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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Складні соціально-економічні та політичні умови, в яких 

розвивається наша держава, визначають особливості розвитку суспільних відносин, 

суб’єктами яких є різні верстви населення. Окремі з них через вікову психологічну, 

світоглядну та іншу специфіку, яка зумовлює їх соціальну вразливість і 

незахищеність, потребують особливої підтримки, допомоги та захисту. Насамперед 

ідеться про неповнолітніх, опікування якими є завданням державного значення, 

адже вони визначають майбутнє кожної країни. 

Зміна ідеології, економічний спад, політична нестабільність, правовий 

нігілізм населення сукупно із загальним зниженням суспільної моральності 

призвели до загострення криміногенної ситуації в Україні. У таких обставинах 

неповнолітні втрачають орієнтири, стаючи, з одного боку, жертвами злочинів, 

знущань, насилля, а з іншого – втягуються в різноманітні види злочинної 

діяльності. Змінити ситуацію можливо лише у разі комплексного підходу, який 

повинен передбачати різноманітні за змістом та формою заходи: від створення 

грамотної нормативно-правової основи до запровадження ефективних механізмів 

захисту прав дітей, спроможних охопити три ключових елементи у цій сфері: 

превенцію, покарання та реабілітацію. 

Починаючи з 1995 р., коли було прийнято Закон України «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Україна поступово 

розвиває законодавчу базу, запроваджуючи міжнародні стандарти. Особливо 

відчутно це стало після прийняття Указу Президента від 24 травня 2011 року про 

Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні та 

набрання чинності Кримінального процесуального кодексу України, який, як 

особливий порядок кримінального провадження, передбачає кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх. Про те, що держава продовжує докладати 

зусилля в цьому напрямі сьогодні, свідчить реалізація ряду ініціатив Міністерства 

юстиції України, зокрема серед яких проект «#ЧужихДітейНеБуває», у рамках 

якого було прийнято Закон України від 03 липня 2018 року «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для 

посилення захисту права дитини на належне утримання». 

Утім, як ми вже зазначали, окрім нормативно-правової бази, необхідним є 

створення та розвиток дієвих механізмів захисту прав неповнолітніх, чільне місце 

серед яких у всьому світі відводиться ювенальній юстиції (правосуддю у справах 

неповнолітніх), концепт якої виражається тезисом «юстиція дружня до дитини». Як 

системне явище вона передбачає взаємозв’язок різноманітних компонентів у тому 

числі, але не виключно, особливого порядку судочинства (функціональна складова) 

та, за ідеальної моделі, окремої системи судів (організаційна складова). Однак в 

Україні остання трансформувалася у спеціалізацію суддів, що відповідно до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» є складовою принципу спеціалізації судів. 

Така національна специфіка свідчить про автентичний шлях розвитку інституту 

ювенальної юстиції в Україні, центральною постаттю якої є суддя. Це загострює 

увагу на проблематиці створення у вітчизняній судовій системі ювенальних судів, 
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організація та діяльність яких би належним чином враховувала різноманітні 

особливості особи неповнолітнього. 

Наведене закономірно привертає значний інтерес наукової спільноти. 

Різноманітні аспекти ювенальної юстиції аналізувалися різними вченими. Як один із 

напрямів реалізації судової реформи та розвитку принципу спеціалізації судів 

ювенальна юстиція була предметом дослідження вчених, серед яких: 

О.С. Автономов, Г.Д. Анучкіна, О.А. Беженцев, А.М. Бірюкова, Г.Я. Борисевич, 

В.Д. Бринцев, О.І. Бублик, І.В. Волошина, Ю.М. Гончаренко, Г.Л. Грігорова, 

А.П. Гусак, А.О. Джужа, А.О. Донець,  В.Д. Єрмаков, Г.І. Забрянський, 

Д.М. Замишляєва, І.В. Зошій, Ю.Б. Ірхін, Л.М. Карнозова, П.Ф. Карпечкін, О.О. 

Кобзєва, Н.М. Крестовська, О.П. Кучинська, І.Є. Марочкін, А.М. Марцинкевич, Е.Б. 

Мельникова, Л.М. Москвич, В.В. Одуденко, М.В. Оніщук, М.А. Погорецький, Г.В. 

Попов, І.В. Пердеїна, С.В. Прилуцький, Ю.Д Притика, К.В. Продіус, О.Ю. 

Сафонова, Д.Б. Сергєєва, Н.П. Сиза, Е.Є. Сілантьєва, І.Б. Усенко, О.З. Хотинська-

Нор, Н.М. Хромова, О.Г. Яновська та інші. Серед іноземних науковців питання 

ювенальної юстиції досліджувалися Гордоном Бейзмором, Габріеллою Герженї, 

Леонардо Едвардсом, Ларсоном Кімберлі, Річардом Лоуренсом, 

Елродом Престоном, Кліффом Роберсоном, Сюзанною Собел та іншими. 

Водночас 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). Невизначеність 

понятійно-категоріального апарату у сфері ювенальної юстиції, недостатність 

комплексного дослідження ролі ювенальних суддів та загалом відсутність наукової 

концепції стосовно їх професійної компетентності вимагає належного наукового 

аналізу, який би склав підґрунтя подальшого розвитку ювенальної юстиції в Україні 

в руслі сучасного реформування сфери судової влади. 

Викладені обставини зумовлюють актуальність обраного напряму 

дослідження та визначають потребу комплексного теоретико-правового аналізу 

організаційної складової ювенальної юстиції в Україні, її потужностей і 

спроможностей із врахуванням чинних економічних умов, соціальної політики 

держави та міжнародного досвіду організації ювенальних судів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 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-

VI, 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 
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«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 

0198U007793). Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої 

ради юридичного факультету Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» (протокол № 2 від 23 квітня 2015 р.) 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

вирішення наукового завдання, що полягає у розробці правових, теоретичних та 

організаційних засад ювенальної юстиції в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети дисертантом були поставлені такі завдання: 

– 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; 

– 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.  

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

організації ювенальної юстиції в Україні. 

Предметом дослідження є організаційні та правові основи ювенальної 

юстиції в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить система 

методів наукового пізнання, що зумовлено специфікою проблематики дисертаційного 

дослідження та дозволяє забезпечити достовірність висновків, вирішення окреслених 

завдань, а отже, й досягнення сформульованої мети. Діалектичний метод надав змогу 

визначити організаційно-правові особливості ювенальної юстиції, виходячи із 

принципу єдності їх соціального змісту та правової форми (розділи 1–3); індуктивний 

метод наукового пізнання став засобом дослідження положень нормативно-правових 

актів і доктринальних джерел, пов’язаних із системою ювенальної юстиції (підр. 1.2, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2); дедуктивний метод застосовано для формулювання висновків та 

пропозицій (розділи 1–3); методи аналізу та синтезу надали змогу дослідити 

фундаментальні наукові положення, правові акти, що стосуються питань 

організаційно-правових основ ювенальної юстиції (розділи 1–3); за допомогою методу 

моделювання запропоновано модель ювенальної юстиції в Україні (підр. 1.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2); метод типологізації застосовано для визначення еволюції становлення та 

розвитку інституту ювенальної юстиції в зарубіжних країнах (підр. 1.1.); соціологічний 
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метод був використаний під час проведення соціологічних опитувань (розділи 2-3). 

Науково-теоретичним підґрунтям стали праці вітчизняних і зарубіжних 

науковців не лише у сфері юриспруденції, але й у галузі філософії, кримінології, 

психології та соціології. 

Нормативно-правову базу дослідження склали норми Конституції та законів 

України,  нормативно-правові акти Президента України, Міністерства юстиції 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, законодавство зарубіжних країн, норми 

міжнародного права у сфері функціонування ювенальної юстиції. 

Емпіричну базу дослідження становлять: аналітичні матеріали та статистичні 

дані Агентства Європейського Союзу з основоположних прав (FRA), Міжнародного 

криміналістичного союзу (AIDP), 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). 

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. У ході дослідження сформульовано наукові положення 

та висновки, що містять наукову новизну: 

вперше: 
– досліджено розвиток ювенальної юстиції за допомогою історико-

системного методу з урахуванням аналізу еволюції основних наукових концепцій, 

що на відміну від методу хронології, дав можливість визначити та розмежувати 

причини та передумови її виникнення; 

– 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; 

– 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);  

– 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; 
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– 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; 

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 передбачає створення структурних одиниць, підбір 

працівників, міжнародну співпрацю; 

дістали подальшого розвитку: 

– ідея створення Служби психологічної підтримки суддів на регіональних рівнях; 

– наукові підходи до удосконалення професійності ювенальних суддів, зокрема 

щодо їх професійної підготовки, оволодіння теоретичними та практичними навичками 

здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, наявності відповідного стажу роботи в 

суді та установах ювенального профілю, запровадження спеціальних форм навчання 

для 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, що регулюють 

питання здійснення судочинства у справах щодо неповнолітніх; 
– аргументація доцільності створення індивідуального досьє про особу 

неповнолітнього з метою забезпечення інформацією відповідні органи, установи та 

організації ювенального профілю. 

 Прaктичне знaчення отримaних результaтів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертаційному дослідженні положення, а також пропозиції та 

висновки можуть бути використані у: 

– нaуково-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.); 

– 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 
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професійної психології» та ін. (Акт 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.); 

– 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; 

– прaвозaстосовній 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.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем особисто і є 

самостійним дослідженням. В опублікованих працях, написаних у співавторстві, 

власні теоретичні розробки дисертанта становлять визначений у списку праць обсяг. 

Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих праць, у 

дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки, 

пропозиції, що містяться в дисертації, обговорювалися на засіданні кафедри 

конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», повідомлялися на міжнародних 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Новый этап развития права. 

Необходимость модернизации закона» (Научная организация Академическая 

ассоциация юристов и правоведов стран СНГ, г. Киев, 25 октября 2013 г.); 

«International Conference of Phd Students in Law» (Miskolc, 2015 július 2-4); 

«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, 26-27 жовтня 2017 р.); «Закарпатські правові 

читання» (м. Ужгород, 19-21 квітня 2018 р.); «Конституційно-правове будівництво 

на зламі епох: пошуки оптимальних моделей» (м. Ужгород, 3-4 травня 2019 р.). 

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

висвітлено у 13 опублікованих працях, серед яких 4 наукових статей опубліковано у 

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

міжнародних наукометричних баз) та 1 стаття – в іноземному науковому періодичному 

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

 Структура дисертації визначається метою, завданнями та предметом 

наукового дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, що містять у собі сім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. Загальний 

обсяг дисертаційного дослідження становить 232 сторінок, із них основного тексту 

 180 сторінок. Список використаних джерел налічує 288 найменувань та 

розміщений на 39 сторінках. Додатки  на 13 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, мету, 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано його методологію та 

емпіричну базу, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, сформульовано основні положення, які виносяться на захист, наведено 

дані щодо їх апробації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові аспекти ювенальної юстиції» складається з 

двох підрозділів, у яких здійснено аналіз теоретичних положень щодо становлення 

та розвитку інституту ювенальної юстиції, досліджено зміст та ознаки поняття 

ювенальної юстиції. 

У підрозділі 1.1 «Концептуальні засади становлення та розвитку ювенальної 

юстиції» висвітлено результати історичного аналізу становлення ювенальної 

юстиції як самостійного правового інституту в суспільстві. 

Використання історико-системного методу під час здійснення аналізу 

еволюції основних наукових концепцій, на відміну від хронологічного методу, 

забезпечило можливість визначення ціннісної основи досліджуваного інституту з 

урахуванням таких основних аспектів: 1) наукова цінність дозволила заповнити 

прогалини у правовій свідомості про історичне минуле ювенальної юстиції в різних 

сферах суспільного життя; 2) політико-ідеологічна цінність надала змогу 

сформулювати думки про вибір найоптимальнішої моделі ювенальної юстиції 

сучасності; 3) виховна цінність дозволила генерувати досвід із метою формування 

власних ціннісних концепцій та орієнтацій; 4) прагматична цінність дозволила 

робити припущення, виявити «прихований ресурс» ювенальної юстиції  те, що 

суспільство може дати молоді, а також те, що суспільство може очікувати від неї. 

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. 

У підрозділі 1.2 «Поняття ювенальної юстиції, її ознаки та зміст» автором 

досліджено наукові підходи щодо сутності дефініції «ювенальна юстиція». 

Системний аналіз лексичного значення та змістовного наповнення 

досліджуваного поняття дозволив виокремити його специфічні складові елементи. 

Аналізуючи різні підходи до розуміння поняття «ювенальна юстиція», 

обстоюється думка, що вони не суперечать один одному, а лише розкривають зміст 

цієї категорії на різних рівнях. У результаті дослідження наявних змістових основ 

обґрунтовано можливість розглядати ювенальну юстицію як особливу форму 

реалізації судової влади, що характеризується особливим суб’єктним складом, 

специфічними принципами та особливою організацією системи спеціалізованих 

судових органів та допоміжних органів ювенального профілю, що здійснюють свою 

діяльність на основі професійної мультидисциплінарної кооперації з метою 

забезпечення захисту прав дітей. 
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Установлено, 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. 

Доведено, що в аспекті дослідження системи ювенальної юстиції особливого 

значення набуває співпраця та координація роботи її елементів, адже запорукою 

перебування цілей та принципів діяльності окремих структурних підрозділів в одній 

площині (забезпечення захисту прав дітей) є чітке розмежування їх прав та 

обов’язків, окреслення сфер впливу всіх складових компонентів. На основі цього 

запропоновано доцільність використання методу «функціональної диференціації» та 

«функціональної конкуренції». 

Розділ 2 «Організаційно-правове забезпечення діяльності ювенальних 

суддів у системі ювенальної юстиції» складається з трьох підрозділів, у яких 

досліджуються функції ювенальних суддів у системі ювенальної юстиції, 

особливості професійного навчання та підготовки ювенальних суддів, а також 

визначаються теоретичні засади їх професійної компетентності. 

У підрозділі 2.1 «Функції ювенальних суддів у розбудові системи ювенальної 

юстиції» на підставі аналізу доктринальних джерел було виокремлено функції 

ювенального судді, серед яких: судова, колаборативна (функція співпраці), 

адміністративна, а також функція ресоціалізації та правового виховання. 

Аргументовано, що судова та адміністративна функція ювенального судді є 

найбільш традиційною. До відання суддів у справах щодо неповнолітніх належать 

питання встановлення таких юридичних фактів: щодо необхідності 

«відокремлення» дитини від батьків; види соціальних «послуг», які повинні бути 

надані сім’ї; питання про тимчасове перебування дитини у спеціальних закладах з 

метою виховання чи надання захисту. Поряд із цим адміністративна функція 

ювенального судді може здійснюватись як до апарату ювенального суду, так і щодо 

інших структурних одиниць ювенальної юстиції. 

Визначено, що колаборативна функція, або функція співпраці, знаходить своє 

відображення у взаємодії ювенального судді з іншими інститутами з метою 

найбільш ефективного виконання власних функцій. Установлено, що функція 

ресоціалізації та правового виховання неповнолітніх передбачає виявлення мотивів 

неправомірної поведінки неповнолітнього, а також створення умов для його 

виправлення. Загалом ресоціалізація неповнолітніх повинна стати важливим 

напрямом державної політики у сфері захисту дитинства. 

У підрозділі 2.2 «Професійне навчання та підготовка ювенальних суддів» 

зазначено, що професійна підготовка ювенальних суддів повинна здійснюватись 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. 

Водночас, взаємообумовленість зазначених аспектів проявляється і як в 

послідовному переході від навчання до практики, що є важливою умовою 
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досягнення високого рівня професіоналізму, так і в практичній діяльності судді, яка 

за відсутності належного рівня знань неможлива. 

Зауважено, що професійна підготовка ювенальних суддів може здійснюватись 

безпосередньо у Національній школі суддів України, на основі викладання 

навчальних дисциплін ювенального профілю. З цією метою необхідно проводити 

тренінги в групі та індивідуальні заняття з метою формування психологічних 

якостей особистості ювенального судді шляхом залучення суддів-тренерів (у тому 

числі представників міжнародної спільноти) із відповідною кваліфікацією. 

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 

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. 

Підрозділ 2.3 «Теоретичні засади визначення поняття професійної 

компетентності ювенальних суддів» присвячений розгляду понять «професійна 

компетентність ювенальних суддів», «гуманітарна компетентність» та аналізу 

вимог до кандидата на посаду ювенального судді в аспекті ефективного 

реформування судової влади. 

Сформульовано 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. 

Зауважено, що завданням професійного фахівця повинно бути якісне, 

кваліфіковане вирішення професійних завдань та реалізація функцій і повноважень, 

де афективною стороною буде морально-етичний компонент, а смисловою – 

психолого-педагогічний, які спрямовані на захист прав і свобод особи 

неповнолітнього та інституту сім’ї в цілому. 

На підставі змістовного аналізу категорії «професійна компетентність 

ювенального судді» визначено такі її елементи як фахові знання та психологічна 

підготовка в роботі з неповнолітніми. 

Доведено доцільність застосування поняття «гуманітарна компетентність» у 

рамках формування образу ювенального судді-професіонала. 

Розділ 3 «Впровадження системи ювенальної юстиції в Україні в рамках 

євроінтеграційних процесів» складається з двох підрозділів, присвячених 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. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародно-правове забезпечення функціонування 

ювенальної юстиції» здійснено аналіз ключових міжнародно-правових документів, 
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які прямо чи опосередковано визначають організаційно-правові основи ювенальної 

юстиції. 

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. Генерування знань такого 

типу має стратегічне значення, оскільки дозволяє уникнути прийняття норм 

виключно декларативного характеру у сфері ювенальної юстиції, а також виступає 

в ролі так званих «референційних меж». У цьому аспекті акцентовано увагу на 

значимості категорій «мультидисциплінарна кооперація», «ресоціалізація», 

«перевиховання», «реабілітація», «мінімізація інтервенції», «банк знань». 

У підрозділі 3.2 «Перспективи впровадження ювенальної юстиції в Україні» 

здійснено аналіз розвитку вітчизняного законодавства у ювенальній сфері. 

Аргументовано доцільність у рамках становлення ювенальної юстиції в 

Україні здійснити заходи у трьох напрямках: організаційного характеру 

(проведення подальшої гармонізації з міжнародним законодавством; визначення 

основних понять, керівних принципів та завдань ювенальної юстиції; формування 

самостійного ювенального суду; створення додаткових структурних одиниць 

цілісної системи ювенальної юстиції; законодавче визначення вимог до ювенальних 

суддів, а також інших працівників системи; вирішення питань інфраструктурного та 

матеріально-технічного забезпечення); функціонального напрямку (координація 

діяльності структурних підрозділів системи ювенальної юстиції; безперервне 

навчання, підвищення кваліфікації та стажування ювенальних суддів, а також 

інших працівників ювенального профілю); спеціального змісту (використання 

ювенальних технологій, зокрема ресоціалізації та виховання; формування «Банку 

знань»; встановлення вимог до «досьє про особу неповнолітнього» та умов роботи з 

ним; популяризація інформації про ювенальну юстицію; активізація використання 

пілотних проектів). 

Обґрунтовано позицію щодо необхідності нормативного визначення у 

Ювенальному кодексі України серед дискреційних повноважень ювенального судді 

права на вилучення справи та направлення в систему відновного правосуддя. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації сформульовані нові науково обґрунтовані позиції 

проведеного дослідження, що спрямовані на вирішення наукового завдання щодо 

розробки правових, теоретичних та організаційних засад ювенальної юстиції в 

Україні. 

Основні наукові здобутки дисертанта відображено в таких положеннях: 

1. Теоретико-прикладне дослідження становлення та розвитку ювенальної 

юстиції дозволило здійснити систематизацію та узагальнення тих основних 

наукових концепцій, які сприяли її виокремленню як самостійного правового 

інституту, серед яких слід розуміти: концепції про вік; наукові концепції у сфері 
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психології, медицини, соціології, педології, кримінології; концепції у сфері еволюції 

громадської думки; концепції патерналізму. 

2. При дослідженні дефініції «ювенальна юстиція» виділено такі її ключові 

ознаки, як суб’єкт особливого правовідношення, множинність структурних одиниць 

ювенального профілю та ступінь їх деталізації, особливі завдання (додатковий 

ефект), використання принципу мультидисциплінарної кооперації. Такий підхід 

дозволив надати авторське визначення поняття «ювенальна юстиція»: це система 

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. 

3. Специфіка діяльності ювенальних судів (наприклад, створення особливих 

умов допиту неповнолітнього) зумовлена філософією ювенальної юстиції. Тобто 

розширення прав та обов’язків працівників цієї системи є закономірним процесом 

через необхідність забезпечення особливого правовідношення до неповнолітніх та 

використання багатопрофільного підходу, що, у свою чергу, зумовлює потребу 

постійної співпраці та координації діяльності цілісної системи органів у сфері 

захисту прав та свобод дітей. 

Процедура розгляду справ, де фігурує неповнолітній, не є аксіоматичною, 

зокрема, існує потреба її трансформації до сучасних вимог з урахуванням 

міжнародних стандартів та інноваційних методів роботи з дітьми. 

4. У процесі дослідження функціонального призначення ювенального судді 

автор дійшов висновку про доцільність виокремлення колаборативної функції (або 

функції співпраці), а також функції ресоціалізації та правового виховання. Сутність 

колаборативної функції знаходить своє відображення у взаємодії ювенального судді 

з іншими інститутами з метою найбільш ефективного виконання власних функцій. 

Ювенальний суддя не повинен працювати у «вакуумі». Умовами всебічного 

дослідження обставин справи є детальний аналіз звітів соціальних працівників, 

департаментів пробації, доказової інформації, отриманої від сторін та їх адвокатів. У 

цьому контексті слід зазначити, що якість судового рішення прямо залежить від 

ретельного вивчення усіх відомостей, що прямо чи опосередковано стосуються того 

чи іншого судового провадження. У свою чергу, функція ресоціалізації та правового 

виховання неповнолітніх передбачає виявлення мотивів неправомірної поведінки 

неповнолітнього, а також створення умов для його виправлення, що загалом 

повинно стати важливим напрямом державної політики у сфері захисту дитинства. 

5. Професійна компетентність ювенального судді  це інтегрована 

характеристика фахівця, яка акумулює в собі цілісний комплекс знань, умінь, 

навичок, здібностей та передбачає здебільшого наявність правового досвіду. 

Основним завданням професійного фахівця в цьому контексті є якісне, 

кваліфіковане вирішення професійних завдань та реалізація функцій і повноважень, 

де мотиваційною стороною буде морально-етичний компонент, а смисловою – 
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психолого-педагогічний аспект, які направлені на захист прав і свобод особи 

неповнолітнього та інституту сім’ї в цілому. 

6. Вимоги до кандидата на посаду ювенального судді – це встановлені норми 

та стандарти, що пред’являються до особи, яка виявила намір стати суддею у 

справах щодо неповнолітніх. 

Було зроблено висновок про необхідність включення в проект Ювенального 

кодексу України статті такого змісту: «Вимоги до кандидата на посаду судді у 

справах щодо неповнолітніх. ч.1. Суддею у справах щодо неповнолітніх може бути 

особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами 

кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в 

ювенальному суді, а також відповідає одній із таких вимог: має стаж роботи в 

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

ювенального судді не менше одного року; має стаж роботи на посаді судді не менше  

п’яти років та науковий ступінь у сфері права чи психології та стаж наукової роботи 

щонайменше три роки; має стаж роботи в органах ювенальної спеціалізації не 

менше п’яти років досвід педагогічної та іншої роботи з неповнолітніми не менше 

трьох років. ч.2. Судді у справах неповнолітніх повинні кожні три роки проходити 

курси підвищення кваліфікації з відвідуванням виховних закладів для неповнолітніх 

та щороку брати участь у семінарах щодо узагальнення судової практики у справах 

неповнолітніх». 

7. У результаті аналізу розвитку ювенальної юстиції в рамках кримінально-

процесуального законодавства можна стверджувати про його організаційну 

обмеженість та процесуальну 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. 

8. Процес організаційно-правового впровадження ювенальної юстиції в 

Україні вимагає комплексного та поетапного підходу: починаючи від формування 

ювенальної правової культури українського суспільства, завершуючи створенням 

окремих структурних підрозділів системи ювенальної юстиції. Сутність ювенально-

правової культури полягає у визнанні дітей самостійними суб’єктами права та 

повинна стати основою ювенальної політики в Україні. У цьому аспекті особливого 

значення набуває політичний менеджмент, орієнтований на європейські цінності у 

сфері захисту прав дитини. 

9. Становлення ювенальної юстиції передбачає реформування судової системи 

шляхом створення спеціалізованого судочинства (ювенальних судів). Ювенальний 

суд повинен працювати за принципом автономності, сутність якого полягатиме в 
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організаційній відокремленості ювенального суду від загальної системи правосуддя, 

як в процесуальному, так і в інституційному розумінні. У цьому аспекті особливого 

значення набуває законодавче закріплення особливостей здійснення судового 

провадження у справах щодо неповнолітніх шляхом прийняття Ювенального 

кодексу, який повинен визначити пріоритетним завданням не тільки встановлення 

істини, але і мати на меті виховні ідеї, втілення у правову дійсність яких повинно 

бути покладено на новостворені ювенальні суди. 

Вбачається доцільним створення при Верховному Суді Науково-

консультативної ради з питань ювенальної юстиції з метою забезпечення детальної 

оцінки рівня професійної компетентності ювенальних суддів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Лакатош Н.Й. Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в 

Україні.  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2019. 

У дисертаційному дослідженні розглядаються організаційні та правові основи 

ювенальної юстиції. Здійснено концептуальне дослідження становлення та 

розвитку інституту ювенальної юстиції в зарубіжних країнах.  

Автором висвітлено сутність, зміст та ознаки поняття «ювенальна юстиція» та 

сформульоване його авторське визначення. 

Визначено традиційні функції ювенальних суддів (судова та адміністративна), 

а також автором обстоюється думка про доцільність виокремлення колаборативної 

функції (функції співпраці) та функції ресоціалізації і правового виховання.  

Досліджено особливості професійної придатності ювенальних суддів та 

сформульовано авторське визначення поняття професійної компетентності 

ювенального судді. 
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Здійснено аналіз ключових міжнародно-правових документів, які прямо чи 

опосередковано визначають організаційно-правові основи ювенальної юстиції, на 

основі чого розроблено концепцію гармонізації вітчизняного законодавства 

відповідно до європейських стандартів. 

Ключові слова: ювенальна юстиція, ювенальний суд, ювенальний суддя, 

неповнолітні, професійна компетентність, професійна придатність. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Лакатош Н.Й. Организационно-правовые основы ювенальной юстиции в 

Украине.  Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертационном исследовании рассматриваются организационные и 

правовые основы ювенальной юстиции. Проведено концептуальное исследование 

становления и развития института ювенальной юстиции в зарубежных странах.  

Автором рассмотрены сущность, содержание и признаки понятия 

«ювенальная юстиция» и сформулировано его авторское определение. 

Определены традиционные функции ювенальных судей (судебная и 

административная), наряду с этим автором отстаивается мнение о целесообразности 

выделения колаборативной функции (функции сотрудничества) и функции 

ресоциализации и правового воспитания.  

Исследованы особенности профессиональной пригодности ювенальных судей 

и сформулировано авторское определение понятия профессиональной 

компетентности ювенального судьи.  

Осуществлен анализ ключевых международно-правовых документов, 

которые прямо или косвенно определяют организационно-правовые основы 

ювенальной юстиции, на основании чего разработана концепция гармонизации 

отечественного законодательства. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, ювенальный суд, ювенальный судья, 

несовершеннолетние, профессиональная компетентность, профессиональная 

пригодность. 

 

SUMMARY 

 

Lakatosh N.Y. Organizational and legal foundations of juvenile justice in 

Ukraine. – Qualifying research paper in the form of manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.10 – judiciary; 

public prosecution and advocacy. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

A conceptual research of the establishment and further development of the 

institution of juvenile justice in Ukraine and foreign countries is carried out. The method 
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of categorization ensured the opportunity of marking in four aspects the value basic of 

juvenile justice. The scientific aspect provided the ability to fill in the gaps about the 

historical past of the institutions of the juvenile justice in different spheres of life. The 

politically ideological aspect ensured the ability to choose the most optimal model of 

juvenile justice in the World. The educative worth concerns generalization of the received 

experience with the purpose to create own concepts and orientations about juvenile justice 

values. The pragmatic aspect ensured the opportunity to make assumptions and detect the 

concealed resource of the juvenile justice  things that the society can give to youth, and 

as well things that the society can expect from them. 

The thesis defines the main concepts that led to the establishment of juvenile justice 

institutions in the World among which are: concepts concerning age issues; conceptions in 

the sphere of psychology, sociology, pedagogy and criminology; notions in the evolutions 

of civil thoughts; ideas of paternalism. Further, it determines that juvenile justice concerns 

not only legal issues towards children that are in conflict with criminal law, but as well 

children that contact the judicial system because of guardian, inheritance, divorce and 

other civil matters. 

Making an analysis of different approaches to the definition of`«juvenile justice» 

it’s outplaced that they do not interfere but uncover different levels of the essence of the 

investigated definition. The author’s definition of juvenile justice is given as a system of 

state, law-enforcement and remedial bodies; municipal establishments and organizations 

of juvenile profile, which are concentrated around the juvenile court, and making their 

activity on the principal of multidisciplinary cooperation and with the help of law 

technical, medico-social, psychological and pedagogical methods of work, which are 

directed to the protection of child rights and freedoms.  

The author pays particular attention to identifying the sense and contents of the 

definition of «juvenile justice» defining its features. It is shown that the essence of the 

investigated definition necessarily imply several features: the special subject of legal 

relations; plurality of structural units of juvenile profile and the degree of their 

specification; special tasks (additional effect); the use of the principal of multidisciplinary 

coordination. The thesis identifies that cooperation and coordination gain special 

importance in the process of functioning of the different structural units of the juvenile 

justice system because of their varying aims of work. In this connection, the keystone to 

the effectiveness of the whole system is a precise division of the authorities’ rights and 

obligations, in the aspect of what methods of «functional competition» and «functional 

differentiation» suggested using. 

The thesis investigates the functions of the juvenile judge and proposes beside its 

two traditional roles such as the judicial and administrative ones, the collaborative 

function and the function of resocialization and legal education. It’s argued that under the 

jurisdiction of juvenile judges are issues about fact finding that concerns: the necessity of 

child separation form the parents; the type of social service that should be used towards 

the juvenile; questions about temporary residence of the child in special places of their 

protection and education. The administrative function of juvenile judges could be used not 

just towards the court but as well towards other structural units of the juvenile justice 

system. The function of collaboration is reflected in the cooperation of the juvenile judges 
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with other authorities that purpose the aim of more effectiveness of their functions 

fulfillment. The functions of resocialization and legal education provides the detection of 

the motive of the juvenile’s miscarriage, and as well creates conditions for their correction.  

The thesis pays attention to the professional aptitude of the juvenile judge. The 

concept of juvenile judge’s training was carried out that should include: special courses 

with juvenile profile for juvenile judges (on drugs, sexual harassment and other issues); 

distinction of the candidates depending on their level of knowledge; courses hold by 

international coaches; continuity of the courses as a term of juvenile judges’ power; 

participation in conferences, seminars, workshops of psychology, international probation 

trainings. 

Author’s definition of «professional competence of juvenile judges» is given as an 

integrated characteristic of a specialist, which accumulates a complex knowledge, ability, 

skills and capacity that mostly envisage legal experience. It’s marked, that the main task of 

professional specialist should be qualitative and efficient solution of professional tasks and 

realization of their functions and competence. It’s determined that competence of this type 

include an affective component as the moral ethical side, and conceptual component called 

psychologically-pedagogical, that together aim at the protection of child right’s. The 

expedience of the definition of «humanitarian competence» is proposed. 

It’s stated that the establishment of juvenile justice system in Ukraine shall be 

conducted in the consideration of international legal principals and standards, and as well 

with the compilation, generalization and systematization of foreign experience. 

Knowledge generalization of this type will play the role of reference frames that can help 

to prevent the declarative character of law passing. Based on comprehensive analysis of 

international legal acts in the juvenile sphere, the concept of harmonization of the 

domestic legislation with European standards worked out, including special categories as 

«multidisciplinary cooperation», «resocialization», «reeducation», «rehabilitation», 

«minimization of intervention», «bank of knowledge». An enactment of Juvenile Code 

proposed due to legislate the legal and organizational foundations of juvenile justice in 

Ukraine. 

The thesis also reason that the formation of juvenile justice system in Ukraine 

should be arranged in three aspects: organizational character (harmonization with 

international legislation, defying main definitions, principals and tasks, establishment of 

the juvenile court and other authorities of juvenile profile, legislation of juvenile judges 

competence); functional character (coordination of the work of different structural units, 

continuous training, qualification raising and probation); special content (the use of 

resocialization and legal education, formation of the bank of knowledge, legislation of the 

terms of the individual dossier, the popularization of the information about juvenile 

justice; activation of pilot projects). 

The thesis defines the necessity of juvenile legal culture development as one of the 

main concepts of political management in child protection. It is proposed to create a 

Scientific advisory counsel of juvenile justice issues to guarantee a detailed quality rating 

of juvenile judges competence. 

Key words: juvenile justice, juvenile court, juvenile judge, minors, professional 

competence, professional aptitude. 


