації, адміністративно-правові 

аспекти діяльності Національної поліції України по охороні прав дітей, 
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здобувачкою, на думку опонента, недостатньо висвітлені адміністративні 

правозастосовні інструменти, такі як: інститут адміністративного обліку 

правопорушників, види обліків, здійснюваних поліцією, механізми їхнього 

функціонування; інститут адміністративної відповідальності за правопорушення у 

сфері ювенальних правовідносин та інші види адміністративного примусу; 

особливості застосування видів адміністративного примусу до неповнолітніх та 

інших категорій суб’єктів ювенальних правовідносин тощо.  

Додаткові роз’яснення з цього приводу слід надати здобувачці під час 

обговорення результатів дослідження на публічному захисті дисертації. 

2. Дослідивши низку принципів в діяльності Національної поліції по 

охороні прав дітей авторкою не проведено розмежування правових принципів від 

принципів організаційних та не виділено групи спеціальних принципів 

притаманних виключно ювенальним правовідносинам, що є важливим в рамках 

обраної теми. 

3. Підняті авторкою проблеми охорони прав дітей без сумніву є важливими 

і актуальними, однак значно би збільшили цінність дослідження, як би авторка 

провела наукові пошуки специфіки ювенальної правоохоронної діяльності в 

особливих умовах, що створилися у зв’язку із встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Потребує пояснення позиція автора з цього приводу, оскільки нею, у 

співавторстві з іншими дослідниками, наукові пошуки у цьому напрямку 

проводилось, його результати знайшли відображення у тезах наукової доповіді, 

оприлюдненої у збірнику матеріалів однієї із конференцій, однак в дисертації 

свого відображення не знайшли. 

4. Робота значно б виграла у своїй системності, якби її авторка розглянула 

питання судового розгляду справ щодо охорони прав дітей в Україні за участю 

Національної поліції України.  

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. Разом з 
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