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офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента Назарова Івана 
Володимировича, на дисертацію Попова Георгія Володимировича на 
тему «Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і 

свобод дітей», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та

Актуальність теми дослідження. Захист прав і свобод дитини є 

одним із найважливіших в Україні, адже ставлення до дітей, рівень їхньої 

безпеки та захищеності у державі, стан їхнього всебічного розвитку є одним 

із показників цивілізованості та гуманності суспільства. Наша держава 

визнає, що діти є особливо уразливою групою з огляду на їх вік, психічний і 

фізичний розвиток, життєву недосвідченість, тому вони потребують 

спеціального постійного захисту та уваги держави. Незважаючи на значні 

зрушення, що відбулися у сфері охорони дитинства протягом останніх років, 

стає очевидним, що існуюча в Україні система захисту прав дітей не в змозі 

повною мірою забезпечити реалізацію їхніх прав і свобод.

В Україні ще не напрацьовано чіткого механізму забезпечення 

реалізації та контролю за виконанням норм сімейного законодавства, що 

стосуються виховання та захисту прав і свобод дитини. Щороку близько 8 

тисяч дітей залишаються без батьківського піклування, зокрема через 

складні життєві обставини, безвідповідальне ставлення батьків до виконання

адвокатура
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своїх обов’язків, вживання батьками алкоголю, наркотичних засобів, а також 

через їх жорстоке поводження з дитиною тощо.

Це зумовлює необхідність розширення та удосконалення механізмів 

реалізації державної політики щодо підтримки дітей. У цьому сенсі, 

актуальним на сьогодні та практично витребуваним є дисертаційне 

дослідження Г. В. Попова на тему «Прокуратура України у державному 

механізмі захисту прав і свобод дітей».

Також актуальність представленої дисертації посилюється і тим, що у 

процесі реформування прокуратури виникає нагальна потреба у ґрунтовних 

наукових дослідженнях ролі і місця органів прокуратури у різних сферах. 

Зокрема, не виключенням є й діяльність прокурора щодо захисту прав і 

свобод дітей, яка завжди була складовою роботи прокуратури, а з  2012 року 

фактично виокремлена у самостійний наскрізний напрямок за ознакою 

суб’єкта.

Значимість й актуальність дисертації визначається і тим, що дисертант 

запропонував:

-  по-перше, авторську концепцію удосконалення діяльності органів 

прокуратури України із захисту прав і свобод дітей;

-  по-друге, авторське визначення поняття захисту прокурором прав і 

свобод дітей, під яким розуміється комплексна діяльність органів 

прокуратури в межах їхньої компетенції з використанням наданих законом 

засобів, що починається з настанням юридичного факту (невиконання 

приписів законодавства, порушення вимог закону тощо) та здійснюється з 

метою забезпечення правопорядку й лише за умови недопущення підміни 

органів відомчого управління та контролю і невтручання у господарську 

діяльність, якщо вона не суперечить чинному законодавству;

-  по-третє, обґрунтування необхідності надання прокурору в сучасних 

умовах широкого кола повноважень за межами кримінальної юстиції з 

метою комплексного захисту прав і свобод осіб до 18 років, що є однією із 

додаткових гарантій забезпечення реалізації ст. З Конституції України, в якій
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визначено: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Тим самим доводиться комплексність представленої наукової розробки 

та аргументована авторська позиція дисертанта.

Слід позитивно відмітити структуру дисертаційного дослідження, в 

якому автором послідовно розкриваються загальнотеоретичні аспекти 

діяльності органів прокуратури із захисту прав і свобод дітей, практична 

проблематика діяльності прокурора у цій сфері у межах та поза межами 

кримінального провадження, особливості нагляду прокурора за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах щодо 

неповнолітніх, а також організація роботи органів прокуратури із захисту 

прав і свобод дітей.

Дисертаційне дослідження Г. В. Попова здійснювалось у рамках 

планових тем науково-дослідної роботи Національної академії прокуратури 

України. Також дисертаційне дослідження виконано відповідно до Закону 

України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 5 

березня 2009 року № 1065-УІ, Указу Президента України «Про Концепцію 

розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 24 травня 

2011 року № 597/2011.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації. Дослідницька робота 

проведена Г. В. Поповим, характеризується комплексним та системним 

підходом до предмету дослідження. Структурно дисертація складається із 

вступу, п’ятьох розділів, нерозривно пов’язаних між собою, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Структура повністю відповідає 

цілям і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі 

проблеми, визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у 

дисертації, підтверджується також критичним аналізом наявних 

літературних джерел юридичного, методологічного, філософського
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спрямувань з проблематики діяльності органів прокуратури у сфері захисту 

прав і свобод дітей.

Високий ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних 

наукових методів -  діалектичного, системного, структурно-функціонального, 

логіко-історичного, порівняльно-правового, статистичного. Все це дозволило 

дисертанту сформулювати ряд концептуальних наукових положень, 

висновків та рекомендацій.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації не викликає сумнівів. 

Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях автора. Цінним є те, що дисертація має практичну 

спрямованість. Практичне значення результатів дисертаційної роботи 

полягає в тому, що сформульовані Г. В. Поповим пропозиції та рекомендації 

впроваджено і використовуються у науковій сфері, правотворчості, 

правозастосуванні та навчальному процесі.

Заслуговує уваги і обґрунтування дисертантом ролі органів прокуратури 

нашої країни у державному механізмі захисту прав і свобод дітей, виходячи з 

низки ключових ознак, такий як комплектування кадрів органів прокуратури 

професійними юристами, безпосереднього обов’язку органів прокуратури 

здійснювати захист прав і свобод людини, повноважень прокурора звернення 

до суду у разі виявлення порушень тощо.

У дисертаційній розробці імпонує широке використання автором 

практики Європейського суду з прав людини. Тож цілком логічним та 

обґрунтованим висновком дисертації є доцільності вимоги щодо включення 

до навчальної програми спеціальної підготовки кандидатів на посади 

прокурорів, а також підвищення кваліфікації нинішніх працівників заняття 

стосовно опрацювання рішень ЄСПЛ, що стосуються захисту прав і свобод 

дітей. Також слушною пропозицією дисертанта є створення на офіційному
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веб-сайті Генеральної прокуратури України перекладів рішень Суду (або ж 

анотацій до них), постановлених на користь дітей (С. 175-176 та С. 332-341 

дисертації).

Цінним у науковій розробці є авторські пропозиції удосконалення 

процесуального законодавства, зокрема щодо передбачення у ньому 

обов’язкової участі прокурора при розгляді судами справ про усиновлення 

дітей іноземними громадянами, а у справах про позбавлення батьківських 

прав, відібрання дитини від батьків або від одного з них без позбавлення 

батьківських прав -  за позовами закладів, у яких дитина перебуває, органів 

опіки та піклування, а також самої дитини, або у разі, якщо цього потребує 

захист прав та інтересів дитини (С. 143 дисертації).

Приємно вражає всебічність правового аналізу досліджуваної 

проблематики, що надало можливість дисертанту не лише запропонувати 

спеціалізацію прокурорів для досягнення максимальної ефективності захисту 

прав і свобод дитини, а й акцентувати увагу на проблемі відсутності у 

чинному кримінальному процесуальному законодавстві України, а також 

Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відповідної 

спеціалізації захисника у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх 

(С. 170, С. 238 дисертації).

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Основні положення та висновки, що містяться у дисертації, 

достатньо повно та адекватно відображені у двадцяти трьох статтях, із яких 

вісімнадцять опубліковано у наукових фахових виданнях України з 

юридичних наук, п’ять -  у наукових періодичних виданнях інших держав, та 

вісімнадцяти тезах наукових повідомлень.

Тексту дисертації у повній мірі відповідає зміст автореферату.

Науковий аналіз представленої роботи дозволяє відзначити, що 

дисертаційне дослідження проведено на високому теоретичному рівні і 

заслуговує в цьому стані найвищої оцінки.
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Зауваження щодо змісту дисертації. У цілому високо оцінюючи зміст 

дисертаційного дослідження, слід звернути увагу на низку зауважень.

1. Одним із завдань дисертаційного дослідження автором 

визначається необхідність «дослідити етапи становлення діяльності 

органів прокуратури України із захисту прав і свобод дітей» (стор. 8). 

У подальшому можна побачити, що однією із складових емпіричної 

бази дослідження є статистичні й аналітичні матеріали, узагальнення 

практики діяльності органів прокуратури України із захисту прав і 

свобод дітей за 2013-2015 роки (стор. 10). Не зрозуміло чому лише за 

останні роки. Попередні етапи діяльності органів прокуратури 

України у відповідному напрямку, що досліджується у підрозділі 1.2. 

«Становлення діяльності органів прокуратури із захисту прав і 

свобод дітей», також бажано було охарактеризувати з використанням 

статистичних і аналітичних матеріалів.

2. У частині «уперше» наукової новизни дисертації автор зазначає, що 

«розроблено та обґрунтовано концепцію удосконалення діяльності 

органів прокуратури України із захисту прав і свобод дітей», про що 

більш детально йдеться у Розділі 1 дисертаційної роботи. Питання 

виникає до назви концепції -  «удосконалення діяльності...». Як би 

ми мали науково розроблену концепцію діяльності органів 

прокуратури у відповідній сфері, або закріплену на рівні 

законодавства (згадана у тексті Концепція розвитку кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схвалена Указом Президента 

України № 597/2011 не охоплює всіх питань, що є предметом 

дослідження даного дисертаційного дослідження), то дійсно, можна 

нові напрацювання у такій сфері називати концепцією 

удосконалення. А за їх відсутності, якщо на такому науковому рівні 

автором це розроблено, обґрунтовано і пропонується уперше, то 

краще мову вести про концепцію діяльності органів прокуратури 

України із захисту прав і свобод дітей.
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3. У частині «удосконалено» наукової новизни, а в подальшому у 

підрозділі 2.1 наводиться обґрунтування доцільності закріплення у 

Законі України «Про прокуратуру» повноваження здійснювати 

перевірки додержання і застосування законів, спрямованих на захист 

прав та свобод дітей за зверненнями певного кола суб’єктів, серед 

яких окремо виділяються депутати усіх рівнів. На мій погляд це 

зайве. Коли мова йде про порушення у сфері права, всі суб’єкти, 

яким відомо про них, мають однакові права звертатися до державних 

органів і вимагати їх усунення. І виділяти окремо серед них депутатів 

не має потреби.

4. У підрозділі 1.3. «Зарубіжний досвід діяльності прокуратури у сфері 

захисту прав і свобод дітей» автор аналізує межі повноважень 

прокуратур інших держав у відповідній сфері. При цьому 

здійснюється аналіз правової регламентації діяльності прокуратур як 

країн Європейського Союзу, так і інших, наприклад, Туреччини, 

Канади тощо. Своє завдання у межах дисертаційного дослідження 

підрозділ виконав, але було б доцільно саме у цьому підрозділі 

класифікувати держави світу або Європейського Союзу за обсягом 

повноважень у сфері захисту прав і свобод дітей і, відповідно, знайти 

місце України у такій класгіфікації.

5. У підрозділі 1.5. «Співвідношення діяльності органів прокуратури 

України та інших органів у сфері захисту прав і свобод дітей» одна із 

головних тез полягає у тому, що незважаючи на зміни у змісті і 

переліку конституційних функцій прокуратури, остання повинна у 

майбутньому продовжувати діяльність із повноцінного захисту прав і 

свобод дітей як у межах кримінальної юстиції, так і поза її межами 

(стор. 83, 88). Але зміни до Конституцій України не пропонуються. І 

як зберегти, та навіть удосконалити діяльність прокуратури у сфері 

захисту прав дітей за останньою редакцією Основного Закону не 

вказується. Так само зауваження має відношення і до підрозділу 2.2.
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«Представництво прокурором інтересів дітей у суді». Як забезпечити 

можливість здійснювати зазначене представництво з часом, коли 

законодавство буде приведено у відповідність до останньої редакції 

відповідної конституційної функції прокуратури?

6. У роботі трапляються повторення. Наприклад, двічі автором 

наводиться перелік органів, на які покладається обов’язок щодо 

соціального захисту і попередження правопорушень серед дітей 

відповідно до ст. 1 Закону України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей» (стор. 79, 130).

7. У розділі 4 дисертаційного дослідження «Нагляд за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах щодо 

неповнолітніх» автором на високому теоретичному рівні із аналізом 

практичних ситуацій розглядаються загальні засади та особливості 

захисту прокурором прав і свобод дітей при виконанні покарань, 

пов’язаних, або не пов’язаних із позбавленням волі. Але, так само, 

бажано було запропонувати відповідь на питання: як необхідно 

забезпечити подальшу участь прокуратури у реалізації зазначеного 

напрямку діяльності в умовах, коли Конституція України вже не 

визначає нагляд за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян як її функцію. Просте апелювання до Перехідних 

положень Конституції України є недостатнім.

Слід зазначити, що наведені зауваження мають дискусійний характер 

та не впливають на високий науково-теоретичний та методичний рівень 

проведеного дослідження

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 

запропонованих в роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні 

літературних джерел з проблематики дисертаційного дослідження. Автор
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сформулював свої висновки за результатами проведеного дослідження, які 

розв’язують конкретну науково-прикладну проблему, що має істотне 

значення для діяльності органів прокуратури. У цілому, дисертація Г. 

В. Попова є ґрунтовним, самостійним та завершеним науковим 

дослідженням, що присвячене важливим для вітчизняної юриспруденції 

теоретичним та прикладним проблемам функціонування прокуратури 

України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей.

Таким чином, підсумовуючи, слід зазначити, що дисертація на тему 

«Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей» 

є завершеною працею, в якій отримані нові науково виважені результати та 

висновки. Тому представлена робота цілком відповідає вимогам Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013, а її автор, Георгій 

Володимирович Попов, цілком заслуговує присудження йому наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; 

прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент: 
професор кафедри органі™ 
судових та правоохоронн
Національного юридичне 
імені Ярослава Мудрого 
доктор юридичних наук, І. В. Назаров
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Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.05 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК

офіційного опонента Сухоноса Віктора Володимировича на дисертацію  

Попова Георгія Володимировича на тему: «Прокуратура України у 

державному механізмі захисту прав і свобод дітей», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  

судоустрій; прокуратура; адвокатура

Розбудова в Україні незалежності порушує низку складних питань як 

теоретичного, так і практичного характеру, що пов’язані з змінними процесами 

у різних галузях конституційно-правового регулювання найважливіших 

суспільних відносин та розробленням основи для функціонування і розвитку 

інститутів держави, які покликані забезпечити стабільний поступ України до 

європейських та світових цінностей в галузі забезпечення прав та свобод 

людини.

Актуальність обраної теми сумнівів не викликає. Відомо, що Україна 

послідовно крок за кроком наближається до співдружності Європейських 

держав. Але в сучасних умовах першочергова увага повинна приділятися як 

найкращому забезпеченню інтересів майбутнього України тобто дітей. Тому 

Україна як держава -  учасниця Конвенції ООН про права дитини від 20 

листопада 1989 року зобов’язана забезпечити дитині всі форми захисту і 

піклування. Проте статистичні дані свідчать, що такого не сталося. Тільки за 

2015 рік майже на 16% збільшилася кількість дітей, потерпілих від злочинів та

інших правопорушень. У такій ситуації органам прокуратур
І ЙХІД.М8
і ВІД “ №  ' С>/ / 2 Е Т Р .

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імнні Тараса Шевченка

потрібно
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посилити вжиття дієвих заходів, спрямованих на відновлення порушених прав 

дітей у сфері захисту їх прав і свобод (в частині представництва їх інтересів, а 

також розгляд звернень із порушень їх прав), забезпечення прав неповнолітніх 

у кримінальному провадженні та при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах.

Слід зазначити, що окремі питання захисту прав і свобод дітей органами 

прокуратури були предметом наукового дослідження О. О. Грабовської,

І. І. Гірисяжнюка, В.А. Мозгової, В.О. Остапець, О.О. Храпенко тощо, проте на 

рівні докторського дослідження зазначена тема не розроблялася. І тільки 

Г. В. Попов вибудував авторську концепцію удосконалення діяльності органів 

прокуратури України із захисту прав і свобод дітей, метою якої є 

запровадження в Україні комплексного захисту органами прокуратури прав і 

свобод дітей як в межах, так і за межами кримінальної юстиції, а також 

удосконалення організації роботи прокуратури у зазначеній сфері. Тому 

беззаперечно ця фундаментальна наукова праця відіграє важливу роль у 

забезпеченні прав і свобод дітей.

Про її актуальність свідчить також і зв'язок дисертаційної роботи із 

загальнонаціональними програмами. Теоретичні та практичні питання теми 

дисертації досліджувалися у межах Закону України «Про Загальнодержавну 

програму «Національний план дій Щодо реалізації Конвенції 0 0 Н  про права 

дитини» на період до 2016 року» від 5 березня 2009 року №  1065-VI, Указу 

Президента України «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні» від 24 травня 2011 року №  597/2011, Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2011-2015 роки, що затверджені 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 

24 вересня 2010 року №  14-10.

З цих міркувань є всі підстави вважати, що обрана тема дисертаційного 

дослідження має пріоритетний і комплексний характер, важливе теоретичне та 

прикладне значення, а отже, і високий рівень актуальності.
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Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх достовірність.

Дисертаційне дослідження Г.В. Попова характеризується системним підходом 

до предмета дослідження. Робота композиційно складається із вступу, п ’яти 

розділів, що містять двадцять два підрозділи, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Структура повністю відповідає цілям і задачам 

дослідження, дає змогу послідовно розглянути всі проблеми, визначені 

автором.

Обгрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується використаним автором широким колом вітчизняних та 

зарубіжних наукових джерел та законодавчих актів (330 найменувань); 

переконливою емпіричною базою дослідження (статистичні й аналітичні 

матеріали, узагальнення практики діяльності органів прокуратури України із 

захисту прав і свобод дітей за 2013-2015 рр., акти прокурорського реагування 

на порушення, виявлені у досліджуваній сфері, матеріали судової практики, 

результати анкетування 320 працівників прокуратури).

При цьому слід зазначити, що наукові джерела використано переважно 

критично -  з глибоким аналізом, полемікою та аргументацією власного підходу 

до тих чи інших положень, висновків та пропозицій їх авторів.

Автором критично досліджено не лише вітчизняне, а й зарубіжне 

законодавство таких розвинених європейських країн, як Англія, Італія, 

Нідерланди, Польща, Федеративна Республіка Німеччина, Франція, Швеція, а 

також Канади та Турецької республіки. Вміле використання широкого спектру 

методів наукового пошуку таких, як діалектичний, індуктивний, дедуктивний, 

аналізу, синтезу, моделювання, історичний, соціологічний, компаративістський, 

позитивно вплинуло на обґрунтованість та переконливість сформульованих 

автором наукових положень та висновків.

Отже, виходячи з наведеного, дисертант показав високий теоретичний 

рівень викладу матеріалу, логіку дослідження, вміння застосовувати 

різноманітні методи наукового пізнання, аналізувати законодавчі та інші
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нормативно-правові акти, коректно полемізувати з іншими науковцями, 

формулювати й обґрунтовувати власну точку зору.

Новизна одержаних результатів полягає насамперед у тому, що 

дисертація є практично першим комплексним і системним дослідженням 

теоретичних і практичних засад щодо захисту органами прокуратури прав і 

свобод дітей в Україні. Немало новітніх положень та висновків, 

сформульованих і обґрунтованих в дисертації та опублікованих у працях її 

автора, одержали визнання у широкої юридичної громадськості. Результати 

дослідження апробовані на наукових та науково-практичних конференціях й 

одержали схвалення як науковців, так і правозастосовників.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Дисертантом виконано 

вимоги, що ставляться МОН до такого виду наукових робіт щодо 

обґрунтування актуальності теми дослідження та його методів у вступі, 

правильно визначено мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження. Ним 

сформульовані основні наукові положення, які характеризуються науковою 

новизною або її елементами та виносяться на захист, висловлене бачення щодо 

впровадження результатів дослідження та надана характеристика їх апробації.

Перший розділ дисертації складається з шести підрозділів і присвячений 

загальнотеоретичним аспектам діяльності органів прокуратури із захисту прав і 

свобод дітей. Насамперед дисертант вивчає методологічні засади дослідження 

ролі та місця прокуратури у державному механізмі захисту прав і свобод дітей. 

При цьому він ґрунтовно аналізує методи наукового пізнання, що дозволять 

поглиблено опрацювати проблематику представленої роботи, комплексно 

дослідити місце та роль прокуратури України у державному механізмі захисту 

прав і свобод дітей. Автором абсолютно вірно визначено методи, які доцільно 

використовувати під час дослідження обраної теми. При цьому автор слушно 

зазначає, що «окремі аспекти діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо захисту прав і свобод вказаної категорії осіб 

неодноразово ставали предметом наукових досліджень, проте співвідношення 

діяльності прокуратури в контексті захисту прав та інтересів дітей з діяльністю
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інших державних інституцій не знайшла свого поглибленого наукового 

опрацювання» (с. 76).

Тому, вважаю, що на підставі вивчення національного законодавства з 

питань функціонування органів, які здійснюють захист прав і свобод дітей, 

автором логічно запропоновано розробку та впровадження Концепції 

удосконалення діяльності органів прокуратури із захисту прав і свобод дітей, 

реалізація якої забезпечить: створення в органах прокуратури України 

повноцінної системи захисту прав і свобод дітей як у межах, так і поза межами 

кримінальної юстиції; удосконалення організації роботи органів прокуратури у 

цій сфері; посилення ефективності реалізації вимог Конвенції ООН про права 

дитини 1989 року щодо вжиття державою всіх необхідних законодавчих, 

адміністративних та інших заходів для здійснення прав, визначених у 

Конвенції, а також вимог Конституції України щодо охорони с ім ’ї, дитинства, 

материнства і батьківства (с. 83). Крім цього, дисертантом вірно підкреслено 

особливу роль органів прокуратури нашої країни у державному механізмі 

захисту прав і свобод дітей та наведено аргументи на підтвердження цього 

(с. 83-89).

Другий розділ дисертації присвячений проблематиці захисту 

прокурором прав і свобод дітей за межами кримінального провадження. У 

першому підрозділі дисертант досліджує досудові повноваження прокурора із 

захисту прав і свобод дітей. На підставі вивчення наукових позицій вчених, 

нормативних джерел та емпіричної бази Попов Г.В. доходить висновку, що 

функція нагляду за додержанням і застосуванням законів в контексті захисту 

прав і свобод дітей повинна бути збережена (с. 100-105). Разом з цим, автор 

слушно звертає увагу на те, що «у випадку збереження вказаної функції свого 

чіткого визначення потребують випадки втручання прокурора у 

правовідносини між суб’єктами права» та пропонує внести до Закону України 

«Про прокуратуру» положення про те, що перевірка додержання та 

застосування законів, спрямованих на захист прав і свобод дітей, проводиться 

за зверненнями фізичних та юридичних осіб, за зверненнями та запитами
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депутатів усіх рівнів про порушення законності, що вимагають прокурорського 

реагування, а за наявності обґрунтованих приводів -  також з власної ініціативи 

прокурора.

Ілюстративним є наведення дисертантом статистичних відомостей щодо 

роботи прокурора у сфері захисту прав і свобод дітей у 2013-2015 роках на 

таких напрямках, як додержання житлових та трудових прав, соціальний 

захист, права на оздоровлення та відпочинок, охорона життя та здоров’я, а 

також захист інтересів держави стосовно незаконного витрачання бюджетних 

коштів, виділених на утримання закладів охорони здоров’я, користування і 

розпорядження їх майном, земельними ділянками тощо.

У третьому розділі дисертації висвітлено особливості захисту 

прокурором прав і свобод дітей у межах кримінального провадження. Де 

дослідник слушно зазначає, що «на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства важливим складовим елементом забезпечення додержання прав і 

свобод неповнолітніх, які потрапили у конфлікт з законом є діяльність 

прокурорів... та особливої уваги потребує забезпечення прав дитини, яка 

потрапила у конфлікт із законом» (с. 167).

Також слушною та цілком логічною вбачається пропозиція дисертанта 

щодо заміни у п.п. 2, 3, 5 ч. 2 ст. 105 КК України слова «неповнолітнього» на 

«дитини» (с. 215).

Четвертий розділ дисертації присвячений дослідженню актуальних 

питань нагляду прокурора за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах щодо неповнолітніх.

У п’ятому розділі дисертації, який складається з п’яти підрозділів, 

досліджуються теоретичні та практичні аспекти організації роботи органів 

прокуратури із захисту прав і свобод дітей, в тому числі і на міжнародному 

рівні.

Таким чином, аналіз змісту дисертації дає підставу для висновку, що 

дисертант своїм дослідженням сформував новітнє наукове вчення (концепцію)
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щодо визначення прокуратури України в державному механізмі захисту прав і 

свобод дітей, яке має вагоме теоретичне та прикладне значення.

Тексту дисертації в повній мірі відповідає зміст автореферату, який є 

ідентичним з основними положеннями, які викладені в дисертації. Потрібно 

відмітити, що і дисертація, і автореферат оформлені відповідно до вимог ДАК 

України.

Теоретична та практична значимість одержаних результатів полягає 

в тому, що висновки дослідження і сформульовані на їх підставі пропозиції 

впроваджено і може бути використано у науковій сфері -  для подальшого 

наукового опрацювання проблем захисту прокурором прав і свобод дітей; 

правотворчості -  при удосконаленні законодавства та розробці відомчих 

нормативних актів; правозастосуванні -  практичній діяльності органів 

прокуратури України; навчальному процесі -  при підготовці та проведенні 

лекційних, семінарських і практичних занять зі студентами та слухачами 

Національної академії прокуратури України у процесі викладання таких 

навчальних дисциплін: «Прокурорська діяльність у сфері захисту прав і свобод 

дітей», «Підтримання прокурором державного обвинувачення», 

«Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у суді», 

«Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням», «Прокурорський 

нагляд за додержанням законів при" виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях». Зазначене підтверджується відповідними довідками та актами. 

Результати дослідження пройшли належну апробацію, оскільки його основні 

положення відображено у монографії, двадцяти трьох наукових статтях, із яких 

вісімнадцять опубліковано у наукових фахових виданнях України з юридичних 

наук, п ’ять -  у наукових періодичних виданнях інших держав, та вісімнадцяти 

тезах наукових повідомлень.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації

Високо оцінюючи дисертаційне дослідження, слід відзначити, що воно 

містить положення та висновки, які мають дискусійний характер чи вимагають
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додаткового обґрунтування, яке сподіваємось почути під час його захисту. 

Серед них доцільно відзначити наступні:

1. Під час дослідження зарубіжного досвіду діяльності прокуратури у 

сфері захисту прав і свобод дітей (підрозділ 1.3) дисертант окреслив 

особливості законодавства у цій сфері у розвинених європейських країнах та 

Канаді. Проте, необхідно було також дослідити особливості діяльності органів 

прокуратури в сфері захисту прав і свобод дітей у країнах колишнього СРСР, 

оскільки, незважаючи на активні інтеграційні процеси до європейського 

співтовариства, правова система України є наближеною до правових систем 

зазначених країн, та врахування їх позитивного досвіду також важливо для 

розробки нової концепції діяльності органів прокуратури у сфері захисту прав і 

свобод дітей в Україні та вдосконалення чинного законодавства.

2. На сторінках 130-132 дисертант піднімає вельми актуальне питання 

стосовно визначення підстав представництва прокурором прав і свобод дітей у 

суді. При цьому він детально аналізує чинне законодавство України та Закон 

України «Про прокуратуру» 1991 року, а також звертається до окремих 

доктринальних положень, та доходить висновку, що «прокурор незалежно від 

того, чи є у дитини законні представники, чи немає, може звертатися до суду за 

захистом її прав». Але, також зазначає, що все ж таки прокурор не повинен 

«підміняти (дублювати) органи' державної влади, органи місцевого 

самоврядування, фізичних та юридичних осіб, судових представників, 

основним обов’язком яких у відповідному судочинстві є надання правової 

допомоги сторонам». Хотілося б під час публічного захисту почути конкретну 

власну позицію автора щодо підстав представництва прокурором прав і свобод 

неповнолітніх в суді.

3. У підрозділі 3.2 дисертаційного дослідження «Підтримання 

публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх» 

автор слушно звертає увагу на законодавчі зміни, які полягають у 

трансформуванні функції підтримання державного обвинувачення у функцію 

підтримання публічного обвинувачення. Автор звертається до наукових
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підходів до поняття «підтримання державного обвинувачення», проте не 

наводить власного бачення нової дефініції.

4. У підрозділі дисертації 4.1 «Загальні засади діяльності прокурора з

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах» дисертанту необхідно було звернутися до положень Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя» від 

02.06.2016 року № 1401-УІІІ щодо функцій прокуратури, та дослідити

співвідношення положень ст. 131-1 Конституції та ст.ст. 2, 26 Закону України 

«Про прокуратуру» щодо такої функції прокурора, як нагляд за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян.

5. У підрозділі 5.1 дисертант звертається до поняття «організація роботи 

прокурора» та наводить власне визначення «організація роботи прокурора із 

захисту прав і свобод дітей», а також доктринальні погляди щодо елементів 

організації роботи прокурора (с. 298-303). Натомість, не зазначає про власне 

бачення елементів організації роботи прокурора із захисту прав і свобод дітей.

Викладені зауваження стосуються переважно дискусійних питань, або 

окремих недостатньо аргументованих та чітких положень, що в цілому не 

нівелює здобутків автора, а необхідні аргументи можуть бути висловлені у його 

виступі під час публічного захисту дисертації. Крім того, наявність у дисертації 

вказаних дискусійних положень додатково підтверджує відсутність 

домінуючих наукових поглядів і підходів до окресленої проблематики.

Таким чином, за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованості, 

науковою та практичною значущістю здобутих результатів, а також за змістом, 

кількістю, обсягом публікацій дисертація Попова Георгія Володимировича на 

тему: «Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод 

дітей», подана на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура відповідає 

вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою
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Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №  567, а її автор Попов 

Георгій Володимирович на основі публічного захисту заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 

судоустрій; прокуратура та адвокатура.

10

Офіційний опонент: 

доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінально-правових  

дисциплін та судочинства 

Навчально-наукового інституту права /  

Сумського державного університету
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СУ °

г є/"'1 —

В. В. Сухонос

від
ЬХі,

Відділ діловодства та архіву 
; Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка ____
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.05 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64

В І Д Г У К  
офіційного опонента 

на дисертацію Попова Георгія Володимировича 
на тему «Прокуратура України у державному механізмі захисту

прав і свобод дітей»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або 

соціального походження, майнового стану, стану здоров’я та народження дітей 

і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають 

рівні права і свободи, визначені законодавством України.

Завданням держави у сфері захисту прав і свобод дітей є розширення 

соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, 

культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і 

правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в 

Україні.

На сучасному етапі в Україні створено низку державних інституцій, які 

опікуються проблемами у сфері охорони дитинства. Окреме місце серед них 

займають органи прокуратури, наділені доволі широким колом повноважень у 

сфері захисту прав дітей. Разом з тим, враховуючи інтеграційні прагнення 

України, виникає потреба у розробці нової концепції, спрямованої на 

вдосконалення діяльності роботи органів прокуратури з метою забезпечення 

ефективного виконання поставлених перед нею завдань щодо захисту прав і 

свобод дітей, у якій було б чітко визначено її місце та функції.

Вимоги, які ставляться нормативними і методичними документами щодо 

оцінки дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів, насамперед

Відділ д іл о в о д с тв а  та  а р х ів у  
К и їв с ь к о го  н а ц іо н а л ь н о го  у н ів е р с и т е т у
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стосуються визначення їх актуальності. Із урахуванням зазначеного вище, 

вважаємо, що тема рецензованого докторського дослідження є насправді 

актуальною.

Про актуальність обраної теми дослідження говорить також її зв’язок з 

науковими програмами, планами. Роботу виконано відповідно до Закону 

України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 5 

березня 2009 року № 1065-УІ, Указу Президента України «Про Концепцію 

розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 24 травня 

2011 року № 597/2011, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2011-2015 роки, затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 24 вересня 2010 року № 14-10, та плану 

наукової роботи Національної академії прокуратури України.

На цих підставах заслуговує схвалення визначення Г.В. Поповим метою 

його дисертаційного дослідження комплексне наукове опрацювання актуальних 

теоретичних та прикладних проблем функціонування прокуратури України у 

державному механізмі захисту прав і свобод дітей та формулювання на цій 

основі комплексу пропозицій, спрямованих на вдосконалення діяльності 

органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей (с.8).

В цьому контексті цілком виправданими є задачі, які дисертант поставив 

для досягнення вказаної мети: дослідити етапи становлення діяльності органів 

прокуратури України із захисту прав і свобод дітей; надати загальну 

характеристику зарубіжному досвіду захисту прав і свобод дітей прокуратурою 

та іншими державними органами; з’ясувати зміст діяльності органів 

прокуратури України у співвідношенні з іншими державними органами у сфері 

захисту прав і свобод дітей; аргументувати позицію про необхідність 

комплексного підходу при здійсненні захисту прав і свобод малолітніх та 

неповнолітніх дітей органами прокуратури за межами кримінального 

провадження; визначити особливості реалізації прокурором повноважень у 

межах кримінального провадження, а також відшукати шляхи оптимізації їх 

використання; дослідити проблеми захисту прокурором прав і свобод дітей при
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виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях щодо них; 

запропонувати напрями оптимізації організації роботи прокуратури із 

виявлення порушень прав і свобод дітей та реагування на них; розробити 

концепцію удосконалення діяльності органів прокуратури із захисту прав і 

свобод дітей.

Відповідно до поставлених задач дисертаційної роботи об’єкт та предмет 

дослідження визначені правильно.

Обґрунтування наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться в дисертації. Сформульовані в дисертації та публікаціях дисертанта 

(монографії, наукових статтях, тезах наукових доповідей) наукові положення, 

висновки, рекомендації в цілому є обґрунтованими і переконливими. їх 

теоретичний фундамент становлять наукові положення, сформульовані 

вченими у галузі філософії, соціології, теорії права і держави, загальної і 

прикладної психології та етики, прокуратури та інших галузей знань, причому 

не лише вітчизняних авторів, але й зарубіжних. Вони ґрунтуються на чинному 

вітчизняному і зарубіжному законодавстві (останнє використовується для 

порівняння), міжнародних актах, на певній емпіричній основі (статистичні й 

аналітичні матеріали, узагальнення практики діяльності органів прокуратури 

України із захисту прав і свобод дітей (за 2013-2015 роки), акти 

прокурорського реагування на порушення, виявлені у досліджуваній сфері, 

матеріали судової практики, а також результати анкетування 320 працівників 

прокуратури, які мають досвід роботи у сфері захисту прав і свобод дітей). Про 

діапазон вивчення дисертантом наукових підходів до питань актуальних 

теоретичних та прикладних проблем функціонування прокуратури України у 

державному механізмі захисту прав і свобод дітей говорить і список 

використаних джерел, що нараховує 330 позицій.

Достовірність наукових положень, висновків, рекомендацій, що 

виносяться на захист. Про достовірність наукових положень та висновків, що 

з них випливають, говорить глибока і всебічна їх аргументація даними, 

одержаними дисертантом не лише з правових наук, а й з фундаментальних 

наук: філософії, соціології, загальної і прикладної психології, теорії управління
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тощо; положеннями міжнародних правових актів, судовою практикою 

Європейського суду з прав людини, статистичними даними та узагальненнями 

соціологічних досліджень, широким спектром методів пізнання, що були 

використані в ході дослідження (с.9-10). В комплексі ці дані забезпечують 

достовірність одержаних результатів: наукових положень, висновків,

рекомендацій, сформульованих моделей правових норм, прийняття й реалізація 

яких змогла б істотно вплинути на розвиток та функціонування прокуратури 

України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей.

Окрему увагу слід звернути на апробацію результатів дисертаційного 

дослідження, які доповідались та обговорювались на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях (с.14). Положення, які 

містяться в дисертації, повно і всебічно викладені в одній монографії, 

підрозділі у колективній монографії, підрозділах у двох науково-практичних 

посібниках, параграфі у науково-практичному посібнику, двадцяти трьох 

статтях, із яких вісімнадцять опубліковано у наукових фахових виданнях 

України з юридичних наук, п’ять -  у наукових періодичних виданнях інших 

держав, та вісімнадцяти тезах наукових повідомлень (с. 15).

Публікації Г.В. Попова за темою дисертації та автореферат 

відображають зміст основних положень дисертаційного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів обумовлюється насамперед 

тим, що дисертант в цілому вирішив наукову проблему, сформулювавши 

комплекс пропозицій, спрямованих на удосконалення діяльності органів 

прокуратури України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей.

Дисертантом, на підставі аналізу історичних документів і доктринальних 

джерел, запропоновано авторський підхід до періодизації процесу становлення 

захисту прав та свобод дітей прокурором. Так, автор виділяє 5 етапів процесу 

становлення захисту прав та свобод дітей прокурором, а саме: 1) перший етап 

(середина XVII століття) -  закладення першооснов особливого ставлення до 

неповнолітніх у межах кримінального судочинства; 2) другий етап 

(розпочинається з Судової реформи 1864 року і триває до 1917 року та 

формування Радянської держави) -  розвиток особливого правового
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регулювання прав неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом; 3) третій 

етап (триває до 1991 року) -  розвиток правового регулювання захисту прав і 

свобод дітей, пов’язаний із радянською історією України; 4) четвертий етап 

(розпочинається з 1991 року) -  закладення першооснов правового регулювання 

захисту прав і свобод дітей незалежної України; 5) п’ятий етап (початок етапу 

пов’язаний зі схваленням Президентом України Концепції розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні від 24 травня 2011 року) -  

зближення законодавства України і європейського співтовариства, поступове 

закріплення у національному законодавстві та відомчій нормативній базі основ 

ювенальної юстиції (с.56).

Автором пропонується власне визначення поняття захисту прокурором 

прав і свобод дітей, під яким він розуміє комплексну діяльність органів 

прокуратури в межах їхньої компетенції з використанням наданих законом 

засобів, що починається з настанням юридичного факту (невиконання приписів 

законодавства, порушення вимог закону тощо) та здійснюється з метою 

забезпечення правопорядку й лише за умови недопущення підміни органів 

відомчого управління та контролю і невтручання у господарську діяльність, 

якщо вона не суперечить чинному законодавству (с.97).

Г.В. Поповим надано комплексну аргументацію особливого місця органів 

прокуратури у державному механізмі захисту прав і свобод дітей, що 

обґрунтовується такими характерними ознаками: Укомплектування кадрів 

органів прокуратури професійними юристами; 2) прокуратура безпосередньо 

зобов’язана здійснювати захист прав і свобод людини; 3) прокурор наділений 

повноваженнями виявлення правопорушень і реагування на них; 4) прокурору 

надані повноваження звернення до суду у разі виявлення порушень; 5) в 

органах прокуратури концентрується інформація про стан законності; 

6) прокурор має координаційні повноваження; 7) органи прокуратури мають 

відомче наукове та методичне забезпечення діяльності. При чому даний перелік 

у жодному випадку не потрібно вважати вичерпним. Що ж стосується значення 

діяльності органів прокуратури у сфері захисту прав і свобод дітей, то автор 

зауважує, що така діяльність має комплексний надвідомчий характер і
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здійснюється лише у межах дії правового поля, маючи на меті забезпечення 

реалізації прав і свобод дітей, гарантованих їм Конституцією України, 

міжнародними документами, законами України й підзаконними нормативно- 

правовими актами (с.84-89).

Дисертант слушно звертає увагу на проблеми застосування угод про 

примирення і про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх. Так, прокурори обов’язково повинні роз’яснювати 

неповнолітнім підозрюваним, а також їх законним представникам їхнє право на 

укладання угоди про примирення, з’ясовувати питання про відсутність у будь- 

якій формі примусу до укладання угод, усвідомлення ними передбачених 

законом наслідків таких дій, зокрема обов’язкового відшкодування 

матеріальної шкоди, обмеження прав на оскарження вироку суду (с. 187-189).

У роботі Г.В. Попов пропонує перед призначенням на посаду прокурорів, 

які здійснюватимуть захист прав і свобод дітей, проводити дворівневу систему 

оцінки знань і навиків. Перший етап полягає у тестуванні на знання 

законодавства, спрямованого на захист прав і свобод дітей, вирішення 

практичних завдань (змодельована ситуація у сфері кримінального судочинства 

за участю дитини та за межами кримінальної процесуальної сфери), а також на 

наявність знань з ювенальної психології. Другий етап необхідно проводити у 

формі співбесіди за обов’язковою участю представників ювенальних 

підрозділів. За результатами відбору пропонується проведення навчання у 

Національній академії прокуратурі України протягом одного місяця за 

функціональними напрямами діяльності органів прокуратури України і лише 

після успішного складання кваліфікаційного іспиту призначати прокурорів, які 

здійснюватимуть захист прав і свобод осіб до 18 років (с.318-319).

У даному дисертаційному дослідженні автор виділяє власні критерії 

внутрішньої оцінки ефективності захисту прав і свобод дітей прокуратурою, що 

передбачають три елементи: рівень професійності прокурора; рівень

відновлення порушених прав дитини; наявність (відсутність) оскарження дій, а 

також рішень, прийнятих компетентними органами за ініціативою прокурора, 

та задоволення вимог скаржника (с.348).
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Також, заслуговує на увагу розроблена Г.В. Поповим концепція 

удосконалення діяльності органів прокуратури України із захисту прав і свобод 

дітей, метою якої є запровадження в Україні комплексного захисту органами 

прокуратури прав і свобод дітей як у межах, так і поза межами кримінальної 

юстиції, а також удосконалення організації роботи прокуратури у цій сфері. 

Реалізація вказаної Концепції дасть можливість забезпечити: створення в 

органах прокуратури України повноцінної системи захисту прав і свобод дітей 

як у межах, так і поза межами кримінальної юстиції; удосконалення організації 

роботи органів прокуратури у цій сфері; посилення ефективності реалізації 

вимог Конвенції ООН про права дитини 1989 року щодо вжиття державою всіх 

необхідних законодавчих, адміністративних та інших заходів для здійснення 

прав, визначених у Конвенції, а також вимог Конституції України щодо 

охорони сім’ї, дитинства, материнства і батьківства (с.83; Додаток В).

Це основні, але далеко не всі наукові положення розробленої дисертантом 

концепції реформування та розвитку прокуратури України. Немало з них 

удосконалюють та надають подальшого розвитку вченню про прокуратуру, але 

не має необхідності на них зупинятися, оскільки вже перелічених вище 

положень достатньо для характеристики дослідження як оригінального.

Структурно дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

що містять двадцять два підрозділи, висновків, а також списку використаних 

джерел і додатків. Аналіз запропонованої дисертантом структури його 

дослідження (визначення й співвідношення змісту, вступу, розділів та їх 

підрозділів, висновків) дозволяє відмітити її внутрішню єдність та 

спрямованість на логічне послідовне розкриття обраної для дослідження 

проблематики на теоретичному, нормативному та правозастосовному рівнях.

Перший розділ дисертації «Загальнотеоретичні аспекти діяльності 

органів прокуратури із захисту прав і свобод дітей» складається з шести 

підрозділів, у яких висвітлено методологічні засади дослідження ролі та місця 

прокуратури у державному механізмі захисту прав і свобод дітей, досліджено 

становлення діяльності органів прокуратури із захисту прав і свобод дітей, 

зарубіжний досвід та правову основу такої діяльності. Окремо розкрито
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співвідношення діяльності органів прокуратури України й інших органів у цій 

сфері, а також запропоновано авторське визначення поняття «захист 

прокурором прав і свобод дітей».

За результатами проведеного аналізу матеріалів про діяльність та місце 

прокуратур зарубіжних країн (Англії, Королівства Нідерландів, Італійської 

Республіки, Республіки Польща, Французької Республіки) у державному 

механізмі захисту прав і свобод дитини автор доходить висновку про те, що 

органи прокуратури в цих країнах наділені широким колом повноважень як у 

межах дії кримінальних процесуальних норм, так і поза їх межами (с.56-68).

У роботі автор відмічає, що в умовах інтеграції України в європейське 

співтовариство необхідно якомога повніше враховувати положення 

міжнародних правових документів при розробці законодавства. Водночас 

зближення національних і європейських правових актів має відбуватися з 

обов’язковим урахуванням інтересів нашої країни та найкращим забезпеченням 

прав і свобод дітей. Ефективна ж діяльність прокуратури щодо захисту прав та 

свобод малолітніх і неповнолітніх можлива тільки при комплексному підході, 

тобто з використанням широкого кола повноважень як у сфері кримінальної 

юстиції, так і поза її межами, (с.99).

Другий розділ дисертації «Захист прокурором прав і свобод дітей за 

межами кримінального провадження» складається з чотирьох підрозділів і 

присвячений дослідженню досудових повноважень прокурора із захисту прав і 

свобод дітей, представництву їхніх інтересів у суді, проблем захисту прав і 

свобод дітей при застосуванні до них заходів адміністративного примусу, а 

також актуальним питанням захисту цієї категорії осіб у сучасних умовах.

Дисертантом аргументується позиція про доцільність надання прокурору 

повноважень щодо перевірки додержання законів, спрямованих на запобігання 

насильству в сім’ї, поза межами кримінального провадження та до погодження 

захисного припису з метою оцінки відповідності дій органів і установ вимогам 

закону, що сприятиме посиленню ефективності захисту прав, свобод та 

інтересів дітей (с. 128-129).
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Заслуговує на увагу висновок автора стосовно того, що діяльність органів 

прокуратури щодо захисту прав та інтересів дітей при усиновленні їх 

іноземними громадянами повинна бути зосередження на таких напрямах: 1) 

внутрішньодержавний -  нагляд за додержанням законів при наданні 

документів, необхідних для усиновлення (удочеріння), їх розгляді та прийнятті 

рішення щодо можливості усиновлення; участь у судовому розгляді питання 

щодо усиновлення; попередження посередницької діяльності щодо 

усиновлення (удочеріння); 2) зовнішньодержавний -  співробітництво з 

державними та недержаними органами й установами іноземних країн, 

міжнародними організаціями щодо захисту прав та інтересів дітей, 

усиновлених іноземними громадянами, зокрема і щодо запобігання торгівлі 

дітьми (с. 145-146).

Важко не погодитись із автором, що здійснюючи нагляд за додержанням 

законів при притягненні неповнолітніх до адміністративної відповідальності, 

прокурору передусім необхідно акцентувати увагу на додержанні особливостей 

законодавства щодо затримання таких осіб, складання адмінматеріалів та їх 

розгляду (с. 156).

Третій розділ дисертації «Захист прокурором прав і свобод дітей у  

межах кримінального провадження» складається з чотирьох підрозділів, у яких 

досліджено актуальні питання процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів, учинених 

неповнолітніми, підтримання публічного обвинувачення у вказаних категоріях 

проваджень, а також застосування примусових заходів виховного характеру. 

Окремо висвітлюється діяльність органів прокуратури у сфері протидії 

злочинності неповнолітніх.

В роботі висловлюється підхід згідно з яким обов’язки з контролю за 

виконанням угоди про примирення доцільно закріпити за Міністерством 

юстиції України, оскільки на останнє покладені завдання та функції з реалізації 

державної політики у сфері виконання кримінальних покарань і пробації 

(с.190).
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Слушною видається пропозиція автора, виходячи з поняття 

«неповнолітній», а також із того, що примусові заходи виховного характеру 

крім неповнолітніх застосовуються й до осіб, які вчинили суспільно небезпечне 

діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК 

України, до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, у п.п. 2, 3, 5 ч. 2 ст. 105 КК України слово «неповнолітнього» 

замінити на слово «дитини» (с.216).

Четвертий розділ дисертації «Нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у  кримінальних справах щодо неповнолітніх» 

складається із трьох підрозділів, у яких розкрито загальні засади діяльності 

прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також актуальні питання захисту прокурором прав і 

свобод дітей при виконанні покарань, пов’язаних та не пов’язаних із 

позбавленням волі.

Автор звертає увагу на те, що у чинному Законі України «Про 

прокуратуру» не надано визначення предмета і завдань нагляду за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. З огляду на це 

пропонується до предмета нагляду віднести додержання вимог закону особами, 

на яких покладено обов’язок щодо нагляду за засудженим і проведення з ним 

виховної роботи. Завданням же такого нагляду, на думку автора, є забезпечення 

додержання законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в 

установах виконання покарань, інших установах, а також фізичними особами, 

що виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначаються 

судом, додержання встановленого кримінально-виконавчим законодавством 

порядку та умов тримання або відбування покарання неповнолітніми особами у 

цих установах, їхніх прав і виконання ними своїх обов’язків (с.247-251).

Правильною та обґрунтованою представляється пропозиція дисертанта

враховуючи необхідність наявності спеціальних знань у галузі медицини та

надзвичайну актуальність забезпечення прав неповнолітніх, які потрапили у

конфлікт із законом, з метою підвищення рівня ефективності забезпечення

додержання прав засуджених осіб до 18 років на охорону здоров’я, доцільно у
ю
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наказі Генерального прокурора України про організацію роботи органів 

прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей (на сьогодні -  це наказ 

Генерального прокурора України № 16 гн) передбачити обов’язковість 

залучення до проведення перевірок відповідних фахівців закладів охорони 

здоров’я (с.269).

П’ятий розділ дисертації «Організація роботи органів прокуратури із 

захисту прав і свобод дітей» складається з п’яти підрозділів, у яких розкрито 

зміст організації роботи прокуратури із захисту прав і свобод дітей та 

запропоновано напрями її оптимізації. Увагу також приділено висвітленню 

авторського бачення міжнародної взаємодії органів прокуратури у сфері 

захисту прав і свобод дітей та впливу практики Європейського суду з прав 

людини на діяльність прокуратури у вказаній сфері.

Дисертант надає авторське визначення поняттю організація роботи 

прокурора із захисту прав і свобод дітей під якою слід розуміти комплексну 

діяльність спеціально уповноважених працівників прокуратури, що полягає в 

оптимальному використанні повноважень прокурором із найменшою затратою 

ресурсів (людських і матеріальних) з метою ефективного захисту прав та 

свобод дітей (с.301).

Надзвичайно слушною представляється думка автора, про те, що у 

діяльності органів прокуратури України із захисту прав і свобод дітей, а також 

під час здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурорів та 

підвищення кваліфікації останніх слід враховувати рішення Європейського 

суду з прав людини, постановлені не лише проти України, а й щодо інших 

європейських країн. З метою самоосвіти працівників прокуратури та 

додаткового обґрунтування власних рішень доцільним було б створення на 

офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України бази даних із 

перекладами рішень Європейського суду з прав людини (або ж анотацій до 

них), постановлених на користь дітей (с.341).

Оцінюючи структуру дисертації Г.В. Попова та зміст структурних частин,

слід відмітити, що дисертаційне дослідження побудоване як система, необхідна

не лише для вирішення поставлених на початку дослідження завдань, але і для
ї ї
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досягнення окресленої мети дослідження. Такий підхід дисертанта, на думку 

опонента, є цілком правильним і заслуговує схвалення.

Особливо звертає на себе увагу системний підхід до аналізу проблемних 

питань дослідження. Автор у своїй дисертації визначає актуальні теоретичні та 

прикладні проблеми функціонування прокуратури України у державному 

механізмі захисту прав і свобод дітей та формулює на цій основі комплекс 

пропозицій, спрямованих на вдосконалення діяльності органів прокуратури 

щодо захисту прав і свобод дітей.

Робота викладена на високому мовно-літературному рівні.

Наукові положення, що були предметом дослідження кандидатської 

дисертації, в роботі не використовувались.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження Г.В. Попова має теоретичне і практичне значення. Сформульовані 

й викладені в роботі висновки та пропозиції є певним внеском у розвиток 

сучасної правової науки та можуть використовуватись у таких сферах: науковій 

-  для подальшого наукового опрацювання проблем захисту прокурором прав і 

свобод дітей; правотворчій -  при удосконаленні законодавства та розробці 

відомчих нормативних актів; правозастосовній -  у практичній діяльності 

органів прокуратури України; навчальному процесі -  при підготовці та 

проведенні лекційних, семінарських і практичних занять зі студентами та 

слухачами Національної академії прокуратури України у процесі викладання 

таких навчальних дисциплін: «Прокурорська діяльність у сфері захисту прав і 

свобод дітей», «Підтримання прокурором державного обвинувачення», 

«Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у суді», 

«Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням», «Прокурорський 

нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях» та ін., а також при підготовці підручників, навчальних 

посібників і методичних рекомендацій з цих курсів; при підготовці і проведенні 

тренерської і фасілітаторської роботи, майстер-класів, читанні лекцій для 

прокурорів, підготовці навчально-методичної літератури.
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Зрозуміло, що не зі всіма науковими положеннями і висновками у 

дисертації можна беззастережно погодитись. Це, власне, й стане предметом 

дискусії під час її захисту, але дисертанту не можна відмовити у розумінні 

піднятих ним проблем, послідовності та логіці їх дослідження, переважно 

власного бачення щодо їх вирішення, толерантності стосовно висловлених в 

літературі інших думок та чіткості викладу матеріалу. Водночас, деякі 

положення дисертації викликають заперечення або характеризуються 

недостатньою обґрунтованістю певних пропозицій. Тож, звернемо увагу на 

окремі спірні положення, які на наш погляд, потребують або додаткової 

аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту дисертації:

1. На стор. 189 автор дійшов висновку, що укладення угоди про 

примирення та визнання винуватості, особливо у випадку, коли злочинними 

діями завдано матеріальних збитків, а неповнолітній не має власних джерел 

доходів або майна, за рахунок якого можна їх компенсувати, обов’язково 

повинно погоджуватись з його батьками (опікунами) або особами, які їх 

замінюють, про що повинно бути зазначено в угоді. При цьому він 

переконаний, що дане положення потребує обов’язкового закріплення у КГЖ 

України. Проте, на нашу думку такий висновок є: по-перше, недостатньо 

обґрунтованим, оскільки автор лише посилається на рішення Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про 

деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» від 15 

листопада 2012 року № 223-1679/0/4-12 й не наводить жодних інших 

аргументів на підтвердження достовірності свого твердження; по-друге, 

дисертант не врахував положення стосовно загальних засад відшкодування 

шкоди, завданої малолітньою та неповнолітньою особою, а також 

неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності 

закріплені у ст.ст.1178, 1179, 1180, 1183 ЦК України. Так. положення чинного 

законодавства України закріплюють за батьками (усиновлювачами) або 

опікуном/піклувальником обов’язок в повному обсязі або в частці, якої не 

вистачає відшкодувати завдану малолітньою, неповнолітньою, а також 

неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності
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шкоду, якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного 

здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за власною 

дитиною та що шкоди було завдано не з їхньої вини.

У зв’язку з викладеним вище виникають питання: 1) чи не будуть суттєво 

порушені та обмежені права неповнолітнього, якщо у КПК України закріпити 

положення про те, що укладення угоди про примирення та визнання 

винуватості, особливо у випадку, коли злочинними діями завдано матеріальних 

збитків, а неповнолітній не має власних джерел доходів або майна, за рахунок 

якого можна їх компенсувати, обов’язково повинно погоджуватись з його 

батьками (опікунами) або особами, які їх замінюють, про що повинно бути 

зазначено в угоді; 2) чи буде вказане положення захищати інтереси 

неповнолітнього, чи його завданням є захист прав батьків (усиновлювачів) чи 

опікунів/піклувальників?

2. У п.5.1. дисертант пропонує, щоб науковим і методичним центром 

забезпечення діяльності органів прокуратури із захисту прав і свобод дітей став 

відповідний відділ у науковому підрозділі (науково-дослідний інститут, 

науково-консультативний центр, центр досліджень проблем діяльності органів 

прокуратури тощо) Національної академії прокуратури України (с. 309) та 

визначає основні завдання такого відділу (с.310-311). А також автор пропонує у 

прокуратурах регіонального рівня утворити управління ювенальної юстиції, у 

структурі якого повинні діяти два підрозділи: відділ захисту прав і свобод дітей 

за межами кримінального судочинства та відділ захисту прав і свобод дітей у 

сфері кримінальної юстиції (с.312).

Власне сама ідея стосовно створення названих відділів та підрозділів є 

цікавою та заслуговує на увагу. Разом з тим, враховуючи рівень даного 

дисертаційного дослідження, вважаємо, що дисертант мав би проаналізувати 

механізм організаційно-правового забезпечення діяльності відділу у науковому 

підрозділі (науково-дослідний інститут, науково-консультативний центр, центр 

досліджень проблем діяльності органів прокуратури тощо) Національної 

академії прокуратури України та управління ювенальної юстиції у
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прокуратурах регіонального рівня, а також охарактеризувати правовий статус 

вказаних структурних підрозділів.

3. Емпіричну базу дослідження становлять статистичні й аналітичні 

матеріали, узагальнення практики діяльності органів прокуратури України із 

захисту прав і свобод дітей (за 2013-2015 роки), акти прокурорського 

реагування на порушення, виявлені у досліджуваній сфері, матеріали судової 

практики, а також результати анкетування 320 працівників прокуратури, які 

мають досвід роботи у сфері захисту прав і свобод дітей.

Однак, на наш погляд, необхідно було б дещо розширити емпіричну базу 

дослідження. Так, у п.2.2. доречними були б статистичні дані за період не 

менше 4-х останніх років стосовно кількості справ, у яких прокурори 

здійснювали представництво інтересів дітей у суді, та стосовно відсоткового 

співвідношення категорій справ, у яких прокурори представляють інтереси 

дітей у суді. У п.3.1. хотілося б побачити статистичну інформацію стосовно 

кількості укладених угод про примирення та угод про визнання винуватості за 

участі малолітніх та неповнолітніх осіб як у статусі підозрюваних/ 

обвинувачених, так і у статусі потерпілих. При цьому, бажано було б 

відобразити статистику щодо кількості угод про визнання винуватості, 

укладених як за ініціативи прокурора, так і за ініціативи малолітніх та 

неповнолітніх осіб у статусі підозрюваних/ обвинувачених, їх законних 

представників та захисників, також за період дії КПК України 2012 року.

4. На стор. 11 дисертантом вказано, що ним обґрунтовано необхідність

надання прокурору в сучасних умовах широкого кола повноважень за межами

кримінальної юстиції з метою комплексного захисту прав і свобод осіб до 18

років, що є однією із додаткових гарантій забезпечення реалізації ст. З

Конституції України, в якій визначено: людина, її життя і здоров’я, честь і

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною

цінністю. Крім того, у дисертації автор не один раз зазначає про надання

прокурору в сучасних умовах широкого кола повноважень як у сфері

кримінального процесу, так і поза його межами, а саме на стор. 76, 99, 120, 365.

Водночас, дисертант не надає комплексного переліку широкого кола
15
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повноважень, якими, на його думку, повинен бути наділений прокурор як у 

сфері кримінального процесу, так і поза його межами. Хоча у Висновках на 

стор. 359-360 дисертант висловлює пропозиції стосовно розширення кола 

повноважень прокурора, на нашу думку, не зовсім зрозуміло, чи є наведені 

пропозиції вичерпним переліком широкого кола повноважень, якими повинен 

бути наділений прокурор як у сфері кримінального процесу, так і поза його 

межами; чи це лише приклад можливих повноважень прокурора, які б 

розширили його можливості у державному механізмі захисту прав і свобод 

дітей.

5. Як ми зазначили вище, автор пропонує (стор. 11, 76, 99, 120, 365) 

розширити коло повноважень як у сфері кримінального процесу, так і поза його 

межами, водночас розширення повноважень повинно передбачати і підвищення 

рівня відповідальності. Не викликає сумнівів той факт, що діяльність 

прокурорів у сфері захисту прав та свобод дітей є надзвичайно важливою та 

необхідною, проте на практиці завжди зустрічаються випадки порушення, 

невиконання чи неналежного виконання прокурором своїх професійних 

обов’язків, а також випадки зловживання ним своїм службовим становищем. 

При цьому дієвим механізмом захисту як учасників кримінального 

провадження, в тому числі й неповнолітніх підозрюваних/обвинувачених та 

потерпілих, так і репутації інституту прокуратури України, є інститут 

юридичної відповідальності прокурорів. У зв’язку зі сказаним, вважаємо, що 

автору необхідно було в межах даної дисертаційної роботи дослідити питання 

юридичної відповідальності прокурора у випадку порушення, невиконання чи 

неналежного виконання останнім своїх професійних обов’язків, а також у 

випадку зловживання своїм службовим становищем у сфері захисту прав та 

свобод дітей як у сфері кримінального процесу, так і поза його межами, та 

запропонувати авторську концепцію підвищеної юридичної відповідальності 

прокурорів у державному механізмі захисту прав і свобод дітей.

6. У всьому світі упродовж останніх кількох десятиліть у сфері

ювенальної юстиції спостерігається тенденція переосмислення традиційних,

класичних, тобто тих, що склалися в цивілізованих країнах у XIX та у першій
16
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половині XX ст., моделей до вирішення правових конфліктів лише судом через 

відправлення правосуддя і застосування покарання та пошук альтернативних 

шляхів, таких, які б найкраще сприймалися сторонами конфлікту та у більшій 

мірі задовольняли їхні інтереси. Такими моделями у кримінальному 

провадженні є так зване відновне правосуддя. Концепція відновної юстиції 

може розглядатися як комплементарна концепція, покликана доповнити та 

удосконалити сучасне кримінальне судочинство, оскільки вона передбачає 

досягнення цілей, які не завжди успішно реалізуються в рамках традиційного 

кримінального процесу, а саме: 1) відновлення суспільних відносин, порушених 

протиправним діянням; 2) засудження протиправних вчинків і виховання 

поваги до загальноприйнятих моральних норм і цінностей; 3) допомога і 

підтримка осіб, яким протиправним діянням заподіяно шкоду, задоволення їх 

інтересів і потреб; 4) сприяння особі, яка вчинила діяння, в усвідомленні його 

наслідків і в прийнятті на себе відповідальності за них; 5) виявлення відновного 

ефекту покарання; 6) реінтеграція осіб, які вчинили протиправне діяння, в 

суспільство та запобігання рецидиву; 7) виявлення причин злочинності. У 

зв’язку зі сказаним, вважаємо, що дисертанту в межах розділу 3 «Захист 

прокурором прав і свобод дітей у межах кримінального провадження» слід було 

дослідити проблематику участі та ролі прокурора з метою захисту прав і свобод 

дітей у різних формах відновного правосуддя.

7. Легкий подив викликає той факт, що в межах обраної дисертантом 

теми не аналізуються специфіка ролі та особливості участі прокурора у 

механізмі захисту прав і свобод дітей-потерпілих, оскільки проблематика 

гарантій захисту прав малолітнього/неповнолітнього потерпілого у 

кримінальному процесі України завжди була і залишається актуальним 

питанням, а однією з таких гарантій є діяльність прокурора.

Наведені вище та відзначені під час аналізу змісту дисертації положення 

не вичерпують всього, що може стати предметом дискусії при оцінці та захисті 

дисертаційного дослідження. Разом з тим, для нас є доведеним фактом, що 

дисертаційне дослідження Г.В. Попова заслуговує уваги представників 

правової науки і освіти, законодавця, практикуючих юристів.
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Вищевикладене дає підставу для такого узагальненого висновку: 

дисертаційне дослідження «Прокуратура України у державному механізмі 

захисту прав і свобод дітей» відповідає науковій спеціальності 12.00.10 -  

судоустрій; прокуратура та адвокатура. Воно є самостійним цілісним і 

завершеним монографічним дослідженням, яке вирішує актуальну для 

правової науки проблему реформування вітчизняної прокуратури в 

Україні. Її дослідження дало можливість одержати важливі науково- 

обґрунтовані результати, пов’язані зі створенням концепції розвитку та 

функціонування прокуратури України у державному механізмі захисту 

прав і свобод дітей та формулюванні на цій основі комплексу пропозицій, 

спрямованих на вдосконалення діяльності органів прокуратури щодо 

захисту прав і свобод дітей. Ці результати у своїй сукупності дають нам 

підставу кваліфікувати дисертаційне дослідження як вагомий внесок у 

розвиток вітчизняного вчення про прокуратуру взагалі і в Україні 

зокрема. Воно відповідає вимогам пп. 9, 10, 12 Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 року, а його автор -  Георгій Володимирович 

Попов -  заслуговує присудження наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент-
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри правосуддя
юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка О. Г. Яновська
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