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офіційного опонента, кандидата юридичних наук, Тетерятник Ганни 

Костянтинівни на дисертацію Крукевич Оксани Миколаївни 

«Здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх осіб», представлену на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09- кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова

діяльність

Актуальність теми. Протягом останнього п’ятиріччя -  з моменту 

набуття чинності Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. 

(далі -  КПК України) -  в Україні триває процес якісного перетворення сфери 

кримінального судочинства. Зміни, що відбуваються у судово- 

правоохоронній системі, законодавстві направлені на укорінення 

європейських та світових правових цінностей, створення ефективних 

механізмів забезпечення прав і свобод людини.

Неповнолітні, які залучаються до кримінального провадження, є тією 

категорією, яка потребує додаткових, спеціальних гарантій як під час 

досудового розслідування, так і у судових стадіях.

Гарантії забезпечення прав неповнолітніх, стандарти провадження за їх 

участю встановлені у низці міжнародних нормативних документів: 

Декларація прав дитини від 20.11.1959 р., Європейська конвенція про 

здійснення прав дітей від 25.01.1996 р., Загальна декларація прав людини від 

10.12.1948 р., Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету
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Організації Об'єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи) від 

14.12.1990 р., Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо 

правосуддя, дружнього до дітей від 17. 11. 2010 р., Керівні принципи, що 

стосуються правосуддя з питань, пов'язаних з участю дітей-жертв та свідків 

злочинів від 22.07.2005 р., Мінімальні стандартні правила Організації 

Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо 

неповнолітніх від 29.11.1985 р. та ін. У КПК України також виокремлено 

окрему главу 38 «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх». Втім 

аналіз правозастосовної практики, наукових публікацій свідчить про 

існування низки невирішених теоретичних та практичних проблем. 

Необхідним є комплексне дослідження міжнародних стандартів у сфері 

захисту неповнолітніх учасників кримінального провадження та інших 

питань, пов’язаних зі здійсненням правосуддя у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх, розроблення в цій частині рекомендацій щодо 

вдосконалення кримінального процесуального законодавства з урахуванням 

норм міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини.

Робота Крукевич О.М. виконана відповідно до Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2011 -2015 роки, ухвалених Національною 

Академією правових наук України (рішення від 24.09.2010 р. № 14-10), 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 роки, 

затверджених постановою Національної Академії правових наук України від 

03.03.2016 р. № 14-10, планів науково-дослідних робіт юридичного

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

напрямом досліджень юридичного факультету, а також кафедри правосуддя 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичні та практичні 

аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна реєстрація 01111и008337). 

Дослідження спрямоване на реалізацію положень Указів Президента України 

«Про концепцію реформування кримінальної юстиції України» від 

08.04.2008 року № 311/2008, «Про Стратегію реформування судоустрою,
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з
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» від 20 

травня 2015 року № 276/2015, «Про затвердження Національної стратегії у 

сфері прав людини» від 25 серпня 2015 року № 501/2015 року.

Зазначене обумовлює актуальність і нагальність обраної дисертанткою 

тематики.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Викладені в роботі 

наукові положення та висновки є обґрунтованими, аргументованими та 

переконливими. Про достатній рівень достовірності значною мірою свідчить 

опрацювання дисертанткою достатнього обсягу літературних джерел з різних 

галузей наукового знання, використання як національного законодавства та 

наукових праць вітчизняних авторів, так і зарубіжного, міжнародно-правових 

актів і робіт правників інших держав (238 використаних джерел).

Слід зазначити, що наукові джерела автором використані переважно 

критично -  з відповідним обґрунтуванням власної точки зору, акцентуацією 

на дискусійних моментах, аргументованими висновками за результатами 

аналізу.

Репрезентативності роботі додає ґрунтована емпірична база, на яку 

спирається дисертантка, зокрема, дані офіційної статистики щодо судового 

розгляду кримінальних проваджень за участю неповнолітніх осіб (звіти та 

узагальнення Генеральної прокуратури України, Апеляційного суду міста 

Києва, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, Європейського суду з прав людини) за період з 2013 по 

2016 рр., зведені дані анкетування та опитування 400 респондентів (170 

суддів, 130 прокурорів та 100 адвокатів).

Достовірність, повноту та об'єктивність отриманих результатів у 

достатній мірі забезпечило використання дисертанткою комплексу 

загальнонаукових та спеціальних методів, які застосовуються в юридичній 

науці. Під час дослідження використовувалися наступні методи:
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діалектичного матеріалізму, історизму, порівняльно-правовий, системно -  

структурний, статистичний, соціологічні, формально-логічний 

(догматичний), метод узагальнення.

Аналіз роботи свідчить, що вказані методи застосовувались комплексно, 

з урахуванням їх взаємозв'язку і взаємозалежності, що сприяло забезпеченню 

повноти і всебічності проведеного дослідження, а також об'єктивності 

отриманих результатів.

Враховуючи вказане, наявні всі підстави вважати, що наукові 

положення і висновки, сформульовані у дисертації, є належним чином 

обґрунтованими та достовірними.

Наукова новизна одержаних результатів. Віддаючи належне 

науковому доробку вчених-процесуалістів щодо здійснення кримінального 

провадження за участю неповнолітніх, слід констатувати, що робота 

Крукевич О.М. є першим у вітчизняній науці спеціальним, системним 

комплексним дослідженням теоретичних, правових та праксеологічних 

аспектів здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх у світлі судової реформи, євроінтеграції України, утвердження 

у кримінальному процесі України вектору на ефективне дотримання прав 

людини взагалі, і найбільш вразливої частини суспільства -  неповнолітніх, 

зокрема.

До найважливіших положень, що містять елементи наукової новизни, і 

можуть бути зараховані до числа тих, що сформульовані вперше, слід 

віднести наступні:

запропоновано авторське визначення судового розгляду 

кримінального провадження за участю неповнолітніх осіб;

- визначено поняття міжнародних правових стандартів забезпечення 

прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні;

розроблено класифікацію міжнародних правових стандартів 

забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні за
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критерієм їх спрямованості щодо відповідних учасників кримінального 

провадження;

- аргументовано необхідність запровадження обов’язкової фіксації 

технічними засобами у кримінальному провадженні процесуальних дій за 

участю неповнолітніх осіб;

- доведено необхідність розширення змісту спеціалізації суддів із 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх;

- обґрунтовано необхідність надання головуючим обов’язкового 

роз’яснення судового рішення неповнолітнім учасникам кримінального 

провадження, їх захисникам, представникам та законним представникам 

(с.20-21).

Окрім вищенаведених, низка інших наукових положень авторки (с. 21) 

містить елементи оригінальності та є внеском до науки кримінального 

процесу.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Дисертація та 

автореферат характеризуються логічним і чітким змістовим наповненням, 

відповідно до плану, архітектоніка забезпечує комплексність та системність 

опрацювання проблематики.

У розділі 1 «Загальні положення кримінального судочинства за 

участю неповнолітніх осіб» проведено теоретико-правовий аналіз поняття 

та задач правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх 

осіб, досліджено генезис та інституційні передумови правосуддя за участю 

неповнолітніх осіб (підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка) у 

кримінальному провадженні, проаналізовано міжнародні правові стандарти 

забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні.

Дисертанткою критично проаналізовані думки вчених щодо сутності та 

завдань правосуддя (с.26 -  28, 32 -  34), норми законодавства (с.29 -  ЗО, 32, 

33). У результаті аналізу запропоноване авторське визначення поняття
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правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх (с.31, 77), 

сформульовані задачі правосуддя за участю неповнолітніх (с.36).

У дослідженні ґенези та інституційних передумов правосуддя за 

участю неповнолітніх осіб Крукевич О.М. послідовно досліджує історичний 

розвиток та становлення законодавства щодо неповнолітніх осіб у 

кримінальному провадженні, починаючи із Законів XII таблиць та Дигестів 

Юстиніана (VI ст.) -  до Кримінально-процесуального кодексу України 

(1960 р.) та чинного КПК України (с. 37 -  50).

Авторський підхід вбачається при розгляді міжнародних стандартів 

забезпечення прав неповнолітніх у кримінальному провадженні. Здобувачка 

логічно пов’язує розвиток міжнародного законодавства із історичними 

подіями, що цьому сприяли, методично аналізує кожен з нормативних актів, 

що наводяться, вказує на його роль у формуванні стандартів, підкріплює свої 

висновки посиланнями на знаних науковців (П.М. Рабіновича, 

О.П. Кучинську, В.Г. Уварова та ін.) (с.51, 53, 62).

Слід звернути увагу на кропітку роботу, проведену Крукевич О.М. при 

дослідженні стандартів забезпечення прав неповнолітніх: у підрозділі 1.3 

проаналізовано понад ЗО міжнародних документів у сфері забезпечення прав 

людини та неповнолітніх, зокрема (с. 52 -  74). Це створило наукове підґрунтя 

для ' формулювання авторського визначення міжнародних правових 

стандартів забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному 

провадженні та розробити класифікацію міжнародних правових стандартів 

забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні за 

критерієм їх спрямованості на відповідних учасників кримінального 

провадження (с.74 -  76, 78 -  79).

Розділ 2 «Судове провадження у першій інстанції за участю 

неповнолітніх осіб» присвячений дослідженню особливостей здійснення 

судового провадження щодо неповнолітніх, питанням процесуального 

становища неповнолітнього потерпілого, його законного представника та
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представника у судовому провадженні, процесуальним особливостям участі 

неповнолітнього свідка у кримінальному провадженні.

У підрозділі 2.1 розглядаються такі гарантії забезпечення прав і 

законних інтересів неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого: 

спеціальний предмет доказування (с.85 -  86), проведення психолого- 

психіатричної експертизи (с.86 -  93), фіксування кримінального провадження 

(с.93 -  98) та ін.

Авторка справедливо зауважує, що питанням забезпечення прав і 

законних інтересів неповнолітніх потерпілих і свідків не приділялася 

належна увага як у науковому середовищі, так і законодавцем (с.101). 

Натомість, вони не менше, аніж неповнолітні підозрювані та обвинувачені 

потребують захисту з боку держави.

Однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів таких осіб є 

участь законних представників, призначення та процесуальний статус яких 

розглядається здобувачкою (с.106 -  112).

Заслуговують на підтримку наведені у розділі міркування та висновки 

щодо розширення спеціалізації суддів із здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх, включаючи і ті провадження, в яких 

беруть участь неповнолітні потерпілі, що відповідає міжнародним 

стандартам у сфері захисту дітей (с.113 -  118).

Викликає науковий інтерес дослідження автора в частині створення 

спеціальних умов для допиту неповнолітньої особи: дзеркало Гезелла (с.126), 

«зелені кімнати» (с.127).

Справедливим та актуальним на сьогодні є звернення дисертантки до 

питання врегулювання питань, пов’язаних із визначенням процесуального 

статусу педагога, психолога та лікаря, які залучаються під час допиту 

неповнолітнього (с.128 -  129, 141).

Крукевич О.М. слушно посилається на досвід інших держав -  

Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан,
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Великобританії, Естонії, Франції, Польщі, Модови, Ірандії, США у частині 

законодавчої регламентації питань, пов’язаних із забезпеченням прав 

неповнолітніх у кримінальному провадженні (с.128, 131).

Розділ 3 «Оскарження й перевірка судових рішень у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб» присвячений 

питанням апеляційного та касаційного оскарження у кримінальному 

судочинстві України за участю неповнолітніх осіб та розгляду Європейським 

судом з прав людини (далі -  ЄСПЛ) справ щодо неповнолітніх учасників у 

кримінальному провадженні.

У розділі значна увага приділена аналізу підстав для зміни судових 

рішень судів першої інстанції у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх. Доречно наводяться відповідні витяги з вироків, які дають 

можливість визначити основні порушення прав неповнолітніх судами першої 

інстанції (с. 150 -  163).

Обґрунтованими є авторські рекомендації для суддів (с.164).

Окремий підрозділ присвячено дослідженню практики ЄСПЛ, 

пов’язаної із забезпеченням прав неповнолітніх у кримінальному 

провадженні та відповідності правозастосовної практики рішенням ЄСПЛ. 

Досліджено понад 20 Рішень ЄСПЛ: справа «Корнейкова проти України», 

«Сельчук проти Туреччини», «Ічин та інші проти України», «В. і Т. проти 

Сполученого Королівства», «Салдуз проти Туреччини» та ін. (с.168 -  181).

Висновки відповідають поставленим задачам дослідження у межах 

обраного об’єкта та предмета, містять розроблені авторкою теоретичні 

наукові положення, практичні рекомендації, пропозиції із удосконалення 

чинного законодавства.

Дисертація виконана українською мовою. Стиль викладення 

матеріалу- науковий. Оформлення відповідає вимогам, встановленим для 

такого виду робіт. Дисертація містить відповідні додатки, акти впроваджень,
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що також репрезентують наукові висновки та авторський внесок у наукову, 

навчальну, законотворчу діяльність.

Віддаючи належне глибокому, якісному дослідженню автора, 

необхідно звернути увагу на окремі положення та висновки, які мають 

дискусійний характер чи вимагають додаткового обґрунтування під час 

захисту:

1. На с.32 Крукевич О.М. зазначає, що мета та завдання правосуддя у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх є загальновизнаними та 

такими, що не потребують розширення свого змісту, але у випадку із 

задачами такої діяльності є деякі невирішені питання. У той же час, у роботі 

не обґрунтована відмінність між завданнями та задачами правосуддя у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх. Таким чином, не 

зовсім зрозумілим вбачається співвідношення цих понять.

2. Авторка пропонує доповнити ст. 492 КПК України «Застосування до 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу» 

частиною 4 наступного змісту: «Слідчий суддя, суд за наявності підстав, 

передбачених цим Кодексом, при обранні запобіжного заходу 

неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому в першу чергу 

зобов’язаний розглядати можливість передання їх під нагляд батьків, 

опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій 

установі, - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи» (с.172 -  173). 

На нашу думку, цей обов’язок виходить з уже визначених у КПК України 

норм: самої мети та підстав застосування запобіжних заходів (ст.177 КПК 

України), обов’язку слідчого судді, суду щодо оцінки обставин, що 

враховуються при обранні запобіжного заходу (ст.178 КПК України), 

обов’язку вживати всіх заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на неповнолітнього (ч.2 ст.484 КПК України).

3. Дисертанткою пропонується в якості додаткової процесуальної 

гарантії, обумовленої віковими та психологічними особливостями особи
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неповнолітнього, закріпити на законодавчому рівні положення про 

обов'язкове проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи у 

кожному судовому провадженні щодо неповнолітніх для вирішення питання 

про здатність неповнолітнього усвідомлювати фактичний характер і 

суспільну небезпеку своїх дій і керувати ними, а також для встановлення 

рівня психічного розвитку та інших особливостей особистості з метою 

застосування належної правової процедури до неповнолітнього учасника 

кримінального провадження (ст. 486 КГЖ України) (с.99, 187).

Зазначена пропозиція вбачається дещо спірною, адже, по-перше, існує 

презумпція психічного здоров’я, тому за відсутності ознак, що викликають 

сумніви у такому психічному здоров’ї, підстави призначення експертизи 

відсутні. По-друге, експертиза не є універсальним засобом доказування, а 

висновок експерта оцінюється наряду та у сукупності з іншими доказами. А 

КПК України уже встановлені й інші способи для встановлення «інших 

особливостей особистості з метою застосування належної правової 

процедури».

4. Здобувачкою на с. 112, 141, 188, 189 висловлюються пропозиції щодо 

обов’язкового призначення в якості представника неповнолітнього 

потерпілого та свідка особи, яка може бути захисником-адвокатом. Така 

пропозиція обґрунтовується нездатністю законних представників якісно 

забезпечити права та обов’язки неповнолітніх, і відповідно нездатністю 

неповнолітніх самостійно юридично якісно реалізовувати свої права. На 

нашу думку, зазначені пропозиції потребують додаткової аргументації. 

Адже, по-перше, право звертатися за юридичною допомогою та мати 

представника закріплене у відповідних статтях 56, 66 КПК України, які 

поширюються за дією і на неповнолітніх свідка та потерпілого. По-друге, на 

слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд покладений обов’язок щодо 

роз’яснення прав і обов’язків учасникам провадження, забезпечення 

дотримання гарантій та умов провадження, визначених КПК України. Що так
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само виступає гарантіями для неповнолітнього свідка та потерпілого. 

Виникає також і питання ефективності та доцільності такого представництва 

за рахунок надання безоплатної правової допомоги.

Обґрунтовуючи свої пропозиції на с. 112, авторка звертається до 

ситуації, коли прокурор відмовляється від підтримання державного 

обвинувачення і потерпілий наділяється таким правом. У цій частині ми 

згодні, що призначення представника-адвоката неповнолітньому потерпілому 

є обґрунтованим. Натомість, в іншій частині зазначені пропозиції, на наш 

погляд, потребують додаткової аргументації.

Наведені вище дискусійні положення жодним чином не знижують 

високого наукового рівня дисертації.

Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані автором у 

дисертації, доволі повно відображені в авторефераті та опублікованих 

працях. Основні положення і результати дисертації знайшли 20 наукових 

публікаціях, з них: 8 - у  фахових виданнях України, у тому числі 1 у 

співавторстві (60% авторського тексту), 3 - у  фахових виданнях іноземних 

країн, у тому числі 1 у співавторстві (60% авторського тексту), 9 - у  

збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях і круглих 

столах (з яких 2 -  за кордоном).

Висновок: дисертація Крукевич Оксани Миколаївни «Здійснення 

правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб»

є самостійною, комплексною, завершеною працею, що містить нові науково 

обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які розв’язують 

конкретне наукове завдання -  розробку теоретичних, нормативних та 

практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення здійснення 

правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб.

Дисертація повною мірою відповідає вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
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від 24 липня 2013 р. № 567, а її авторка -  Крукевич Оксана Миколаївна -  

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Офіційний опонент

Завідувач кафедри 
кримінального процесу 
Одеського державного 
університету внутрішніх справ 
кандидат юридичних наук

Підпис засвідчую:

Проректор Одеського держа 
університету внутрішніх с 
кандидат юридичних нау

Від <

V -

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного уніварсиїетх 

імені Тараса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК

офіційного опонента доктора юридичних наук, професора О.Г. Шило 
на автореферат і дисертацію Крукевич Оксани Миколаївни 

на тему «Здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю 
неповнолітніх осіб», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність в 
спеціалізовану вчену раду Д 26.001.05 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка -  Київ, 2017. -  272 сторінки (з яких 
основний текст викладено на 191 сторінках), українською мовою.

Актуальність обраної теми. Процесуальний порядок здійснення 

кримінального провадження взагалі та правосуддя, зокрема, має істотні 

особливості у випадках, коли учасниками кримінального провадження є 

неповнолітні. Це обумовлено особливим статусом неповнолітніх, 

специфікою їх психофізичних та соіальних якостей, які викликають 

необхідність передбачення законодавцем спеціальних засобів правового 

захисту прав, свобод та законних інтересів цих осіб.

При обранні нормативної моделі кримінального провадження за 

участю неповнолітніх український законодавець пішов не шляхом створення 

окремої системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, а диференціював 

процедуру кримінального провадження за їх участю, передбачивши систему 

гарантій забезпечення їх прав і законних інтересів. Такий підхід цілком 

відповідає міжнародним стандартам та принципам правосуддя щодо 

неповнолітніх, проте, як свідчить правозастосовна практика, не є 

досконалим. Адже сьогодні навряд чи можливо констатувати наявність в 

Україні збалансованої системи здійснення правосуддя щодо неповнолітніх,

відділ діловодства та архіву 
т .й ів ш гй  національного унівєоситєту

ШМІ'
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яка цілком відповідає стандартам і принципам правосуддя, що містяться у 

вихідних міжнародних актах, які регулюють правовий статус неповнолітніх 

та передбачають правила здійснення правосуддя щодо них. Тож, актуальність 

обраної теми дисертаційної роботи О.М. Крукевич сумнівів не викликає.

На актуальність теми дослідження вказує також і те, що воно 

спрямоване на реалізацію положень Указів Президента України «Про 

концепцію реформування кримінальної юстиції України» від 08.04.2008 року 

№311/2008, «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» від 20 травня 2015 року № 

276/2015, «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» 

від 25 серпня 2015 року № 501/2015 та виконане відповідно до Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2011-2015 роки, ухвалених 

Національною Академією правових наук України (рішення від 24.09.2010 р. 

№ 14-10), Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 

роки, затверджених постановою Національної Академії правових наук 

України від 03.03.2016 р. № 14-10, планів науково-дослідних робіт

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина права 

в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 

11БФ042-01, державна реєстрація 01111и008337), а також кафедри 

правосуддя (с. 16 дисертації).

Обґрунтованість наукових положень дисертації забезпечується 

застосуванням сучасних методів наукового дослідження. Здобуті 

дисертантом результати базуються на комплексному використанні методів 

наукового пізнання, які в своєму логічному поєднанні дали змогу розглянути 

основні проблеми теорії та практики здійснення правосуддя у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх, провести порівняльно-правове 

дослідження, на підставі якого обґрунтувати власні наукові висновки.
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Зокрема, метод діалектичного матеріалізму дозволив розкрити основні 

поняття з обраної тематики (розділи 1-3). Метод історизму було застосовано 

для визначення генезису та інституційних передумов розвитку регламентації 

здійснення правосуддя за участю неповнолітніх осіб (підрозділ 1.2); 

порівняльно-правовий метод -  покладено в основу аналізу й співставлення 

національного та іноземного законодавства держав континентальної системи 

права (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1); системно -структурний метод -  

використано для встановлення внутрішньої побудови процедури дотримання 

прав неповнолітніх учасників кримінального провадження у суді та 

розроблення класифікації міжнародних стандартів забезпечення прав 

неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні (1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3). 

Статистичний метод надав можливість дослідити та узагальнити результати 

практики системи кримінальної юстиції України та практики ЄСПЛ у 

контексті здійснення правосуддя за участю неповнолітніх осіб, дав змогу 

простежити наявні тенденції, виявити проблеми та шляхи їх вирішення 

(розділи 1 - 3). Соціологічні методи (опитування, анкетування) використано 

для з’ясування позиції суддів, прокурорів та адвокатів щодо питань 

здійснення правосуддя за участю неповнолітніх та запропонованих 

рекомендацій по удосконаленню чинного кримінального процесуального 

законодавства (розділи 2-3); формально-логічний (догматичний) метод -  для 

уточнення понятійного апарату (підрозділи 1.2., 1.3, 2.1). Метод узагальнення 

надав можливість послідовно звести одиничні факти у єдине ціле та 

сформулювати обґрунтовані висновки, спрямовані на удосконалення 

законодавчої регламентації досліджуваних питань. Наведені методи 

використовувалися у роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що 

забезпечило всебічність, повноту і об’єктивність дослідження (с. 18-19 

дисертації).

Достовірність наукових результатів визначається теоретичною 

основою та емпіричною базою дослідження, яку склали дані офіційної
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статистики щодо судового розгляду кримінальних проваджень за участю 

неповнолітніх осіб (звіти та узагальнення Генеральної прокуратури України, 

Апеляційного суду міста Києва, Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, Європейського суду з прав 

людини) за період з 2013 по 2016 рр., зведені дані анкетування та опитування 

400 респондентів (170 суддів, 130 прокурорів та 100 адвокатів) (с. 19 

дисертації).

Нормативним підґрунтям дисертаційної роботи є положення 

Конституції України, міжнародних нормативно-правових актів у сфері 

регламентації міжнародних норм та стандартів захисту прав людини і 

громадянина та забезпечення прав неповнолітнього у кримінальному 

судочинстві, практика Європейського суду з прав людини (далі -  ЄСПЛ), 

українське кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство, 

кримінальне процесуальне законодавство Великобританії, Бельгії, Естонії, 

Франції, Німеччини, Польщі, Молдови, Ірландії, СІЛА, Азербайджану, 

Казахстану, Таджикистану, Білорусі та інших держав (с. 19 дисертації).

Новизна наукових положень дисертації визначається сучасною 

постановкою проблем і полягає у тому, що вона є першим в Україні 

монографічним дослідженням теоретичних, правових та праксеологічних 

аспектів здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх у світлі судової реформи, євроінтеграції України, утвердження 

у кримінальному процесі України вектору на ефективне дотримання прав 

людини взагалі, і найбільш вразливої частини суспільства -  неповнолітніх, 

зокрема.

Вимогам щодо наукової новизни відповідає низка сформульованих 

автором положень, які винесені на захист. Зокрема, запропоновано авторське 

визначення судового розгляду кримінального провадження за участю 

неповнолітніх осіб; розроблено класифікацію міжнародних правових 

стандартів забезпечення прав неповнолітніх осіб у кримінальному
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провадженні за критерієм їх спрямованості щодо відповідних учасників 

кримінального провадження; аргументовано необхідність запровадження 

обов’язкової фіксації технічними засобами у кримінальному провадженні 

процесуальних дій за участю неповнолітніх осіб; доведено необхідність 

розширення змісту спеціалізації суддів із здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх; запропоновано рекомендації по 

удосконаленню процесуальної регламентації допиту неповнолітнього свідка 

та потерпілого у судовому провадженні, шляхом запровадження обов’язкової 

присутності законного представника, педагога чи психолога, а за 

необхідності -  лікаря при допиті усіх неповнолітніх свідків та потерпілих; 

обґрунтовано необхідність надання головуючим обов’язкового роз’яснення 

судового рішення неповнолітнім учасникам кримінального провадження, їх 

захисникам, представникам та законним представникам; доведено, що при 

обранні слідчим суддею, судом запобіжного заходу неповнолітньому 

підозрюваному, обвинуваченому, насамперед варто розглядати можливість 

передання його під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 

неповнолітніх, які виховуються у дитячій установі -  передання їх під нагляд 

адміністрації цієї установи тощо (с. 20-21 дисертації).

Наукові положення викладені несуперечливо з урахуванням ступеню 

їхньої новизни. Стиль їх викладення дозволяє усвідомити їхній зміст і новизну у 

порівнянні з раніше висловленими в науці кримінального процесу підходами 

щодо питань, які є предметом даного дослідження.

Практичне значення одержаних автором дисертації результатів 

полягає у тому, що вони використані за різними напрямами: у нормотворчій 

діяльності -  для удосконалення норм чинного кримінального процесуального 

законодавства України, якими регламентовано здійснення правосуддя у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у законотворчу роботу Комітету з 

питань правової політики та правосуддя ВР України № 04-29/15-4520 від
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19.11.2016 р.; акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

законотворчу роботу Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності ВР України № 04-18/12-2682 від 20.11.2016 р.); у 

правозастосовній діяльності -  пропозиції і рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджено в практичну діяльність судових органів (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження ВССУ з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 29.09. 2016 р.); у навчальному процесі та 

науково-дослідному процесі -  при викладанні навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми кримінального 

процесу України» та при підготовці підручників, посібників, методичних 

матеріалів і рекомендацій (акти впровадження результатів наукового 

дослідження у навчальний процес Донецького юридичного інституту МВС 

України від 14.09.2016 р.; у наукову роботу Донецького юридичного 

інституту МВС України від 13.09.2016 р.; Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 18.05. 2017 р.).

З урахуванням викладеного, офіційний опонент вважає, що положення, 

рекомендації та висновки, які містяться в дисертації, достатньою мірою 

аргументовані, науково обґрунтовані й достовірні, мають достатній ступінь 

наукової новизни, розв'язують ряд наукових і практичних завдань.

Зміст дисертації та її оформлення. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 272 сторінки, із них 

основний текст викладено на 191 сторінці, список використаних джерел (238 

найменувань) становить 20 сторінок та 4 додатки на 52 сторінках.

Варто відзначити вдалу архітектоніку роботи, яка дозволила автору 

комплексно дослідити заявлену проблематику та логічно побудувати 

дослідження, рухаючись у напрямі від аналізу питань загального характеру, 

що мають значення для характеристики всієї проблематики здійснення 

правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх, до
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з’ясування сутності конкретних питань, що виникають під час судового 

розгляду та перегляду судових рішень, ухвалених у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх.

Правильно побудований план дисертації дозволив її автору досить 

повно дослідити проблемні питання здійснення правосуддя у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх, виконати завдання і досягнути 

заявлену дисертантом мету дослідження, що полягає у вирішенні наукового 

завдання щодо розробки теоретичних, нормативних та практичних 

рекомендацій, спрямованих на удосконалення здійснення правосуддя у 

кримінальному провадження за участю неповнолітніх осіб (с. 17 дисертації).

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, окреслено 

ступінь її наукової розробки; висвітлено зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і 

методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено дані про їх апробацію, впровадження, 

публікації; означено структуру й обсяг роботи.

Розділ 1 «Загальні положення кримінального судочинства за 

участю неповнолітніх осіб» складається із трьох підрозділів. У підрозділі 

1.1. «Теоретико-правовий аналіз поняття та задач правосуддя у  

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб» здійснено огляд 

наукових підходів щодо розуміння та дефініціювання поняття правосуддя у 

кримінальному провадженні. Автором запропоновано дефініцію правосуддя 

у кримінальному провадженні, під яким розуміється судова діяльність, яка 

здійснюється судом у визначеній процесуальній формі, із застосуванням 

норм матеріального права та дотриманням усіх спеціальних процесуальних 

гарантій, шляхом розгляду кримінальних проваджень, а також винесення за 

результатами повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального 

провадження законного, обґрунтованого, вмотивованого та справедливого 

рішення із застосуванням або незастосуванням заходів кримінально-
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правового впливу (с. 27 дисертації), а також поняття правосуддя у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх (с. 31).

Виокремлено задачі правосуддя у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітніх осіб, до яких віднесено: дотримання усіх прав 

неповнолітніх осіб під час судових розглядів, з урахуванням збалансованості 

з правами інших зацікавлених учасників кримінального провадження; 

надання спеціального захисту усім неповнолітнім учасникам кримінального 

провадження; забезпечення пропорційності заходів впливу на неповнолітніх 

шляхом максимальної індивідуалізації процесу та підвищеної уваги до 

вивчення їх особистості; попередження вчинення злочинів неповнолітніми; 

ресоціалізація неповнолітніх, повернення їх до нормального життя у 

суспільстві (с. 35 дисертації).

У підрозділі 1.2 «Ґенезис та інституційні передумови правосуддя за 

участю неповнолітніх осіб (підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, 

свідка) у кримінальному провадженні» досліджено положення перших 

історичних згадок у сфері охорони державою прав неповнолітніх учасників 

кримінального провадження; здійснено аналіз першопричин законодавчого 

визначення та врегулювання питань процесуального статусу неповнолітніх 

учасників кримінального провадження у світі та на території сучасної 

України ; розкрито зміст положень правових пам’яток, якими 

регламентувався кримінальний процес, зокрема, щодо процесуального 

статусу неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених, потерпілих та свідків у 

кримінальному провадженні, на теренах України у різні історичні періоди з 

часів Київської Русі і до сьогодення (с. 36-50 дисертації).

У підрозділі 1.3.«Міжнародні правові стандарти забезпечення прав 

неповнолітніх осіб у  кримінальному пров» сформульовано авторську 

дефініцію міжнародних правових стандартів забезпечення прав 

неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні та розроблено їх 

класифікацію за критерієм спрямованості на відповідних учасників
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кримінального провадження (міжнародні правові стандарти загального 

спрямування, міжнародні правові стандарти спеціального спрямування, 

міжнародні стандарти у сфері попередження злочинності серед 

неповнолітніх) (с. 51-76 дисертації).

Розділ 2 «Судове провадження у першій інстанції за участю 

неповнолітніх осіб» складається із трьох підрозділів.

У підрозділі 2.1.«Забезпечення прав та законних інтересів 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого» проаналізовано 

особливості здійснення судового провадження щодо неповнолітніх. Автором 

обстоюється погляд про те, що здійснення кримінального судочинства щодо 

неповнолітніх повинно бути направлено, перш за все, не на покарання 

неповнолітньої особи, а на запобігання вчиненню нових злочинів 

неповнолітніми і сприяти виправленню таких осіб.

Висловлену автором пропозицію запровадження обов’язкової фіксації 

ходу та результатів слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх 

підозрюваних на відео- та аудіо носіях обгрунтовано тим, що це забезпечить 

сумлінне виконання обов’язків усіма учасниками процесуальної дії, 

забезпечить максимально повне і правильне відображення процедури 

проведення, отриманих результатів та дотримання прав неповнолітніх 

учасників кримінального провадження, а також дасть змогу судді, у разі 

виникнення такої необхідності під час судового провадження, дослідити 

звуко- чи відеозапис процесуальної дії, що значно полегшить процес оцінки 

доказів (с. 97-100 дисертації).

У підрозділі 2.2. «Неповнолітній потерпілий та його представник у  

кримінальному провадженні» розглядаються питання процесуального 

становища неповнолітнього потерпілого, його законного представника та 

представника у судовому провадженні (с. 100-122 дисертації).

Обґрунтовується необхідність надання особливого захисту, допомоги 

та підтримки неповнолітнім жертвам злочинів; доводиться необхідність
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запровадження обов’язкового представництва потерпілої особи, що не 

досягла вісімнадцяти років, представником, а саме особою, яка у 

кримінальному провадженні має право бути захисником-адвокатом; 

пропонується розширити перелік випадків, коли суд може прийняти рішення 

про розгляд кримінального провадження у закритому судовому засіданні, 

включивши до нього розгляд кримінального провадження, в якому 

потерпілим є неповнолітній; обґрунтовується доцільність розширення змісту 

спеціалізації суддів із здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх включивши сюди і кримінальні провадження, у яких беруть 

участь неповнолітні потерпілі.

У підрозділі 2.3. «Участь неповнолітнього свідка у  судовому 

провадженні» проаналізовано процесуальні особливості участі 

неповнолітнього свідка у кримінальному провадженні, зокрема, процедуру 

проведення допиту неповнолітніх свідків у судовому провадженні (с. 122-142 

дисертації).

Автором визначено правовий статус законного представника під час 

допиту неповнолітніх свідків, який, передусім, залучається до кримінального 

провадження для надання загальної психологічної та емоційної підтримки 

особі, що не досягла вісімнадцяти років; запропоновано у разі виявлення 

негативного впливу зі сторони законних представників на процес допиту 

неповнолітніх свідків здійснення цієї процесуальної дії з використанням 

спеціально обладнаного кабінету із застосуванням двостороннього дзеркала в 

поєднанні із можливістю здійснення дистанційного судового провадження.

Проаналізовано процесуальне становище педагога, психолога або 

лікаря, залучених під час допиту неповнолітніх свідків. Встановлено вимоги, 

яким повинні відповідати педагог, психолог та лікар, які можуть бути 

залучені для проведення допиту неповнолітніх свідків у судовому 

провадженні, та здійснено їх класифікацію за критерієм функціонального 

призначення. Запропоновано удосконалити процесуальну регламентацію
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проведення допиту неповнолітніх осіб (свідків та потерпілих) шляхом 

запровадження обов’язкової фіксації технічними засобами даної 

процесуальної дії.

Розділ 3 «Оскарження й перевірка судових рішень у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб» складається з 

двох підрозділів.

У підрозділі 3. 1.«Апеляційне та касаційне оскарження у  

кримінальному судочинстві України за участю неповнолітніх осіб» на основі 

аналізу норм кримінального процесуального законодавства та судової 

практики досліджено ефективність забезпечення права неповнолітніх на 

апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках -  на 

касаційне оскарження судового рішення, обґрунтовано деякі теоретичні 

положення та пропозиції щодо підвищення довіри до судової гілки влади та 

зменшення кількості оскаржень судових рішень у кримінальних 

провадженнях за участю неповнолітніх (с. 147-166 дисертації).

У підрозділі 3.2. «Розгляд Європейським судом з прав людини справ 

щодо неповнолітніх учасників у  кримінальному провадженні» проведено 

комплексний аналіз рішень ЄСПЛ щодо порушень прав неповнолітніх 

учасників під час здійснення судового провадження, з метою удосконалення 

процедури здійснення правосуддя національними судами.

Обґрунтовано необхідність удосконалення процедури обрання 

запобіжного заходу неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому 

шляхом регламентації у КПК України норми, що зобов’язувала б слідчого 

суддю, суд при обранні запобіжного заходу неповнолітнім підозрюваному, 

обвинуваченому, передусім, розглядати можливість передання їх під нагляд 

батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються у 

дитячій установі - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи (с. 166- 

182 дисертації).

Основний зміст вказаних розділів досить повно представлений у
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авторефераті.

Завершують основний текст роботи Висновки до дисертації, які 

відповідають висновкам у авторефераті.

Робота містить 4 додатки, серед яких: анкети опитування практичних 

працівників з питань, які стосуються предмета дисертаційної роботи; зведені 

таблиці опитування суддів, працівників прокуратури та адвокатів; 

розроблений автором дисертаційної роботи проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та ЗУ 

«Про судоустрій і статус суддів» (щодо удосконалення здійснення 

правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх); акти 

впровадження результатів дисертаційної роботи у законотворчу діяльність, 

практичну діяльність та у навчальний процес.

Список використаних джерел містить 238 найменування, що розмішені 

у алфавітному порядку.

Оформлення дисертації здійснено відповідно до Вимог, передбачених 

наказом Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017 р., а зміст 

автореферату є ідентичним основним положенням дисертаційної роботи.

Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях. 

Основні результати дисертаційної роботи знайшли відбиття у 20 наукових 

публікаціях автора, з них: 8 - у  фахових виданнях України, у тому числі 1 у 

співавторстві (60% авторського тексту), 3 - у  фахових виданнях іноземних 

країн, у тому числі 1 у співавторстві (60% авторського тексту), 9 - у  

збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях і круглих 

столах (з яких 2 -  за кордоном).

Зауваження. У межах наукової дискусії офіційний опонент вважає за 

необхідне звернути увагу автора на окремі положення роботи, які 

потребують додаткової аргументації та пояснень зі сторони дисертанта.

1. На с. 27 дисертації наведено авторську дефініцію правосуддя у 

кримінальному провадженні, під яким пропонується розуміти судову
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діяльність, яка здійснюється судом у визначеній процесуальній формі, із 

застосуванням норм матеріального права та дотриманням усіх спеціальних 

процесуальних гарантій, шляхом розгляду кримінальних проваджень, а 

також винесення за результатами повного та об’єктивного дослідження 

обставин кримінального провадження законного, обґрунтованого, 

вмотивованого та справедливого рішення із застосуванням або 

незастосуванням заходів кримінально-правового впливу.

Відповідно, правосуддя у кримінальному провадженні за участю 

неповнолітніх автором розуміється як судова діяльність, яка здійснюється 

судом у визначеній процесуальній формі, із застосуванням норм 

матеріального права та дотриманням усіх спеціальних процесуальних 

гарантій, шляхом розгляду кримінальних проваджень за участю

неповнолітніх осіб, а також винесення за результатами повного та 

об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження законного, 

обґрунтованого, вмотивованого та справедливого рішення із застосуванням 

або незастосуванням заходів кримінально-правового впливу (с 31).

У зв'язку з цим необхідно зазначити, що будь-яке поняття має 

включати лише сутнісні ознаки, які йому притаманні і які дозволяють 

виокремити його з-поміж інших споріднених понять. Наведені ж дефініції 

правосуддя в кримінальному провадженні в якості таких іманентних ознак 

включають положення, що далеко не завжди притаманні цьому різновиду 

правозастосовної діяльності, а ті, що навпаки йому притаманні, не враховані 

автором дисертаційної роботи. Перш ніж навести приклади таких положень, 

варто відзначити, що, як свідчить дослідження наукового доробку різних 

періодів розвитку юридичної науки, поняття правосуддя еволюціонує у 

зв’язку із зміною уявлень про призначення судової влади в правовій державі, 

значення прав і свобод людини, співвідношення публічних та приватних 

інтересів. У свій час Н. В. Сібільова цілком слушно зазначала, що аналіз 

існуючих визначень правосуддя дає змогу виокремити в них постійні
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(стабільні) і перемінні (динамічні) ознаки; до останніх належать ті, які 

відбивають панівні на той чи інший час у науці ідеологічні та правові 

доктрини. Останнім часом доктринальні підходи до визначення сутності та 

змісту правосуддя зазнали суттєвих змін порівняно з тими концепціями, які 

багато років вважалися загальноприйнятими. Зокрема, сьогодні навряд чи 

можливо заперечувати природно-правовий підхід до характеристики 

правосуддя, тобто розгляду в єдності діяльності суду по вирішенню 

кримінально-правових конфліктів, яка здійснюється у встановленій законом 

процесуальній формі та відповідає вимогам справедливості, а також її 

кінцевого результату -  захисту прав людини, інтересів суспільства і держави, 

який знаходить свій зовнішній вираз у рішенні суду. У зв’язку з цим, на 

погляд рецензента, у першому підрозділі дисертаційної роботи, 

присвяченому теоретико-правовому аналізу поняття та задач правосуддя у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб, дисертанту слід 

було б більше уваги приділити аналізу наукових напрацювань останніх років, 

зокрема, українських учених -  фахівців у галузі філософії, теорії права та 

кримінального процесу.

Повертаючись до сформульованих автором роботи дефініцій 

правосуддя, слід зазначити, що однією із таких сутнісних ознак правосуддя 

зазначено винесення судового рішення за результатами повного та 

об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Між тим, 

згідно до ч. З ст. 349 КПК України «суд має право, якщо проти цього не 

заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним 

дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються». Тож, 

законодавець передбачив диференційовану процедуру судового розгляду 

(скорочений судовий розгляд), яка, як свідчить судова практика, є достатньо 

затребуваною, і яка дозволяє ухвалити рішення суду без повного 

дослідження доказів. Проте, у таких випадках навряд чи можливо 

заперечувати характеристику правової природи діяльності суду як
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правосуддя. Питання такого ж порядку виникає і при затвердженні судом 

угоди і ухваленні на її підставі вироку.

2. На с. 39 дисертації автор виділяє задачі правосуддя у кримінальному 

провадженні за участю неповнолітніх осіб, до яких віднесено:

- дотримання усіх прав неповнолітніх осіб під час судових розглядів, з 

урахуванням збалансованості з правами інших зацікавлених учасників 

кримінального провадження;

- надання спеціального захисту усім неповнолітнім учасникам 

кримінального провадження;

- забезпечення пропорційності заходів впливу на неповнолітніх, 

шляхом максимальної індивідуалізації процесу та підвищеної уваги до 

вивчення їх особистості;

- попередження вчинення злочинів неповнолітніми;

- ресоціалізація неповнолітніх, повернення їх до нормального життя у 

суспільстві.

Якщо перші три зазначених положення в якості задач правосуддя 

необхідно підтримати (адже, як зазначається самим же автором роботи, під 

правосуддям розуміється діяльність винятково суду), то віднесення до цих 

задач попередження вчинення злочинів неповнолітніми та їх ресоціалізацію 

викликає певні сумніви, оскільки такі завдання не відповідають 

функціональному призначенню діяльності суду в кримінальному процесі.

Річ у тому, що згідно до Рекомендації N Кес (2003) 20 Комітету 

Міністрів Ради Європи державам-членам «Про нові підходи до злочинності 

серед неповнолітніх та про значення правосуддя у справах неповнолітніх» 

від 24 вересня 2003 р. під «системою правосуддя у справах неповнолітніх» 

розуміється формальна складова більш широкого підходу боротьби зі 

злочинністю неповнолітніх (на відміну від підходу, обраного автором 

дисертаційної роботи). Тому крім судів у вказаних Рекомендаціях до неї 

входять інші органи -  поліція, прокуратура, служба пробації тощо. У зв’язку
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з цим цілком логічно виглядають у цих Рекомендаціях такі завдання системи 

правосуддя як ресоціалізація та реінтеграція неповнолітніх, попередження 

вчинення злочинів неповнолітніми та ін.

3. На с. 81 -83 дисертації аналізується відповідність ч. 2 ст. 484 КПК 

України міжнародним стандартам з цього питання. Зокрема, ч. 2 ст. 484 

передбачає, що під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, в 

тому числі під час провадження щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, 

що беруть у ньому участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії в 

порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та 

відповідає його віковим та психологічним особливостям, роз’яснювати суть 

процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати його аргументи при 

прийнятті процесуальних рішень та вживати всіх інших заходів, спрямованих 

на уникнення негативного впливу на неповнолітнього. У зв’язку з цим автор 

вказує, що «Такий підхід цілком відповідає провадженню політики держави, 

спрямованої на створення ефективного та гуманістичного механізму 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх». Разом із тим, 

дисертант зазначає, що «законодавцем упущено одну деталь, яка з огляду на 

потребу виховання здорового покоління є досить важливою -  це прагнення 

досягнення позитивних змін в особистості та поведінці неповнолітнього, 

який цілком можливо оступився, скоївши злочин. У зв’язку з висловленим 

вбачаємо за необхідне доповнити ч. 2 ст. 484 КПК України наступним: “а 

також сприяти досягненню позитивних змін в особистості та поведінці 

неповнолітнього”.

На погляд оппонента, такий обов'язок не може бути покладено на всіх 

осіб, які здійснюють кримінальне провадження та беруть в ньому участь. 

Тому вказана пропозиція диссертанта потребує уточнення, з огляду на 

специфіку процесуальних функцій учасників кримінального провадження.
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4. На с. 90-93 дисертаційної роботи автором обгрунтовується 

необхідність призначення обов’язкової психолого-психіатричної експертизи 

в усіх кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх під час судового 

провадження, для вирішення питання про здатність неповнолітнього 

усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій і 

керувати ними, а також для встановлення рівня психічного розвитку та інших 

особливостей особистості з метою застосування належної правової 

процедури до неповнолітнього учасника кримінального провадження.

Необхідність впровадження такого порядку викликає певні сумніви з 

огляду на те, що визначення психічного стану підозрюваного, 

обвинуваченого і на даний час є підставою обов’язкового призначення 

експертизи (причому такий обов’язок передбачено для сторони 

обвинувачення), питання ж відповідності розвитку неповнолітнього його 

біологічному віку, психологічного стану неповнолітнього тощо складають 

предмет дослідження психолога, який має бути залучений до кримінального 

провадження за участю неповнолітніх.

5. Дисертація містить низку пропозицій, які заслуговують на підтримку і 

в достатній мірі науково обґрунтовані. Разом із тим, окремі з цих положень 

недостатньо враховують чинне законодавство. Зокрема, на с. ПО дисертації 

висловлюється пропозиція щодо встановлення для представника потерпілого 

такі ж вимог, як і до захисника, і передбачення обов’язкового представництва 

неповнолітнього потерпілого адвокатом. Останнє положення, з огляду на 

його правозахисний характер, заслуговує на підтримку, проте в частині 

можливості представництва потерпілого винятково адвокатом необхідно 

врахувати, що ч. 1 ст. 58 КПК України закріплює саме таке положення.

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що вказані зауваження мають 

дискусійний характер і не впливають на загальну позитивну оцінку 

рецензованої дисертаційної роботи, яка містить низку теоретичних положень,
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що відповідають вимогам наукової новизни і мають важливе доктринальне та 

прикладне значення.

Висновки:

1. Дисертація Крукевич Оксани Миколаївни «Здійснення правосуддя у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб» є завершеною 

самостійною кваліфікаційною науковою працею. У ній отримано нові 

науково обґрунтовані результати, що в своїй сукупності дозволяють 

вирішувати конкретне наукове завдання.

2. Дисертація відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 «Порядку

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 

30.12.2015 р. та №567 від 27.07.2016 р.).

3. Здобувач -  Крукевич Оксана Миколаївна -  після прилюдного

захисту дисертаційної роботи заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 

розшукова діяльність.

Офіційний опонент -
доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, 
зав. кафедри кримінального процесу 
та оперативно-розшукової діяльності

Підпис

О.Г. Шило
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