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Лакатош Наталії Йосипівни
«Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в Україні», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00Л0 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність теми дослідження. Дисертаційне дослідження Лакатош 

Наталії Йосипівни присвячено проблемам організаційно-правових основ 

ювенальної юстиції в Україні, що є актуальними як з точки зору теоретико

правового аналізу організаційно-правових основ ювенальної юстиції в Україні, 

так і в практичному плані щодо забезпечення діяльності ювенальних суддів у 

системі ювенальної юстиції.

Україна, з перших кроків після здобуття незалежності, будучи однією з 

держав-засновниць ООН, висловила прагнення увійти повноправним членом до 

міжнародного політичного, економічного, гуманітарного та правового 

простору.

Вступ у 1995 році України до Ради Європи, основною статутною умовою 

для набуття членства в якій є визнання державою принципу верховенства 

права, її зобов’язання забезпечити права та основні свободи людини всім 

особам, які знаходяться під її юрисдикцією, сприяло, зокрема, розвитку 

законодавства про забезпечення прав неповнолітніх.

Разом з тим, існування у правовій системі України лише окремих 

елементів ювенальної юстиції не дають змогу комплексно вирішити завдання у 

цій сфері. Сучасні політичні, економічні, ідеологічні чинники актуалізують 

питання створення ефективної системи в Україні із забезпечення захисту
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конституційних прав і свобод неповнолітніх, якою і вважається система 

ювенальної юстиції.

Тому дослідження організаційно-правових основ ювенальної юстиції в 

Україні та застосування його результатів є надзвичайно актуальним. Як 

правильно зазначає дисертантка, поза увагою науковців залишилось чимало 

питань, пов’язаних загалом із відсутністю в нашій державі системи ювенальної 

юстиції як такої, що зумовлює вузьку предметну спрямованість досліджень і 

концентрацію уваги виключно на кримінально-процесуальних нормах без 

урахування питань цивільно-правового характеру (опіка та піклування, захист 

прав сім’ї тощо).

За таких обставин, не можуть залишатися поза увагою наукової 

юридичної думки питання правових, теоретичних та організаційних засад 

ювенальної юстиції в Україні, що обумовлює актуальність теми дисертаційного 

дослідження Лакатош Наталії Йосипівни.

Актуальність теми дисертації узгоджується із Законом України «Про 

Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 5 березня 2009 року 

№ 1065УІ, Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 

«Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки», Пріоритетними напрямами розвитку правової 

науки на 2016-2020 роки, затверджених Національною академією правових 

наук України 3 березня 2016 року.

Наукове дослідження виконане в межах плану науково-дослідної роботи 

кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» на 2015-2020 рр. Тематика 

дослідження є складовою частиною комплексної теми «Конституційне 

будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ-ХХ1 ст.» (номер державної 

реєстрації 0198Ш07793). Тему дисертаційного дослідження затверджено на 

засіданні Вченої ради юридичного факультету Державного вищого навчального
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закладу «Ужгородський національний університет» (протокол № 2 від 23 квітня 

2015 р.).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. У науковій роботі 

Н. И. Лакатош досліджується широке коло питань з розробки правових, 

теоретичних та організаційних засад ювенальної юстиції в Україні.

Для досягнення поставленої мети автор здійснила систематизацію та 

узагальнення концептуальних засад становлення та розвитку інституту 

ювенальної юстиції; розкрила сутність поняття «ювенальна юстиція»; 

визначила його зміст та ознаки; здійснила аналіз функцій ювенальних суддів у 

розбудові системи ювенальної юстиції; визначила організаційні аспекти 

професійного навчання та підготовки ювенальних суддів; здійснила комплексне 

дослідження теоретичних засад професійної компетентності ювенальних 

суддів; охарактеризувала особливості міжнародно-правового забезпечення 

функціонування ювенальної юстиції; сформулювала науково обґрунтовані 

висновки та пропозиції з удосконалення чинного законодавства щодо 

організаційно-правового забезпечення ювенальної юстиції в Україні.

Об’єктом дослідження визначено суспільні відносини, що виникають у 

сфері організації ювенальної юстиції в Україні, предметом -  організаційні та 

правові основи ювенальної юстиції в Україні.

Достовірність та обґрунтованість наукових положень і висновків, 

сформульованих у дисертації. Обґрунтованість та достовірність, викладених у 

дисертації наукових положень і висновків, підтверджується правильно 

обраними та застосованими методами наукового дослідження -  діалектичного, 

індуктивного, дедуктивного, аналізу та синтезу, моделювання, типологізації та 

соціологічного.

Достовірність та обґрунтованість одержаних результатів забезпечується 

використанням дисертанткою джерельної бази з 288 найменувань зі 

спеціальності «судоустрій, прокуратура та адвокатура».
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Емпірична база дослідження є достатньою, вона включає: аналітичні 

матеріали та статистичні дані Агентства Європейського Союзу з 

основоположних прав (FRA), Міжнародного криміналістичного союзу (ЛІDP), 

Міжнародної обсерваторії ювенальної юстиції (IJJO), Національної школи 

суддів України, Європейської мережі суддівської освіти (EJTN), 

Консультативної ради європейських суддів (CCJE), рішення Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, результати анкетування, отримані під 

час опитування 350 респондентів (з них 150 науковців у сфері права; 80 

працівників служб захисту прав дітей; 60 представників органів опіки та 

піклування; 60 юристів-практиків, серед яких судді, слідчі судді, адвокати та 

прокурори).

Зазначене свідчить про достатній ступінь обгрунтованості наукових 

положень і висновків та їх достовірність.

Повнота викладення матеріалів дисертаційного дослідження.

Дисертацію надано у виді рукопису, основний текст якого становить 180 

сторінок та складається зі вступу, трьох розділів, які включають сім підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та трьох додатків.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням 

організаційно-правових основ ювенальної юстиції в Україні, в якому 

розкривається теоретико-правові аспекти ювенальної юстиції, досліджуються 

особливості організаційно-правового забезпечення діяльності ювенальних 

суддів у системі ювенальної юстиції, а також специфіка впровадження системи 

ювенальної юстиції в Україні в рамках євроінтеграційних процесів.

Зокрема, на особливу увагу заслуговують наступні наукові положення, 

висновки та рекомендації, які найбільш переконливо демонструють наукову 

новизну дисертаційної роботи, її теоретичну та практичну значущість:

У першому розділі дисертаційної роботи, автором здійснено аналіз 

теоретичних положень щодо становлення та розвитку інституту ювенальної 

юстиції та досліджено зміст та ознаки поняття ювенальної юстиції.
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Н. Й. Лакатош зроблено висновок, що до основних концепцій, які 

сприяли становленню та формуванню інституту ювенальної юстиції віднесені: 

концепції про вік; наукові концепції в сфері психології, медицини, соціології, 

педології, кримінології; концепції у сфері еволюції громадської думки; 

концепції патерналізму. Таке дослідження, на думку дисертантки, дозволило 

виявити, по-гіерше, саме ті ознаки, які відображають сутність і специфіку 

ювенальної юстиції; по-друге, прослідкувати кореляцію між її структурними 

елементами та подіями і явищами в суспільстві; по-третє, видозміну та 

поступове нарощення нових елементів. У такому підході автор вбачає орієнтир 

для проведення організаційно-правових змін (стор. 7374 роботи; стор. 9, 12, 13 

автореферату).

Дисертанткою виділені ключові ознаки дефініції «ювенальна юстиція», 

що дозволило надати авторське визначення поняття «ювенальна юстиція»: це 

система державних, правоохоронних і гіравозахисних органів, муніципальних 

установ та організацій ювенального профілю, які зосереджені навколо 

ювенального суду, що здійснює свою діяльність на основі 

мультидисциплінарної кооперації за допомогою використання формально- 

юридичних, а також медико-соціальних та психолого-педагогічних методик 

роботи, спрямованих на забезпечення захисту прав та свобод дітей (стор. 7980 

роботи; стор. 6, 13 автореферату).

Автором ґрунтовно установлено, що поняття ювенальної юстиції 

охоплює не лише кримінально-правові відносини, але й включає орієнтацію на 

сфері цивільних правовідносин, що дозволятиме забезпечувати всебічний 

захист прав дітей. Тому Н. Й. Лакатош робить висновок про те, що ювенальне 

правосуддя охоплює вирішення справ щодо: дітей, які вступили в конфлікт із 

законом (підозрювані, обвинувачені, визнані винними у скоєнні злочину); 

дітей-жертв і свідків злочинів, які вступають у контакт із системою правосуддя; 

дітей, які вступають у контакт із системою правосуддя з інших причин, 

наприклад, опіка, захист чи успадкування (стор. 78 роботи; стор. 10 

автореферату).
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У другому розділі дисертаційної роботи, здійснюючи аналіз 

доктринальних джерел, автором виокремлено функції ювенального судді, серед 

яких: судова, колаборативна (функція співпраці), адміністративна, а також 

функція ресоціалізації та правового виховання (стор. 126127 роботи; стор. 6, 10, 

13 автореферату).

Н. Й. Лакатош сформульовано авторське визначення поняття «професійна 

компетентність ювенальних суддів» як інтегрованої характеристики фахівця, 

що акумулює в собі цілісний комплекс знань, умінь, навичок, здібностей та 

правового досвіду, а також передбачає наявність фахових знань і належної 

психологічної підготовки. Аналіз категорії «професійна компетентність 

ювенального судді» дав автору змогу визначити такі її елементи, як фахові 

знання та психологічна підготовка в робочі з неповнолітніми (стор. 128129 

роботи; стор. 6, 11, 14, 15 автореферату).

Крім того, автором у другому розділі робиться висновок, що професійна 

підготовка ювенальних суддів повинна здійснюватися у двох напрямках: з 

одного боку, шляхом формування правової свідомості судді крізь призму 

базових уявлень про право, його сутність та зміст, а з іншого -  шляхом 

здобуття навичок застосування теоретичних знань у практичній дійсності (стор. 

127 роботи; стор. 10 автореферату).

У третьому розділі, завдяки аналізу ключових міжнародно-правових 

документів, констатовано, що процес упровадження ювенальної юстиції в 

Україні повинен відбуватися з урахуванням міжнародно-правових принципів та 

стандартів, а також шляхом збирання, узагальнення та систематизації 

інформації про досвід її зародження та функціонування в зарубіжних країнах 

(стор. 172174 роботи; стор. 7, 1112 автореферату).

Здійснення аналізу розвитку вітчизняного законодавства у ювенальній 

сфері дає підстави автору зробити висновок щодо доцільності, у рамках 

становлення ювенальної юстиції в Україні, здійснити заходи у трьох напрямах: 

організаційного характеру; функціонального напрямку і спеціального змісту та 

обґрунтовано позицію щодо необхідності нормативного визначення у
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Ювенальному кодексі України серед дискреційних повноважень ювенального 

судді права на вилучення справи та направлення в систему відновного 

правосуддя (стор. 174176 роботи; стор. 12 автореферату).

Н. Й. Лакатош, спираючись на результати анкетування науковців, 

працівників служб захисту прав дітей, представників органів опіки та 

піклування, юристів-практиків щодо розробки організаційно-правових основ 

ювенальної юстиції в Україні (стор. 221222 роботи -  додаток А), вважає за 

необхідне прийняття Ювенального кодексу, який повинен визначити 

пріоритетним завданням не тільки встановлення істини, але і мати на меті 

виховні ідеї, втілення яких у правову дійсність повинно бути покладено на 

новостворені ювенальні суди, та робить висновок про доцільність створення 

при Верховному Суді Науково-консультативної ради з питань ювенальної 

юстиції з метою забезпечення детальної оцінки рівня професійної 

компетентності ювенальних суддів (стор. 180 роботи; стор. 1415 автореферату).

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. Основні положення 

та висновки, що містяться у дисертації, знайшли відображення у підготовлених 

автором 4 наукових статтях, опублікованих у наукових виданнях України, 

включених до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук, та 1 стаття -  в іноземному науковому періодичному виданні, а 

також 8 тезах доповідей на наукових та науково-практичних конференціях.

Результати дисертації пройшли відповідну апробацію. У результаті 

проведеного комплексного наукового дослідження, основні положення, 

висновки, пропозиції, що містяться в дисертації, обговорювалися на засіданні 

кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного 

факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та достатньо 

апробовані на науково-практичних конференціях, а саме: «Новый этап развития 

права. Необходимость модернизации закона» (Научная организация 

Академическая ассоциация юристов и правоведов стран СНГ, г. Киев, 25
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октября 2013 г.); «International Conference of PhD Students in Law» (Miskolc, 

2015 julius 24); «Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки 

оптимальних моделей» (м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р.); «Судова реформа в 

Україні: реалії та перспективи» (м. Київ, 18 листопада 2016 р.); «Закарпатські 

правові читання» (м. Ужгород, 20-22 квітня 2017 р.); «Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні» (м. Чернівці, 2627 жовтня 2017 

р.); «Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 1921 квітня 2018 р.); 

«Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних 

моделей» (м. Ужгород, 34 травня 2019 р.).

Слід зазначити, як публікації Н. И. Лакатош, так і автореферат дисертації, 

з достатньою повнотою висвітлюють положення поданого на захист 

дослідження. Зміст автореферату є ідентичним основним положенням 

дисертації, обидва тексти оформлені відповідно до встановлених МОЯ України 

вимог.

Теоретичне та практичне значення дисертаційної роботи. Наукові 

результати, отримані автором у процесі дослідження, можуть бути використані:

1) у науково-дослідній діяльності -  для подальшого наукового 

опрацювання загальнотеоретичних та науково-практичних проблем 

організаційного та правового забезпечення розбудови системи ювенальної 

юстиції, зокрема щодо проблем забезпечення захисту прав та свобод 

неповнолітніх під час відправлення правосуддя, формування професійної 

компетентності ювенальних суддів (Акт впровадження наукових розробок 

дисертаційного дослідження у навчальний і науковий процес Національної 

школи суддів України від 17 жовтня 2018 р.);

2) у освітньому процесі -  при підготовці навчальних посібників, 

підручників, робочих програм з юридичних дисциплін, а також під час 

викладання дисциплін: «Судові і правоохоронні органи України», «Організація 

судової влади в Україні», «Суддівська діяльність у сфері захисту прав та 

інтересів неповнолітніх», «Ювенальне право», «Юридична деонтологія», 

«Юридична психологія», «Основи професійної психології» та ін. (Акт
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впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчальний процес 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» від 18 вересня 2018 р., Акт впровадження наукових розробок 

дисертаційного дослідження в навчальний і науковий процес Національної 

школи суддів України від 17 жовтня 2018 р.);

3) у правотворчій діяльності -  для вдосконалення чинного 

законодавства та в законопроектній роботі з питань упровадження системи 

ювенальної юстиції в Україні, зокрема з метою прийняття Ювенального 

кодексу України;

4) у правозастосовній діяльності -  результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані у правозастосовній діяльності судів у 

справах неповнолітніх (Акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у діяльність Верховного Суду від 10 жовтня 2018 р.).

Підтвердженням практичної апробації дисертаційного дослідження є 

Акти впровадження, що розміщені у Додатках (стор. 223229 роботи).

Зазначене дає підстави для загальної позитивної оцінки роботи 

Н. И. Лакатош. Втім, дисертаційне дослідження, містить деякі дискусійні 

положення, які потребують додаткової аргументації або пояснень здобувачки 

під час публічного захисту.

По-перше: у підрозділі 1.2., досліджуючи становлення та розвиток 

ювенальної юстиції, автор погоджується з О. В. Єгоровою щодо необхідності 

існування в системі ювенальної юстиції, крім ювенального суду, так само і 

ювенальної прокуратури та адвокатури (стор. 59 роботи).

Ураховуючи специфіку наукового дослідження, цікаво почути думку 

дисертантки щодо способів забезпечення цілісності та єдності системи 

ювенальної юстиції у разі запровадження ювенальної адвокатури.

По-друге, Н. И. Лакатош, здійснюючи аналіз проблем поетапного 

реформування вітчизняного законодавства у сфері становлення організаційно- 

правових основ ювенальної юстиції, звернула увагу на досвід СІ 11 А. Так, автор 

зазначає: «концепцію, розроблену Кімберлі Ларсон, вважаємо вдалою
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методологічною основою при побудові вітчизняної моделі ювенальної юстиції» 

(стор. 156157 роботи). Разом з тим, на стор. 159160 дисертації висловлена її 

позиція щодо організаційно-правового забезпечення ювенальної юстиції у 

здійсненні заходів у трьох напрямках.

Потребує пояснень позиція автора стосовно її остаточного бачення моделі 

становлення вітчизняної системи ювенальної юстиції.

По-третє, на стор. 148, 173174 дисертаційного дослідження автор 

констатує, що становлення ювенальної юстиції в Україні повинно відбуватись 

із врахуванням результатів наукових досліджень, міжнародно-правових 

принципів та стандартів, збирання, узагальнення та систематизації інформації 

про досвід її впровадження та функціонування в зарубіжних країнах.

Під час захисту, хотілося б почути позицію Н. Й. Лакатош, які саме 

міжнародно-правові принципи і стандарти слід першочергово запровадити у 

законодавство України для удосконалення механізмів захисту прав дитини.

По-четверте, Н. И. Лакатош, поділяючи думку О. 3. Хотинської-Нор, 

відповідно до якої прогресивним інструментарієм реформування системи 

судової влади повинно стати створення Науково-консультативних рад, які 

повинні функціонувати при Верховному Суді України, з урахуванням 

принципу науковості та професіоналізму (стор. 147 роботи), робить висновок 

про доцільність створення Науково-консультативної ради з питань ювенальної 

юстиції при Верховному Суді України для забезпечення детальної оцінки рівня 

професійної компетентності ювенальних суддів (стор. 175 роботи).

Вбачається доцільним дисертантці, під час захисту, хоча б у загальних 

рисах, навести напрями діяльності, за якими має функціонувати запропонована 

Рада.

Викладені зауваження мають дискусійний характер і не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження Лакатош Наталії 

Йосипівни.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:
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Дисертація Лакатош Наталії Йосипівни на тему «Організаційно-правові 

основи ювенальної юстиції в Україні», є завершеною науковою працею, містить 

нові науково обгрунтовані результати проведених досліджень, які розв’язують 

конкретне наукове завдання, що має істотне значення для розвитку вітчизняної 

науки, відповідає вимогам пунктів 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року № 567 (зі змінами), а її автор -  Лакатош Наталія Йосипівна, на 

підставі публічного захисту, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура 

та адвокатура.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, доцент, 
в. о. завідувача та професор кафедри 
адвокатської майстерності 
та міжнародної юридичної практики, 
проректор зі спеціальної адвокатської підготовки / 
Академії адвокатури України

у' / / Є. $

ои  / -  А\)
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<-о

‘‘академії 
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До спеціалізованої вченої ради
Д 26.001.05 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка
(01601, м. Київ, вул. В владимирська, 60)

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Лакатош Наталії Йосипівни 

на тему: «Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в Україні», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Вимоги, які ставляться нормативними і методичними документами щодо 

оцінки дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів, насамперед, 

стосуються визначення їх актуальності. Вважаємо, що тема даного 

кандидатського дослідження є насправді актуальною виходячи з наступного.

Діти -  це найвища соціальна цінність будь-якої країни. Рівень успішності 

молодого покоління визначає рівень політичного, економічного, 

інтелектуального та культурного розвитку держави. У зв’язку з чим питання 

захисту прав та законних інтересів дітей було і залишається одним із 

найважливіших завдань держави. Водночас, несприятливі процеси, які 

відбуваються у нашій державі у різноманітних сферах життєдіяльності: 

економічній, політичній, соціальній, культурній тощо, породжують негативні 

тенденції у дитячому і молодіжному середовищі, зокрема, такі як зростання 

підліткової злочинності, а також підвищення рівня віктимності серед дітей та 

молоді. Тож, важливим та актуальним питанням видається створення та розвиток 

дієвих механізмів захисту прав неповнолітніх в Україні, особливе місце серед 

яких посідає ювенальна юстиція. Питання існування та функціонування 

ювенальної юстиції вимагають якісно нового наукового дослідження та 

обґрунтування з огляду на динамічні суспільні відносини та утвердження 

демократичних засад правосуддя в Україні.

Відділ діловодства та архіву 
Київсько* о національною університету 

.««ані Тцраса іікмбнва
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Про актуальність обраної теми дослідження також свідчить її зв’язок з 

науковими програмами, планами. Обраний дисертанткою напрям дослідження 

узгоджується із Законом 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, Указом Президента 

України від 20 травня 2015 року № 276/2015 «Про Стратегію реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 -  2020 роки», 

Пріоритетними напрямами розвитку правової науки на 2016-2020 роки, 

затверджених Національною академією правових наук України від 03 березня 

2016 року.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» на 2015-2020 рр. Тематика 

дослідження є складовою частиною комплексної теми «Конституційне 

будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ-ХХІ ст.» (номер державної 

реєстрації 0198Ш07793). Тему дисертаційного дослідження затверджено на 

засіданні Вченої ради юридичного факультету Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет» (протокол № 2 від 23 квітня 

2015 р.)

На цих підставах заслуговує схвалення визначення дисертанткою метою її 

дисертаційного дослідження «вирішення наукового завдання, що полягає у 

розробці правових, теоретичних та організаційних засад ювенальної юстиції в 

Україні.» (с. 17).

В цьому контексті цілком виправданими є задачі, які здобувачка 

поставила для досягнення вказаної мети: здійснити систематизацію та 

узагальнення концептуальних засад становлення та розвитку інституту 

ювенальної юстиції; розкрити сутність поняття «ювенальна юстиція», визначити 

його зміст та ознаки; здійснити аналіз функцій ювенальних суддів у розбудові 

системи ювенальної юстиції; визначити організаційні аспекти професійного 

навчання та підготовки ювенальних суддів; здійснити комплексне дослідження 

теоретичних засад професійної компетентності ювенальних суддів;
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охарактеризувати особливості міжнародно-правового забезпечення 

функціонування ювенальної юстиції; сформулювати науково обґрунтовані 

висновки та пропозиції з удосконалення чинного законодавства щодо 

організаційно-правового забезпечення ювенальної юстиції в Україні (с.17-18).

Відповідно до поставлених задач дисертаційної роботи об’єкт та предмет 

дослідження визначені правильно.

Сформульовані в дисертації та публікаціях (наукових статтях, тезах 

наукових доповідей) Н.Й. Лакатош наукові положення, висновки, 

рекомендації в цілому є обґрунтованими і переконливими. Обґрунтованість 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

обумовлена чітким визначенням автором мети та завдань, об’єкта і предмета 

дослідження, забезпечена застосуванням загальнонаукових і спеціальних 

методів наукового дослідження, зокрема, діалектичного, індуктивного, 

дедуктивного, аналізу та синтезу, моделювання, типологізації, соціологічного 

тощо.

Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації 

ґрунтуються на нормах Конституції та законів України, нормативно-правових 

актів Президента України, Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, законодавства зарубіжних країн, нормах міжнародного права у 

сфері функціонування ювенальної юстиції.

Емпіричну базу дослідження становлять: аналітичні матеріали та

статистичні дані Агентства Європейського Союзу з основоположних прав (РКА), 

Міжнародного криміналістичного союзу (АГОР), Міжнародної обсерваторії 

ювенальної юстиції (ШО), Національної школи суддів України, Європейської 

мережі суддівської освіти (Е.ІТІЧГ), Консультативної ради європейських суддів 

(ССШ), рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, результати 

анкетування, отримані під час опитування 350 респондентів (з них 150 науковців 

у сфері права; 80 працівників служб захисту прав дітей; 60 представників органів 

опіки та піклування; 60 юристів-практиків, серед яких -  судді, слідчі судді, 

адвокати та прокурори).
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Наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертантки у 

питаннях, що досліджувалися, та забезпечує належний рівень обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, що містяться в дисертації.

Достовірність наукових положень, висновків, рекомендацій, що 

виносяться на захист, не викликає сумнівів та полягає, перш за все, у тому, що 

дана дисертаційна робота є комплексним дослідженням організаційно-правових 

основ ювенальної юстиції в Україні, в якому розкриваються теоретико-правові 

аспекти ювенальної юстиції, досліджуються особливості організаційно- 

правового забезпечення діяльності ювенальних суддів у системі ювенальної 

юстиції, а також специфіка впровадження системи ювенальної юстиції в Україні 

в рамках євроінтеграційних процесів.

Також про достовірність наукових положень висновків і рекомендацій, 

говорить глибока і всебічна їх аргументація даними, одержаними дисертанткою 

з наукових праць вітчизняних і зарубіжних правників, аналітичних матеріалів і 

статистичних даних ЕКА, АГОР, ШО, ЕГШ, С О Е , практики ВККСУ, результатів 

опитування та широким спектром методів пізнання, що були використані в ході 

дослідження. 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 інституту ювенальної юстиції в Україні.

Окрему увагу слід звернути на апробацію результатів дисертаційного 

дослідження, які доповідались та обговорювались на міжнародних науково- 

практичних конференціях. Основні положення та висновки, які містяться в 

дисертації, повно і всебічно відображено в 4 наукових статтях опублікованих у 

наукових виданнях України (з них 3 статті розміщено в журналах, що включені 

до міжнародних наукометричних баз) та 1 статті -  в іноземному науковому 

періодичному виданні, а також 8 тезах доповідей на наукових та науково- 

практичних конференціях.

Публікації Н.И. Лакатош за темою дисертації та автореферат 

відображають зміст основних положень дисертаційного дослідження.

*
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Наукова новизна одержаних результатів полягає насамперед в тому, що 

дисертантка в цілому вирішила наукове завдання, що полягає в розробці 

правових, теоретичних та організаційних засад ювенальної юстиції в Україні 

(с.177-180).

Дисертанткою запропоновано авторське бачення сутності та ознак 

ювенальної юстиції, до яких віднесено: суб’єкт особливого правовідношення, 

множинність структурних одиниць та ступінь їх деталізації, наявність особливих 

завдань (додатковий ефект), використання принципу мультидисциплінарної 

кооперації (с.71-72).

Автором аргументовано наявність особливих функцій ювенальних суддів 

-  ресоціалізації та правового виховання, а також колаборативної (функції 

співпраці), що в системі ювенальної юстиції посідає окреме місце поряд із 

традиційними (судовою, адміністративною) (с.81-94).

Здобувачкою запропоновано авторське поняття «професійної

компетентності ювенальних суддів» як інтегрованої характеристики фахівця, що 

акумулює в собі цілісний комплекс знань, умінь, навичок, здібностей та 

правового досвіду, а також передбачає наявність фахових знань і належної 

психологічної підготовки (с.113).

Дисертанткою аргументовано висновок про необхідність використання 

мультидисциплінарного підходу як у побудові системи ювенальної юстиції, так 

і безпосередньо у сфері її функціонування, зокрема, стосовно професійного 

навчання кадрів, а також взаємодії її інститутів.

Дисертанткою удосконалено: положення про вплив концепцій, 

сформованих у рамках кримінології, на становлення принципів діяльності 

ювенальної юстиції, а також ключові аспекти правовідношення до дітей: 

«індивідуалізація», «виховання», «ресоціалізація» (або ж «реінтеграція»), 

«реабілітація», «мультидисциплінарність»; пропозиції, спрямовані на 

визначення критеріїв підвищення професійної компетентності ювенальних 

суддів, методів їх навчання та оцінювання; положення щодо посилення 

ефективності захисту прав неповнолітніх у системі ювенальної юстиції, що
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передбачає створення структурних одиниць, підбір працівників, міжнародну 

співпрацю.

Також, у дисертаційному дослідженні набули подальшого розвитку: ідея 

створення Служби психологічної підтримки суддів на регіональних рівнях; 

наукові підходи до удосконалення професійності ювенальних суддів; положення 

про обов’язковість вжиття організаційних та правових заходів для 

запровадження ювенальної юстиції в Україні на основі гармонізації вітчизняного 

законодавства з міжнародними джерелами права; аргументація доцільності 

створення індивідуального досьє про особу неповнолітнього з метою 

забезпечення інформацією відповідні органи, установи та організації 

ювенального профілю.

Це основні, але далеко не всі наукові положення, запропоновані 

дисертанткою щодо розробки правових, теоретичних та організаційних засад 

ювенальної юстиції в Україні. Разом з тим, вже перелічених вище положень 

достатньо для характеристики дослідження як оригінального.

Структурно дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, що 

містять у собі сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Аналіз запропонованої дисертанткою структури її дослідження 

дозволяє відмітити її внутрішню єдність та спрямованість на логічне і послідовне 

розкриття обраної для дослідження проблематики на теоретичному, 

нормативному та правозастосовному рівнях.

Перший розділ дисертації «Теоретико-правові аспекти ювенальної 

юстиції» присвячений аналізу теоретичних положень щодо становлення та 

розвитку інституту ювенальної юстиції, досліджено зміст та ознаки поняття 

ювенальної юстиції.

Автором обґрунтовано, що до основних концепцій, які сприяли 

становленню та формуванню інституту ювенальної юстиції віднесені: концепції 

про вік; наукові концепції в сфері психології, медицини, соціології, педології, 

кримінології; концепції у сфері еволюції громадської думки; концепції 

патерналізму.

*
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Здобувачкою доведено, що ювенальне правосуддя охоплює вирішення 

справ щодо: дітей, які вступили в конфлікт із законом (підозрювані, 

обвинувачені, визнані винними у скоєнні злочину); дітей-жертв і свідків 

злочинів, які вступають у контакт із системою правосуддя; дітей, які вступають 

у контакт із системою правосуддя з інших причин, наприклад, опіка, захист чи 

успадкування.

Особливо цікавою видається авторський підхід до ознак «ювенальної 

юстиції», серед яких виділено такі як: суб’єкт особливого правовідношення, 

множинність структурних одиниць ювенального профілю та ступінь їх 

деталізації, особливі завдання (додатковий ефект), використання принципу 

мультидисциплінарної кооперації. При цьому, такий підхід дозволив надати 

авторське визначення поняття «ювенальна юстиція» як системи державних, 

правоохоронних і правозахисних органів, муніципальних установ та організацій 

ювенального профілю, що зосереджені навколо ювенального суду, що 

здійснюють свою діяльність на основі мультидисциплінарної кооперації за 

допомогою використання формально-юридичних, а також медико-соціальних та 

психолого-педагогічних методик роботи, що спрямовані на забезпечення захисту 

прав та свобод дітей.

В другому розділі «Організаційно-правове забезпечення діяльності 

ювенальних суддів у  системі ювенальної юстиції» досліджуються функції 

ювенальних суддів у системі ювенальної юстиції, особливості професійного 

навчання та підготовки ювенальних суддів, а також визначаються теоретичні 

засади їх професійної компетентності.

Слушним є висновок про доцільність виокремлення колаборативної 

функції (або функції співпраці), а також функції ресоціалізації та правового 

виховання.

Сформульовано авторське бачення специфіки проведення навчання 

ювенальних суддів, а саме: розподілення кандидатів на групи залежно від рівня 

фахових знань; наявність спеціалізованих курсів для ювенальних суддів з питань 

вивчення різних проблем ювенального характеру (зловживання наркотиками, 

сексуальне насильство в сім’ї тощо); запровадження курсів, які проводитимуть

*

7

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


тренери ювенального профілю міжнародного рівня; безперервність навчання як 

обов’язкова умова перебування на посаді ювенального судді; участь у 

конференціях, науково-практичних семінарах, тренінгах з основ психології (у 

тому числі дитячої), міжнародних стажуваннях.

Цікавим видається авторське визначення поняття професійної 

компетентності ювенального судді як інтегрованої характеристики фахівця, що 

акумулює в собі цілісний комплекс знань, умінь, навичок, здібностей та 

передбачає здебільшого наявність правового досвіду.

Третій розділ «Впровадження системи ювенальної юстиції в Україні в 

рамках євроінтеграційних процесів» присвячений аналізу актів міжнародно- 

правового значення у сфері захисту прав дітей, а також дослідженню 

проблематики гармонізації вітчизняного законодавства щодо відправлення 

ювенального правосуддя відповідно до європейських стандартів.

Заслуговує на увагу аргументація дисертантки стосовного того, що для 

ювенальної юстиції в рамках кримінально-процесуального законодавства 

характерним є організаційна обмеженість та процесуальна невідповідність 

міжнародним стандартам, що полягає в такому: вимога до спеціалізації суддів 

носить декларативний характер, відсутня чітка регламентація процедури набуття 

спеціальних знань; низький рівень розвитку сучасних ювенальних технологій, 

зокрема, що стосується проведення допиту, надання підтримки як потерпілим, 

так і обвинуваченим, порушення процесуальних строків; відсутність у 

законодавстві норм, які би передбачали різні підходи до розгляду справ щодо 

неповнолітніх залежно від вікової диференціації; низька інфраструктурна 

забезпеченість структурними елементами ювенального профілю та/або 

нерегламентованість їх процесуальної співпраці; перевага карального методу 

над виправним щодо неповнолітніх; низький рівень інформаційного 

забезпечення суддів, зокрема, що стосується індивідуального досьє про 

неповнолітнього.

Слушним є висновок автора про те, що процес організаційно-правового 

впровадження ювенальної юстиції в Україні вимагає комплексного та 

поетапного підходу: починаючи від формування ювенальної правової культури
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українського суспільства, завершуючи створенням окремих структурних 

підрозділів системи ювенальної юстиції.

Оцінюючи структуру дисертації Н.Й. Лакатош 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 досягнення окресленої мети дослідження. Такий підхід дисертантки, на 

думку опонента, є цілком правильним і заслуговує схвалення.

Робота викладена на високому мовно-літературному рівні.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження Н.Й. Лакатош має теоретичне і практичне значення. 

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

розвиток сучасної науки про судову владу та можуть використовуватись у таких 

сферах: науково-дослідній -  для подальшого наукового опрацювання

загальнотеоретичних та науково-практичних проблем організаційного та 

правового забезпечення розбудови системи ювенальної юстиції, зокрема щодо 

проблем забезпечення захисту прав та свобод неповнолітніх під час відправлення 

правосуддя, формування професійної компетентності ювенальних суддів; 

правотворчій -  для вдосконалення чинного законодавства та в законопроектній 

роботі з питань упровадження системи ювенальної юстиції в Україні, зокрема з 

метою прийняття Ювенального кодексу України; правозастосовній -  результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані у правозастосовній 

діяльності судів у справах неповнолітніх; навчальному процесі -  при підготовці 

навчальних посібників, підручників, робочих програм з юридичних дисциплін, а 

також під час викладання дисциплін: «Судові і правоохоронні органи України», 

«Організація судової влади в Україні», «Суддівська діяльність у сфері захисту 

прав та інтересів неповнолітніх», «Ювенальне право», «Юридична деонтологія», 

«Юридична психологія», «Основи професійної психології» та ін.

Зрозуміло, що не зі всіма науковими положеннями і висновками у 

дисертації можна беззастережно погодитись. Це дисертаційне дослідження, як 

напевно будь-яке інше наукове дослідження, містить окремі недоліки, спірні, 

недостатньо аргументовані положення, в усякому разі -  з точки зору
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офіційного опонента. Це, власне, й стане предметом дискусії під час його 

захисту. Тож, звернемо увагу на окремі спірні положення, які на наш погляд, 

потребують або додаткової аргументації, або спеціальних пояснень під час 

захисту дисертації.

1. Автор пропонує включити в проект Ювенального кодексу вимоги до 

кандидата на посаду судді у справах щодо неповнолітніх, визначивши, що 

суддею у справах щодо неповнолітніх може бути особа, яка має стаж роботи в 

органах ювенального профілю не менше п’яти років та досвід роботи 

помічником ювенального судді не менше одного року; або має стаж роботи на 

посаді судді не менше п’яти років та науковий ступінь у сфері права чи 

психології та стаж наукової роботи щонайменше трьох років; або має стаж 

роботи в органах ювенальної спеціалізації не менше п’яти років досвід 

педагогічної та іншої роботи із неповнолітніми не менше трьох років (с. 124-125). 

В цілому підтримуючи позицію авторки щодо необхідності встановлення 

додаткових вимог до ювенальних суддів у вигляді наявності досвіду роботи із 

неповнолітніми, вважаю доцільним надати додаткові аргументи щодо вимог про 

наявність наукового ступеня або стажу наукової роботи.

2. Навряд чи можна погодитись із пропозицією дисертантки щодо 

створення при Верховному Суді Науково-консультативної ради з питань 

ювенальної юстиції з метою забезпечення детальної оцінки рівня професійної 

компетентності ювенальних суддів (с. 180). При Верховному Суді створена 

відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Науково- 

консультативна рада як дорадчий орган, ресурс якого може бути задіяний з 

консультативною метою в порядку, передбаченому процесуальним 

законодавством. Створення непередбаченого законом органу при Верховному 

Суді, ба більше, наділення його контрольними функціями не відповідатиме 

принципу незалежності суддів та ролі Верховного Суду в судовій системі країни.

3. У підрозділі 3.2 «Перспективи впровадження ювенальної юстиції в 

Україні» Н.Й. Лакатош багато уваги приділяє дослідженню питань, пов’язаних 

із вдосконаленням системи підвищення кваліфікації суддів загалом та 

ювенальних суддів зокрема. Крім того, серед положень, які авторкою були
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удосконалені, зазначаються пропозиції, спрямовані на визначення критеріїв 

підвищення професійної компетентності ювенальних суддів, методів їх навчання 

та оцінювання (с. 20). Водночас, опоненту не вдалось зі змісту роботи з’ясувати 

перелік критеріїв підвищення професійної компетентності ювенальних суддів, 

які визначаються чи підтримуються автором роботи. Було б доцільно освітити це 

питання більш детально під час публічного захисту дисертаційного дослідження.

4. Однією з проблем сучасного розвитку ювенальної юстиції в Україні 

авторка вбачає низький рівень інформаційного забезпечення суддів, зокрема, що 

стосується індивідуального досьє про неповнолітнього (с. 180). Дисертантка 

вважає за необхідне формування досьє неповнолітнього, яке включатиме 

відомості про злочинний досвід неповнолітнього, відносини з оточенням, 

шкідливі звички, характеристику з навчальної установи, сімейні обставини, 

індивідуальні особливості характеру, ціннісні орієнтації тощо (с. 165). Загалом, 

судові справи, в яких беруть участь неповнолітні потребують дійсно вивчення 

додаткових даних і характеризуються фактично додатковим предметом 

доказування. Водночас, формування матеріалів (досьє), які міститимуть 

конфіденційну інформацію про неповнолітню особу можуть бути використані на 

шкоду такій особі, в тому числі, після досягнення нею повноліття. Особливо 

гострою може виявитись ситуація із використанням таких матеріалів щодо 

особи, яка є підозрюваною, обвинуваченою, проти її волі. Такі дані, відповідно 

до вимог кримінального процесуального закону, не можуть бути використані в 

інших кримінальних провадженнях та їх використання, навіть лише з метою 

побудови слідчих чи оперативних версій, може становити втручання в приватне 

життя особи та порушення її права на захист та презумпцію невинуватості. Тому, 

вважаю за доцільне додаткове вивчення цього питання та розроблення авторкою 

пропозицій щодо детального нормативного унормування порядку використання 

інформаційних матеріалів з такого досьє про неповнолітнього.

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 Н.Й. Лакатош заслуговує уваги представників
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правової науки і освіти, суддів та працівників апарату суду, інших представників 

юридичної професії.

Вищевикладене дає підставу для такого узагальненого висновку: 

дисертаційне дослідження «Організаційно-правові основи ювенальної 

юстиції в Україні» 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 розробки правових, теоретичних та організаційних засад 

ювенальної юстиції в Україні. Дисертаційне дослідження відповідає 

вимогам пп. 9, 11, 12 Порядку присудження наукових ступенів,

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 року, а його автор -  Лакатош Наталія Йосипівна -  заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент -
суддя Верховного Суду,
доктор юридичних наук, професор
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