


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 011611006773). 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 0121Ш09272).

Дисертантка поставила за мету з’ясувати, на основі комплексного 

аналізу теоретико-методологічних засад, наукових праць, чинних 

нормативно-правових актів та практики діяльності служб і підрозділів 

Національної поліції України, адміністративно-правові аспекти діяльності 

цього правоохоронного органу щодо охорони прав дітей, а також здійснити 

теоретичне обґрунтування та розробку практичних рекомендацій щодо 

удосконалення правового регулювання діяльності Національної поліції 

України у зазначеній сфері. Відповідно до поставленої мети дослідниця 

взялась 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 організаційних та правових засад 

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей.

Об’єкт та предмет дослідження сформульовані вдало і відповідають 

вимогам до такого роду робіт.

Високий ступінь обґрунтованості результатів дослідження зумовлений 

досить раціональною та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційної 

роботи. Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять 

наукові праці фахівців у галузі адміністративного права, інших галузевих 

правових наук, у тому числі зарубіжних дослідників. Нормативною основою 

дослідження є норми Конституції України, національних та зарубіжних 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі актів 

Національної поліції України.

Емпіричну основу дослідження становлять статичні дані стану 

ювенальної правової охорони та результати анкетування працівників 

Національної поліції.

Достовірність і наукова новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 
Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження, що в концентрованому вигляді знайшли відображення у 

сформульованих здобувачкою наукових положеннях, висновках і 

рекомендаціях, забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням 

його вихідних положень; застосуванням комплексу наукових методів, 

адекватних об’єкту, предмету, меті і завданням дослідження; використанням



сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної бази 

дослідження; системним аналізом практики застосування з досліджуваної 

проблематики; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Вдалий вибір методів дослідження, аналіз і синтез 

наукової літератури, нормативно-правових актів та узагальнення отриманої 

інформації з метою дослідження адміністративно-правових аспектів 

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей, дозволили успішно 

розв’язати поставлені задачі.

Цілком логічною вбачається структура дисертаційного дослідження, 

вона достатньо повно розкриває мету та поставлені завдання роботи, які 

знайшли відображення в авторських висновках і пропозиціях.

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації 

підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел 

юридичного спрямування з проблематики дослідження ювенальних 

правовідносин взагалі, та особливостей діяльності Національної поліції у цій 

сфері. Здобувачкою було опрацьовано значний обсяг джерел -  501 
найменування.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 

підтверджується їх апробацією у відкритому друку, обговоренням на 

науково-практичних заходах. Достовірність одержаних результатів 

підтверджується не тільки їх суто науковою значимістю, як певного 

системою здобутих дисертанткою нових знань, що заповнюють деякі 

прогалини в науці адміністративного права та поліцеїстики, але й їх 

практичною затребуваністю у правозастосуванні.

Проведена авторкою науково-дослідна робота є результатом її власних 

напрацювань, у тому числі пов’язаних із її професійною діяльністю в 

Національній поліції України.

Щодо наукової новизни дисертаційної роботи слід зазначити, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним 

науковим дослідженням адміністративно-правових аспектів діяльності



Національної поліції по охороні прав дітей.

Переходячи до оцінки основних положень і висновків дисертації, варто 

зазначити, що в роботі порушені нерозроблені раніше наукові та практичні 

задачі, розв’язання яких дозволило одержати цікаві результати і виробити 

ряд пропозицій. З урахуванням цього можна стверджувати, що новизна 

дисертації виявляється як у підході до досліджуваних проблем, так і в 

запропонованому способі розв’язання конкретних теоретико-правових 

питань.

Погоджуючись у цілому з усіма, визначеними авторкою науковими 

положеннями, висновками та пропозиціями, вважаю за необхідне 

акцентувати увагу на деяких з них, які мають особливу цінність:

- визначення на основі доктринальних праць сучасної юридичної 

літератури нових ключових категорій із теми дослідження, зокрема, 

авторські визначення понять «охорона права», «діяльність Національної 

поліції по охороні прав дітей», «ювенальна превенція» та інших;

- обґрунтовано наукові положення щодо визначення певних шляхів 

удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності Національної 

поліції України по охороні прав дітей шляхом конкретизації окремих 

правових положень та усунення прогалини у правовому регулюванні 

діяльності Національної поліції, чіткої правової регламентації цільового, 

компетенційного та організаційного аспектів діяльності Управління 

ювенальної превенції Національної поліції України у сфері охорони прав, 

свобод та законних інтересів дітей;

- конкретні пропозиції внесення змін та доповнень до законодавчих 

актів України, зокрема, до Закону України «Про Національну поліцію», 

Закону України «Про вищу освіту» та низки підзаконних нормативно- 

правових актів.

Крім того, узагальнений аналіз рецензованого дисертаційного 

дослідження дозволяє виділити такі його позитивні сторони.



Цілком обґрунтованою у підрозділі 1.1. є позиція авторки щодо 

необхідності вивчення юридичної природи нових явищ та форм посягання на 

права дітей, що позначаються новітніми лексемами «кібергрумінг» 

(«інтернет-грумінг»), «сексторшинг», «харасмент», «ейджизм» та інших.

Проведена авторкою у підрозділі 2.2. систематизація форм та методів 

діяльності Національної поліції по охороні прав дітей дає комплексне 

уявлення про їх зміст та особливості реалізації у правозастосовній діяльності.

Значимими для розвитку адміністративно-правової науки та 

правозастосовної практики є проведене у підрозділі 3.1. дослідження 

зарубіжного досвіду ювенальної правоохоронної діяльності та можливості 

його запровадження в Україні. В результаті чого, авторка доходить висновку 

про доцільність надання переваг пошуку причин правопорушень серед дітей 

та їх профілактики, що є характерними ознаками ресоціалізаційного підходу 

у більшості європейських країн, у порівнянні з каральними методами.

Заслуговує на схвалення та підтримку проведений дослідницею аналіз 

принципів в діяльності Національної поліції по охороні прав дітей, втілення 

яких дозволить створити ефективний механізм запобігання та відновлення 

порушеного права дитини. До цієї системи нею зараховано такі принципи: 

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 інші.

Наведені вище висновки щодо оцінки результатів дисертації дають 

можливість встановити, що авторкою здійснено комплексне наукове 

дослідження, в результаті якого сформульовано та обґрунтовано ряд 

положень, авторських висновків та оригінальних пропозицій, які мають



суттєве значення для сучасної юридичної науки.

В ході вивчення матеріалів дисертаційного дослідження не виявлено 

фактів порушення авторкою академічної доброчесності. Дисертантка 

коректна у здійсненні наукової полеміки, у рецензованій роботі наведені 

посилання на джерела інформації -  ідеї, твердження, відомості, розробки, які 

згадані у тексті дисертаційного дослідження.

Зауваження щодо змісту дисертації. Однак, як і для будь-якого 

дослідження складної і нової теоретичної проблеми, у дисертації міститься 

ряд не достатньо обґрунтованих положень або питань, що потребують 

роз’яснення, які можуть стати підґрунтям наукової дискусії і напрямами 

подальшої розробки даної проблеми. Зокрема:

1. Досліджуючи у підрозділі 1.2 генезис інститутів ювенальної 

превентивної діяльності в Україні, авторка проаналізувала становлення та 

розвиток низки правових явищ та інститутів у сфері ювенальних 

правовідносин від античних часів до сьогодення. Однак, не усі досліджені у 

цьому розділі об’єкти мають відношення до інститутів превентивної 

правоохоронної діяльності, хоча й фігурують у ювенальних правовідносинах. 

Окремі аспекти, швидше характеризують становлення інститутів 

ювенального права, однак не інститутів ювенальної превенції. Це стосується 

інститутів майнових прав дітей (стор. 48-49), виховання та виправлення 

(стор. 52-53), аспектів кримінально-правової відповідальності неповнолітніх 

та системи ювенального судочинства (стор. 53-54).

Крім цього, за недолік вважаємо упущення наукового аналізу 

сучасного стану підрозділів ювенальної превенції та наявності/відсутності 

правоохоронного ефекту від їх реформування.

2. Досліджуючи у підрозділі 1.3 принципи діяльності Національної 

поліції України у сфері ювенальної право охорони, авторкою, на думку 

опонента, допущено дисбаланс між описовим матеріалом загальних та 

спеціальних принципів. Адже загальні принципи, що притаманні усім видам 

юридичної діяльності, хоча і викликають інтерес у науковців та практиків,



однак збільшення наукового аналізу саме їх, у порівнянні з із принципами 

спеціальними, дещо занижує якість рецензованого наукового дослідження та 

потребує додаткових пояснень при публічному захисті дисертації.

3. Виклад результатів дослідження зарубіжного досвіду ювенальної 

правоохоронної діяльності, що міститься в підрозділі 3.1, на жаль, 

обмежений лише шістьма країнами Європи, що в цілому вибірково формує 

картину стану ювенальної правоохорони у країнах Європи, у той час як лише 

країн Європейського Союзу налічується 27, а загалом в Європі налічується 48 

незалежних держав та 8 залежних територій. Тож, дисертація значно би 

виграла, якби в ній було би розкрито особливості ювенальної діяльності 

більшої кількості країн.

4. У тексті дисертації зустрічається окремі стилістичні помилки та 

русизми, які не впливають на зміст і цінність результатів дослідження.

В той же час висловлені зауваження переважно мають характер 

побажань і суттєво не впливають на загальну високу наукову цінність 

рецензованої роботи та позитивну оцінку проведеного Стариченко А. О. 

дослідження. Наявність дискусійних питань, насамперед, характеризує 

актуальність і складність теми дослідження та власний підхід дисертантки до 

її розгляду.

Вдалий і логічно поєднаний вибір у дослідженні питань, їх 

актуальність, розумне співвідношення теоретичних міркувань та практичних 

прикладів у діяльності поліції по охороні прав дітей, чіткість викладу 

матеріалу, аргументованість наукових висновків і узагальнень тощо свідчать 

про значний науковий рівень проведеного дослідження та його практичне 
значення, яке полягає в тому, що результати дослідження можуть бути 

використані у науково-дослідній роботі, правотворчості, правозастосовній 

діяльності та освітньому процесі, у тому числі у закладах вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Основні положення дисертації відображені у п’яти наукових статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України та у зарубіжному



науковому періодичному виданні, а також у семи тезах наукових доповідей 

на науково-практичних заходах, що свідчить про ретельну роботу, проведену 

дисертанткою щодо апробації результатів дослідження.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам 
МОН України. Викладене дозволяє зробити висновок, що дисертація 

«Діяльність Національної поліції по охороні прав дітей в Україні: 

адміністративно-правові аспекти» є завершеною працею, в якій отримано 

нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне 

наукове завдання, яке має істотне значення для науки адміністративного 

права та поліцеїстики, тобто повністю відповідає вимогам Тимчасовому 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України №167 від 06 березня 2019 р., а її авторка, 

Стариченко Алевтина Олександрівна, заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії в галузі права.
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