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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. – Державний 

вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Міністерство 

освіти і науки України. – Ужгород, 2019, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Підготовка дисертації здійснювалася в Державному вищому навчальному 

закладі «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2019. Захист 

дисертації відбудеться в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка. Київ, 2019. У дисертаційному дослідженні розглядаються 

організаційні та правові основи ювенальної юстиції в Україні.  

Здійснено концептуальне дослідження становлення та розвитку інституту 

ювенальної юстиції в Україні та в зарубіжних країнах. Метод категоризації 

забезпечив можливість визначення ціннісної основи досліджуваного інституту у 

чотирьох напрямках. Наукова цінність дозволила заповнити прогалини про 

історичне минуле інститутів ювенальної юстиції в різних сферах суспільного 

життя. Політико-ідеологічна цінність надала змогу сформулювати думки про 

вибір найоптимальнішої моделі ювенальної юстиції сучасності. Виховна цінність 

дозволила генерувати досвід із метою формування власних ціннісних концепцій 

та орієнтацій. 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. 

Установлено, що до основних концепцій, які сприяли зародженню інституту 

ювенальної юстиції, слід віднести концепції: про вік; про роль дітей в сфері 

психології, медицини, соціології, педології та кримінології; про роль дітей в сфері 

еволюції громадської думки; патерналізму щодо дітей. Надалі, визначено, що 
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ювенальна юстиція торкається не лише тих дітей, які перебувають у конфлікті із 

кримінальним правом, але й так само дітей, які потрапили у судову систему через 

питання опіки та піклування, розлучення батьків й через інші справи цивільного 

значення.  

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. Надане 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. 

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

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. Доведено, що в аспекті 

дослідження системи ювенальної юстиції особливого значення набуває співпраця та 

координація роботи її елементів як запорука перебування цілей та принципів 

діяльності окремих структурних підрозділів в одній площині.  На основі цього в 

якості забезпечення ефективності всієї системи ювенальної юстиції запропоновано: 

чітке розмежування прав та обов’язків її структурних елементів та доцільність 

використання методу «функціональної диференціації» і «функціональної 

конкуренції». 

Визначено традиційні функції ювенальних суддів (судова та 

адміністративна), а також автором обстоюється думка про доцільність 

виокремлення колаборативної функції (функції співпраці) та функції 
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ресоціалізації і правового виховання. 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. У 

свою чергу, визначено, що колаборативна функція 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 неповнолітніх, а також створення умов для його 

виправлення, що загалом повинно стати важливим напрямом державної політики 

у сфері захисту дитинства.  

Досліджено особливості професійної придатності ювенальних суддів. 

Сформульовано авторське бачення специфіки проведення навчання ювенальних 

суддів, а саме: наявність спеціалізованих курсів для ювенальних суддів з питань 

вивчення різних проблем ювенального характеру (зловживання наркотиками, 

сексуальне насильство в сім’ї тощо); розподілення кандидатів на групи залежно 

від рівня фахових знань; 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. 

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. Основним завданням професійного фахівця в цьому 
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контексті є якісне, кваліфіковане вирішення професійних завдань та реалізація 

функцій і повноважень, де мотиваційною стороною буде морально-етичний 

компонент, а смисловою – психолого-педагогічний аспект, які направлені на 

захист прав і свобод особи неповнолітнього та інституту сім’ї в цілому. Доведено 

доцільність застосування поняття «гуманітарна компетентність». 

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». На основі аналізу 

документів міжнародно-правового значення в ювенальній сфері розроблено 

концепцію гармонізації вітчизняного законодавства відповідно до європейських 

стандартів, включаючи такі категорії як «мультидисциплінарна кооперація», 

«ресоціалізація», «перевиховання», «реабілітація», «мінімізація інтервенції», 

«банк знань». З урахуванням світових тенденцій реформування запропоновано 

прийняття Ювенального кодексу з метою законодавчого закріплення 

організаційно-правових основ ювенальної юстиції в Україні. 

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 закріплення вимог до 

професійної компетентності ювенальних суддів); функціонального напрямку 

(координація діяльності структурних підрозділів системи ювенальної юстиції; 

безперервне навчання, підвищення кваліфікації та стажування ювенальних суддів, 
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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). 

Визначено, що особливе значення набуває ювенально-правові культура як 

одна із концепцій політичного менеджменту в захисті прав дітей. Вбачається 

доцільним створення при Верховному Суді Науково-консультативної ради з 

питань ювенальної юстиції з метою забезпечення детальної оцінки рівня 

професійної компетентності ювенальних суддів. 

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

неповнолітні, професійна компетентність, професійна придатність. 

 

SUMMARY 

 

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

Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

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

public prosecution and advocacy. – The State Higher Educational Institution «Uzhgorod 

National University». – Uzhgorod, 2019, Taras Shevchenko National University of 

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

Preparation of the dissertation was carried out at the State Higher Educational 

Institution "Uzhgorod National University". Uzhgorod, 2019. The defense of the 

dissertation will be held at Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2019. 

The thesis is dedicated to the complex research of organizational and legal aspects of 

juvenile justice in Ukraine. 

 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 
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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 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. 
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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). 



10 

 

 

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. 
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ВСТУП 

 

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 
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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, 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, 
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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 
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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 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 
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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 (підрозділи 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 (підрозділи 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 (підрозділ 1.1.); 

соціологічний 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 
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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; 
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– 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; 

– 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: 



22 

 

 

– 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», 
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«Ювенальне право», «Юридична деонтологія», «Юридична психологія», «Основи 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ 

ЮСТИЦІЇ 

 

1.1. Концептуальні засади становлення та розвитку ювенальної юстиції  

 

Забезпечення правового статусу дитини займає пріоритетне місце в системі 

цінностей будь-якої демократичної держави. Переживаючи перехідний етап у 

сфері правосуддя, Україна не залишилась осторонь та неодноразово засвідчила 

своє прагнення рухатися в напрямку формування юридичних гарантій в усіх 

сферах суспільного життя, що стосуються дітей. 

Розуміючи той факт, що запорукою здорового, вихованого та 

благополучного суспільства є захист дитинства, необхідним стало об’єднати 

зусилля навколо законодавчого забезпечення «іншого правовідношення». 

Поступово все більш поширеною стає думка, що злочинність є моральною та 

соціальною хворобою, результатом оточення. У свою чергу, коли така позицію 

починає займати пріоритетне місце, то без вагань перетворюється судова система 

та її мета. 

Водночас, постійно виникаюче питання про психо-фізіологічні особливості 

неповнолітніх активізувало дослідження у сфері численних наук, а також 

закономірно отримали відповідь у формі становлення та поступового формування 

інституту ювенальної юстиції. 

Незважаючи на «юний» вік цього інституту, він пройшов численні етапи та 

моменти розвитку, що відобразилось у своєрідності його організаційних основ та 

особливостях процесуального характеру. 
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Зрозумілим є, що будь-яке фундаментальне дослідження потребує звернення 

до історичного минулого. Томас Бернард (Thomas Bernard), досліджуючи 

еволюцію становлення ювенальної юстиції, неодноразово звертав увагу на те, що 

«вивчаючи історію, з’являється змога побачити себе в ракурсі, який неможливий в 

інший спосіб» [282, с.10-11]. 

В свою чергу, І.В. Предеїна зауважує, що дослідження еволюції інституту 

ювенальної юстиції дорівнюватиме пошуку принципів та основ з метою 

якнайкращого реагування на правопорушення та поведінку молодих людей [161, 

c.4]. 

На нашу думку, історичне пізнання ювенальної юстиції дозволить 

сфокусуватись відразу на кількох питаннях, серед яких  наукова, політико-

ідеологічна, вихована та прагматична мета. 

По-перше, такий підхід дозволить заповнити пробіли про минуле 

ювенальної юстиції як цілісної системи, що безпосередню складатиме наукову 

актуальність. 

По-друге, політико-ідеологічна мета історичного аналізу полягатиме у 

можливості здійснення правильного вибору відносно найоптимальнішої 

організаційно-правової моделі ювенальної юстиції в Україні. Зокрема, 

О.З. Хотинська-Нор зауважує, що характеристика будь-яких нововведень у 

правовій сфері в контексті саме історичних аспектів їх розвитку дозволяє 

сформулювати висновки, які можуть бути доречними в сучасному процесі 

здійснення законодавчих змін у сфері судової влади [211, c.7].
 

По-третє, вихована мета передбачає генерування наявного світового досвіду 

та оперування ним, що в подальшому дозволить здійснити акультурацію тих чи 

інших світових моделей ювенальної юстиції у вітчизняний правовий простір та 

сформувати власну концепцію ціннісних орієнтацій в аспекті захисту прав дітей. 

По-четверте, прагматична мета, зрозуміло, полягатиме в отриманні знань 

прикладного характеру, що дозволить виявити очікувані результати в реальності 
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при використанні тих чи інших припущень, ідей, концепцій та явищ. Загалом 

можемо стверджувати, що вивчення того, що відбулося у минулому, дасть змогу 

краще розуміти, як ми прийшли в нинішню ситуацію та де ми можемо опинитись 

у майбутньому. 

Іншими словами, дослідження становлення ювенальної юстиції, а саме: що 

залишилось таким самим, а що змінилось  надасть можливість встановити основу 

того, що ми можемо очікувати від ювенальної юстиції сьогодні та в майбутньому. 

Адже те, що змінювалось, передбачає можливість подальших перетворень, а те, 

що віками стоїть на місці, отже, виправдало себе та малоймовірне до змін [282, 

c.10-11]. 

Проблемами історії становлення та розвитку ювенальної юстиції присвячені 

численні роботи, які згенерували основні знання про історичний розвиток 

ювенальної юстиції. При цьому, розкриваючи історичне минуле, здебільшого 

дослідники звертаються до системно-діахронного аналізу, зокрема 

використовуючи метод періодизації [2; 51; 90; 114]. 

Використання такого методу історичного дослідження передбачає 

хронологічне пізнання будь-яких історичних процесів, де ключовою категорією 

виступає виключно історичний час. Ми погоджуємось з тим, що такий метод 

дійсно дозволяє структурувати історичні події, але на нашу думку, враховуючи 

вище зазначені нами завдання, він не в змозі буде пояснити їх належним чином. 

О.В. Бочаров зауважує, що багато історичних явищ схожі або тотожні своєю 

внутрішньою сутністю та відрізняються лише просторовою та часовою варіацією 

цих форм. Відтак дослідження різних елементів одного явища дозволятиме 

сконцентрувати увагу на його значимих ознаках та характеристиках, надаватиме 

можливість у відкритті нових фактів та доведенні наявності тих чи інших 

елементів та/або явищ [25, c.48]. 

Виправданим та доцільним при проведенні історичного аналізу ювенальної 

юстиції вважаємо звернутись саме до методу типологізації.  
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Використання такої методології передбачає поділ об’єкту дослідження на 

частини, що надає можливість розглядати численні історичні події як одну 

сутність, одну закономірність, одну тенденцію [25, c.53]. 

Такий системний підхід дозволяє вийти за просторові та часові рамки 

досліджуваного нами історичного явища, що закономірно створює можливість 

зробити широкі історичні узагальнення, а з методологічної точки, це свідчитиме 

про таку пізнавальну цінність, яка виходитиме вже на практичну площину. 

З позиції «правильно задане питання – вже половина відповіді», ключовим 

буде вибір одиниці методу типологізації. Обравши за основу в даному випадку 

«концепції» [103, c.177-178], вважаємо доцільним з’ясувати причину такого 

рішення. 

Так, Є.О. Харитонов та О.І. Харитонова звертають особливу увагу на 

існування концепту та концепцій у правових системах, аргументуючи це тим, що 

будь-яка традиція слугуватиме безпосереднім дзеркалом ментальності та 

колективним розумінням цінностей відповідного соціуму [210, c.143-144]. 

О.В. Бочаров зазначає, що концептуальний підхід дозволяє розглядати всі 

об’єкти дослідження із різних сторін, точніше з точки зору різних теорій та 

концепцій, що дозволяє прослідкувати їх взаємодію в різному соціальному та 

матеріальному світі [25, c.15]. 

Юридичний словник надає наступне визначення терміну «концепція» (від 

франц. concipĕre – збирати, приймати)  сукупність, система, задум, ідея винаходу 

[12, c.85-86].
 
 

У свою чергу, в юридичному словнику Ю.С. Шемчушенка поняття  

«концепція» розуміється як система поглядів на те чи інше явище, процес; спосіб 

розуміння, тлумачення якихось явищ, подій; провідна ідея теорії. Також надане 

визначення правовій концепції як важливому засобу розвитку юридичної науки та 

науково обґрунтованого розвитку державно-правового будівництва [12, c.85-86]. 
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Ми цілковито розподіляємо позицію Н.М. Крестовської, яка зазначає, що 

«концепції в ювенальній сфері в силу своєї авторитетності здійснюють вплив на 

правотворчу та правозастосовчу практику» [90, c.9]. 

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо, що при дослідженнях у сфері права, 

концепції є тим методологічним підґрунтям, які дають відповідь на причини 

зародження того чи іншого правового інституту, дозволяють спостерігати за його 

кореляцією із іншими подіями та явищами. У зв’язку з цим можна робити 

висновки про його видозміну та поступове нарощенням нових елементів, 

припущення та узагальнення про потенційну модель організаційно-правових 

основ ювенальної юстиції в юридичній реальності. Тобто, концепції становлення 

та розвитку ювенальної юстиції дозволятимуть з’ясувати еволюцію цього 

правового феномену, виявити чинники, які вплинули на його формування, тим 

самим визначивши особливу інституційну систему та своєрідні норм 

процесуального характеру. 

При дослідженні ювенальної юстиції до основних її концепцій, які 

виступили в ролі каталізаторів її організаційних та правових основ, можемо 

віднести наукові концепції про вік, зокрема концепції про дітей та юнацтво в 

сфері психології, медицини, кримінології, педології; концепції громадянського 

характеру, зокрема через активізацію благодійницької діяльності, формування 

патерналізму. 

Стосовно концепції віку, зрозуміло, що ключовою рисою ювенальної 

юстиції є наявність спеціального суб’єкта  неповнолітнього. Це значить, що 

визначення віку виступає провідним фактором в еволюції досліджуваного 

правового інституту. Зокрема, на думку О.М. Бібік, поступове посилення 

тенденцій на врахуванні періодів дитинства та юнацтва стає провідним на 

історичному шляху зародження та розвитку ювенальної юстиції [16, c.200]. 
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Схоже до О.М. Бібік, І.В. Предеїна категорію віку, яка передбачає 

фізіологічні та духовні особливості індивідів, визначає основним принципом 

функціонування досліджуваного інституту [161, c.30]. 

Так само розглядаючи ґенезу віку в правовій системі, Фолдварі Йожеф 

(Földvári József) зазначає про її відмінне значення в різні історичні періоди. 

Учений підкреслює той факт, що на ранніх етапах кримінального права не 

вважали за потрібне звертати увагу на суб’єктивні особливості при притягненні до 

відповідальності неповнолітніх, адже виключною умовою могли бути лише 

об’єктивні умови [256, c.145]. 

Поступово зв’язок між віком та розумовими (в тому числі оціночними) 

здібностями неповнолітніх став незаперечним.
 
Так, почала зароджуватись думка 

про те, що умовою для відповідальності повинна стати оцінка розумового та 

морального розвитку особи [251, c.31]. Домінуючу позицію зайняли наукові 

погляди, за якими стали братись до уваги індивідуальні характеристики кожної 

окремої дитини як ключовий критерій при вирішенні питання про їх подальшу 

долю [288, c.13]. Розвиваючи цю думку, Л.М. Карнозова вказує на необхідність 

врахування специфіки дитячого віку при реагуванні на його поведінку, виходячи з 

принципу фокусування на його майбутнє, на відміну від зацікавленості минулим 

[69, с.68]. 

Отож, стратегічним досягненням стало те, що дитину почали розглядати як 

індивіда, який перебуває в процесі постійного формування, через що особливого 

значення набуває специфіка реакції на його поведінку державними інститутами 

через свій потужний вплив на особистість. Отже, можемо стверджувати, що із 

поширенням наукових концепцій на тему вікових особливостей неповнолітніх 

поступово зароджувався та розвивався інститут ювенальної юстиції. Так, 

керуючись різноманітними концепціями про вік, на порядок денний було 

поставлено питання про необхідність забезпечення спеціального правовідношення 
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щодо неповнолітніх – ювенальної юстиції, що відобразилось у численних змінах 

системи правосуддя у світі. 

При цьому необхідно констатувати, що прямо або ж опосередковано, 

залишивши виключно межі юриспруденції
 

[161, с.44], феномени актуальних 

молодіжних практик стали предметом серйозних теоретичних та методологічних 

дискусій в рамках таких наук як медицина, нейробіологія, психологія, соціології, 

педагогіка, кримінологія та ін. [256, с.171]. 

За останні сторіччя психологія акумулювала в собі численні знання, які 

торкають питань добробуту дітей. Дослідниками у сфері психології порушувалися 

такі питання розвитку та навчання дітей, які десь частково, а десь всеохоплююче 

еволюціонували в теоретичну базу ювенальної юстиції. 

Американська дослідниця Собел Сюзанна (Sobel, Suzanne B.) у своєму 

дисертаційному дослідження вивчає зв’язок психології та ювенальної юстиції. На 

її думку, психологія зосередила в собі ті знання, які здатні належним чином 

інформувати суспільство про дітей та юнацтво, надають відповіді на виклики 

перед якими стоїть ювенальна юстиція, через що ключовим стає питання їх 

належної імплементації [279, c.1020-1021]. 

До прикладу, наукові концепції британського педіатра, дитячого 

психоаналітика Дональда Вудса Віннікотта (початок-середина ХХ ст.)  «гра та 

реальність», «на руках матері», «потенційний простір» та ін. отримали своє 

відображення в правовій дійсності. У своїй науковій праці вчений розвинув ідею 

про необхідність створення особливих умов у процесі встановлення контакту та 

взаємодії із неповнолітніми, зокрема в рамках системи правосуддя. Він 

стверджував, що за допомогою гри та особливого контакту, діти в змозі винести 

назовні те, що проходить у них  всередині. Саме через це певні форми гри стають 

безцінними на шляху забезпечення їх нормального розвитку. Так само він 

відстоював позицію, відповідно до якої «відмінність у хороших та поганих матерів 

не в самому сенсі скоєння помилок, але в тому, що вони із цим роблять». 

https://psycnet.apa.org/search/results?term=Sobel,%20Suzanne%20B.&latSearchType=a
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Відповідно до свого твердження, Д. Вудс Віннікотт критично оцінював позицію 

судді, який у справі про розлучення батьків стверджував, що нібито діти 

вражаюче «еластичні», тобто швидко оговтуються від негараздів, мають великий 

запас життєвих сил. На думку вченого, така здатність (еластичність) приходить 

лише із віком та зрілістю, і взагалі в житті дитини не існує такого періоду, коли 

вона могла би бути «еластичною» в різних ситуаціях, зокрема психотравматичних 

для неї. Навпаки, він звернув увагу, що  дитині скоріше характерні ті особливості, 

які змушують нас не послаблювати постійну турботу про безпечність їх оточення 

[32, с.67, 193]. 

Зауважимо, що В.К. Каліненко досліджував запропоновану вченим 

концепцію про «потенційний простір». Даним терміном було позначено місце 

локалізації культурного досвіду, «третю область досвіду», яка є продуктом 

особистісного розвитку в певному соціальному оточенні. Водночас культурна 

ерудиція батьків та недостатнє освоєння культурної спадщини стає причиною 

складнощів у формуванні такого простору. Враховуючи той факт, що відкриття 

потенційного простору є критичним моментом на шляху індивідуалізації дітей, у 

разі відсутності довіри та особливих взаємовідносин він взагалі закривається та 

перестає наповнюватись [65]. 

Адепти вчення Д.В. Віннікотта відобразили його концепцію про 

«потенційний простір» і в рамках ювенальної юстиції. Так, отримали наукового 

обґрунтування така ідея, як невідкладна потреба вилучити дитину із сім’ї у 

випадках, коли інакше сім’я розпадається або ж дитина може потрапити з часом 

під суд. Разом з тим була доведена потреба встановлення особливого контакту із 

дітьми, уникнення критичної напруги між приватністю та відкритістю; 

наповнення сутнісним змістом їх психіки, враховуючи той факт, що направлення 

траєкторії відповідних правових заходів може бути відмінною й відповідно шлях 

розвитку дітей може якісно відрізнятись; та закономірно випливаючим із 

попередніх тверджень, потреба володіння необхідними знаннями ювенальних 
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суддів із метою оперування відповідними заходами та прийняттям тих чи інших 

рішень. 

Як предмет наукової дискусії питання віку привернуло особливу увагу серед 

психологів і в Італії. Лоріс Малагуцці (початок-середина ХХ ст.) називав дитину 

«творцем самого себе», згідно з чим вона повинна розглядатись як компетентна до 

навчання. Він наголошував на значимості розвитку дитини через взаємозв’язок 

(interconnection) та взаємодію (interaction) з іншими. Він називав оточення дитини 

«третім викладачем» поряд із сім’єю та вчителями: «діти володіють готовністю, 

потенціалом, допитливістю та інтересом до формування власного навчання, вони 

співвідносяться із усім, що спостерігають навколо себе» [27, c.99]. 

На сьогодні наукові концепції Л. Малагуцці мають велике практичне 

значення в розробленні теорії про юридичне забезпечення особливого оточення 

неповнолітніх, які цього потребують, зокрема можемо відмітити наступні 

тенденції: необхідність дотримання певних правил та принципів у процесі 

взаємодії та взаємозв’язку із неповнолітніми (правила щодо встановлення 

контакту); потреба використання спеціальних кімнат допиту з метою формування 

відчуття безпеки та довіри; визнання факту про вразливість психіки дитини не 

лише в рамках кримінального провадження, але й так само в цивільному (до 

прикладу, що стосується справ про розлучення, встановлення опіки та 

піклування); дані заходи повинні стосуватись не лише дітей, які вчинили злочин, 

але  так само й потерпілих.  

На нашу думку, у такому фундаментальному підході ключовим стає 

професіоналізм тих осіб, які взаємодіятимуть із неповнолітнім у разі потрапляння 

їх у судову систему. 

Надалі генерування знань у сфері психології, медицини, соціології та інших 

сферах науки спонукали активізацію проведення комплексних досліджень у 

межах кримінології. Вона, будучи тісно взаємопов’язаною із юриспруденцією, 

отримала численні результати прикладного характеру  сприяла розробленню та 
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впровадженню нових методів роботи із неповнолітніми вже в правовій дійсності, 

які повинні були зосередитись на ідеях індивідуалізації, виховання, виправлення 

та ресоціалізації. 

К.В. Продіус відмічає появу концепцій на тему вікової диференціації в 

рамках кримінології вже в епоху Просвітництва. Він наголошує, що саме в цей 

період на порядок денний було поставлено питання про особливу правову охорону 

та захист дітей на основі їх вікових особливостей [180, с.111]. 

На нашу думку,  концептуальний підхід у теорії кримінології в епоху 

Просвітництва відбувся здебільшого завдяки представнику класичної 

кримінальної школи Чезаріо Беккаріа. Він у своїй праці «Dei delitti et delle pene» 

(«Про злочини та покарання») від 1764 року сформулював нове бачення, згідно з 

яким стверджувалось, що карний підхід до неповнолітніх ще міг бути 

сприйнятливим, можливо, до XVIII сторіччя, але аж ніяк не пізніше [248, c.28-30]. 

Загалом Ч. Беккаріа були розглянуті аргументи, відповідно до яких суспільство 

вже не могло миритись із такими основами, як затримання, арешт, тюремне 

ув’язнення та ін. 

Зауважимо, що О.І. Бублик називає соціальне несприйняття суспільством 

карних заходів впливу щодо до неповнолітніх кульмінаційною точкою розвитку та 

становлення інституту ювенальної юстиції [29, с.185]. У свою чергу, 

О.П. Кучинська щодо тюремного ув’язненя констатує не лише відсутність його 

виховного ефекту, але й пряму загрозу несформованій психиці дитини [97, с.18-

19]. 

Отже, відповіддю на соціальні пошуки стала гуманістична ідея, яка 

визначила три ключові позиції: по-перше, потребу формування окремого 

інституту законодавства з метою регулювання особливих правовідносин із 

неповнолітніми; слідуючи цій ідеї, потребу створення спеціалізованих судових 

органів; а також необхідність встановлення правил взаємодії із неповнолітніми, де 
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ключовим критерієм повинна стати гуманність та достатність на шляху їх 

виправлення та перевиховання [180, с.111]. 

Подальші прогресивні думки розвивались у рамках соціологічної школи 

кримінології, де звернули увагу на питання оточення неповнолітніх. До основних 

причин девіантної поведінки неповнолітніх віднесли суспільні негаразди, 

алкоголізм та бідність, а також безпосереднє оточення особи [261, c.181]. 

Будучи представником соціологічної школи кримінології, французький 

суддя Жан Габріель Тард (Gabriel Tarde) [101, c.43-44] розвинув концепцію про те, 

що найкращим засобом проти криміналізації неповнолітніх може слугувати 

запобігання злочинності та забезпечення їх суспільного захисту [251, с.7]. Також 

ним був досліджений зв'язок між статтю та злочинністю, що поряд із віком так 

само вимагало диференційованого підходу до особистості неповнолітніх [75, 

с.101]. 

Особливого практичного значення отримала праця німецького кримінолога 

Франц фон Ліста. Він уввів поняття «спеціальної превенції» як основи карної 

політики держави, що закономірно відкрило цілий простір суб’єктивним 

особливостям злочинців [280, с.23-25]. 

Варто констатувати, що Франц фон Ліст поряд із своєю науковою 

діяльністю мав безпосередньо змогу на практичне втілення своїх концепцій у 

правовій системі. Так, він виступив у ролі одного із засновників Міжнародного 

Союзу Криміналістів (UIDP, – нині – AIDP), який займався питаннями 

розроблення законопроектів, що стосувались особливостей роботи карних 

установ, порушували питання превентивної діяльності, обов’язкової участі 

захисника в суді, організації навчання у виправних центрах та ін. У свою чергу, 

четверта секція Союзу займалась виключно проблематикою злочинності 

неповнолітніх  встановлення віку кримінальної відповідальності, застосування 

виправного виховання та ін [273]. 
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Така консолідація зусиль на міжнародному рівні мала, безумовно, велике 

значення. Уперше програма про необхідність особливого правового відношення 

до неповнолітніх була затверджена вже в рамках міжнародної організації. 

Сабов Ондраш (Szabó András) зауважує, що розвиток нового суспільного 

бачення, де молодий вік став розглядатись як перехідне суспільне явище, якому 

притаманні відмінні від дорослих соціологічні особливості, призвів до того, що 

відповідальність за правопорушення неповнолітніх було покладено не лише на 

його сім’ю, але й на державу [280, c.25]. Поряд з цим, С.О. Невський відзначив, 

що вагоме значення в розбудові системи ювенальної юстиції зіграло те, що 

членами організації було визначено потребу боротьби зі злочинністю не виключно 

з юридичної, але й з антропологічної та соціологічної точки зору [138, с.20]. 

Відтак, концепція Франц фон Ліста виявилась настільки успішною, що ідеї, 

запропоновані вченим у Німеччині ще у ХVІІІ сторіччі, залишаються актуальними 

в європейських державах по сьогоднішній час, на що неодноразово наголошував і 

його послідовник А.В. Обод. Зокрема, вважав новаторською та прогресивною 

ідею Франц фон Ліста про необхідність створення додаткових допоміжних органів 

ювенального профілю в цілісній системі ювенальної юстиції [140, с.20], при цьому 

окремо виділяючи ключову роль за судами у справах неповнолітніх [206]. 

На сьогоднішній час проведення досліджень у сфері ювенальної 

кримінології на міжнародному рівні продовжує здійснювати вже Французький 

національний центр нагляду та виховання (м. Вокрессон). Центр відомий двома 

видатними дослідженнями у сфері попередження злочинності підлітків: «500 

юних підлітків. Результати дослідження факторів делінквентності неповнолітніх» 

та «Групова делінквентність неповнолітніх». Наукові напрацювання Центру 

містять відомості про становлення особистості неповнолітніх; причин їх 

неадаптованості та девіантності, спираючись на чіткі статистичні дані; а також 

методичні рекомендації для суддів у справах неповнолітніх. На думку Е. Б. 
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Мельникової, праці Центру свідчать про самостійність ювенальної кримінології як 

науки та про її органічний зв’язок із ювенальною юстицією [121, с.77]. 

Підведемо проміжні висновки. Як діяльність Міжнародного 

криміналістичного союзу, так і загалом нові тенденції в кримінології відкрили 

двері численним сучасним правовим заходам впливу на неповнолітніх, надавши 

цим заходам наукового обґрунтування. Так, одноголосно стверджувалась потреба 

використання саме інноваційних заходів впливу, серед яких настпуні: виховання, 

реінтеграції та реабілітації неповнолітніх, а ресоціалізація стала ключовою 

позицією при призначенні кримінального покарання. Разом з тим, активно 

пропагандувалась ідея використання принципу індивідуалізації залежно від 

особистості злочинця та його сприйнятливості до перевиховання. Загалом можемо 

припустити, що такий підхід зумовив обов’язковість використання досліджень у 

сфері суспільних та природничих науки при розробці правових положень про 

ювенальну юстицію на міжнародному рівні. 

Поряд із здобутками у сфері психології та кримінології безсумнівний вплив 

на формулювання концепцій про ювенальну юстицію здійснила педологія. Вона 

виступила в ролі того наукового напрямку, який своєю метою визначив поєднання 

підходів різних наук (медицини, біології, психології та ін.) до методики розвитку 

дитини. 

Відзначимо, що С.Н. Ценюга педологію йменує інтегратором у рамках 

ювенальної юстиції. Пояснюючи це тим, що за допомогою синтезу розрізнених 

відомостей про дитину як цілісну істоту та повноцінного учасника виховного 

процесу, вона надає можливість вибору найбільш успішного та адекватного шляху 

виховання та навчання неповнолітніх, враховуючи їх природу [217, с.225]. 

Засновником педології виступив піонер американської психологічної науки 

 Гренвілл Стенлі Голл. Його книгу, яка носить назву «Молодь» (1904), можна 

вважати першим системним викладом теорії молоді. Ключовою концепцію 

вченого стала гіпотеза, згідно з якою «...не учні повинні пристосовуватись до 
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шкільних програм та методів, а вимоги навчальних планів мають 

пристосовуватись до духовного розвитку учнів».  Стенлі Голл намагався 

переконати наукове суспільство в тому, що дослідження дитинства є однією з 

головних задач із метою використання адекватних до потреб дітей педагогічних 

систем [217, с.224].  

Водночас А.Н. Тесленко, оцінюючи вплив педології на розвиток ювенальної 

юстиції, йменує її «скоріше результатом незавершеності процесу інституалізації та 

диференціації наук, проявом свого роду науково-дослідного експерименту» [201, 

с.177]. 

Зауважимо, що ми схильні до цілковито протилежної точки зору. Так, на 

нашу думку, саме множинність теорій про молодь породила ідею такої, вже 

комплексної науки про підлітків, як педологія. Зокрема, Н.М. Крестовська також 

неодноразово виносила на обговорення питання про множинність матеріалів та 

методів наук про дитинство [88, с.130].   

У свою чергу В.О. Луков зауважує, що така комплексність відображена і в 

самій організаційній будові сучасних моделей ювенальної юстиції, яка з роками 

стає більш рельєфною за рахунок поглиблення знань про дитинство [112, с.70-71]. 

Схоже вбачає і М.Р. Арпентєва, яка констатує «багаточисельність» структурних 

одиниць ювенальної юстиції [8, c.13]. 

У даному випадку доречним буде зауважити, що «множинність», зазначена 

Н.М. Крестовською, «комплексність»  В.О. Луковим,  все це еволюціонувало у 

сучасний світ та в межах ювенальної юстиції відобразилось у принципі 

багатопрофільності та мультидисциплінарності, що буде більш детально 

досліджено в наступних розділах. 

В Україні концепції педології була втілена в юридичній реальності у 1920 

році, коли Наркомос України прийняв «Декларацію про соціальне виховання 

дітей». Даний правовий акт передбачав створення комплексних виховних установ 

для забезпечення реалізації не лише функцій сім’ї для безпритульних дітей та 
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сиріт, але й виконання функцій охорони дитинства. Поряд з цим у декларації 

надавалось визначення поняттю «спеціально педологія», яка повинна була 

зосереджувати свою увагу на виховання та навчання «хворих, дефективних дітей і 

малолітніх правопорушників» [246, с.233-234]. 

Це свідчить про те, що наукові здобутки педології набули популяризації та 

організаційного відображення й у вітчизняному правовому полі. Зокрема, у 20-ті 

роки ХХ ст. з’являються Дослідно-педагогічні станції у м. Харків, Київ, Одеса та 

Дніпропетровськ. Станції звертали особливу увагу на питання підвищення 

кваліфікації спеціалістів, які працюють із дітьми, а також на питання 

диференційованого підходу до організації навчально-виховного процесу [246, 

с.236]. 

Отож, доходимо до висновку, що розвиток наукових поглядів у сфері та 

психології, соціології, медицині, кримінології, педології змінив уявлення про 

виховання дітей, про систему їх освіти, розширив знання у сфері дитячої 

психіатрії та психології, зачепив питання дослідження специфіки 

нейробіологічних особливостей розвитку дитини. 

Так, Д.А. Кияшко констатує, що саме наукові концепції змінили попереднє 

уявлення про роль дитини і в судовому процесі, тобто сприяли не лише їх 

соціальному, але й правовому захисту [76, с.32]. У даному аспекті І.В. Предеїна 

взагалі вбачає в них причину становлення державної системи захисту прав дітей, 

що включає в себе питання впровадження системи правосуддя у справах 

неповнолітніх [161, с.26]. 

Крім появи наукових концепцій про вік, немаловажну роль у зародженні та 

поступовому розвитку ювенальної юстиції відіграла громадська думка. 

Зацікавленість у майновому стані неповнолітніх, зростання дитячої злочинності, 

підвищення рівня сирітства й загалом намагання забезпечити захист та охорону 

такої вразливої групи, як діти, сприяли посиленню громадського контролю. 
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Активізація громадської думки зайняла важливе місце в реформуючих 

процесах становлення та розвитку організаційно-правих основ ювенальної 

юстиції, через що вбачаємо за необхідне звернутись до її деталізації з метою 

правильного розуміння сутності досліджуваного правового інституту. 

Доречно зауважує А.О. Джужа, що систему ювенальної юстиції завжди була 

предметом соціального пошуку й удосконалення [49, с.121]. 

Розпочнемо з нашої позиції, відмінної від думок І.В. Волошиної, яка, 

здійснюючи історичний аналіз генезису прав дітей, дійшла до висновку про те, що 

закономірним є випередження суспільної свідомості правовою думкою [36, с.9]. 

Аналізуючи вищенаведену позицію, можемо припустити, що правові норми 

дійсно здатні направляти в необхідне русло розвиток визначених суспільних 

відносин. Проте, на нашу думку, коли мова йде про ювенальну юстицію, варто 

констатувати, що домінуючі ціннісні орієнтації й загалом тип соціальних відносин 

вплинули на формування її організаційно-правових основ. 

Зокрема, ми розподіляємо позицію саме О.З. Хотинської-Нор, яка зауважує, 

що «… суспільство тільки тоді може бути цілком спокійне за своє благо, коли 

воно бере участь у його здійсненні». На думку вченої, становлення незалежної та 

дієвої судової влади не може відбуватися без прямої та активної участі суспільства 

[214, с.125]. Дослідницею була проаналізована роль громадського контролю як 

«зовнішнього регулятора процесів розвитку судової системи», який скеровує їх у 

відповідне русло суспільних очікувань, узгоджуючи їх з інтересами соціуму на 

кожному історичному етапі його розвитку, забезпечуючи в такий спосіб еволюцію 

судової системи та її взаємозв’язок із суспільство [212, с.109]. Так, В.І. Кузьменко 

вказує, що суспільство взяло на себе відповідальність за поведінку неповнолітніх, 

визнавши своїм обов’язком забезпечувати їх благополуччя та здорове 

дорослішання [94, c.16]. Розвиваючи цю думку, Н.М. Крестовська зазначає, що в 

основі правової культури лежить усвідомлення, визнання та прийняття 

суспільством таких цінностей, як діти та дитинство [88, с.130]. 
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Отож, можемо говорити про те, що громадська думка вплинула на 

формування концепцій про організаційні та правові основи ювенальної юстиції у 

світі шляхом активізації діяльності релігійних та благодійницьких організацій, 

суспільних рухів, й загалом через посилення тенденцій про необхідність 

здійснення піклувальної діяльності. 

Уперше суспільство звернуло увагу на потребу особливого 

правовідношення відносно неповнолітніх ще в часи античності, при цьому варто 

зазначити, що основною причиною цьому послугував майновий інтерес. 

Досліджуючи даний часовий відрізок, вчені звертають увагу на те, що 

дитинство як природній стан людської особистості зовсім було проігнороване. 

Крім того, що дитина несла відповідальність за правопорушення ідентично 

дорослій людині, вона поряд з цим також вважалась власністю родини. Це 

свідчить про те, що майновий інтерес слугував активатором правових змін, що, 

зокрема, розвінчує міф про історичне виникнення ювенальної юстиції в рамках 

кримінального права. Тобто можемо говорити про те, що судовий захист 

неповнолітніх історично виник саме в рамках цивільно-правових відносин [89, 

с.16]. 

Підсумовуючи, І.В. Волошина також наголошує, що сам процес розвитку 

правового статусу дитини розпочався із домінування в суспільстві думки про 

відсутність потреби в особливих правах дитини та фактично демонстрував 

безмежну владу їх батьків [36, с.9]. 

Масове нехтування правами дітей такого роду спостерігається і в епосі 

Середньовіччя аж до середини XVIII століття. Небажання батьків займатись 

вихованням своїх дітей, годувати їх, й загалом домінування думки про потребу в 

їх «корисності» в побуті,  все це підкреслювало їх залежне та безправне 

положення. У такому ракурсі зрозумілім стає, що сприйняття батьками своїх дітей 

в якості «живого капіталу» не створювало потреби зміні їх правового положення 

[185, с.69]. Зокрема, оцінюючи даний відрізок історичного часу, О.Ю. Піджаков 
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справедливо йменує його особливо жорстким та несправедливим у ракурсі 

правого захисту дитинства [150, с.2]. 

Поширення тенденцій у суспільстві про перевагу майнового інтересу в 

порівнянні із захистом особистих прав дітей безпосередньо відобразилась у 

правовій концепції «parens patriae» або ж «батько держави». 

Дана доктрина передбачила створення судів справедливості («chancery 

courts») у XV сторіччі в Англії. Основна її сутність полягала в тому, що  держава 

оголошувалась вищим опікуном дитини в разі відсутності у неї батьків або в разі 

укладання невигідної угоди неповнолітня особа мала право на «restitutio in 

integrum» (повернення до попереднього стану) [89, с.16]. 

Водночас С.Л. Шхлоссман (Steven L. Schlossman), досліджуючи вплив 

«parens patriae» на формування організаційно-правових основ ювенальної юстиції, 

зазначив, що доктрина «санкціонувала право Корони переривати або ж 

завершувати природні сімейні стосунки у справах, де благополуччя дитини було 

під загрозою» [275, c.164].
 

Все-таки варто констатувати, що даний принцип 

використовувався здебільшого у справах щодо права власності із забезпеченими 

дітьми [89, с.16]. Проте не можемо оминути й того, що дана доктрина в історії 

ювенальної юстиції декларувалась не один раз [150, с. 2-3]. 

У подальших роках можемо спостерігати її розширювальне тлумачення. 

Доцільним буде звернутись до неї і в період, ближчий до сучасності, коли вона 

зазнала суттєвого змістового наповнення. У Сполучених Штатах Америки судова 

справа “Eyre v. Shaftburу” від 1772 року послугувала прецедентом, який розвинув 

вищезазначений принцип «parens patriae». Доктрина надавала повноваження суду 

діяти замість батьків, які не проявили бажання або ж не змогли надати своїм дітям 

необхідної опіки. У цей час доктрина забезпечила концепцію, згідно якою 

ключовим стало питання орієнтації на благополуччя дітей та збалансування їх 

інтересів, а також гнучкість, нагляд та захист замість звичної суворості та 

покарання [275, с. 152]. 
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Ще одним прикладом може бути справа «Ex parte Crouse» від 1838 року, де 

батьки були визнані «некомпетентними» у своїх батьківських обов’язках, 

внаслідок чого держава отримала право втрутитись у їх сімейні зв’язки з метою 

забезпечення нагляду і «супервізії» щодо дітей. Постанова у справі була заснована 

на думці суду щодо намірів держави забезпечити необхідне дитині навчання та 

освіту, захищаючи  інтереси її та суспільства [264, c.22]. 

Безперечно, такий підхід свідчив про прагнення його засновників зробити 

суд скоріше місцем виховання, ніж виключно карним інститутом, цим 

вимостивши дорогу ювенальному суду в США, який мав узяти на себе 

юрисдикцію захисту дітей. 

Пізніше доктрина зазнає багато юридичних викликів, особливо через прірву 

між її обіцянками та реальною практикою. Так, через зростання злочинності в 

подальшому Іллінойський Верховний Суд постановить: «ми не маємо забувати 

про права, які належать і батькам, і дітям… Батьки мають право турбуватися, 

наглядати та допомагати своїм дітям. Суд прийняв рішення, що держава має право 

інтервенції лише після порушення кримінального права та лише з чітким 

слідуванням процесуальним правилам». Хоча сама постанова на той час мала 

досить малий вплив, але пізніше стала враховуватись при прийнятті судом рішень 

та визнання прав батьків та дітей при інтервенції держави [264, c.23]. 

Загалом можемо говорити про те, що трансформація ціннісних орієнтацій у 

XIX ст. свідчила про активізацію концепцій про піклування, що свідчило про 

закладання особливого фундаменту ювенальної юстиції. 

О.І. Бублик зазначає, що активізація процесу піклування про неповнолітніх 

відобразилась у поєднанні юридично організованої системи судів та використання 

принципу індивідуалізації [29, с.185]. 

Безпосередньо досліджуючи значення піклувальної діяльності в рамках 

ювенальної юстиції, М.С. Леонтьєва звертає увагу на таку модель поведінки у 

феномені гуманістичної свідомості, як патерналізм. Цілісне розуміння даної 
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концепції піднімає питання про допустимі межі втручання в особисте життя 

людей, зокрема умови суміщення державного патерналізму із демократичним 

режимом. Учена припускає, що патерналізм як засіб обмеження особистої свободи 

індивіда дійсно варто вважати негативним явищем, але коли він торкається дітей 

та душевнохворих, він цілковито морально виправдовує себе [108, с. 143-145]. 

На думку Р.О. Лубського, патерналізм полягає в потребі доручити державою 

свої повноваження тим чи іншим індивідамі з метою забезпечення як 

благополуччя дітей, так і загального «соціального комфорту» [111]. У свою чергу 

Н.І. Кудрявцева називає ювенальний суд органом державного піклування над 

неповнолітніми, який діє в судовому порядку [93, с.17]. 

Таким чином, ми дійшли до висновку, що популяризації піклувальної 

діяльності посприяли стан злочинності в державі, аморальні тенденції серед 

підлітків, процес індустріалізації, концепції у сфері психології та ін, що в 

подальшому отримало формально-юридичне відображення в системі державних 

інституцій. 

Зауважимо, що патерналізм здійснювався багатьма суб’єктами, серед яких  

релігійні та благодійні організації, громадські рухи, окремі видатні постаті, 

політики, судді тощо. До прикладу, у Західній Європі таку роль, як піклування, 

взяла на себе католицька церква (а пізніше  протестантські общини), яка 

займалась питаннями освіти дітей, встановленням критеріїв моральності 

суспільства та активно намагалась використовувати заходи виховного характеру. 

Так, О.С. Автономов розкриває особливу роль церкви у вихованні дітей та 

тісний зв’язок системи соціальної допомоги із системою правосуддя у справах 

неповнолітніх. Аналізуючи безпосередньо досвід Польщі, він вказує на велику 

кількість релігійних патронажних спільнот, які займались наглядом за тією 

категорією дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, а також через 

збір матеріальних коштів створювали навіть виховні заклади (виправні будинки) 
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для таких дітей, які скоїли злочин, з метою компенсування цим дітям сім’ї [2, 

с.54]. 

А.А. Анісімов та С.Т. Гаврилов також відзначають, що результати діяльності 

благодійних організацій, церкви стали передумовами законодавчих змін: особливе 

правове становище дітей перетворили в юридичну реальність. Наприклад, 

Церковний устав від 996 року визначив за духівництвом обов’язок нагляду та 

піклування за бідними та покинутими дітьми [6, с.89]. 

Іншим прикладом буде діяльність монастиря святого Михаїла, побудованого 

ще у 1704 році папою Клементом ХІ в Англії, який слугував місцем позбавлення 

волі для неповнолітніх до 20 років, забезпечуючи виправну дисципліну та 

релігійне інструктування [278, с.17-19]. 

У цей же період в Пруссії, в м. Брандербург, діяла колонія Зіверфорд, 

керування якою здійснював пастор. Він розробив цілісну концепцію, яка містила 

відомості про принципи роботи із неповнолітніми, методи їх виховання та 

навчання роботі. Діяльність колонії видалась настільки успішною, що з часом 

пастор найняв до себе вихователів із метою розширення виховних можливостей 

колонії [180, с.113-114]. 

Щодо вітчизняної благодійницької діяльності, то концепції патерналізму 

можна було спостерігати як на приватному, так і на державному рівні. Що 

стосується приватної форми, то до прикладу, відомі купці Елісеєві витрачали 

близько 20% свого прибутку на благодійництво, яке направлялось на забезпечення 

потреб дітей. Такий підхід надав можливість відійти від реакційної спрямованості 

від правовідношення до неповнолітніх до превентивної, створюючи умови життя 

для безпритульних дітей, тим самим уникаючи ризику злочинності серед них [6, 

с.90]. 

Безпосередньо на державному рівні благодійницька діяльність була 

реалізована в 1775 році, коли губернською реформою інститут піклування за 

дітьми отримали своє правове закріплення [205]. Зокрема, мова йде про сирітські 
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суди (1775-1917). Вони мали змішаний статус та виступали становими 

опікунськими органами при нижніх судах, але їх рішення переглядалися відразу у 

вищих судах, що вказувало на належність органів опіки до судової системи [208, 

с.189]. 

Продовжуючи аналіз концепцій патерналізму щодо становлення ювенальної 

юстиції, в ракурсі дослідження сирітських судів О.О. Малишев звернув увагу на 

декілька аспектів. По-перше, статус сирітського суду в законодавстві не було 

точно визначено: він розглядався в законодавстві як судовий орган, але при цьому 

не мав юрисдикційних повноважень [113, с.313-315].
 

По-друге, такі 

фундаментальні поняття, як «опіка» та «піклування», не мали законодавчого 

визначення в досліджуваний період і в процесі регулювання суспільних відносин 

застосовувались у доволі суперечливий спосіб. Зокрема, опіка була не лише 

засобом соціальної турботи, але часто виступала як запобіжний захід, засіб 

забезпечення виконання грошових зобов’язань, спосіб втручання у сферу 

особистого життя підлеглих і навіть як різновид покарання [113, c.312]. Такий 

стан свідчив про пріоритет майнових аспектів над особистими інтересами дітей, 

що і стало причиною детальної регламентації питань щодо управління майновими 

правами замість правових гарантій благополуччя та захисту дітей. 

Водночас Сполученим Штатам Америки характерний своєрідний характер 

здійснення патерналістських відносин по відношенню до неповнолітніх, де 

інституційними формами їх  реалізації стали спеціалізовані притулки та школи 

перевиховання  реформаторії в містах Нью-Йорк (1825), Бостон (1826) та  

Філадельфія (1828). Ці організаційні нововведення стали гіпотетично першими 

елементами системи правосуддя у справах неповнолітніх, хоча ніяк не 

відобразились у процесуальному праві. Незважаючи на це, замість в’язниці для 

дорослих, неповнолітніх стали направляти до вищезгаданих спеціалізованих 

інституцій. Реформаторії фактично виконували роль пенітенціарних установ, хоча 

й фінансувались неурядовими благодійними організаціями. Отож, поряд із 
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виконанням функцій у пенітенціарній сфері, вони слугували засобом практичної 

реалізації доктрини держави-батька щодо безпритульних та покинутих дітей, 

тобто здійснювали всеохоплююче піклування [89, с.19]. А.Д. Бородін вказує, що в 

подальшому реформаторії США виступили в ролі праобразу ювенальних судів, які 

почали створюватися на інших континентах Землі [24, с.22]. 

Пізніше, внаслідк проведення реформ Куакера реформаторії отримують 

регламентацію їх процесуальної діяльності [102, c.256-258], серед яких: обов’язок 

ізолювати підлітків від негативного впливу суспільства та їх шкідливого 

близького оточення; основними аспектами правовідношення повинні стати 

виховання, навчання ремеслу та тяжка робота, релігійна освіта, батьківська 

дисципліна; взаємодія із неповнолітніми обов’язково повинна бути заснована на 

індивідуальному підході [286, c.29-30]. 

Надалі активну піклувальну функцію почасли виконувати окремі громадські 

діячі. О.А. Бєжєнцев звертає увагу на те, що в кінці 80-х рр. ХХ сторіччя із 

зростанням злочинності, а також через пробіли в процесуальному законодавстві 

питання «дитячої юстиції» стає на порядок денний у широких колах [14, с.59-60]. 

Так, активісти Люсі Флауер та Джулії Латроп, будучи членами Чиказького 

жіночого клубу, присвятили свою діяльність соціальній роботі з неповнолітніми та 

прямо посприяли створенню першого ювенального суду в США. Зокрема, 

Л. Флауер у 1892 р. ініціювала розроблення законопроекту про ювенальний суд 

Чиказькою асоціацією адвокатів. При цьому, на жаль, громадська позиція не мала 

результатом юридичну реальність: законопроект не набрав достатньої кількості 

голосів. Але активісти не зупинились та продовжували активно пропагандувати 

свої ідеї, що в результаті наполегливої праці все-таки відобразилось у прийнятті 

закону «Про дітей покинутих, бездоглядних і злочинних та про опіку над ними» 

від 14 квітня 1899 р. Зауважимо, що даним законодавчим актом було створено 

ювенальний cуд округу Кук, який увійшов в історію як чиказький ювенальний cуд 

[89, с.21-23]. 



48 

 

 

На думку вітчизняного дослідника О.І. Бублика, створений у м. Чикаго суд в 

1899 році слід вважати першим ювенальним судом у Світі [29, с.185].
 
З метою 

наукової достовірності зауважимо, що перший ювенальний суд був створений в 

Австралії ще в 1890 році як дослідний експеримент, але його узаконили лише в 

1985 році. При цьому зауважимо, що нашою метою було дослідження не того 

ювенального суду, який претендуватиме на першість, але скоріше  на 

зразковість. 

В.І. Кузьменко йменує створення ювенального суду США відправною 

точкою розвитку ювенальної юстиції, що дозволило зосередити в собі ідеали 

захисту прав дітей, які сформувались у 19-20 сторіччі [94, с.16]. Схоже до цього, 

К.В. Продіус називає його «найбільшою в світі рятувальною інстанцією» [180, 

с.113]. 

Так гуманітаризм ери прогресивізму в підсумку встановив правий інститут 

із багатоплановою організаційною основою, а також із спеціальним 

процесуальними правилами як умови здорової життєдіяльності суспільства, через 

що вбачаємо надзвичайно повчальний характер патерналістичних та громадських 

концепцій, сформованих у США. 

Таким чином, кардинальне реформування було визначено ключовою метою, 

й відповідно, система максимально сфокусувалась на особистості 

неповнолітнього, залишивши на задньому плані питання, які торкались природи 

злочину. Загалом нововведення характеризували ювенальні суди наступним 

чином: 

– відокремлення неповнолітніх від дорослих злочинців через відмінність у їх 

природі; 

– на зміну карному підходу прийшли основи виховання та навчання дітей; 

– акцент на неформальних процедурах на кожній стадії судового провадження 

процесу (наприклад, спілкування віч-на-віч із ювенальним суддею), що, на думку 
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засновників, допомагало уникнути морального травмування неповнолітнього та 

сприяло його реабілітації; 

– був створений окремий центр утримання, де лікарі, соціальні працівники та 

інші працівники систематично вивчали та аналізували особистість та мотивації 

підлітків, а така оцінка в кінцевому результаті мала складати інформацію для 

суду; 

– пробація виступила найбільш важливим компонентом нових судів, адже їх 

головною метою стала реабілітація та виправлення дитини у власному домі [275, 

c.20-22]. 

Так, чиказький ювенальний суд взяв на себе попередньо не притаманні йому 

функції  індивідуалізація, виховання, виправлення та ресоціалізація. Ключовим 

аргументом виступила висунута американськими дослідниками гіпотеза, згідно з 

якою «злочин, вчинений неповнолітні,м є його бідою, а не виною». Таким чином, 

виховні міри із периферії перейшли в центральне положення, ставши 

системовизначаючими. Внаслідок чого, взаємодія новоствореного суду з органами 

опіки та піклування стала цілісною, структурно та функціонально визначеною в 

рамках єдиної системи ювенальної юстиції. 

Підсумовуючи, Г. Бейзмор зазначає, що дані ювенальні суди були створені 

як квазісоціальні служби, адже забезпечення ними терапевтичних послуг стало 

основою правовідношення до неповнолітніх: «злочин не розглядали сам по собі, 

але як ознаку порушення процесів соціалізації» [30, с.3-4]. 

При цьому, незважаючи на безперечні позитиви, модель першого у світі 

ювенального суду в системі ювенальної юстиції мала суттєві відмінності від 

сучасної концепції ювенальних судів США. Так, Лемерт Е. піддав сумніву 

ретельність та повноту планування та зазначив, що «створення перших 

ювенальних судів представляє їх скоріше як менш досконало плановану 

інновацію, ніж як кульмінаційну точку ХІХ сторіччя для захисту дітей від 

аморальності в низькому урбаністичному середовищі» [253, c.6-7]. 
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Дійсно, поки відносно структури та компонентів ювенальних судів були 

зроблені задумані досягнення, то щодо прогресивної запланованої практики, на 

жаль, не спостерігались такі зміни. При цьому слід уточнити, що основні 

проблеми все ж таки виникали через завантаженість, яка була зумовлена 

кадровими та фінансовими питаннями, а також відсутністю узгодженості між 

різними цілями роботи різних організаційних компонентів ювенальної юстиції. 

Щодо інфраструктурних питань, їх вдалось вирішити у 1907 році завдяки побудові 

окремої будівлі для ювенального суду. В подальшому це ознаменувало початок 

нового етапу, який був пов’язаний із розбудовою вже існуючої системи [286, 

c.280-284]. 

При цьому не слід вважати, що історія зародження ювенальної юстиції була 

обмежена виключно кордонами США. Юридична реалізація концепції 

патерналізму в Америці у вигляді ювенального суду була сприйнята з великим 

ентузіазмом та стала поштовхом для перетворень у сфері судової влади і на 

європейському правовому полі. 

Хастінгс Х. Харт писав, що «правова історія майже не знала інститутів, які 

так швидко розповсюджувалися би як ювенальний суд, й майже за десятиріччя 

спокусив світ». Так, у Норвегії в 1896 році був прийнятий Закон «Про захист 

занедбаних дітей та їх опіку», внесення змін у норми матеріального права надалі 

відбулись у 1901 році в Голландії, у 1902 році - у Швеції та Норвегії,  1905 року - у 

Данії, і лише після цих країн слідувала Англія. Закон «Про судове провадження 

відносно неповнолітніх уперше був прийнятий у 1902 році у Швеції» [47, с. 21]. 

Однією з особливостей європейського досвіду стало те, що створення 

ювенальних судів відбувалось не на державному, а місцевому рівні. Наприклад, 

перший спеціалізований суд у справах дітей в Англії почав свою роботу  14 квітня 

1905 року в м. Бірмінгхамбені. При цьому, концепція співпраці суду із 

благодійними організаціями продовжилась: три релігійні притулки забезпечувати 

місце перебування для затриманих [264, с.135-136]. 
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Надалі основними рушійними силами у зародженні концепцій про 

ювенальну юстицію залишались громадянські позиції. 

Так у Франції Закон «Про створення окремого суду для неповнолітніх та 

пробацію (mise en liberté surveillé)» від 22 березня 1909 року був прийнятий за 

ініціативою громадського діяча Поул Дешанелья, відобразивши цим основні 

суспільні тенденції: потребу встановлення особливого досудового провадження, 

процесуальні можливість втручання органів патронажу як допоміжних в системі 

ювенальної юстиції [281, c.152-153]. 

Порушуючи питання зародження та втілення концепцій про ювенальну 

юстицію в Україні, варто відзначити, що все таки, подібно до іноземного досвіду 

вона спочатку втілювалась на рівні окремих інституцій суспільства і лише з часом 

 на державному рівні. К.В. Продіус звертає увагу на той факт, що правова 

акультурація ювенальної юстиції відбувалась: по-перше, за допомогою 

опрацювання вже наявного емпіричного та теоретичного матеріалу; по-друге, 

завдяки безпосередньому спостереженню; по-третє, шляхом розроблення 

вітчизняних норм через імплементацію зарубіжних організаційно-правових основ.
 

Це в свою чергу в Україні відобразилась у прикладному значенні  створення 

судів для малолітніх у м. Київ, Харків та Одеса протягом 1913–1914 рр. [180, 

с.113-114]. При цьому варто констатувати значну обмеженість матеріальними та 

людськими ресурсами [179, c.165] 

Варто зауважити, що О.М. Богдановський, проводячи своє дослідження, 

відвідав низку установ для неповнолітніх у таких країнах, як Німеччина 

(«Суворий Дім» у м. Горн), Італія (колонія «Генерал» в м. Турин) Бельгія, 

Франція, Нідерланди (колонія для неповнолітніх «Метре» у м. Цютфен), 

Швейцарія (колонія у м. Гофвіл) та Англія (реформаторій у м. Редгіл). Ключовими 

позиціями О.М. Богдановського вважаємо концепцію про «нерозуміння 

неповнолітнім караності вчиненого ним діяння», а також вирішення судом його 

долі виходячи із врахування наявних у нього моральних почуттів та почуттів 
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права [114, с.178-179]. На роботу О.М. Богдановського звернув увагу міністр 

внутрішніх справ П.А. Валуєв, внаслідок чого вирішив відрядити ряд службових 

осіб з метою вивчення закордонного досвіду. Така поїздка отримала практичне 

застосування, адже в результаті її було створено виправний будинок в м. Одеса 

[180, с.113]. 

Відтак, можемо констатувати, що вітчизняні дослідники з другої половини 

XIX до початку XX ст. здійснювали становлення, розвиток та вдосконалення 

ювенальної юстиції за допомогою запозичення іноземних концепцій про 

ювенальну юстицію. 

Так, в завдання судів у справах неповнолітніх почало входити питання не 

лише про боротьбу із злочинністю, але і щодо вжиття заходів щодо ставлення до 

безпритульних, захист прав дітей. Зокрема, була регламентована особлива 

процедура доставлення дітей до суду з метою уникнення їх компрометування. 

Саме засідання проводилось в окремо відведеній кімнаті, де були присутні батьки 

або піклувальники. Поряд з цим варто констатувати і велику відмінність у назвах 

ювенальних судів по країні: «суди для малолітніх», «суди для дітей», «дитячі 

суди», «суди для неповнолітніх», що свідчило про  відсутність дійсно визнаної та 

ефективно працюючої системи ювенальної юстиції [6, с.91]. 

При цьому 7 квітня 1935 року ЦК СРСР прийняв постанову «Про заходи 

боротьби із злочинністю серед неповнолітніх», відповідно до якої вік 

кримінальної відповідальності був знижений до 12 років,  були скасовані норми 

про застосування до неповнолітніх заходів медико-педагогічного характеру, а 

також був відновлений весь список санкцій відносно  неповнолітніх [215, с.67-70]. 

Надалі, з 70-их рр. ХХ ст., спостерігається інтенсивне удоскналення системи 

профілактики злочинності неповнолітніх, зокрема, ключову роль займають 

дільничні інспектори, а також дитячі кімнати міліції [41, с.301]. Тому, можемо 

говорити про те, що  з початку 60-х рр. до початку 90-х рр. ХХ сторіччя 

відбувається «відродження» даного інституту. Так, Кримінальний кодекс 1960 
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року передбачав пом’якшення покарань неповнолітніх, застосування покарання 

виховного характеру та загалом знову визначав спеціалізацію суду в справах 

неповнолітніх. Таким чином Пленумом Верховного суду СРСР у 1964 році була 

прийнята постанова про необхідність спеціалізації суддів у справах неповнолітніх 

[215, с.67-70]. 

При цьому Н.І. Прокошкіна зазначала, що хоча й були спроби впровадження 

спеціалізації суддів, прокурорів, слідчих, однак корінних змін у системі 

констатувати не було можливим, зокрема що стосується процесуальних 

особливостей до неповнолітніх [181, с.128].
 
Хоча, як відзначає О.О. Ескендіров, 

історичні предумови створення сучаної моделі правосуддя у справах 

неповнолітніх були розпочаті саме в цей період [56, с.126]. 

Пізніше постановою ВР РРФСР від 24 жовтня 1991 року була затверджена 

концепція судової реформи, яка передбачала створення спеціалізованих судів, а до 

цього моменту – судових колегій у судах загальної юрисдикції [215, c.67-70]. 

Таке вивчення зародження ювенальної юстиції у правових системах різних 

країн дає можливість дійти висновку, що з моменту її становлення не було 

створено єдиної моделі спеціального судочинства щодо неповнолітніх. При цьому 

з самого початку свого виникнення ювенальна юстиція видозмінювалась залежно 

від домінування тих чи інших концепцій у суспільстві. Зокрема, Л.О. Шестакова 

вказує, що концептуальне дослідження ювенальної юстиції дозволяє спостерігати 

за її зародженням, становленням, а також відмиранням відповідний інститутів та 

принципів діяльності [229, с. 137]. 

Побутує думка, що Україні не варто перебирати досвід США. Водночас 

американська ювенальна юстиція досить цікава та накопичила великий досвід 

роботи з неповнолітніми, який може бути використаний при створенні Україною 

власної системи ювенальної юстиції. Залишається актуальною мета ювенальної 

юстиції – максимально забезпечити «поблажливу» неформальну процедуру 

судового розгляду, що враховує індивідуальні та вікові особливості дитини, та 
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реалізувати гнучку систему кримінально-правових заходів впливу на 

неповнолітнього. 

 

1.2. Поняття ювенальної юстиції, її ознаки та зміст  

 

Досліджуючи становлення та розвиток ювенальної юстиції, передусім варто 

зазначити, що домінуючою стає думка про необхідність забезпечення правового 

захисту дітей в усіх діях що стосуються їх. Варто погодитись із Н.І. Порошкіною в 

тім, що саме об’єктивні особливості дитини як суб’єкта права обумовили 

необхідність розробки та впровадження такого спеціального механізму, який би 

відрізнявся від загальної процедури захисту прав людини своєю глибинністю, 

деталізацією та всебічністю [181, с.131]. 

У даному випадку важливо наголосити, що саме вік, розумові здібності, 

фізичний та психологічний стан дитини виступили тією особливістю, яка в 

правовій дійсності зумовила формування інституту ювенальної юстиції. 

Водночас, в силу соціальних, економічних, культурних чинників, а також 

через політичну доцільність, моделі ювенальної юстиції відобразились у різних їх 

організаційно-правових формах. 

Так, виділяються наступні три ключові моделі ювенальної юстиції в світі: 

судова модель  де центральною ланкою є спеціалізований суд, а інші 

державні/громадські інституції виступають у ролі допоміжних органів (Франція, 

Німеччина, США, Австралія); адміністративна модель  де центральне місце 

займають комісії, що розглядають справи про правопорушення та володіють 

необхідною освітою (нагадують радянські комісії у справах неповнолітніх 20-х рр. 

ХІХ ст.); та змішану модель  де адміністративна та судова ланки об’єднані 

(скандинавські країни) [89, c.38-60]. 

Незаперечним стає те, що множинність реалізації моделей ювенальної 

юстиції закономірно породила різнобічність думок про її сутнісне розуміння. 
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Поряд із цим на початку наукової дискусії навколо змісту поняття варто звернути 

увагу на те, що визначення ювенальній юстиції як категорії передусім юридичної 

намагаються дати не лише юристи, але й історики, соціологи, психологи та 

представники інших гуманітарних наук. Така обмеженість, в свою чергу, не 

дозволяє науковцям розкрити її істинне значення, а з іншого боку, спричиняє 

відсутність єдності позицій у формуванні понятійно-категоріального апарату. 

На потребу відточення юридичної техніки до ідеального стану вказують 

Ю.О. Чеботарьова та І.В. Рєвніна, застерігаючи про необхідність уникнення 

подвійного тлумачення в законах, які стосуються захисту прав дітей [219, с.211]. 

Н.О. Нікітіна вказує, що з одного боку, відсутність єдності в розумінні 

загрожує знеціненням будь-яких інновацій у системі правосуддя, а з іншого  

ситуація також поглиблюється тим, що будь-яка діяльність по відношенню до 

дітей  оголошується «ювенальною технологією» [139, с.240]. 

Водночас емоційне сприйняття ювенальної юстиції суспільством, яке, на 

жаль, часто засноване на негативному досвіді, спотворює уявлення про неї та 

призводить до її помилкового тлумачення. У контексті цього Е.В. Стожок 

зауважує, що поняття, які формуються через механізм чутливого сприйняття 

та/або пов’язані із життєвим досвідом, відображатимуть лише «зовнішні» ознаки, 

при цьому скоріше за все хибні [198, с.80]. 

Погоджуємось із позицією О.З. Хотинської-Нор, яка практичну значимість 

наукових понять вбачає в можливості усвідомлення дійсності, за допомогою чого 

відбувається процес розвитку науки і практики, тобто наукове формулювання 

понятійно-категоріального апарату стає визначальним для практики 

законотворення. Цей факт обумовлює необхідність вживання понять з особливою 

обережністю, виключно у відповідності із їх істинним значенням [213, с.6]. 

Справедливо підкреслює В.Н. Кігас, що «неповнолітні – це не об’єкт для 

проведення експериментів, а судове засідання – не поле для експериментів. Наука 

в даному випадку, навпаки, повинна випереджати практику» [74, с.18]. 
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Наведені застереження закономірно призводять до думки про необхідність 

глибинного осмислення предмету дисертаційного дослідження, що зумовлює 

першочергову потребу наукового визначення понятійного контенту. Адже підміна 

дефініцій призводитиме до відмінностей уявлень щодо перспектив становлення та 

розвитку вітчизняного інституту ювенальної юстиції. 

Аналіз будь-якої дефініції потребує звернення до її етимологічного 

дослідження. У перекладі з англійської мови «juvenile justice» розуміється як 

правосуддя відносно неповнолітніх [265]. У свою чергу, «juvenalis» з латинської 

мови перекладається як юнацький, а «justitia»  як правосуддя, справедливість 

[266]. 

Відповідно вираз «ювенальна юстиція» говорить сам за себе: «ювенальний» 

відноситься до особи, яка ще не може розглядатися дорослою, та «юстиція» є 

чесним відношенням. Однак етимологічний підхід не дозволяє знайти відповідь на 

сутнісне розуміння ювенальної юстиції [105, c.543-544]. 

Важливе значення відіграє міжнародно-правове визначення досліджуваної 

дефініції. Так, у Мінімальних стандартних правилах ООН, що стосуються 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (далі  «Пекінські правила») від 29 

жовтня 1985 року, поняття «juvenile justice» (дослівно – ювенальна юстиція) 

згадується ще на початку правового документа. В українській версії правового 

акту словосполучення «juvenile justice» перекладено як «правосуддя до 

неповнолітніх». При цьому зауважимо, що у «Пекінських правилах» правосуддя 

щодо неповнолітніх розглядається не як відособлений процес судочинства, але як 

пов’язаний із попереднім розслідуванням та виконанням покарань [124]. Зокрема, 

В.Г. Просвірінін зауважує, що всі вищеперелічені стадії об’єднані в одному 

документі, у назві якого фігурує поняття «juvenile justice» [182, c.180]. 

Відтак, відповідно до «Пекінських правил» ювенальна юстиція тлумачиться 

як діяльність системи органів, у тому числі й суду, щодо захисту інтересів та прав 

неповнолітніх. 
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У свою чергу, в Керівних принципах Комітету Мінстрів Ради Європи щодо 

правосуддя, дружнього до дітей» від 17 листопада 2010 року (далі  «Керівні 

принципи») згадується нове поняття, яке випливає із назви самого документа – 

«child-friendly justice», що дослівно означає – дружнє до дітей правосуддя [249]. В 

даному випадку мається на увазі систему правосуддя, яка забезпечує повагу та 

ефективну імплементацію прав дитини на найвищому рівні, беручи до уваги 

принципи, зазначені в акті, та надаючи відповідну оцінку рівню зрілості дитини та 

розумінню ним обставин справи. Зокрема, до основних принципів «дружнього до 

дитини правосуддя» міжнародно-правовим актом віднесено: загальнодоступність; 

відповідність віку та розвитку дитини; направленість на забезпечення потреб, прав 

та інтересів дитини; повагу особистості та гідності дитини, її особистого та 

сімейного життя; визнання ключової ролі сім’ї для виживання, захисту прав та 

розвитку дитини; активне використання в судовому процесі знань про дитину, 

умови її життя та виховання, отриманих судом у встановлений законодавством 

спосіб; посилення охоронної функції суду щодо до дитини; пріоритет відновного 

підходу та мір виховного впливу; спеціальна підготовка суддів у справах 

неповнолітніх; наявність системи спеціалізованих допоміжних служб (у тому 

числі  служб примирення), а також процедур та норм суспільного контролю 

щодо дотримання прав дитини [73]. 

Вважаємо, що з психологічної точки зору доля раціональності в цьому є, 

однак ми цілком підтримуємо позицію В.С. Юрчук та Т.В. Юрчук, які скептично 

ставляться до використання дефініції «дружнє до дитини» через її певну 

метафоричність, що, у свою чергу, нівелює значимість досліджуваного правового 

інституту в суспільстві [240, с.52]. 

А.Д. Бородін взагалі назвав підміну поняття «ювенальна юстиція» на 

«дружнє до дитини правосуддя» невдалою спробою. На його думку, не є 

коректним підкреслення дружби судді із особою, яка вчинила злочин, навіть якщо 

вона неповнолітня. Водночас, вчений наголошує, що варто використати менш 
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алегоричну заміну  «доброзичливе до дитини правосуддя», розуміючи під цим 

готовність судді сприяти благополуччю дитини [24, с.25-26]. 

При цьому слід звернути увагу, що використання конструкції «дружнє до 

дитини» ґрунтується на тій точці зору, що вміщає в себе дані про особливості 

правосуддя щодо неповнолітніх. Зокрема, Л.М. Карнозова, проводячи детальний 

аналіз даної складової частини, відмічає, що воно зосереджено не суто на системі 

судів, але відкриває більш широкий соціальний простір, підкреслюючи значимість 

особливого підходу в роботі із неповнолітнім, що включає виховану та сімейну 

політику [70, с.151].
 

Науковці В.С. Юрчук та Т.В. Юрчук, аналізуючи своєрідне визначення 

ювенальної юстиції в «Керівних принципах» в змістовому та лексичному 

контексті, назвали його відображенням суммативної категорії певного 

додаткового ефекту ювенальної юстиції, зокрема, за допомогою наступних 

понять: «шанобливе правосуддя», «загальнодоступне правосуддя», «сімейно-

орієнтоване правосуддя», «охоронне правосуддя», «відновлювальне-виховне 

правосуддя» [240, с.52]. 

Наразі очевидним стає, що автори «Керівних принципів» намагались 

відобразити особливості процесуальної сторони правовідношення щодо 

неповнолітніх, зокрема: механізм підтримки дитини; заходи, які направлені на 

уникнення залякування, репресалії та вторинної віктимізації; право бути почутим і 

висловлювати свої думки, багатопрофільний підхід тощо. 

Враховуючи зазначене, вважаємо недоцільним використання як конструкції 

«дружнє до дитини» так і «доброзичливе», що було запропоноване А.Д. 

Бородіним, щодо правосуддя. Так, на нашу думку, правосуддю щодо 

неповнолітніх дійсно притаманні процесуальні особливості, але по-перше  такого 

«різного ефекту», як наприклад, «дружнє», може бути багато, відповідно спроба 

відобразити кожен із них буде неосяжним та разом з тим недоцільним завданням; 

по-друге, сама категорія «дружнє до дитини» є юридично неграмотною у 
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словосполученні із правосуддям, де першочерговим завданням є становлення 

істини; та на останок  існує набагато доречніше історично вже закладене поняття, 

яке відображаючи особливий суб’єктний склад досліджуваного правового 

інститут та свідчить про особливу процедуру правовідношення до дітей. У 

контексті цього Н.О. Нікітіна звертає увагу на те, що «додатковий ефект» 

досліджуваної дефініції підкреслює складова частина «ювенальна» [139, с.239]. 

Схожою є позиція Ю.А. Цирфи, яка зазначає, що існує велика різниця між 

«юстицією», як такою, і «ювенальною юстицією». До прикладу, основне завдання 

ювенальної юстиції – примусити дитину зрозуміти, що ж сталося, як почувається 

жертва, а потім – відшкодувати збитки. Тобто реагування системи повинно 

відбуватись не шляхом призначення покарання, але й через надання допомоги, яку 

потребує неповнолітній [218, с.43]. 

У контексті досліджуваної тематики доцільно звернутись до наукових 

позицій щодо визначення поняття «ювенальна юстиція». Важливо зазначити, що 

різноманіття поглядів на зміст досліджуваної дефініції сприяло її тлумаченню у 

вузькому та широкому значенні. На наш погляд, це зумовлено перш за все 

відмінністю в ступені деталізації структурних елементів ювенальної юстиції, в 

особливостях координації їх діяльності, а також тим, чи відображені особливості 

правовідношення до дітей. 

Так, на приклад, Е.Б. Мельникова в рамках вузького тлумачення, пропонує 

розглядати ювенальну юстицію як специфічну підсистему судів загальної 

юрисдикції, які здійснюють правосуддя у справах неповнолітніх та реалізують 

свої завдання на основі єдиної правової бази. Разом з цим, вона визначає соціальну 

насиченість процесу – широке використання неюридичних спеціальних знань під 

час кримінального провадження у справах неповнолітніх, зокрема максимальну 

індивідуалізацію судового процесу [122, с.259-262].
 
У межах наведеної концепції 

діяльність судів забезпечується роботою служб соціальної підтримки дітей та 

підлітків, але при цьому в поняття «ювенальної юстиції» не включені [79, с.66]. 
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Схоже визначення надає, Л.Р. Сагірова, розуміючи під ювенальною 

юстицією особливу система правосуддя, в межах якої спеціалізований суд на 

основі принципів та норм діючого міжнародного та національного законодавства, 

взаємодіє із допоміжними соціальними установами в процесі як досудового 

провадження, так і під час розгляду справи судом [188, с.31-32]. 

Так, Л.Р. Сагірова, схоже до Е.Б. Мельникової, хоча і відмічає принцип 

взаємодії ювенального суду з іншими органами та установами ювенального 

профілю, але все ж в якості структурних елементів в зміст дефініції не включає. 

Підтримуючи вище наведені позиції, Є.Л. Воронова та Ю.Д. Мацкевич 

також відмічають тісну співпрацю суду із соціальними службами як під час 

розгляду справи, так і після винесення судового вироку, та додатково пропонують 

визнати центральною ланкою системи ювенальної юстиції ювенальний суд [37]. 

При цьому зауважимо, що поки вищевказані автори припускають 

можливість співпраці суду із іншими органами та установами ювенального 

профілю, зокрема із соціальними службами, то деякі науковці, серед яких 

М.В. Головізніна, О.В. Ліхтенштейн та Н.Ю. Данилова, тлумачать досліджуване 

поняття виключно в межах правосуддя щодо неповнолітніх. Вони схильні 

ототожнювати такі поняття, як «ювенальна юстиція» та «ювенальний суд», 

розуміючи під ними судову систему, яка здійснює правосуддя у справах 

неповнолітніх і має своїм завданням судовий захист прав та законних інтересів 

неповнолітніх, а також судовий розгляд справ про правопорушення й злочини, 

скоєні неповнолітніми [39]. 

Відмінною від вище зазначених є позиція О.В. Єгорової. Хоча авторка так 

само має вузький підхід до тлумачення поняття «ювенальна юстиція», але поряд із 

існуванням адміністративного та кримінального суду у справах неповнолітніх, 

додатково вказує на потребу існування ювенальної прокуратури та адвокатури з 

метою забезпечення цілісності та єдності системи [53, с.111]. 
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Ключовою позицією вузького тлумачення є те, чи становитимуть органи 

ювенального профілю цілісну систему разом із ювенальним судом або ж 

виключно взаємодіятимуть за принципом співпраці. Д.М. Замишляєв таку позицію 

аргументує страхом перед тим, що на суддів, можливо, покладатимуться функції 

соціальних працівників й нібито у цьому випадку порушуватиметься принцип 

розподілу влади [60, с. 97]. 

Таку думку ми не поділяємо, адже специфіка діяльності ювенальних судів 

(наприклад, створення особливих умов допиту) 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 своєю чергою зумовлює потребу постійної співпраці цілої системи органів у 

сфері захисту прав та свобод дітей. Отож, припущення про підміну функцій 

різними органами влади вважаємо помилковим судженням. Так само, принцип 

розподілу влади не виключає можливість співпраці. 

Підводячи проміжні підсумки щодо вузького тлумачення поняття 

«ювенальна юстиція», зауважимо, що погоджуємось лише з тезою про 

необхідність існування в системі ювенальної юстиції, крім ювенального суду так 

само і ювенальної прокуратури та адвокатури. Щодо співпраці із установами та 

органами ювенального профілю, вбачаємо невиправданим їх обмежувальне 

тлумачення.
 
Як зазначає Г.Л.Грігорова, основним недоліком вузького тлумачення 

є односторонність та неможливість охопити різноманітні випадки 

відповідальності по всіх галузях права та в усіх сферах життєдіяльності, що 

стосується неповнолітніх [43, с.118].
 

Серед представників широкого тлумачення поняття «ювенальна юстиція»  

Н.М. Крестовська, яка визначає її як систему державних органів та інституцій 

громадянського суспільства, що здійснює безпосередньо правосуддя,  

профілактику та попередження правопорушень, захист прав дітей [89, c.38-60]. У 
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зміст поняття нею включені як державні органи, так й інституції громадянського 

суспільства. До дефініції «ювенальна юстиція», крім здійснення правосуддя, нею 

віднесені різні етапи правовідношення щодо неповнолітнього. Такий підхід 

зумовлює необхідність існування цілої системи органів для реалізації спеціальних 

заходів як юридичного так і соціального характеру [89, с.7]. 

Подібної позиції дотримується А.М. Білецька, але нею наведена певна 

деталізація. На її думку, ювенальна юстиція  це система, яку складають 

ювенальні суди, спеціалізована адвокатура, самостійна система слідчих апаратів, 

виховні заклади, органи соціального захисту та заклади освіти, які займаються 

вихованням важких підлітків. У свою чергу, за ювенальним судом визначене 

центральне місце й схоже до Н.М. Крестовської діяльність всіх органів 

ювенального профілю називає своєрідним комплексом конкретних виховних 

заходів впливу на дітей та сім’ю загалом [20, с.42]. 

І.І. Мартинович визначає ювенальну юстицію як систему ювенальних судів, 

а також ювенальних суддів (які володіють спеціальними знаннями психології та 

педагогічними навичками і здібностями), ювенальну прокуратуру та адвокатуру, 

інститут соціальних робітників при ювенальних судах, інститут уповноважених у 

справах дітей, державні та муніципальні установи по соціальному захисту дітей 

[117, с.49-50]. Слід зауважити, що вчена вважає доцільним приділити окрему роль 

ювенальним суддям та інститут соціальних робітників при ювенальних судах. 

Схоже до попередніх визначень Л.М. Карнозова зазначає, що ювенальна 

юстиція  це система, яку складають суд, прокуратура та адвокатура, а також 

соціальні служби, громадські організації та інша непов’язану із судом 

реабілітаційна інфраструктура, що об’єднана навколо спеціалізованого суду у 

справах неповнолітніх [68, с.18]. 

Водночас В.Г. Румянцева та Д.С. Лебедєва вважають, що суд не варто 

вважати ключовим елементом. Вважаючи його лише одним із складових частин 

цілісної системи, вони кваліфікують суд далеко не завершальним, при цьому 
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визнають за ним той факт, що він «оголює» проблеми соціальної політики 

відносно неповнолітніх. Відтак вони пропонують розуміти під ювенальною 

юстицією – систему захисту прав та законних інтересів неповнолітніх, яка 

об’єднує всі органи державної влади, в тому числі соціальні служби, громадські 

організації, пріоритетом у роботі з неповнолітніми яких є відновлювальні та 

реабілітаційні засоби та принципи роботи [185, с.72]. 

Всупереч В.Г. Румянцевій та Д.С. Лєбєдєвій, І.О. Попов взагалі вважає, що 

ювенальна юстиція є системою здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, при 

цьому поряд із спеціалізованими судовими органами також включає й інші 

державні та муніципальні органи та установи, неурядові організації, які 

спрямовані на вирішення проблем дітей у важкій життєвій ситуації, яка призвела 

до конфлікту із законом, шляхом прийняття відповідно до їх статусу та 

повноваженням заходів, які поєднують у собі способи впливу як формально-

юридичні, так і психологічні, педагогічні та соціальні [157, с.29]. 

О.В. Марковічєва вказує на те, що поняття «ювенальна юстиція» слід 

розуміти в широкому розумінні саме тому, що воно потребує існування не лише 

ювенального суду, але і системи спеціалізованих органів, які повинні будуть 

забезпечувати як профілактику діяльність, так і ресоціалізацію неповнолітніх 

правопорушників [115, с.101]. 

Щодо доцільності існування в системі ювенальної юстиції численних 

допоміжних органів, зауважимо, що необхідним є констатувати охоплення нею не 

лише сфери кримінально-правових відносин, але й цивільно-правових. Так, 

І.М. Михайлова зазначає, що тлумачення ювенальної юстиції виключно як засобу 

боротьби із злочинністю неповнолітнім слід вважати помилковим, адже оминає 

більш широких її правових можливостей [125, с.166]. 

Кліфф Роберсон (Cliff Roberson) у своїй праці «Ювенальна юстиція. Теорія 

та практика» також звертає увагу на те, що система ювенальної юстиції 

відповідальна не лише за підлітків, які скоїли злочин, але також і за тих підлітків, 
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які потребують захисту. У цьому контексті ювенальна юстиція включає в себе 

агенції та інститути, основною відповідальністю яких є вирішення спорів 

підлітків, які скоїли злочин, та підлітків, які потребують опіки та піклування [274, 

c.102]. 

Відмінна позиція В.І. Мірошниченко, А.М. Івановської та Н.І. Чудик-

 Білоусової, на думку яких ювенальна юстиція здійснюється виключно в межах 

кримінального провадження у справах неповнолітніх [128, с.21]. Такий підхід 

вважаємо однобічним, оскільки він оминає питання про сферу дії ювенальної 

юстиції в межах цивільного судочинства (наприклад, у справах про розлучення). 

Ми повинні розуміти, що виключна орієнтація на кримінально-правові відносини 

оминає дотримання принципу всебічного захисту прав дітей, у тому числі тоді, 

коли це стосується питань опіки та піклування. 

Зокрема, за даними ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН), правосуддя для дітей 

охоплює: 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 системами 

правосуддя з інших причин, наприклад, опіка, захист чи успадкування [218, с.43]. 

Загалом можемо дійти до висновку, що наведеним поняттям ювенальної 

юстиції в межах широкого тлумачення притаманні як спільні, так і відмінні 

знаменники. Якщо порівнювати їх із попередньо дослідженими в межах вузького 

тлумачення, спільним в них буде те, що вони формуються шляхом перерахунку 

елементів, які складають певну систему. А відмінність криється в кількості цих 

елементів, або доречнішим буде назвати  у ступені їх деталізації, внаслідок чого 

закономірно виникає риторичне запитання: яке місце займає ювенальний суд в 

даній системі? 

Відтак, констатуючи факт множинності структурних елементів, як одну із 

ознак досліджуваного поняття, закономірно виникає наступне питання: якими 
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категоріями необхідно керуватись для правильного визначення системи 

ювенальної юстиції? 

Так, В.С. Жиляєва звернула увагу, що розбіжності у визначеннях насправді 

існують через відсутність єдиного наукового бачення в дефініції «юстиція» та 

«правосуддя». Дослідниця наголошує на тому, що варто розрізняти «ювенальну 

юстицію» та «ювенальне правосуддя», оскільки «правосуддя» являє собою 

сукупність державних інститутів та правових норм, у той час як «юстиція» 

передбачає участь і недержавних структур (адвокатура, соціальні працівники із 

недержавних структур, інші недержавні інститути) та обов’язок здійснення певних 

соціально-правових процедур [58, с.98]. 

У такому ракурсі заслуговує на увагу позиція О.З. Хотинської-Нор, яка, 

спираючись на тлумачення поняття «юстиція» як категорії, так само говорить про 

формування цілої системи органів юстиції. Відтак, вона  констатує наявність у 

судово-правовій системі України низки «обслуговуючих» та «інфраструктурних» 

органів держави та різних, у тому числі самоврядних, інституцій, на які 

покладаються не судово-владні, а допоміжні повноваження щодо здійснення 

правосуддя, включаючи судове відомство [213, с.10]. 

Щодо дефініції «правосуддя», вбачаємо за доцільне звернутись до наукової 

концепції, розробленої С.В. Прилуцьким. Він визначає триєдину філософсько-

правову природу правосуддя, яка становить взаємозв’язок (боротьбу та єдність) 

обвинувачення (позивача), захисту (відповідача) й остаточного рішення 

(судження) та виражається у логічній формулі: теза  антитеза = синтез, або ж 

обвинувачення  захист = судження /рішення. Учений наголошує, що відсутність, 

ігнорування, поглинання або підміна одного з елементів унеможливлює механізм 

об’єктивного та неупередженого судження. Триєдина природа змагального 

судочинства створює умови та правила, за яких активна діяльність щодо 

обвинувачення та захисту делегується сторонам процесу ― позивачу 

(потерпілому, прокурору) та відповідачу (обвинуваченому, захиснику), при цьому 
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природа суду залишається незмінною. Під час усього процесу судочинства у 

свідомості судді відбувається «боротьба», цілісний процес оцінок та суджень 

щодо доведеності чи недоведеності фактів, і як результат ― правосудне (істинне) 

судове рішення [163, с.359-360]. 

Екстраполювавши зазначену концепцію до предмету нашого дослідження, 

створюється можливість уникнення помилок при організаційно-правовому 

впровадженні системи ювенальної юстиції в Україні. Так, вона буде «безсилою» (в 

силу спеціального суб’єкту правовідношення та відповідно спеціальних завдань) 

без співпраці із відповідними допоміжними органами. 

Тобто, конструкцію «теза  антитеза = синтез» можливо відобразити у 

ювенальній юстиції наступним чином: вчинення правопорушення неповнолітнім 

 використання багатопрофільного підходу (підготовка досьє про особу 

неповнолітнього, участь педагога, психолога, створення спеціальних умов допиту 

тощо) різними, в тому числі допоміжними органами ювенального профілю = 

прийняття правосудного (істинного) судового рішення внаслідок процесів оцінок 

та суджень ювенального судді. 

У рамках цивільно-правових відносин можемо навести наступний приклад: 

справа про розлучення батьків та визначення місце проживання дитини (як теза) 

 багатопрофільний підхід, який включає надання доказів на підтвердження 

доходу та належних житлових умов одним із батьків, акт обстеження житлово-

комунальних умов служби у справах дітей, висновки комісії у справах дітей про 

особу неповнолітнього тощо (в якості антитези) = на основі цих відомостей оцінка 

ювенальним суддею та прийняття правосудного (істинного) рішення. 

Керуючись наведеним, зазначимо, що концепція С.В. Прилуцького про 

триєдину природу правосуддя дозволяє зробити паралельні висновки в рамках 

предмету дисертаційного дослідження, а саме  потреба прийняття ювенальним 

суддею правосудного (істинного) рішення щодо дитини вимагатиме потребу 

співпраці з іншими органами ювенального профілю. Ми схильні до тієї думки, що 
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лише за допомогою залучення та органічної єдності інститутів як правового, так і 

медико-соціального та психолого-педагогічного характеру, створюватиметься 

можливість виконання ювенальною юстицією покладених на неї завдань, зокрема 

щодо забезпечення оптимального вирішення питань у справах неповнолітніх. 

Підсумовуючи, зауважимо, що визначення поняття ювенальної юстиції 

через дослідження дефініцій «юстиція» та «правосуддя» дозволяє звернути уваги 

на питання існування цілої системи органів ювенального профілю, які об’єднані 

навколо ювенального суду, забезпечуючи цим захист прав дітей. Відтак, категорія 

множинності елементів системи ювенальної юстиції та ступінь їх деталізації 

стають вихідною точкою у сутнісному розумінні дефініції. 

Зокрема, А.М. Білецька зазначає, що реалізація специфічних принципів 

ювенальної юстиції загальним судом, можна сказати, як мінімум, ускладнена, 

фактично ж неможлива [20, с.43]. Схоже до неї, О.В. Кудрявцев та О.Г. 

Кудрявцева відмітили, що створення таких елементів ювенальної юстиції, як 

ювенальний суд, є безглуздим без створення чіткої системи ювенальної юстиції в 

тому числі в досудовому провадженні [92, с.225]

У свою чергу, О.З. Хотинська-Нор, аналізуючи розуміння системи судової 

влади, вказує, що вона «оживає» лише у процесі судочинства, коли в дію 

вступають всі її основні учасники. І хоча всім учасникам притаманний певний 

антагонізм, зумовлений, зокрема, їх правовою природою, у своєму взаємозв’язку 

та виконуючи свої функції, вони забезпечують реалізацію судової влади загалом 

[213, с.11]. 

У такому ракурсі наступною категорією (ознакою), яку слід дослідити при 

визначенні поняття «ювенальна юстиція» буде використання принципу співпраці 

її структурних одиниць. О.В. Пучкова, проводячи порівняльний аналіз різних 

дефініцій ювенальної юстиції, зауважила, що поки одні вміщують в себе 

виключно перерахунок елементів певної системи із визначенням їх загальної мети, 

то інші – вже відображають, коли ця система слугуватиме засобом досягнення 
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вказаної мети [183, с.790-791]. Такий підхід порушує питання про визначення 

основ координації та взаємодіяльності органів та установ цієї цілісної системи.  

Так, І.М. Михайлова звертає увагу на те, що з метою ефективного, якісного 

та оперативного функціонування ювенальної юстиції необхідним є впровадження 

у відносини суду з іншими правоохоронними органами принципів взаємодії, 

системності та комплексності, що дасть змогу поліпшити результативність та 

дієвість роботи із неповнолітніми [125, с.164]. 

Поліція, суд, працівники пробації, школа, лікарі, адвокати, соціальні 

працівники, особи із виправних установ – всі вони залучені в роботі з 

неповнолітнім. Проблематика множинності елементів системи ювенальної юстиції 

є предметом постійних дискусій і за кордоном, зокрема у США. Американський 

науковець проф. Елрод Престон (Elrod Preston) зауважує значимість того, що 

індивіди, які виконують різні функції ювенальної юстиції  поліцейські офіцери, 

прокурори, адвокати, судді, офіцери служб пробацій  мають різний статус та 

відповідальність. При цьому суперечлива діяльність окремих складових елементів 

ювенальної юстиції пояснюється тим, що вони по по-різному розуміють свою 

роль. Точніше, індивіди мають різну ідеологію стосовно того чи іншого питання 

ювенальної юстиції, що в результаті призводить до розбіжностей у вирішенні 

питань, що має наслідком питому вагу конфліктів щодо способу вирішення справ 

[253, c.378]. 

У свою чергу, Кліфф Роберсон (Cliff Roberson) звертає увагу на питання 

визначення суб’єкта адміністрування: «При існуванні 51 різновиду ювенальної 

юстиції хто має керувати системою? У той час як ювенальний суд керується 

судовою владою, дебати стосуються того, хто має керувати іншою частиною 

системи ювенальної юстиції, яка включає в себе пробацію та інші суттєві 

програми» [274, c.137]. 

Вітчизняна дослідниця І.М. Михайлова базовим органом, що 

забезпечуватиме таку координацію, називає суд, адже через поєднання 
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професійних та психологічних знань, а також знання усіх обставин справи він 

здатний найбільш ефективно забезпечити захист прав та законних інтересів дітей 

та їхніх сімей [125, с.167]. 

Вважаємо за доцільне констатувати, що питання все таки стоїть глибше, ніж 

суто визначення керівного суб’єкта адміністрування. Одним із ключових недоліків 

системи, що в подальшому створюватиме численні труднощі, може бути 

відсутність чіткої координації у взаємодіяльності органів. Через це запорукою 

ефективного, якісного та оперативного функціонування ювенальної юстиції 

повинно стати впровадження принципів взаємодії, системності та комплексності. 

Набуває практичного значення визначення співпраці різних елементів 

системи ювенальної юстиції, адже запорукою перебування їх цілей та принципів 

роботи в одній площині (забезпечення захисту прав дітей) необхідним є чітке 

розмежування їх прав та обов’язків, окреслення сфер впливу всіх складових 

компонентів та індивідів, що потребує відповідної координації. 

Отож, основною організаційно-правовою формою взаємодії органів, які 

складатимуть систему ювенальної юстиції, повинна стати «координація», а в силу 

багатопрофільності органів ювенальної юстиції, потребуватиме обов’язкового 

нормативного визначення з метою належного упорядкування, узгодження та 

поєднання принципів співпраці. 

Так, при дослідженні теоретичних основ координації у сфері ювенальної 

юстиції заслуговує на увагу позиція Г.І. Забрянського. Ученим був 

запропонований принципи функціональної диференціації та функціональної 

конкуренції як умова ефективної координації. Будучи прихильником широкого 

тлумачення досліджуваної дефініції, він зауважує, що саме ці принципи дають 

змогу виокремити такі структурні підрозділи ювенальної юстиції, як ювенальне 

слідство, ювенальний суд, ювенальну прокуратуру, ювенальну адвокатуру, а 

також відповідну інфраструктуру забезпечення реалізації рішень всіх наведених 

інститутів [59]. 
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Пропонуємо більш детально проаналізувати запропонований ним підхід. 

Розпочнемо з того, що термін «диференціація» є філософською категорією та 

пов’язаний із процесом розподілу різних елементів цілого на відповідні частини, 

форми та ступені. У свою чергу «функціональна диференціація» передбачатиме 

вже реалізацію різних завдань та сторін одного цілого об’єкту, що передбачатиме 

постійну варіацію методів та організаційних форм її здійснення [15, с.26-27, 29]. 

Зауважимо, що ювенальна юстиція передбачає виконання різними органами 

різних функцій та завдань (виховання, відновлення, піклування, превентивна 

діяльність тощо), що спрямовано на один суб’єкт  неповнолітнього [18, c.39-40]. 

Щодо визначення поняття «функціональна конкуренція», слід звернутись до 

основ економічної теорії, де зазначено, що така конкуренція виникає в тому 

випадку, коли одну й ту саму потребу можуть задовільнити різні суб’єкти [50]. 

У свою чергу, відзначимо, що О.С. Автономов організаційну основу 

ювенальної юстиції визначає в концентрації кожним суб’єктом на своїх ресурсах 

та фокусування на визначену за ними діяльність, що повинно досягатись за 

допомогою функціональної визначеності структурних елементів [2, с.11]. 

Екстраполюючи дані відомості до предмету дисертаційного дослідження 

можемо стверджувати, що по-перше, необхідним є законодавче визначення 

координації; по-друге, така координація повинна відбуватись на основі принципу 

«функціональної диференціації». Відтак, постає питання про включення у поняття 

«ювенальна юстиція» принципу координації. Винкає і питання про визначення 

діяльності, яку необхідно буде диференціювати, адже множинність структурних 

елементів ювенальної юстиції свідчить про те, що координації потребують не 

лише структурні елементи, які мають різні функції в системі ювенальної юстиції, 

але й різні цілі при проведенні запобіжно-профілактичної роботи щодо 

неповнолітніх. 

З’ясувавши питання про множинність елементів ювенальної юстиції та 

потребу їх координації, залишається ще одна ключова ознака. Як наголошує, 
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Л.М. Карнозова, основна відмінність широкого тлумачення від вузького полягає в 

тому, що в останньому спостерігається дефіцит соціального та педагогічного 

змісту у визначенні дефініції, що відповідно не дозволяє реалізовувати її головні 

ідеї, зокрема питання відновного правосуддя, використання ювенальних 

технологій і по відношенню до членів сім’ї та ін. [70, с.168]. 

Враховуючи те, що в ювенальній юстиції керівною потребою є забезпечення 

нормального дорослішання, виховання та ресоціалізації дітей, неможливо оминути 

питання впливу психологічних, медичних та соціальних чинників. 

Слушно стверджують Г.Д. Анучкіна та Н.Ю. Білокопитова, що через 

зростання молодіжної злочинності, а також орієнтацію на міжнародні стандарти в 

сфері захисту прав дітей недостатнім буде обмеження реформування лише 

створенням спеціалізованих судів. Дану проблему вони пропонують вирішувати 

радикально: поставивши питання про запровадження цілісної системи ювенальної 

юстиції, яка включала б служби висококваліфікованих дитячих психологів та 

соціальних працівників, а також спеціалізовані медичні, виховні та виправні 

заклади [7, с.3632]. 

Н.М. Хромова про це висловлюється наступним чином: «ідеї захисту прав 

неповнолітніх залучили багато працівників, та ними в першу чергу стають не 

юристи, а представники із інших сфер знань: лікарі, психологи, педагоги [216]. 

Є.В. Єгорова теж зауважує, що «неюристи» розширили теоретичний та 

практичний простір правосуддя щодо неповнолітніх, перенісши акцент на 

відповідні медико-психологічні та соціальні служби у справах дітей [53, с.112]. 

А.П. Гусак зазначає, що під поняттям ювенальної юстиції слід розуміти 

цілий комплекс концепцій та схем впливу як на неповнолітнього, так і на сім’ю в 

цілому [45, с.192]. Такий підхід, на думку вченого, передбачає існування 

своєрідних рис в рамках ювенальної юстиції: переважно охоронну орієнтацію; 

соціальну насиченість; максимальну індивідуалізація судового процесу [44, с.114-

115]. 
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Таким чином, ми повинні вести мову про створення, до прикладу, такої 

системи ювенальної юстиції, в якій неповнолітній виступатиме не в якості об’єкта 

кримінального примусу, а суб’єктом реабілітації, що дасть можливість запобігти 

вчиненню повторних правопорушень. 

У свою чергу, це свідчитиме про те, що діяльність в межах ювенальної 

юстиції передбачає вихід за межі суто формально-юридичних заходів, та 

відкриває двері медико-соціальним та психолого-педагогічним підходам з метою 

досягнення того «додаткового ефекту», який зазначався в рамках Керівних 

принципів Ради Європи про правосуддя, дружнє до дітей [98, c.29-32]. 

Досить змістовно відобразив засоби досягнення «додаткового ефекту» 

В.Д. Єрмаков, який розглядає ювенальну юстицію як сукупність правових 

механізмів, медико-соціальних норм, психолого-педагогічних та реабілітаційних, 

а також інших процедур та програм, які призначені для забезпечення найбільш 

повного захисту прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх, а також осіб, 

відповідальних за їх виховання, що реалізовується системою державних та 

недержавних органів, установ та організацій [54, с.92]. 

На думку В.Г. Просвірініна, ювенальна юстиція включає в себе соціально-

психологічні, соціалізуючі інструменти та програми, сукупність морально-

етичних норм даного суспільства, реалізація яких передбачена як державними 

установами, так і недержавними громадськими інститутам [182, с.177]. 

Г.С. Працко, В.Н. Тронєва та Е.В. Дерев’ягин висловлюють думку, що з 

метою надання допомоги у здійсненні судової діяльності слід використовувати 

консультації установ медичного та психологічного профілю, для чого підійшли би 

інститути судової експертизи [160, с.61]. 

Водночас, О.Г. Широкова-Мурараш та У.М. Білощена звернули увагу, що 

ювенальна юстиція – це не лише «дитячий» суд; це – низка соціальних, 

психологічних та інших служб для дітей; це – програми, які покликані відновити, 
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відкоригувати поведінку дитини до «нормальної», відновити справедливість 

шляхом покладення на дитину певних зобов’язань [230, с.115]. 

Отже, вченими використовуються такі конструкції, як «правові механізми», 

«медико-соціальні норми», «психолого-педагогічні та реабілітаційні програми та 

процедури», «соціально-психологічні та соціалізуючі інструменти та програми», 

«консультації медичного та психологічно профілю» тощо. 

Звернемо увагу на те, що В.Г. Просвірінін зауважує, що правові та соціальні 

основи ювенальної юстиції перебувають у постійній взаємодії, за допомогою чого 

складається цілісний механізм захисту прав дітей [182, с.177].
 

При цьому відмінною є позиція Л.М. Москвич, яка при дослідженні 

проблематики ефективності реформування судової влади, визначає питання 

співвідношення цілі та результату, де ціль направляє, а результат отримується. 

При цьому вчена зауважує, що соціальна ціль може міститись в судовій системі, в 

той час як сама соціальна ціль ніколи не зможе стати внутрішньою властивістю 

судової системи [135, с.152]. 

У даному випадку ми дотримуємось відмінної від Л.М. Москвич позиції, 

адже соціальна ціль є системоутворчою та системавизначаючою по відношенню 

до ювенальної юстиції. 

Так, А.А. Ескендіров роль ювенальної юстиції як правового інституту вбачає 

у відновленні зруйнованих або втрачених дітьми суспільних зв’язків та направлені 

їх поведінки з метою інтеграції в суспільство [56, с.125]. 

Підводячи підсумки, можемо стверджувати, що нами виокремлені та 

досліджені такі ознаки поняття «ювенальна юстиція» як: суб’єкт особливого 

правовідношення, множинність структурних одиниць та ступінь їх деталізації, 

наявність особливих завдань (додатковий ефект), використання принципу 

мультидисциплінарної кооперації.  

Поряд з цим відмітимо думку О.З. Хотинської-Нор, яка зазначає, що не 

організація судоустрою має визначати побудову судочинства, а навпаки – 
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концепція судочинства повинна визначати судоустрій. Тобто конструювання 

судоустрою шляхом пристосування існуючої системи судів до нових 

процесуальних інститутів у середовищі призводитиме до дисгармонії, що 

потребуватиме усунення. Відтак, організаційна структура судової влади повинна 

відображати нові підходи до судово-процесуальної ієрархії та галузеву 

спеціалізацію у функціональній діяльності судів [211, с.14-15]. 

Л.М. Москвич справедливо робить висновок про зв’язок між ступенем 

розвитку суспільства та організаційно-правовим оформленням механізму 

правосуддя, відмічаючи те, що чим більше розвинуте суспільство, тим більше 

буде розгорнутою судова система, й відповідно складніший механізм правосуддя 

[134, с. 153]. 

Ми погоджуємось із Т.Ю. Прейскурантовою, що впровадження ювенальної 

юстиції є серйозним кроком, через що існує потреба у формуванні чітких 

критеріїв та формулювань [162, с.93]. 

Отож, організаційно-правове впровадження інституту ювенальної юстиції в 

Україні потребує першочергово визначення понятійно-категоріального апарату та 

нормативного закріплення з метою уникнення неузгодженостей у його 

функціонуванні. 

У зв’язку з цим, пропонуємо наступне визначення поняття 

«ювенальна юстиція»  це система державних, правоохоронних і правозахисних 

органів, муніципальних установ та організацій ювенального профілю, що 

зосередженні 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. 

 

Висновки до розділу 1 
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1. У процесі дослідження встановлено, що системно-діахронний аналіз 

шляхом періодизації не відповідатиме визначеній меті. Тому визначено, що метод 

типологізації дозволяє вийти за часові та просторові межі досліджуваного 

правового інституту, що дозволило зробити широкі узагальнення в чотирьох 

напрямках: 

а) наукова цінність дозволила заповнити пробіли про історичне минуле 

ювенальної юстиції в різних сферах суспільного життя; 

б) політико-ідеологічна цінність надала змогу сформулювати думки про 

вибір найоптимальнішої моделі ювенальної юстиції в сучасності; 

в) вихована цінність дозволила генерувати досвід із метою формування 

власних ціннісних концепцій; 

г) прагматична цінність дозволила виявити очікувані результати, робити 

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

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

2. Під час історичного дослідження ювенальної юстиції за допомогою 

методу типологізації основною одиницею пізнання виступили такі концепції, як 

підґрунтя становлення та розвитку інституту ювенальної юстиції.  

 До основних концепцій, які сприяли становленню та формуванню інституту 

ювенальної юстиції, віднесені: концепції про вік; наукові концепції у сфері 

психології, медицини, соціології, педології, кримінології; концепції у сфері 

еволюції громадської думки; концепції патерналізму. 

Концептуальне дослідження дозволило виявити: по-перше, 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 вбачаємо орієнтир для проведення організаційно-правових 

змін. 
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3. Установлено, що концепція віку стала системовизначаючою в 

ювенальній юстиції. Дослідження в сфері психології, медицини, соціології та 

педології акумулювали в собі численні знання, які торкаються питань добробуту 

дітей за допомогою відмінного від дорослих ставлення до них. Визначено наукові 

здобутки у сфері вищезазначених наук в якості теоретичного підґрунтя 

ювенальної юстиції: 

– вчення Лоріса Малагуцці – співвідношення дитини із усім, що вона 

спостерігає навколо, а тому значною стає задача формування її оточення з метою 

перевиховання та навчання; особливості встановлення взаємозв’язку 

(interconnection) та  взаємодію (interaction) із дітьми;
 

– Дональд Вудс Віннікотт – по-перше, невідкладна потреба вилучити 

дитину із сім’ї у випадках, коли інакше сім’я розпадається або ж дитина може 

потрапити під суд (вразливість психіки як під час кримінального провадження, так 

і в рамках цивільно-правових відносин); по-друге, потреба встановлення 

особливого контакту із дітьми, уникнення критичної напруги між приватністю та 

відкритістю (до прикладу, спеціальні кімнати допиту); по-третє, наповнення 

сутнісним змістом їх психіки, враховуючи той факт, що направлення траєкторії 

відповідних правових заходів може бути відмінною й відповідно шлях розвитку 

дітей може якісно відрізнятись; по-четверте, що є закономірним із попередніх 

тверджень, потреба володіння необхідними знаннями ювенальних суддів з метою 

оперування відповідними заходами та прийняттям тих чи інших рішень.
 

– Педологія виступила в ролі інтегратора розрізнених відомостей про 

дитину як цілісну істоту та повноцінного учасника виховного процесу, що надає 

можливість вибору найбільш успішного та адекватного шляху виховання та 

навчання неповнолітніх, враховуючи їх природу. Такий підхід відобразився в 

комплексності ювенальної юстиції та багатопрофільності її структурних 

елементів.
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4. Визначено вплив концепцій, сформованих у рамках кримінології, на 

становлення принципів діяльності ювенальної юстиції, що свідчить про їх 

органічний зв’язок. Таким чином були сформовані ключові аспекти 

правовідношення до дітей: «індивідуалізація», «виховання», «ресоціалізація» (або 

ж «реінтеграція»), «реабілітація», «мультидисциплінарність»:
 

– соціологічна школа кримінології (Жан Габріель Тард) передбачила 

відхід від реакційної діяльності до превентивної, визначила зв'язок злочинністі із 

статтю, а також  віком, що, в результаті, зумовило потребу диференційованого 

підходу до дітей;
 

– діяльність Міжнародного Союзу Криміналістів (UIDP, нині – AIDP) 

передбачала розроблення законопроектів, які стосувались особливостей роботи 

карних установ, порушували питання превентивної діяльності, обов’язковості 

участі захисника в суді, організації навчання у виправних центрах. У свою чергу, 

це ознаменувало проголошення на міжнародному рівні обов’язковості 

використання досліджень у сфері суспільних та природничих науки на рівні із 

врахуванням правових положень;
 

– Французький національний центр нагляду та виховання (м. 

Вокрессон), який проводить дослідження у сфері попередження злочинності 

підлітків.
 

5. Встановлено, що патерналізм слід розуміти у якості ціннісної 

орієнтації, соціокультурної норми, типу соціальних відносин, соціального 

інституту, або як тип соціальної організації окремих частин суспільства чи 

соціуму в цілому, який сприяв інституційному становленню системи ювенальної 

юстиції. До завдань патерналізму було віднесено:
 

– надання певної якості освіти дітям з метою забезпечення їх 

повноцінного розвитку та інтеграції у здорове суспільство, здатності виконувати 

ними свої громадянські обов’язки;
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– необхідність підтримки та збереження єдності суспільства, 

запобігання маргіналізації соціальних сиріт, появи у них почуття відчуженості від 

суспільства, спонукаючи суспільство піклуватись про них;
 

– через навчання пом’якшити негативні наслідки, зменшити кількість 

соціальних сиріт, посилити заходи профілактики, викорінення жорстокості.
 

6. У процесі проведеного дисертаційного дослідження нами було 

встановлено, що активізація громадської думки безпосередньо вплинула на 

формування концепцій про організаційні та правові основи ювенальної юстиції у 

світі та була реалізована, завдяки діяльності громадських організацій, суспільних 

рухів й, загалом, активізації піклувальної діяльності. 

– по-перше, говорити про неефективність роботи ювенальної юстиції не 

своєчасно, адже така система ще не створена; 

– по-друге, сьогоднішня процесуальна процедура розгляду справ де 

фігурує неповнолітній, не є аксіоматичною, зокрема, існує потреба її 

трансформації до сучасних вимог, врахувавши міжнародні стандарти та 

інноваційні методи в цій сфері; 

– по-третє, законодавці повинні врахувати повною мірою рекомендації 

із всіх сфер наукових знань; 

– по-четверте, будь-які елементи організаційно-правових основ 

ювенальної юстиції потребують фінансового та інфраструктурного забезпечення, 

активної державної політики у сфері захисту прав дітей та реформування судової 

влади, а також не виключають участь громадськості як дієвого механізму, 

здатного своєчасно реагувати на питання, удосконалюючи параметри 

функціонування ювенальної юстиції, та виводити її на якісно новий рівень 

розвитку. 

7. Наукове формулювання понятійно-категоріального апарату стає 

визначальним для практики законотворення. Неузгодженість та підміна дефініцій 
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не дозволяє розкрити її істинне значення та може призводити до відмінностей 

уявлень відносно перспектив впровадження ювенальної юстиції в Україні.
 

При дослідженні дефініції «ювенальна юстиція» обґрунтовано доцільність 

звернення до міжнародних джерел права. При цьому встановлено, що 

міжнародно-правове регулювання не надає чіткого визначення дефініції, але 

вказує на його сутнісні ознаки.
 

Так, в Мінімальних стандартних правилах ООН, що стосуються 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх від 29 жовтня 1985 року правосуддя 

щодо неповнолітніх розглядається не як відособлений процес судочинства, але як 

пов’язаний із попереднім розслідуванням та виконанням покарань. 

У свою чергу, в Керівних принципах Ради Європи «Про правосуддя, дружнє 

до дітей» від 17 листопада 2010 року наведені такі змістовні ознаки: 

загальнодоступність; відповідність віку та розвитку дитини; спрямованість на 

забезпечення потреб, прав та інтересів дитини; повагу особистості та гідності 

дитини, її особистого та сімейного життя; визнання ключової ролі сім’ї для 

виживання, захисту прав та розвитку дитини; активне використання у судовому 

процесі знань про дитину, умови її життя та виховання, отриманих судом у 

встановлений законодавством спосіб; посилення охоронної функції суду стосовно 

дитини; пріоритет відновного підходу та мір виховного впливу; спеціальна 

підготовка суддів у справах неповнолітніх; наявність системи спеціалізованих 

допоміжних служб (у тому числі служб примирення), а також процедур та норм 

суспільного контролю щодо дотримання прав дитини. 

8. Проаналізовано недоцільність використання конструкції «дружнє до 

дитини» по відношенню до правосуддя, а також проведено порівняння  із 

поняттям «доброзичливе до дитини правосуддя».
 

Визначено, що правосуддю щодо неповнолітніх дійсно притаманні 

процесуальні особливості, але по-перше, такого «різного ефекту», як наприклад, 

«дружнє», може бути багато, відповідно спроба відобразити кожен із них буде 
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неосяжним та разом з тим недоцільним завданням; по-друге, сама категорія 

«дружнє до дитини» є юридично неграмотною у словосполученні із 

«правосуддям», першочерговим завданням якого є становлення істини; натомість,  

існує набагато доречніше, історично вже закладене поняття «ювенальна юстиція», 

яке відображаючи особливий суб’єктний склад досліджуваного правового 

інститут та свідчить про особливу процедуру правовідношення до дітей. 

9. Важливо зазначити, що різноманіття поглядів на зміст досліджуваної 

дефініції сприяло її тлумаченню у вузькому та широкому значенні. На наш погляд, 

це зумовлено перш за все відмінністю в ступені деталізації структурних елементів 

ювенальної юстиції, в особливостях  координації їх діяльності, а також чи 

відображені особливості правовідношення до дітей.
 

10. Ключовою позицією вузького тлумачення є те, чи становитимуть 

органи ювенального профілю цілісну систему разом із ювенальним судом або ж 

виключно взаємодіятимуть за принципом співпраці.
 

Специфіка діяльності ювенальних судів (наприклад, створення особливих 

умов допиту) 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, в свою чергу, зумовлює потребу 

постійної співпраці цілої системи органів у сфері захисту прав та свобод дітей. 

Отож, припущення про підміну функцій різними органами влади вважаємо 

помилковим судженням. Так само, принцип розподілу влади не виключає 

можливість співпраці. 

11. Варто констатувати, 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.
 

Так, встановлено, що ювенальне правосуддя охоплює вирішення справ 

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



81 

 

 

визнані винними у скоєнні злочину); дітей-жертв і свідків злочинів, які вступають 

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

правосуддя з інших причин, наприклад, опіка, захист чи успадкування.
 

12. Визначено доречність застосування наукової концепції про триєдину 

філософсько-правову природу правосуддя до ювенальної юстиції, що дозволить 

отримати відповідь на причину множинності структурних елементів, що вміщує в 

себе досліджувана дефініція. Множинність буде відображенням того, що при 

формуванні системи органів юстиції вбачається існування не лише судово-

владних інституцій, але й допоміжних структурних елементів для здійснення 

правосуддя.
 

Конструкцію «теза  антитеза = синтез» можливо відобразити у ювенальній 

юстиції наступним чином: вчинення правопорушення неповнолітнім  

використання багатопрофільного підходу (підготовка досьє про особу 

неповнолітнього, участь педагога, психолога, створення спеціальних умов допиту 

тощо) різними, в тому числі допоміжними органами ювенального профілю = 

оцінка обставин справи та прийняття правосудного (істинного) судового рішення. 

У рамках цивільно-правових відносин можемо навести наступний приклад: 

справа про розлучення батьків та визначення місце проживання дитини (як теза) 

 багатопрофільний підхід, який включає надання доказів щодо підтвердження 

доходів та належних житлових умов одним із батьків, акт обстеження житлово-

комунальних умов служби у справах дітей, висновки комісії у справах дітей про 

особу неповнолітнього тощо (в якості антитези)  = оцінка ювенальним суддею 

зазначених відомостей та прийняття правосудного (істинного) рішення.
 

13. 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 
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запропоновано доцільність використання методу «функціональної диференціації» 

та «функціональної конкуренції».
 

14. При дослідженні дефініції «ювенальна юстиція» виділено такі її 

ключові ознаки, як суб’єкт особливого правовідношення, множинність 

структурних одиниць та ступінь їх деталізації, особливі завдання (додатковий 

ефект), використання приципу 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 зосередженні 

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 направлені на забезпечення захисту прав та свобод дітей. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 ЮВЕНАЛЬНИХ СУДДІВ У СИСТЕМІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 

 

2.1. Функції ювенальних суддів у розбудові системи ювенальної юстиції 

 

Розвиток державно-правових та соціальних інститутів на етапі новітнього 

становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні неодмінно 

пов’язаний із впровадженням ефективних реформ у рамках здійснення 

судочинства. 

Так, серед позитивів створення спеціалізованого судочинства в рамках 

ювенальної юстиції можна визначити такі як «детальніший розгляд різних 

категорій справ при меншій траті часу, професійніший розгляд справ у 

апеляційному й касаційному порядку. Це повинно допомогти розвантажити суддів 

інших судів і дати їм можливість детальніше розглядати категорії справ, 

вирішення яких належить до їх компетенції». Однак, безперечно, є і певні 

негативні аспекти впровадження ювенального судочинства. Це, насамперед, 

необхідність залучення фінансів з державного бюджету; забезпечення співпраці  

судів у справах щодо неповнолітніх з іншими інститутами ювенальної юстиції; 

врахування особливих вимог щодо роботи з дітьми [154]. 

Деякі науковці вважають, що «спеціалізація не повинна бути дуже вузькою, 

оскільки матиме наслідком втрату суддею навичок у розгляді справ інших 

категорій. При цьому важливо також не забувати, що введення внутрішньої 
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спеціалізації покликане не зменшити навантаження на носіїв судової влади, а, 

насамперед, покращити якість правосуддя» [11, с. 199]. 

Ми ж, у свою чергу, підтримуємо позицію, згідно якої створення 

спеціалізованих судів є неодмінним показником підвищення якості судових 

рішень, оскільки судді будуть займатися вирішенням «вузькопрофільних» справ. 

Як наслідок, збільшення кількості спеціалізацій сприятиме підвищенню 

ефективності відправлення правосуддя в цілому [9, с. 132]. 

Спеціалізація судів, безперечно, на сьогодні є потрібною. Однак, зауважимо, 

що видається недоцільним створювати окрему спеціалізацію судів для кожного 

конкретного життєвого випадку. Ось чому ми підтримуємо позицію, згідно з якою 

варто зважати радше на спеціалізацію суддів, а не судів. Так, навчання для суддів, 

які призначаються на посади вперше, є досить тривалим процесом, протягом якого 

ювенальний суддя повинен здобути навички щодо технологій отримання істинних 

доказів, при цьому не травмуючи дитину [236]. 

Вітчизняний науковець О.Г. Яновська зауважує, що на сьогодні вкрай 

необхідним видається виявлення та усунення прогалин у правових нормах, що 

регулюють питання реалізації суддею своїх повноважень [131, c.53]. 

Водночас забезпечення ефективності діяльності представників феміди 

повинно здійснюватись з урахуванням вимог, що ставить перед нами сучасне 

суспільство, а саме – шляхом впровадження нових форм організації судової влади 

[245, с. 21]. 

Щодо розгляду категорії «ефективності» в аспекті належної реалізації 

судової влади, то сучасні дослідники під час визначення основних напрямів 

реформування в цій сфері вказують на необхідність аналізу кожного окремого 

інституту, оскільки якість роботи усієї системи залежить від оптимальності 

функціонування кожного з елементів [132, с. 32]. 

Вирішення основних проблем організаційного та нормативного характеру у 

сфері судівництва сприятиме активному реформуванню судової системи і, як 
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наслідок, підвищенню якості судових рішень. Однією з таких організаційних форм 

здійснення правосуддя, безсумнівно, повинне стати ювенальне судочинство. 

Водночас ідея впровадження у національне законодавство ювенальних судів 

вимагає додаткової аргументації шляхом чіткого визначення функцій  

ювенального судді в системі розбудови ювенальної юстиції. 

В академічному тлумачному словнику української мови дефініція «функція» 

розглядається як «робота кого-, чого-небудь, обов'язок, коло діяльності когось, 

чогось», «призначення, роль чого-небудь» [209]. 

Вітчизняна дослідниця Л.М. Москвич визначає функцію як 

фундаментальний принцип роботи, характерний для певної сукупності елементів, 

що утворюють цілісну систему. Тобто сутність та зміст здійснюваних функцій – 

це те, що відрізняє ті чи інші системні утворення (а також їх окремі елементи) з-

поміж інших [131, c.55]. І.Є. Марочкін поняття «функція» суду називає 

«зовнішнім проявом властивостей судової влади у її системі відносин» [116, c.23]. 

Щодо розмежування категорій «функція» та «компетенція», то позиції 

дослідників у цій сфері здебільшого збігаються, хоча й аргументація у науковців 

різна. Деякі з них стверджують, що компетенція знаходиться, насамперед, у 

правовій площині, тоді як поняття «функція» передбачає зовсім інше смислове 

навантаження та в жодному випадку не може вважатись структурним елементом 

компетенції [59, c.313]. Інші вважають, що «функції» є поняттям більш ширшим, 

аніж «компетенція», оскільки включають також здійснення діяльності, яка 

виходить за межі повноважень, визначених законодавством, тобто прямо не 

передбачена у правових актах [127, c.62]. 

Науковець В.Д. Бринцев в одній із своїх наукових праць зазначає, що 

більшість дослідників вважають ідентичними категорії «функція» та «напрями 

діяльності» [28, c.132]. 

Цілком слушною в цьому аспекті видається позиція таких науковців як 

Л.В. Юрченко та А.П. Гуськова, які справедливо стверджують, що основні 
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напрямки діяльності ювенальної юстиції невідривно пов’язані з механізмом 

забезпечення прав та свобод неповнолітніх [46, c.43]. 

Так, дослідниця І.В. Предеїна пропонує розглядати систему функцій 

ювенальної юстиції у двох напрямках: щодо суб’єкта правовідносин; залежно від 

специфіки зовнішнього впливу на правову поведінку неповнолітнього [161, c.62].
 

 Значна частина науковців схиляється до думки, що «вся діяльність органів 

судової влади є правосуддям, тому вони виокремлюють саме функції правосуддя». 

Цікавою є позиція О.С. Ткачука, який стверджує, що судова функція є основним 

напрямом роботи суду, у той час, як інші (правозахисна, правовиховна тощо) є 

похідними від неї та реалізуються виключно у її межах [204, c.79]. 

У цьому аспекті дослідник П.Ф. Карпечкін також пропонує розглядати 

функції представників феміди виключно у рамках судочинства та розрізняє 

напрямки діяльності суду відповідно до таких критеріїв, як суб’єкт, об’єкт та 

форма судочинства [71, c.27]. 

І справді, ювенальні суди були наділені широким спектром повноважень, 

оскільки виконували, окрім судової функції, також «опікунську» та функцію 

контролю. По суті, створювались цілісні системи, до складу яких входили так 

звані «служби допомоги» для неповнолітніх осіб, а також інші структурні 

підрозділи, до відання яких відносились питання забезпечення здійснення 

судочинства та виконання вироків суду, встановлення опіки тощо. Однак із 

розвитком та вдосконаленням інституційного виміру ювенальної юстиції 

відбулося чітке розмежування компетенції та меж діяльності її органів, а 

ювенальний суд став розглядатися як державний орган, уповноважений 

здійснювати судочинство у справах щодо неповнолітніх залежно від тої чи іншої 

категорії справ [195, c. 132]. 

Так, з метою коректування деформованої поведінки неповнолітніх 

створюються спеціалізовані установи соціальної реабілітації. Направлення у такі 

заклади є ефективним механізмом правового виховання та хорошою 
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альтернативою притягнення до відповідальності у вигляді позбавлення волі. 

Перебування в установах соціальної реабілітації передбачає не лише залучення 

неповнолітніх до виконання певних видів робіт, але й навчання, успішне 

проходження якого надає змогу отримати звання «кваліфікований робітник» у тій 

чи іншій сфері [145, c.119]. 

Вирішення складних правових задач є найбільш традиційною функцією 

судді у справах неповнолітніх. До відання ювенальних суддів 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 та ін. [252, c.30-75]. 

Так, французька модель ювенальної юстиції характеризується такими 

основними моментами, як визначення основною своєю метою виховання, а не 

покарання, а також відмови від «застосування шаблонів» та детальне дослідження 

усіх обставин кожної справи [154]. 

Леонард Едвардс (Leonard Edwards) у цьому аспекті ставить важливе 

питання: чи повинен ювенальний суддя тільки розглядати справу та приймати 

судове рішення, залишаючись при цьому байдужим до ефективності його 

виконання? [252, c.27-32] 

Однак, виходячи з того, що в першому розділі роботи у рамках дослідження 

поняття «ювенальна юстиція» пропонуємо застосування широкого підходу до 

тлумачення зазначеної дефініції, зазначимо, що необхідність існування 

спеціалізованого судочинства щодо справ неповнолітніх зумовлена, насамперед, 

особливим функціональним призначенням ювенальної юстиції. Відтак, на наше 

переконання, такі функції не можуть бути належним чином реалізовані виключно 

в межах судової системи. 

У зв’язку з існуванням особливого суб’єкта правовідносин (дитини),  

видається доцільним розширення змісту компетенції ювенального судді 
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відповідно до нових функцій ювенального суду, які диктує мета системи 

ювенальної юстиції. На наше переконання, необхідність урахування особистості 

неповнолітнього у кожній справі у свою чергу передбачає вирішення додаткових 

завдань у рамках єдиної форми судочинства. 

Слід зазначити, що найбільш гостро постає питання про необхідність 

визначення додаткових функцій ювенального судді, коли йде мова про інститут 

сім’ї. Ця проблематика стосується не лише конкретної життєвої ситуації, що є 

предметом розгляду в залі суду. Вона має важливе соціальне значення, оскільки 

сім’я є неодмінним елементом більш загальної категорії – суспільства. 

Так, у 1978 році суддя Вашингтонського ювенального суду Девід Соукоуп 

зініціював присутність волонтерів  на судовому засіданні з метою підтримки 

дітей-сиріт. Наслідком цього стало впровадження так званої програми 

«загальнонаціонального прагнення», яка на сьогодні ефективно функціонує у 

США [253, c.10-11]. Ефект пролонгованої дії рішень ювенального суду 

спостерігається не лише в судових провадженнях, але й у іншій діяльності 

ювенальних суддів. 

Суддя ювенального суду в місті Невада посприяв створенню «Кабінету для 

дітей» – неприбуткової організації, основною метою діяльності якої є створення 

новітніх програм співпраці із сім’єю та дитиною. За його прикладом, в 1985 році у 

Каліфорнії була організована громадська організація «Мережа Дітей», що 

передбачала об’єднання зусиль осіб приватного та публічного сектору в інтересах 

дітей та сім’ї [286, c.152]. 

Голова ювенального суду в місті Луїзіана організував у межах громади в 

інтересах сім’ї та дітей систему для встановлення та вивчення інвалідності дітей. 

Його успіх загальнодержавного значення заснований, перш за все, у його вірі у 

значимість та дієвість права, а також розумінні ролі ювенальних суддів у 

реформуванні правових засобів щодо захисту неповнолітніх, у тому числі дітей із 

обмеженими можливостями. 
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У справі, яка розглядалася у ювенальному суді Манхетена, після виступу 

адвоката, який детально описав незадовільний стан умов проживання, суддя 

зазначив, що діти повинні жити, а не виживати [275, c.235-236]. 

Саме такі позиції ювенальних суддів, які носять не лише правовий, але й 

передусім, морально-етичний характер, встановлюють певні стандарти у 

суспільстві, а також  відповідних інститутах, які тісно взаємодіють із судом. 

Таких прикладів є безліч, і, на наш погляд, всі вони переконують нас у тому, 

що функціональне значення ювенального судочинства не зводиться лише до 

прийняття рішення в судовій справі. Це діяльність комплексного характеру, що 

поєднує в собі всебічне сприяння належному розвитку інституту сім’ї та захисту 

прав дітей. 

У цьому аспекті особливого значення набуває колаборативна функція, або 

функція співпраці, яка 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 [274, c.126]. 

Науковець Г.В. Попов, аналізуючи досудові повноваження прокурора у 

захисті прав і свобод дітей, пропонує звернути увагу на Резолюцію Комітету 

Міністрів Ради Європи від 6 лютого 2004 року № 10068, в якій вказано, що 

«комітет не вбачає жодних причин перешкоджати  прокурором здійснювати 

функції поза межами кримінального правосуддя, як це відбувається у багатьох 

правових системах» [156, c.11]. У цьому контексті простежується інший аспект 

колаборативної ролі ювенального судді, який полягає в тому, що більшість справ 

повинні бути справедливо та ефективно опрацьовані іншими правовими 
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інститутами, і завданням ювенального судді є впевнитися в тому, що даний процес 

є прозорим та справделивим щодо усіх сторін. 

Наприклад, у США голова суду повинен ініціювати зустрічі та 

співпрацювати із департаментами пробації, правоохоронними органами та іншими 

суб’єктами, які, у свою чергу, забезпечують встановлення належних правових 

відносин із неповнолітніми [274, c.130]. 

В Ісландії, до прикладу, модель ювенальної юстиції носить назву «one stop 

shop». Її сутність полягає у створенні єдиної цілісної системи таким чином, щоб 

усі заходи, що застосовуються у рамках судових процедур, проводилися в одному 

місці [267, c.22]. На наш погляд, такий спосіб організації структурних підрозділів 

є однією з умов забезпечення ефективності системи ювенальної юстиції. 

Близькою за змістом до колаборативної є комунікативна функція, яка, з 

лігвістичної точки зору, обумовлена «необхідністю встановлення спільних 

орієнтирів у тій чи іншій ситуації …, ситуаційно обумовленої інтерсуб’єктної 

мовленнєво-розумової діяльності» [77, c.28-29]. 

На сьогодні ювенальний суддя відноситься до такої категорії осіб, як 

«комунікативна особистість» або «дискурсна особистість», у якої «розвинене 

продуктивне мислення, оригінальне образне мовлення, володіє різними 

стратегіями й тактиками красномовства, здатний уникати конфліктних ситуацій зі 

слухачами, відповідальний за власну комунікативну діяльність» [109, c.198]. 

Зокрема, М.Л. Грібов та Т.В. Бернак зазначають, що під час комунікації 

відбувається обмін ціннісними орієнтаціями, думками та знаннями, а також 

емоційним станом між спілкуючими суб’єктами, через що набуває особливого 

значення змісту комунікації та того, хто буде передавати повідомлення 

(комунікатор) з метою досягнення визначеного ефекту впливу [42, с.162]. 

Соціальне призначення ювенального судочинства знаходить своє 

відображення у співпраці з іншими інститутами. Так, відповідно до положень 
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«Стандартів судового адміністрування», прийнятих у 1991 році колегією суддів 

США, ювенальні судді повинні: 

1) забезпечити активне лідерство в межах громади у визначенні потреб та 

отриманні ресурсів та послуг для дітей із групи ризику; 

2) займатись питаннями дослідження та визначення можливостей 

спеціальної превенції; 

3) здійснювати посередництво (інтервенція) щодо надання ювенальних 

послуг в суспільстві для дітей у групі ризику та їх сімей [258, c. 407]. 

Зауважимо, що в такому ракурсі наповнення процесу здійснення 

судочинства щодо неповнолітніх соціальним змістом є ключовою засадою 

належного функціонування ювенальної юстиції. Така позиція зумовлює 

застосування соціально-психологічних методик роботи із неповнолітніми, а також 

використання знань такого типу, які виникатимуть із джерел неюридичного 

характеру (наприклад  відомості установ ювенального профілю). 

На думку О.Д. Тихомирова, соціальна роль судді проявляється в прийнятті 

рішення, яке «максимально сприяло б авторитету права, формуванню суспільних 

цінностей та ін.» [202, c.350]. У цьому аспекті вагомого значення набуває належна 

правова поведінка та бездоганна репутація, правова робота з громадськістю, 

розробка та безпосередня участь у соціальних програмах, що пов’язані з правовим 

вихованням неповнолітніх тощо. 

Соціальна спрямованість ювенального судочинства полягає у застосуванні в 

судовому провадженні неюридичних спеціальних знань в аспекті вивчення умов 

життя неповнолітнього, соціально-психологічних особливостей його особистості 

[22, c.19]. 

Ми погоджуємося з позицією Л.М. Москвич щодо наявності прямого 

взаємозв’язку соціальної функції судді з його відповідальністю. Остання, у свою 

чергу, беззаперечно «реалізовується через якість судових рішень» та знаходить 

своє відображення у формуванні у свідомості судді уявлень про характер 
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здійснюваних повноважень [133, c.28-29]. І справді, рішення ювенальних суддів 

безпосередньо впливають на можливість ресоціалізації неповнолітніх, надають їм 

змогу стати повноцінними членами суспільства, забезпечують рівень впевненості 

суспільства у життєздатності інституту сім’ї. 

Науковець Річард Лоуренс (Richard Lawrence) зауважує, що ювенальний 

суддя інколи може здійснювати також адміністративні повноваження, більше того, 

не лише щодо апарату ювенального суду, але й щодо інших департаментів, 

основні напрямки діяльності яких прямо чи опосередковано пов’язані з 

виконанням судових рішень. 

Яскравим прикладом  у цьому контексті є американська модель ювенальної 

юстиції, що передбачає координування роботи інших суддів, слідчих, клерків, 

допоміжного персоналу, психологів, психіатрів; керівництво роботою виправних 

закладів тощо [264, c.140]. 

Відтак, окрім функцій судового арбітра, ювенальний суддя виконує роль 

«адміністратора», забезпечуючи таким чином управління роботою ювенального 

суду та інших департаментів ювенальної юстиції. 

Слід зауважити, що на сьогодні у науковому просторі триває дискусія щодо 

виокремлення адміністративної функції ювенального судді. Одні дослідники 

стверджують, що наділення ювенального судді такого роду повноваженнями є 

недоречним, інші зазначають, що такий аспект діяльності є неодмінною 

складовою функціонального призначення ювенального судді. Останні також 

вважають, що нагляд за установами та організаціями, які надають допомогу в 

питанні боротьби із злочинністю неповнолітніх, реалізують соціальні програми, 

надають психіатричну допомогу, є інтегральною частиною судової функції 

ювенального судді. 

Водночас ми погоджуємось з думкою, що важливою умовою належного 

функціонування суду є розмежування компетенції судового та адміністративного 

характеру у спосіб, коли повноваження, які «не є суддівськими за своєю природою 
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і не обов’язково мають виконуватися суддями, в максимально можливій мірі 

передаються іншим працівникам суду, включаючи секретарський персонал» [151, 

c.75]. Така позиція є цілком слушною з огляду на те, що суди, як правило, 

перенавантажені судовими справами, і виконання ювенальним суддею ще й 

функцій управлінського характеру значно ускладнить роботу ювенального суду та 

ювенальної юстиції в цілому. 

Еволюція інституту захисту прав та свобод дитини не тільки сприяла більш 

широкому тлумаченню системи ювенальної юстиції, але і стала причиною 

виникнення якісно нових функцій її елементів [111, c.164]. 

Через призму ювенального судочинства неповнолітня особа розглядається 

фактично як «суб’єкт реабілітації». Це зумовлює необхідність не лише вирішення 

судової справи в рамках судового провадження, але й виявлення мотивів 

неправомірної поведінки неповнолітнього, а також створення умов для його 

правового виховання. Останнє, безсумнівно, повинно стати одним з ключових 

завдань ювенального судочинства [197, c.140]. Такий підхід до розгляду питання 

впливу на неповнолітніх є «концептуально-ідеологічною основою та метою 

функціонування системи ювенальної юстиції через її гуманістичну орієнтацію» 

[118, c.164-165]. 

Відтак, з метою створення спеціалізованого судочинства в рамках 

ювенальної юстиції слід «відмовитися від каральних заходів, віддаючи перевагу 

реабілітаційній та виховній спрямованості правосуддя». Такий підхід сприятиме 

виправленню неповнолітніх, що скоїли правопорушення, а також запобіганню 

вчиненню ними протиправних дій у майбутньому [154]. 

Головною метою ювенального суду повинно стати виправлення 

неповнолітніх, що стали на шлях злочинності. Однією з ключових відмінностей 

ювенального судді від суддів інших спеціалізацій є те, що справи щодо 

неповнолітніх осіб повинні розглядатися підготовленими в цій сфері фахівцями, 

які з допомогою ювенальних технологій повинні виявити причини вчинення 
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правопорушення [17, c.77]. Такий напрям діяльності ювенального судді називаємо 

функцією ресоціалізації та правового виховання неповнолітніх. 

Зауважимо, що розвиток кримінальної юстиції щодо неповнолітніх має 

передбачати здійснення таких заходів: 

1) удосконалення превентивної та профілактичної роботи шляхом: 

запровадження інноваційних, сформованих на основі відновного та проактивного 

підходів методів та форм роботи з дітьми, схильними до вчинення 

правопорушень; забезпечення відкритості та доступності широкій громадськості 

інформації про принципи, норми та правила, на яких грунтується законодавство 

про кримінальну юстицію щодо неповнолітніх; удосконалення моніторингу стану 

дитячої злочинності та додержання прав дітей, які потрапили в конфлікт із 

законом; створення належних умов для життя,  забезпечення необхідної медичної 

допомоги у приймальниках-розподільниках для дітей в органах внутрішніх справ, 

слідчих ізоляторах, спеціальних виховних установах; визначення механізмів 

взаємодії у сфері кримінальної юстиції державних органів; 

2) забезпечення під час здійснення дізнання, досудового слідств  та 

правосуддя щодо неповнолітніх, які вчинили правопорушення, додержання їх 

прав з урахуванням вікових, соціально-психологічних, психофізичних та інших 

особливостей розвитку шляхом: забезпечення доступу неповнолітніх до 

безоплатної правової допомоги; підготовки працівників органів внутрішніх справ, 

суддів, прокурорів, адвокатів, працівників органів опіки і піклування з питань 

здійснення дізнання, досудового слідства та правосуддя щодо неповнолітніх; 

запровадження спеціалізації суддів із розгляду судових справ щодо неповнолітніх; 

надання судам рекомендацій щодо призначення оптимальних заходів  впливу 

(виховного та профілактичного  характеру) до неповнолітніх, які вчинили 

правопорушення; 

3) сприяння  розвитку програм відновного правосуддя щодо неповнолітніх, 

які вчинили правопорушення, шляхом: упровадження процедури медіації як 



95 

 

 

ефективного засобу добровільного примирення потерпілого та правопорушника; 

сприяння формуванню у неповнолітнього правопорушника почуття 

відповідальності за свої вчинки, заохочення до взяття ним на себе 

відповідальності за заподіяну шкоду, а також до позитивних змін у його поведінці; 

4) створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх, які вчинили 

правопорушення, з метою їх перевиховання та ресоціалізації [169]. 

Щодо питання ресоціалізації та правового виховання у цілому, науковці 

вказують на проблему відсутності єдиної інституції, до відання якої належали б 

такі функції [69, c.155]. Загалом, ресоціалізація неповнолітніх повинна стати 

важливим напрямом державної політики у сфері захисту дитинства. 

Застосування такого підходу зумовило під іншим кутом поглянути на 

своєрідну «допомогу» неповнолітнім у здійсненні ними своїх прав, а також у їх 

становленні як особистості, захист дітей як важливої складової суспільства. Окрім 

зазначеного, педагогічна функція ювенальної юстиції полягає і у впливі 

безпосередньо на соціум задля виховання в громадськості стійкої позиції щодо 

усвідомлення «феномену дитини» в суспільстві як майбутнього держави [128, 

c.72-74]. 

У цьому аспекті ключовими завданнями ювенального судді повинні стати: 

1) забезпечення суспільства інформацією про якість виконаної судом роботи;  

2) здійснення правового виховання населення (у першу чергу, дітей) шляхом 

проведення спеціальних занять (лекцій, тренінгів); 

3) утвердження своїми діями принципу верховенства права шляхом: 

- стійкого відстоювання своєї позиції шляхом посередництва між 

дітьми та їх сім’ями; 

- прийняття справедливих, найбільш оптимальних судових рішень; 

- володіння інформацією щодо наявності достатніх ресурсів за межами 

суду для забезпечення благополуччя дитини та сім’ї. 
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Таким чином, органи ювенальної юстиції покликані виконувати ряд 

різноманітних функцій, у тому числі здійснювати вплив педагогічного характеру 

[70, c.151]. Не викликає сумнівів той факт, що вищезазначені функції ювенального 

судді є тісно пов’язаними, а належне розуміння їх діалектичного зв’язку дозволить 

розробити оптимальну цілісну концепцію ювенального судочинства в Україні [46, 

c.46]. 

Насамкінець, зазначимо, що стратегічними кроками на шляху до належного 

виконання ювенальними суддями їхнього функціонального призначення повинно 

стати законодавче визначення ювенальних технологій, як невід’ємної частини 

реалізації завдань ювенальної юстиції, а також чітка регламентація обов’язку 

суддів володіти усіма необхідними знаннями про правильність застосування таких 

методик. Ефективне застосування заходів такого впливу зможе забезпечити 

легітимізацію соціально-терапевтичної ролі ювенальних суддів як важливої умови 

ресоціалізації та правового виховання неповнолітніх. 

 

2.2. Професійне навчання та підготовка ювенальних суддів  

 

Належна підготовка кандидатів на посаду судді є важливим завданням в 

аспекті підвищення рівня суспільної довіри до інституту правосуддя, а також 

забезпечення ефективності та високої результативності його діяльності. 

Таке твердження, на наш погляд, дозволяє визначити суддівську освіту 

одним із пріоритетних напрямів здійснення судово-правової реформи. Основними 

напрямами останньої, безсумнівно, повинно стати встановлення високих 

стандартів у сфері захисту прав дітей з акцентом на заходах впливу шляхом 

застосування ювенальних технологій, які дійсно працюють. 

Так, Висновок Консультативної ради європейських суддів від 2001 року №1 

«Щодо стандартів незалежності судової влади та незмінюваності суддів» 

передбачає необхідність здійснення оцінювання суддів на основі виявлення 
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професійних знань, морально-етичних якостей та відповідно до принципу 

об’єктивності. Однак у зазначеному документі водночас зазначається, що 

фактична реалізація таких положень на практиці є досить проблематичною. Тому, 

варто докласти зусиль, щоб закріплені положення належним чином відображались 

у правовій дійсності [83]. 

У п. 20 висновку № 4 (2003) Консультативної ради європейських суддів 

підкреслюється важливість проведення професійного навчання суддів, при цьому 

акцент робиться на ретельний відбір викладачів  суддів та експертів, які є 

найкращими у своїй сфері [272]. 

Окрім цього, варто звернути увагу на п. 4.4 Європейської хартії про статус 

суддів: «Закон гарантує суддям підтримку належного рівня професійних та 

соціально-культурних знань з метою виконання ними своїх обов’язків шляхом 

здійснення підготовки та перепідготовки» [57]. 

У Висновку Консультативної ради європейських суддів від 24 жовтня 2014 

року № 17 «Щодо оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя і поваги до 

незалежності судової влади» вказується на те, що оцінка рівня професійності 

суддів є необхідною умовою забезпечення незалежності судової влади [237]. У 

цьому аспекті варто зауважити, що відповідно до положень Європейської хартії 

про «Про статус суддів» навчання кандидатів на посади суддів повинно 

здійснюватись за рахунок держави [57]. 

Розглядаючи питання взаємозв’язку між організаційними основами органів 

державної влади та формуванням корпусу професійних кадрів, доцільним, на наш 

погляд, вбачається звернути увагу на фундаментальне дослідження Г.В. Попова 

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

у своїй науковій праці вчений організацію діяльності прокуратури в сфері захисту 

прав дітей безпосередньо пов’язує із кадровим питанням та ефективним 

розподілом повноважень [156, c.34-35]. 
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Надалі, А.М. Бірюкова наголошує на тому, що вітчизняна модель допуску до 

професії адвоката потребує як процедурних так і організаційних змін в якості 

запоруки їх професійної підготовки [21, с.295].  

М.В. Оніщук вказує на необхідність розгляду освіти судді як засобу 

досягнення  високої якості та результативності виконання функціональних 

обов’язків судівництва, а також підвищення авторитету суддів серед 

громадськості та забезпечення прав та свобод громадян. Окрім цього, високий 

рівень професіоналізму, належна підготовка суддів – це 50 % незалежності [142]. 

Відтак, підготовку, професійне навчання та підвищення кваліфікації 

високопрофесійних ювенальних суддів вбачаємо завданням загальнодержавного 

значення. У цьому аспекті заслуговує на увагу позиція Л.М. Москвич, згідно з 

якою якісне кадрове забезпечення судівництва є ключем до здійснення 

ефективного судочинства та прийняття найбільш оптимального судового рішення 

[129, c.174]. 

Професійна освіта судді поєднує в собі безпосередньо фахову підготовку 

суддівських кадрів, а також підвищення кваліфікації [190, c.22]. В даному аспекті, 

А.М. Бірюкова характеризує поняття «квалфікація» в якості ідентифікатора рівня 

спеціальних знань та практичних навичок працівника, що дозволятиме йому 

виконувати роботу певного ступеня складності [21, с.189]. 

 Важливого значення в цьому контексті набуває безперервність навчання, 

тобто постійне оновлення фахових знань відповідно до змін у нормативній базі та 

сучасних реалій правового життя [118, c.165]. Неодмінною умовою підвищення 

рівня професійності представників суддівського корпусу є «проходження 

спеціальних професійно-орієнтованих освітніх курсів» [63, c. 36]. 

Професійна підготовка суддів являє собою комплексне поєднання двох 

напрямів здобуття фахових знань. Відповідно до першого напряму відбувається 

формування правової свідомості судді крізь призму базових уявлень про право, 

його сутність та зміст. Другий напрям передбачає здобуття навичок застосування 
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теоретичних знань у практичній дійсності. Взаємообумовленість зазначених 

аспектів проявляється у тому, що, з одного боку, послідовний перехід від 

навчання до практики є важливою умовою досягнення високого рівня 

професіоналізму, а з іншого – практична діяльність судді за відсутності належного 

рівня знань неможлива. 

Звернемо увагу на зарубіжний досвід у сфері професійної підготовки та 

навчання суддів. Так, навчання у Національній школі магістратури Франції 

здійснюється шляхом укладення зі слухачами контракту, відповідно до положень 

якого слухачі зобов’язуються працювати у сфері юстиції не менше десяти років. 

Цікавим є те, що до навчання допускаються лише особи, які успішно склали усі 

іспити із правових дисциплін, а також пройшли випробування на перевірку 

морально-етичних якостей та знання іноземної мови. Окрім вищезазначеного, 

кандидати на посаду судді повинні успішно здати залік із фізичної підготовки. 

Слухачі, допущені до навчання у Національній школі магістратури, мають право 

під керівництвом діючих суддів брати участь у судових засіданнях, а також 

отримують заробітну платню в розмірі близько 80 % від посадового окладу судді 

суду першої інстанції. Після закінчення процесу навчання кваліфікаційне журі 

підбиває підсумки підготовки та визначає рейтинговий список, відповідно до 

якого кандидати на посаду судді займають суддівські посади [1, 48-50]. 

У Португалії здійснення добору кандидатів на посаду судді передбачає 

написання есе на соціальні, культурні та економічні теми.
 
У цьому аспекті цікавим 

видається досвід Австрії, згідно із законодавством якої від суддів вимагається 

наявність «актуальних знань». Наявність такого положення означає, що постійне 

навчання суддів після призначення відбувається виключно шляхом самоосвіти, 

постійного оновлення фахових знань відповідно до змін у законодавстві та реалій 

правового життя [189, с.15-16, 22]. 

Необхідність систематичного підвищення рівня фахових знань набуває 

особливого значення у сфері ювенального судочинства. Щодо саморозвитку в 
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правовому полі, то варто зазначити, що кожен суддя особисто вирішує питання 

щодо кар’єрного зростання, участі в конференціях, тренінгах, семінарах тощо. У 

цьому аспекті ми погоджуємось із позицією М.В. Оніщука, який справедливо 

стверджує, що сертифікат щодо підвищення кваліфікації не завжди є ознакою 

зростання рівня професійності. 

В аспекті професійного навчання ювенального судді, окрім виявлення 

фахового рівня знань кандидата, важливого значення набуває надання можливості 

майбутньому судді побачити роботу суду зсередини [129, с.174]. 

Професійне навчання кандидата на посаду судді шляхом «зовнішнього» 

стажування передбачає підвищення рівня професійності за межами судової 

системи. Такий підхід спостерігається в Бельгії, Франції, Словенії, Італії, Естонії, 

Данії та ін [204, с.93]. 

Так, стажування суддів в Австрії передбачає професійне навчання з 

інтервалом у три місяці задля здобуття правових знань, умінь та навичок шляхом 

здійснення практичної діяльності в пенітенціарній системі, соціальних службах 

[189, c.15-16]. 

У Швейцарії, до прикладу, застосовується комплексний підхід щодо 

удосконалення професійного рівня представників феміди, сутність якого полягає у 

спільному навчанні фахівців різних профілів системи судоустрою, забезпечення 

виконання судових рішень тощо. Такий спосіб навчання створює умови для 

синхронізації діяльності працівників із метою створення такої ювенальної 

системи, у котрій усі «говорять на одній мові» [189, c.19,22]. 

Професійне навчання суддів у справах неповнолітніх здійснює 

Американська асоціація адвокатів, яка активно сприяє фаховій підготовці 

суддівських кадрів [10, c.200]. Така організація являє собою об’єднання адвокатів, 

аторнеїв, суддів, а також викладачів у сфері права [163, с.350-351]. 

Агенцією ЄС з дотримання фундаментальних прав людини (European Union 

Agency for Fundamental Rights) у 2013 році було проведено анкетування з метою 
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покращення рівня підготовки суддів. Респондентами були визначені основні 

напрями навчання, що потребують удосконалення, серед яких: 

- розширення знань суддів, прокурорів та адвокатів у сфері безпосередньої 

взаємодії із дітьми (Німеччина та Великобританія); 

- розширення знань у роботі з дітьми з особливим потребами (Естонія); 

- комплексне поєднання загальнотеоретичного спрямування освітніх курсів та 

роботи з конкретними судовими справами – кейсами (Естонія та Франція); 

- питання систематичності проведення освітніх курсів та безперервності 

навчання суддів (більшість країн) [255, c.97-108]. 

Також у практиці європейських країн часто зважають на особливості 

взаємодії судді з колегами в контексті трудової етики. Організаторські здібності та 

наукова діяльність також є предметом оцінки. 

Проте варто зазначити, що впровадження позитивного досвіду зарубіжних 

держав у національне законодавство з метою реформування вітчизняної судової 

системи не дасть змоги досягти рівня освіти суддів в іноземних країнах [119, с.68], 

оскільки рівень професійної підготовки кандидата на посаду ювенального судді 

безпосередньо пов’язаний із загальним станом правової освіти у державі [221, 

с.14-16]. 

Основною метою оцінювання представників судової системи  є розвиток 

системи судівництва та забезпечення ефективності її функціонування, 

дотримуючись при цьому принципу незалежності суддів [63]. У цьому аспекті 

варто звернути увагу положення Закону України «Про забезпечення права на 

справедливий суд» від 12 лютого 2015 року № 192-VIII щодо регулярного 

оцінювання судді (ст. ст. 88, 89) [166]. 

В Україні професійне навчання суддів забезпечує Національна школа суддів, 

яку було створено у 2010 році за Рішенням ВКККСУ № 822\4-3п. Відповідно до ч. 

2 ст. 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», програму, навчальний 
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план та порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду 

судді затверджує ВККСУ за рекомендацією НШСУ. 

Згідно з ч.3. ст. 89 цього ж закону, процес навчання забезпечує Національна 

школа суддів: «Національна школа суддів України проводить підготовку суддів 

для підтримання кваліфікації відповідно до необхідності вдосконалення їхніх 

знань, вмінь і навичок залежно від досвіду роботи суддів, рівня і спеціалізації 

суду, де вони працюють, а також з урахуванням їхніх індивідуальних потреб» 

[177]. 

Відповідно до Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 

роки була передбачена норма відносно скасування заочної форми навчання [176]. 

У цьому аспекті М.Й. Вільгушинський слушно зазначив, що така форма навчання 

є  «умовою формалізму та корупції», відтак є неприйнятною [34, с.110-111]. 

Національною школою суддів разом із Національним суддівським 

інститутом Канади також був запущений інноваційний проект  «Електронна 

школа суддів». Дана система включає автоматизацію процесу навчання, 

використання інтерактивних методів навчання, створення електронної бібліотеки з 

метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності НШС. 

Порядок проведення навчання регулюється Положенням про підготовку та 

періодичне навчання суддів у Національній школі суддів України від 01.02.2016 

року та главою 3 розділу IV Регламенту Національної школи суддів України. 

Основними видами занять під час навчання суддів у Національній школі є:  

1) інтерактивні лекції з актуальних питань правозастосування; 

2) семінари; 

3) засідання «круглого столу»; 

4) практичні заняття 

5) вирішення кейсів; 

6) симуляції (навчальні судові засідання) [173]. 

http://nsj.gov.ua/files/1468328128%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf
http://www.nsj.gov.ua/reglament/#r4g3
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У рамках розвитку освіти суддів в Україні безперечно присутні позитивні 

моменти, серед яких доцільно виділити такі способи оцінювання судді: 

– відвідування судових засідань; 

– ознайомлення з судовими рішеннями; 

– одержання відомостей про суддю від інших працівників суду, учасників 

судового процесу тощо); 

– обробка статистичної інформації, що стосується роботи судді [238]. 

Щодо проведення занять для суддів у формі тренінгів, то варто зазначити, 

що результати перевірки знань після проходження навчання в такий спосіб 

долучаються до суддівського досьє [190, с.24]. 

Тестові питання, які можуть використовуватись під час анонімного 

тестування, формулюються на основі правових позицій ВСУ та ЄСПЛ та містять у 

собі назву рішення, а також основні його положення [33]. 

Науковець А.А. Караванов справедливо зазначає, що ефективне здійснення 

суддею повноважень тісно пов’язане із визначенням особистісних цінностей, 

усвідомлення значимості своєї професії та відповідальності перед суспільством 

[67, с.153-155]. 

Так, під час розгляду справи в судовому засіданні суддям часто доводиться 

вирішувати складні ситуації, а тому вони повинні бути компетентними не лише у 

сфері права, але і в суспільних науках, і, в першу чергу, обізнаними з основами 

психології [146, c.51]. 

Так, ч.1. ст. 73 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» передбачає 

оцінювання особистих морально-психологічних якостей кандидата на посаду 

судді, однак при цьому законодавством не передбачено вимог щодо порядку 

формування психологічного інтелекту [177]. 

Науковець А.М. Марцинкевич зауважує, що психологічний відбір суддів 

передбачає проведення професійної психодіагностики майбутнього кандидата на 

посаду судді з метою виявлення його професійної придатності. Така перевірка 
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являє собою дослідження психологічних особливостей особистості, у тому числі 

виявлення мотивів, цілей та основної мети щодо зайняття суддівською діяльністю, 

з’ясування наявності патологій, які можуть перешкодити ефективному здійсненню 

повноважень. При цьому вчений зазначає, що професійна придатність не виникає 

з моменту народження. Професійність кандидата на посаду судді з’являється 

внаслідок безперервного навчання та практичної діяльності. Обов’язковою 

умовою в цьому аспекті є правильна мотивація [119, с.67-68]. 

Професіограма в рамках нашого дослідження являє собою «модель 

професії» судді, а також сукупність вимог до кандидатів, присутність яких є 

необхідною для ефективного здійснення суддівських повноважень. При цьому 

проблемою є відсутність науково-обґрунтованих професіограм, які би сприяли 

підвищенню якості роботи ювенальних суддів [64, с.34]. 

Ми погоджуємось із позицією О. К. Черновського, що професійне навчання 

кандидатів на посаду судді з метою формування психологічних якостей повинно 

передбачати як проведення тренінгів у групі, так і заняття індивідуального 

характеру. Також доцільним видається здійснення «психологічного 

розвантаження», розробка та організаційне забезпечення якого повинно 

покладатись на уповноважений зі здійснення психологічного супроводу орган – 

Службу психологічної підтримки суддів [221, с.17]. 

З 2015 року законодавством України передбачено функціонування кабінету 

психолога при Національній школі суддів. Ганна Савченко, психолог 

Національної школи суддів, у своєму інтерв’ю видавництву «Закон и Бізнес» 

стверджує про позитивну практику такої діяльності, а також пропонує їх 

запровадження на регіональному рівні [187]. 

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 12 лютого 2018 

року «Про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду 

судді» п.1.4. також передбачено теоретичну та практичну підготовку, зокрема 

щодо питань психологічної адаптації до професії судді [174]. 
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Організаційні основи добору, власне, ювенальних суддів на сьогодні є 

недосконалими, оскільки концепція ювенальної юстиції в Україні не є 

завершеною. Питання професійного навчання ювенальних суддів на сьогодні  є 

предметом численних дискусій, однак все ще не отримало свого цілісного та 

структурованого законодавчого закріплення, що свідчить про відсутність 

механізму його реалізації. 

На наш погляд, професійна підготовка ювенальних суддів може 

здійснюватись безпосередньо у НШС України. З цією метою необхідно залучити 

суддів-тренерів з відповідною кваліфікацією, у тому числі представників 

міжнародної спільноти. У цьому аспекті варто зазначити, що ефективність 

професійного навчання суддів безпосередньо залежить від науково-педагогічного 

складу органу, який здійснює підготовку фахівців. 

З метою забезпечення ефективності професійного навчання ювенальних 

суддів у Національній школі суддів слід викладати навчальні дисципліни, що 

базуються на основі ювенального права. Якщо ж судді мають намір змінити свою 

кваліфікацію задля можливості здійснювати судочинство щодо неповнолітніх, то 

вони повинні пройти відповідні курси. Однак не лише судді, але й адвокати, які 

беруть участь у судових провадженнях щодо неповнолітніх, зобов’язані отримати 

свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю за ювенальною 

спеціалізацією. Більше того, усі фахівці, які працюватимуть у будь-якому 

підрозділі цілісної системи ювенальної юстиції, повинні пройти належну 

підготовку задля забезпечення ефективності роботи з неповнолітніми [145, с.118-

119]. 

Важливим також видається розуміння норм міжнародного права у сфері 

ювенальної юстиції. При цьому одних лише теоретичних знань не достатньо, судді 

повинні вміти імплементувати стандарти міжнародного рівня у практичну роботу 

з неповнолітніми. З такою метою варто залучати ювенальних суддів до участі в 

пілотних проектах із питань такої спеціалізації, у рамках яких передбачається 



106 

 

 

ознайомлення із зарубіжним досвідом, а також у семінарах, тренінгах тощо [4, 

с.103-104]. 

Безперечно, комунікативна лінія між ювенальною юстицією та освітою є 

цілком передбачуваною. Більше того, кожна форма професійного навчання має 

безсумнівно свої переваги, однак для того, щоб ефективно їх використовувати у 

межах ювенального судочинства, слід звернути увагу на: 

 врахування основних завдань ювенальної юстиції – правового виховання та 

ресоціалізації неповнолітніх; 

 необхідність здійснення навчання у сфері використання ювенальних 

технологій; 

 доцільність підвищення рівня знань у сфері педагогіки, психології, 

соціології; 

 надання особливого значення розгляду складних судових справ щодо 

неповнолітніх. 

В аспекті професійного навчання ювенальних суддів, на наше переконання, 

слід передбачити: 

- розподілення кандидатів на групи залежно від рівня фахових знань; 

- наявність спеціалізованих курсів для ювенальних суддів з метою розгляду 

різних проблем ювенального характеру (зловживання наркотиками, 

сексуальне насильство в сім’ї тощо); 

- запровадження курсів, які проводитимуть тренери ювенального профілю 

міжнародного рівня; 

- безперервність навчання, яке повинно бути законодавчо закріпленим як 

обов’язкова умова перебування на посаді ювенального судді; 

- участь у конференціях, науково-практичних семінарах, тренінгах із 

психоcлогії, міжнародних стажуваннях. 

Науковці Т.В. Андрейчук, А.М. Марцинкевич, Л.М. Москвич, 

С.В. Прилуцький у своїх дисертаційних дослідженнях доводили важливість 
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розробки спеціальних програм для навчання кандидатів на посади суддів залежно 

від загального стажу, досвіду роботи в конкретній сфері [136, с.160; 120, с.85; 5, 

с.14; 163, с.302]. Так, вчений С.В. Прилуцький стверджує, що призначення на 

суддівські посади повинно здійснюватись з урахуванням наявності досвіду у сфері 

юстиції [163, с.304-305]. 

На сьогодні професійна підготовка представників феміди в рамках 

ювенальної юстиції не наповнена цілісним завершеним змістом. У цьому 

контексті варто пам’ятати, що основною метою навчання повинно стати 

впровадження освітніх курсів з акцентом на вивченні ювенальних технологій, 

визначення критеріїв кваліфікаційного оцінювання ювенальних суддів з 

урахуванням особливостей чітко сформованої моделі судді-професіонала у сфері 

ювенального судочинства [130, с. 191]. 

Базуючись на вищевказаних вимогах, на законодавчому рівні варто 

спланувати схему професійної підготовки, що дозволить забезпечити 

інтегрованість та комплексність навчання [287, c.58]. 

Ефективній підготовці майбутніх суддів, як вже було зазначено вище, також 

сприятиме їх залучення до науково-консультативних рад, а також участь у 

конференціях, надання доступу до методичних матеріалів та коментарів до чинної 

нормативної бази [34, с.109-110]. 

Впровадження системи ювенальної юстиції в Україні є «довгим процесом 

стратегічного покращення». У цьому аспекті  важливим напрямом, безперечно, 

повинно стати належне оцінювання професійного рівня представників феміди у 

сфері ювенального судочинства, чітке визначення функціонального призначення 

суддів у справах щодо неповнолітніх тощо [30, с.18-19]. 

Більше того, серед основних проблем, які виникають під час дослідження 

професійної придатності ювенальних суддів, сучасні науковці виокремлюють 

відсутність спеціалізованого професійного навчання [96, с.163]. 
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Таким чином, однією з основних тенденцій розвитку системи освіти суддів у 

справах щодо неповнолітніх є забезпечення функціонування окремого підрозділу 

Національної школи суддів України, метою якого повинні стати професійне 

навчання та підготовка високопрофесійних кадрів для здійснення ювенального 

судочинства. 

 

 

 

 

2.3. Теоретичні засади визначення поняття професійної компетентності 

ювенальних суддів  

 

Впровадження цілісної системи ювенальної юстиції в Україні є досить 

проблематичним процесом та вимагає розгляду питання кадрового забезпечення 

ювенального суду як ключового механізму захисту прав та свобод неповнолітніх і 

приділення особливої уваги «ключовій фігурі» – ювенальному судді [20, с.43]. 

У науковій літературі на сьогодні відсутні комплексні монографічні 

дослідження щодо проблематики професійної компетентності саме ювенальних 

суддів, при цьому правильне визначення основних ознак цього явища зумовлює 

якість кінцевого результату – прийняття оптимального судового рішення у рамках 

захисту прав та свобод дитини. 

Високі стандарти суддівської освіти в поєднанні із беззаперечною 

суспільною значимістю цієї професії у контексті захисту прав неповнолітніх 

спонукають встановити значно ширший перелік вимог до кандидата на посаду 

ювенального судді. 

На наш погляд, ідея створення ювенальних судів насамперед пов’язана з 

необхідністю встановлення додаткових цензів (кваліфікацій) щодо осіб, які 

здійснюють судове провадження у справах неповнолітніх. 
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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. На наше переконання, чітке встановлення таких 

вимог слугує підґрунтям для навчання фахівців ювенальної спеціальності. 

Вітчизняний науковець Л.М. Москвич стверджує, що визначення вимог, що 

висуваються до кандидата на посаду судді, ключовою засадою забезпечення 

здійснення справедливого судового провадження. Рівень професійної 

компетентності суддів є критерієм успішності функціонування судової системи 

[131, с.55]. 

Сучасні реалії правової дійсності спонукають науковців до формування 

якісно нових концепцій у сфері правосуддя, що передбачають необхідність 

створення такого «образу» ювенального судді, який поєднував би у собі наявність 

правових знань, умінь та навичок  щодо застосування інноваційних правових 

засобів та так званих «ювенальних технологій». 

У цьому аспекті слід зазначити, що хоча розгляд справи у судовому 

засіданні і має свого роду формально-визначений характер, важливого значення 

набуває виявлення особистісних якостей кандидата [130, c.191]. 

Так, суддя завжди в полі зору громадськості. Суспільство вимагає від 

представника феміди не тільки наявності фахових знань, але і виявлення простих 

«людських» якостей, таких як совість, співчуття, бажання допомогти [146, c.51]. 

Таким чином, на сьогодні «сухого формалізму» не достатньо, а тому між 

нормою права та моралі ювенальному судді варто знайти золоту середину, а також 

відобразити свій вибір у формі ефективного та оптимального судового рішення. 

Поряд із цим, зарубіжними державами визначено перелік вимог, які вже 

демонструють свою ефективність: неформальний одяг ювенальних суддів під час 

засідань, мультидисциплінарна кооперація, забезпечення «дружнім до дитини» 

інформативним матеріалом [255, c.112-114, 121]. 
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У багатьох зарубіжних державах існує вимога, відповідно до якої кандидат 

на посаду ювенального судді повинен успішно пройти курси професійної 

підготовки ювенальних суддів, скласти кваліфікаційні іспити «ювенальна 

юстиція», «педагогіка», «дитяча та підліткова психологія», «соціологія». 

У Постанові Пленуму Верховного суду Білорусії від 28.06.2002 р., до 

прикладу, містяться відомості про те, що суддя, який розглядає справи щодо 

неповнолітніх, окрім фахових знань, повинен володіти основами педагогіки, 

соціології та психології [195, с.133]. 

Така правова позиція є цілком обгрунтованою з огляду на те, що наявність 

умінь та навичок лише у сфері права є недостатнім, оскільки суддя повинен на 

належному рівні володіти знаннями з інших галузей, що зумовлено специфікою 

особливого суб’єкта – неповнолітнього. 

У цьому аспекті хотілося б звернути увагу й на вимоги до кандидата на 

посаду ювенального судді, що містяться у німецькому законодавстві («Закон про 

ювенальні суди»). Так, суддя, який розглядає справи щодо неповнолітніх осіб 

повинен мати стаж не лише у сфері права, але й у службах виховної роботи [145, 

с.118-119]. 

Усвідомлення специфіки роботи з неповнолітніми у рамках судового 

провадження є фундаментом ефективного функціонування ювенальної юстиції, а 

ювенальний суд є своєрідним каталізатором у реалізації нових стандартів у 

правових відносинах  з неповнолітніми. 

Більше того, надзвичайно важливим видається, щоб усі працівники 

правоохоронних органів володіли «додатковими» уміннями та навичками з 

психології. У міжнародно-правових документах часто зазначається, що 

національним законодавством варто прямо передбачати, що «кожна дія, яка 

проводиться в рамках правоохоронної діяльності з неповнолітнім, має 

пояснюватись неповнолітньому зрозумілою йому мовою, щоб він розумів, що 

відбувається, а не просто розмовляти термінами кодексу або законів» [236]. 
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Професія судді є «однією із найбільш складних серед юридичних професій». 

Така позиція пояснюється сучасними науковцями тим, що представник феміди 

повинен прийняте обґрунтоване та справедливе судове рішення, від якого 

фактично залежить доля неповнолітнього [64, с.32-33]. На жаль, на сьогодні 

відсутнє комплексне монографічне дослідження специфіки формування 

професійної компетентності ювенальних суддів. 

Окрім цього, на сьогодні в науковій літературі не існує одностайності щодо 

визначення сутності та змісту, а також розмежування понять «професійна 

придатність» та «професійна компетентність» ювенальних суддів [72, с.5-6].  

Щодо визначення поняття «професіонал», то О.Г. Яновська справедливо 

зазначає, що «це людина, яка перетворила професію на кредо свого життя». Цей 

термін включає не лише наявність професійних знань, умінь та навичок, але і 

присутність особистісних якостей, таких як принциповість, справедливість, 

старанність [244, с.161]. 

При цьому дефініція «професійність», безсумнівно тісно пов’язана із 

поняттям «компетентність». Слово «компетенція» латинського походження та 

означає «придатність» або «здатність». Згідно зі словниковим визначенням 

«компетенція» є особливістю розумового (когнітивного) типу, де важливого 

значення набуває мотивація та емоційні складові характеру особистості судді [276, 

с.45-49]. 

«Великий тлумачний словник української мови» визначає поняття 

компетентості як «проінформованість, обізнаність, авторитетність» [80]. 

І.О. Кулантаєва під професійною компетентністю розуміє «спосіб реалізації 

особистості» за напрямом його спеціалізації [96, с.162]. Суддя Одеського 

окружного суду, Е.В. Катаєва під поняттям «компетентність» розуміє сукупність 

професійних знань, здібностей, наявність яких надає змогу особі вирішувати 

складні задачі, що притаманні для конкретного виду праці [72, с.5-6]. Деякі 
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науковці зазначають, що професійна компетентність суддів – це основний 

принцип функціонування судової системи [137, с.161]. 

Як справедливо зауважує Я.З. Гаєцька-Колотило, «визначення професійної 

придатності осіб не може вважатися повним, хоча чинне законодавство вже 

частково передбачає формування професійного компетентного суду, але все ж 

таки – це лише мінімальна компетентність» [38, с.185]. 

І.О. Кулантаєва вказує на необхідність врахування потенційних 

можливостей (особистісного ресурсу) судді (знання мов, інноваційне мислення 

тощо) [96, с.167-168]. І.В. Івашкевич під час дослідження категорії професійної 

компетентності особливу увагу приділяє особистому ставленню судді до обраної 

ним професії [63].
 

М. Кравчук пропонує робити акцент на питанні атестації професійної, 

соціальної та особистісної компетентності суддів. Однак, категорія 

«доброчесність» розглядається науковцем виключно в антикорупційному ракурсі 

[87]. 

Згідно з програмою DeSeCo program (defining and selecting key competencies) 

було надане наступне визначення «компетенції» – це здатність успішно 

вирішувати у певній сфері численні та комплексі завдання за допомогою 

мобілізації знань, когнітивних та практичних здібностей, соціальних та 

поведінкових компонентів, а також через ставлення, почуття та цінності [261, 

с.47]. 

Рада Європи також не залишилась осторонь цього питання. У Рекомендації 

«Про створення Європейських кваліфікаційних рамок» від 2008 року надається 

наступне визначення досліджуваного поняття: « … це знання та здатності, 

особисті, соціальні та методологічні здібності, використання яких доводить 

здатність у професійних та навчальних сферах з метою професійного та 

особистого розвитку» [276, с.105]. 
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Радою Європи була розроблена Біла книга, в якій детально розкрито 

різновиди професійної компетентності. Так, скажімо, у документі розглядається 

«генеральна компетенція», яка являє собою сукупність декількох робочих сфер 

певної системи як єдиного цілого. 

Характерними ознаками такого виду компетентності є уміння раціонально 

розмежовувати справи залежно від ступеня пріоритетності їх виконання, здатність 

вирішувати проблеми різної складності, приймати обґрунтовані та ефективні 

рішення, наполегливість, ініціативність. 

Іншим видом компетенції, що регламентована у документі, є спеціальна або 

ж функціональна компетенція. Це так звана поведінкова основа, яка складається із 

знань, навичок та здібностей, необхідних для здійснення певної діяльності [247]. 

У рамках нашого дослідження сутність спеціальної (функціональної) 

компетенції ювенального судді полягає у володінні загальними та спеціальними 

знаннями (у сфері права загалом та здійснення ювенального судочинства зокрема), 

ефективному оперуванні ювенальними технологіями, наявності досвіду роботи 

тощо. 

У Висновку Консультативної ради європейських суддів (далі – КРЄС) від 24 

жовтня 2014 року зазначається, що критерії оцінки професійної компетентності 

поділяються на кількісні та якісні. При цьому варто звернути увагу на те, що 

КРЄС радить використовувати обидва види критеріїв. Так, кількісний критерій 

передбачає оцінку кількості розглянутих суддею справ; використаного часу для 

розгляду кожної конкретної справи; середньої кількості часу, необхідного для 

винесення судового рішення. У кількісному аспекті зустрічаються показники 

середньої квоти (Іспанія) або ж середньої кількості рішень (Німеччина, Польща). 

Якісні критерії виявляють особливості: 

1)  професійної компетентності (знання в галузі права, здатність вести 

судове засідання, готувати вмотивовані рішення);  
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2) персональної компетентності (здатність працювати під тиском та 

справлятись із великим обсягом роботи, здатність приймати рішення, 

відкритість до розвитку та нових технологій);  

3) соціальної компетентності (здатність до медіації, повага до позицій 

сторін, здатність керувати продуктивною дискусією); 

4) адміністративний досвід (здатність вести за собою команду та керувати 

нею) [237]. 

Професійна компетентність є динамічною категорією [63]. На наше 

переконання, таку позицію слід обґрунтовувати тим, що ювенальний суддя 

повинен постійно вдосконалювати свої фахові та особистісні якості з метою 

здійснення ефективного судочинства та прийняття найбільш оптимальних судових 

рішень з метою виправлення та правового виховання неповнолітніх осіб. 

Як правило, сучасні науковці виокремлюють такі різновиди професійної 

компетентності: 

- у професійній діяльності (фахова, суб’єктна, технологічна); 

- у професійному спілкуванні (комунікативна, психологічна, морально-

етична, соціальна, культурна); 

- у реалізації особистості (індивідуальна, аутопсихологічна) [61, с.27]. 

Вчена Юхас Марта (Juhász Márta) досить влучно зазначає, що професійна 

діяльність ювенального судді буде ефективною лише у випадку поєднання усіх 

видів компетенції. При цьому дослідниця виділяє два різновиди компетентності: 

жорстка (hard) та м’яка (soft). 

«Жорстку» компетентність легше ідентифікувати, тому що вона об’єктивна, 

але при цьому вона дуже специфічна. М’яка компетентність (соціальна) є більш 

суб’єктивною, у зв’язку з чим ідентифікувати її вкрай важко (зокрема, виявити та 

встановити її референтні рамки), а проявляється вона у людських 

взаємовідносинах та інтеракції [260]. 
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Щодо жорсткої компетентності ювенального судді, то ми вважаємо за 

доцільне розглядати її як наявність фахових знань, умінь та навичок, тобто 

ототожнюємо такий різновид компетентності із професійною. М’яка ж 

компетентність являє собою, на наш погляд, психологічні особливості особистості 

ювенального судді, наявність яких є необхідною для взаємодії з неповнолітніми. 

При визначенні поняття професійної компетентності ювенального судді 

варто звернути увагу на такі моменти: 

1) мету діяльності; 

2) спрямованість на певне коло суб’єктів; 

3) врахування морально-етичного та психолого-педагогічного компонентів 

[244, с.161]. 

Наявність професійної компетентності надає змогу особі належним чином 

реалізувати себе в тій чи іншій сфері. Особливо важливим є самостійний пошук 

професійного шляху, вибір власної позиції, методів, стратегії і стилю діяльності, 

визначення конкретної сфери практичної діяльності, що виражає індивідуальну 

своєрідність ювенального судді та його особистісний ресурс. 

Таким чином, професійна компетентність ювенального судді  це 

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

умінь, навичок, здібностей та передбачає, у більшості випадків, наявність 

правового досвіду. 

Основним завданням професійного фахівця у цьому аспекті є якісне, 

кваліфіковане вирішення професійних завдань та реалізація функцій і 

повноважень, де мотиваційної стороною буде морально-етичний компонент, а 

смисловою – психолого-педагогічний, які направлені на захист прав і свобод 

особи неповнолітнього та інституту сім’ї в цілому. 

За результатами анкетування в 10-ти країнах-членах Європейського Союзу 

(в опитуванні взяли участь 570 суддів, прокурорів, адвокатів, працівників суду, 

психологів, соціальних працівників та працівників поліції) було виявлено та 
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систематизовано основні проблеми, що виникають під час роботи із 

неповнолітніми. 

Респонденти, які перебувають у постійній взаємодії з неповнолітніми, 

відповідали на питання, що стосуються їх практичного досвіду, а також мали 

змогу висловити свої пропозиції щодо удосконалення судочинства за участі 

неповнолітніх. Результати анкетування дозволяють стверджувати, що на сьогодні 

перед нами ще довгий шлях для перетворення судового процесу в більш гуманний 

щодо неповнолітніх. 

Так, більше ніж половина респондентів (316 із 544) ніколи не чули про 

Інструкцію про правосуддя неповнолітніх Ради Європи від 2010 року до даного 

опитування, та лише сімдесят два показали високий рівень обізнаності в її 

положеннях. 

У цьому аспекті варто зауважити, що знання міжнародних стандартів з 

досліджуваної проблематики є ключовим моментом їх імплементації та 

професійного розвитку ювенальних суддів. 

Також респондентами було визначено ряд факторів, від яких безпосередньо 

залежить рівень професійної компетентності фахівця: правовий досвід, 

індивідуальні особливості особистості, наявність «вродженого таланту» тощо 

[255, с.67-81]. 

Науковець К.В. Шаповал схиляється до думки, що існування 

спеціалізованого судочинства неодмінно передбачає наявність обізнаності у всіх 

галузях права [224, с.165]. 

Ми також поділяємо думку, що суддя не може володіти високим ступенем 

юридичної обізнаності з усіх галузей права, а однаковий рівень знань щодо 

«розгляду справ, що належать до різних видів судочинства, неодмінно зумовлює 

зниження рівня компетентності їх вирішення». У цьому аспекті можна провести 

аналогію з діяльністю фахівців у сфері медицини. Так, терапевт може надати 
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«загальні» консультації, однак є не достатньо компетентним у боротьбі зі 

складними хворобами пацієнтів [11, с.196]. 

Зазначимо, що професійну компетентність судді в жодному випадку не 

можна розглядати виключно у межах юридичної обізнаності та грамотності. Не 

слід упускати чи применшувати значення психологічно компонента, оскільки 

судовий процес передбачає взаємодію з неповнолітніми. При відсутності знань у 

сфері психології суддя змушений обирати вид поведінки в судовій залі, керуючись 

інтуїцією [221, с.15-16]. 

Необхідність відправлення правосуддя, а не суто «механічного» здійснення 

судочинства як мета ювенальної юстиції вимагає від кандидата на посаду 

ювенального судді безліч чеснот [143, с.4-5]. 

У цьому аспекті ми погоджуємось з позицією І. Лавриненка, що «професійні 

знання та навички – це лише половина необхідних якостей для судді, адже варто 

пам’ятати, що судді законом довірено вирішувати долю людей на власний розсуд 

у межах закону» [72, с.1]. Важливого значення для прийняття найбільш 

оптимального судового рішення набувають також психологічні характеристики 

судді, у першу чергу, як особистості [64, с.32-34]. 

Так, О.Г. Яновська, окрім належної професійної підготовки та досвіду 

роботи у сфері права, виокремлює і особливі вимоги морально-етичного 

характеру, які пред’являються до судді в судовій та позасудовій діяльності [244, 

с.159]. 

Відтак, професійна компетентність ювенального судді включає два важливі 

елементи – фахові знання та належну психологічну підготовку в роботі з 

неповнолітніми. У свою чергу, психологічна компетентність ювенального судді 

знаходить свій прояв в умінні вести засідання, здатності до самоконтролю. 

Остання є своєрідним «запобіжним заходом» щодо емоційного виснаження судді 

[221, с.16]. 
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Як справедливо відзначає провідний український фахівець у галузі 

юридичної психології О. М. Бандурка, для належного виконання своїх 

професійних функцій суддя повинен володіти такими якостями, як «самоконтроль, 

емоційна стриманість, вміння зберігати спокій в емоційно напружених ситуаціях, 

вимогливість до форми поведінки та висловлювань сторін процесу, і водночас 

виявлення терпимості, тактовності, здатність до релаксації, зниження надмірного 

емоційного збудження окремих учасників судового засідання» [221, с.13]. 

У цьому аспекті заслуговує на увагу слушна думка Ю. Ірхіна: «реформи 

кадрового забезпечення судової системи міцно пов’язані із людським фактором 

(…), що сприяє зростанню процесу «психологізації» кадрового менеджменту 

судової системи України». Виходячи з такої позиції, науковець виокремлює явище 

«психологічної незабезпеченості», присутність якого є серйозною прогалиною в 

рамках здійснення компетентного судочинства [64, c.30]. 

Г.В. Попов у професійній компетентності працівників системи ювенальної 

юстиції надзвичайно важливим визначає знання ювенальної психології, а також 

необхідність володіння такими якостями: 

– морально-етичного характеру (почуття обов’язку та відповідальності за 

виконувану роботу тощо); 

– психологічного спрямування (стриманість, стресостійкість); 

– характерологічного змісту (цілеспрямованість, рішучість, наполегливість); 

– інтелектуального смислового навантаження (наявність знань у сфері права, 

загальної психології та дитячої психології) [155, с.319-321]. 

Цікавою в цьому аспекті видається позиція С.В. Прилуцького, який визначає 

такі особистісні характеристики, що повинні бути притаманні вершителю 

правосуддя, як застосування «справедливого права» та «непідкупної совісті» [163, 

с.277]. 
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«Справедливе право» у цьому аспекті уособлює, на наш погляд, особливе 

вміння судді не лише досконало обирати норму права для вирішення правових 

спорів, але і зважати на морально-етичний аспект справи, що розглядається. 

Совість судді повинна залишатись чистою, а мотиви прийнятого судового 

рішення мають бути чіткими, ясними та зрозумілими. Внутрішнє переконання 

ювенального судді повинно базуватись на раціональній оцінці доказової 

інформації, а також відповідати приписам судової етики ( у тому числі морально-

етичного характеру). Безперечно, розуміння справедливості в цьому аспекті 

видається неоднозначним, оскільки ця категорія є оціночною та наповненою, 

здебільшого, суб’єктивним змістом. 

Ефективність ювенального судочинства пов’язана, насамперед, із активним 

застосуванням цілісного комплексу ювенальних технологій. Йдеться про те, що 

мета ювенального судді не лише вирішити справу в порядку судового 

провадження, але і забезпечити застосування до неповнолітнього найбільш 

раціональний вид відповідальності [86, с.2]. 

У цьому аспекті зазначимо, що ефективність  застосування ювенальних 

технологій для усунення негативних процесів у формуванні та розвитку 

неповнолітніх підтверджується позитивною динамікою зменшення випадків 

рецидиву серед таких осіб [22, с.22]. 

З урахуванням тенденцій розвитку правової думки в аспекті ефективного 

реформування системи судоустрою в Україні, можна стверджувати про 

доцільність розгляду в рамках нашого дослідження вимог психологічного 

спрямування, що пред’являються до представників феміди, які здійснюють 

судочинство щодо неповнолітніх осіб. До них відносимо: 

1) цілеспрямованість як важливу рису характеру особистості ювенального 

судді  проявляється в чіткому усвідомленні поставлених задач та умінні 

скеровувати свої дії на їх ефективне виконання; 
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2) наполегливість, сутність якої полягає у вмінні долати перешкоди на 

шляху до поставленої мети; 

3) самостійність – це, у першу чергу, вольова характеристика особистості 

ювенального судді, яка полягає в його здатності не піддаватись дії 

факторів зовнішнього характеру, негативний вплив яких може призвести 

до прийняття неправомірного судового рішення; 

4) рішучість – полягає у стійкій впевненості щодо справедливості 

прийнятого рішення; 

5) старанність – знаходить свій прояв у якісному виконанні всіх функцій, 

що покладені на нього законодавством; 

6) самовладання (самоконтроль) як вміння досконало «регулювати» власні 

емоції, почуття, що виникають під час розгляду справи. 

Наявність психологічної компетентності ювенального судді передбачає 

усвідомлення мотиваційної складової поведінки неповнолітнього. Суддя повинен 

володіти навичками використання спеціальних технік щодо виявлення основних 

характеристик особи неповнолітнього, його особистісних цінностей. Розгляд дій 

суб’єкта лише в межах типової поведінки для тої чи іншої категорії осіб не 

відображає повну картину специфічних особливостей його характеру. Ось чому 

ювенальний суддя повинен володіти навичками та вміннями щодо оцінювання 

кожного неповнолітнього, до якого здійснюється судове провадження, окремо, з 

урахуванням індивідуальних особливостей його особистості [69, c.154]. 

Також доцільним вбачається і присутність психолога, який міг надати 

оцінку особі неповнолітнього та виявити ступінь його суспільної небезпечності 

[17, с.78]. 

Відтак, наявність психологічної компетентності набуває особливого 

значення під час роботи із складними судовими кейсами, а також в умовах 

розумового та емоційного перенавантаження, у тому числі при необхідності 

розгляду значної кількості справ протягом обмеженої кількості часу для роботи. 
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У цьому аспекті хочеться додати, що одним із кроків на шляху до 

впровадження системи ювенальної юстиції в Україні є також і удосконалення 

методики викладання суспільних дисциплін. 

Значна частина науковців стверджує, що права людини та права дитини є 

ідентичними поняттями, оскільки більшість із них фактично збігаються за 

сутністю та змістом. Водночас лише деякі права деталізуються та уточнюються 

[149, с.168]. 

Однак зауважимо, що навіть доросла людина, перебуваючи у стінах суду, як 

правило, хвилюється, а тому під час здійснення судочинства щодо неповнолітніх 

суддя повинен здійснити усі необхідні заходи щодо забезпечення неповнолітнього 

психологічною і правовою допомогою, а також створити сприятливі умови для 

спілкування. Відтак, для зародження довіри неповнолітнього до суду важливим є 

високий рівень професіоналізму ювенального судді, його морально-етичні якості. 

Якщо неповнолітній визнає вину, то залежно від вчиненого правопорушення, 

суддя повинен проводити з ним бесіду, метою якої повинно стати виховання і 

виправлення особистості дитини. При цьому, в ході такої розмови до 

неповнолітнього в жодному випадку не повинні застосуватись погрози чи інші 

методи психологічного насильства [17, с.78-79]. 

У цьому аспекті зазначимо, що ратифікувавши Конвенцію ООН про права 

дитини, Українська держава взяла на себе зобов’язання забезпечити застосування 

усіх заходів із метою захисту прав неповнолітніх осіб. У нашій державі також діє 

закон «Про охорону дитинства», який визначає основні напрямки державної 

політики у цій сфері [26, с.28]. 

У Конвенції ООН про права дитини зазначається, що держави-учасниці 

прагнуть сприяти створенню законів, процедур, органів і установ, що мають 

безпосереднє відношення до дітей, які, як вважається, порушили кримінальне 

законодавство, звинувачуються чи визнаються винними в його порушенні, і 

зокрема: а) встановленню мінімального віку, нижче якого діти вважаються 
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нездатними порушити кримінальне законодавство; b) у випадку необхідності і 

бажаності вжиттю заходів щодо поводження з такими дітьми без використання 

судового розгляду за умов повного додержання прав людини і правових гарантій. 

Необхідна наявність таких різних заходів, як догляд, положення про опіку і 

нагляд, консультативні послуги, призначення випробного строку виховання, 

програми навчання і професійної підготовки та інших форм догляду, що 

замінюють догляд в установах з метою забезпечення такого поводження з 

дитиною, яке забезпечувало б її добробут і відповідало її становищу та характеру 

злочину [81]. 

Українська держава визнає той факт, що діти є найбільш «вразливою» 

частиною суспільства у зв’язку з їх віком, рівнем фізіологічного та психічного 

стану тощо [159, с.179]. 

Так, відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства» 

проведення державної політики щодо охорони дитинства, розробку і здійснення 

цільових загальнодержавних програм соціального захисту та поліпшення 

становища дітей, підтримки сімей з дітьми, координацію діяльності центральних 

та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері забезпечує Кабінет Міністрів 

України. Щорічно Кабінет Міністрів України звітує Верховній Раді України про 

стан демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції його змін у 

ході впроваджених соціально-економічних перетворень. Згідно з положенням 

статті 33 цього ж Закону примусові заходи виховного характеру за вчинення 

дитиною злочину або в інших передбачених законом випадках застосовуються до 

неї лише судом [172]. 

У свою чергу, суддя зі спеціальною підготовкою у сфері ювенальної юстиції 

повинен виступати гарантом відправлення «виховного правосуддя». Останнє 

явище тісно пов’язане із «налагодженням міжособистісних відносин», а це 

видається неможливим лише при суто юридичному вирішенні справи. 

Ефективність прийнятого судового рішення в рамках ювенальної спеціалізації 
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залежатиме також і від психологічного, педагогічного та соціального аспектів [22, 

с.22-23]. 

Л.М. Москвич стверджує, що варто зважати і на специфіку соціальних 

конфліктів, які безпосередньо вирішуються суддями. На думку вченої, незалежно 

від складності справи, суддя повинен не піддаватись тиску з боку громадськості та 

залишатись справедливим [131, c.55]. Кандидат на посаду ювенального судді 

повинен чітко усвідомлювати підвищений рівень відповідальності за прийняті 

судові рішення, а також знати психологічні особливості неповнолітніх з метою 

прийняття справедливого судового рішення. 

В останні десятиріччя все більше науковців роблять акцент на значимості 

почуттів судді, які відносять до сфери соціальної компетенції. Так, дослідниці із 

університету Південної Кароліни А.Г. Халберстдат (Amy G. Halberstadt.), 

С. А. Денхем (Susanne A. Denham)  та Дж. Дансмор (Julie C. Dunsmore) 

виокремлюють такі компоненти почуттів: розпізнавання та розуміння почуттів; 

координування почуттів; ставлення до категорії збагачення [277, c.60]. 

Соціальна компетентність ювенального судді передбачає його «інтеграцію у 

суспільство», тобто такі характеристики його особистості, як здатність до 

соціальної комунікації, виховання, наявність позитивних ціннісних орієнтацій 

[268, с.77-78]. 

Деякі науковці виокремлюють також когнітивну компетенцію, яка 

передбачає наявність умінь та навичок щодо опрацювання інформації 

(міркування, аналіз, спостереження, засвоєння якісно нових знань, спілкування). У 

зарубіжній науковій літературі побутує думка, що саме когнітивна компетентність 

є цілісним фундаментом усіх інших компетентностей.  

Слід зауважити, що суддя, який веде судове засідання, уособлює в собі не 

тільки юриста, але і є професійним комунікатором, функції якого полягають в 

управлінні процесом взаємодії між учасниками провадження. 
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Робота судді передбачає не лише співпрацю із дітьми, але й вирішення їх 

подальшої долі. Таким чином, діяльність судді не можемо назвати виключно 

виконанням ряду законодавчих та інших правових приписів. Його дії, незалежно 

від того наскільки вони урегульовані правом, час від часу обґрунтовуються 

особистісними компонентами свідомості, які виникають у процесі розвитку як 

особистості. 

У цьому аспекті заслуговує на увагу твердження О.Г. Яновської, згідно з 

яким ефективність реформування судової системи в Україні тісно переплітається 

із необхідністю її «гуманізації». Остання, у свою чергу, є однією з основних 

суспільних цінностей [243, с.87]. 

Так, у листі Міністерства освіти України «Про організацію вивчення 

гуманітарних дисциплін» №1/9-120 від 11.03.2015 р. наголошувалося: 

«Відродження і розбудова системи освіти України передбачає її гуманітаризацію, 

яка покликана формувати цілісну картину світу, культуру, сприяти подоланню 

екологічного невігластва, технократизму тощо. У реалізації державної освітньої 

програми значне місце займають соціально-гуманітарні дисципліни» [171]. 

У зарубіжних державах вже проводилось дослідження щодо гуманітарної 

компетентності ювенальних суддів. Під час цього експерименту використовували 

новітні методи та техніки ювенальної юстиції. У рамках дослідження 

передбачалось проведення семінарів, під час яких здійснювався аналіз окремих 

ситуацій, велася дискусія про індивідуальні труднощі при розгляді справ у сфері 

ювенального судочинства, зокрема, зверталась особлива увага на визначення 

негативних та позитивних аспектів роботи із неповнолітніми. 

За результатами дослідження було виявлено такі основні проблеми у рамках 

здійснення судочинства у справах щодо неповнолітніх: 

- відсутність спеціального законодавства; 

- недостатня кількість зібраного матеріалу про особу неповнолітнього; 
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- відсутність компетентного штату судового апарату з спеціальними знаннями 

у сфері ювенальної юстиції; 

- специфіка встановлення контакту з неповнолітнім та подальшого 

спілкування з ними та ін. 

У цьому аспекті можемо констатувати потребу сучасного судівництва у 

коригуванні правової системи відповідно до міжнародних стандартів з метою 

використання нових технік та засобів гуманного правовідношення щодо 

неповнолітніх [13, с.120-128]. 

Ми повністю погоджуємось із твердженням, що «новітній час декларує 

соціальний гуманізм». Діти потребують соціально-педагогічної допомоги, сутність 

якої у наданні можливості для індивідуального розвитку та процвітання [112, с.72-

74]. 

Професійне навчання суддів передбачає вивчення базових гуманітарних 

дисциплін (суспільна філософія, психологія, основи комунікації). Саме таку 

компетенцію ми називаємо гуманітарною [19, с.27-28]. Методики викладання 

соціально-гуманітарних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх 

працівників ювенальної сфери повинні застосовуватись із урахуванням вимог 

сучасності [100, c.104-106]. 

Гуманітарна компетентність не обмежується знаннями з окремих дисциплін, 

а являє собою цілісну систему умінь та навичок. При цьому відносини між 

людьми є не «природніми» процесами, а «штучно створеними» [262, c.223-224]. 

Ювенальний суддя, насамперед, повинен у своїй діяльності керуватися 

ідеєю уникнення розміщення неповнолітніх осіб «поза межами дому», 

підтримувати та залучати до правового виховання сім’ю (при можливості), 

справедливо ставитись до усіх неповнолітніх та при цьому мати необхідні ресурси 

організаційного забезпечення, щоб здійснювати ці зобов’язання. 

Успішний ювенальний суддя повинен бути зацікавленим в ефективному 

здійсненні своїх повноважень, мати чіткі цілі, що відповідають його високому 
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покликанню в суспільстві, достатню практику у сфері роботи з дітьми для того, 

щоб зрозуміти та імплементувати особливості взаємодії з таким особливим 

суб’єктом вже у межах ювенального провадження. Окрім зазначеного, володіння 

знаннями у сфері педагогіки та психології підлітків, поряд із професійними 

знаннями, повинні застосовуватись до всіх «державно-владних» учасників 

судового процесу [148, с.84]. 

Відповідно до норм чинного законодавства України обов’язковою вимогою 

до кандидата на посаду судді є «стаж професійної діяльності у сфері права». На 

думку С.В. Прилуцького, така вимога є умовою загального характеру, а тому 

надає можливість претендувати на зайняття суддівської посади незалежно від 

попередньої юридичної діяльності [163, с.302-303]. 

У цьому аспекті особливого значення набуває вимога наявності стажу 

роботи суддів у справах неповнолітніх у ювенальній сфері. Так, ч.6 ст.18 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» передбачено додаткові вимоги до 

кандидата на посаду судді за такою спеціалізацією: «Суддею, уповноваженим 

здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, може бути обрано 

суддю зі стажем роботи суддею не менше десяти років […] у разі відсутності 

необхідного стажу роботи суддя обирається з числа суддів, які мають найбільший 

стаж роботи на посаді судді» [177]. 

Таким чином, у зв’язку з високим ступенем суспільної значимості  професії 

судді від майбутнього фахівця вимагається не лише наявність цілісної сукупності 

знань, але й правового досвіду [221, с.14-15]. 

Отож, до ювенальних суддів, поряд із юридичною освітою, наявністю 

досвіду у роботі з дітьми, пред’являється і ряд не менш важливих вимог – 

морально-етичного, культурного, психологічного, педагогічного характеру.  

Таким чином, професійна компетентність ювенальних суддів не позбавлена 

гуманітарного аспекту, і такі вимоги не можуть бути суто декларативними, 

оскільки професія судді, власне, у сфері ювенальної юстиції, має підвищений 
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ступінь відповідальності в порівнянні з іншими спеціалізаціями у сфері судової 

гілки влади. Діти – це майбутнє держави, а завданням ювенального судді є 

«боротися за кожного з них». 

У цьому аспекті заслуговує на увагу позиція О.С. Стеблинської. Так, вчена 

визначає особливу роль ювенальної юстиції не тільки у сфері соціальної адаптації 

неповнолітніх, але й у формуванні державної політики [197, с.140]. 

Відтак, організаційне забезпечення ювенальної юстиції є тісно пов’язаним зі 

здійсненням державно-владними структурами повноважень у сфері забезпечення 

судової системи високопрофесійними суддівськими кадрами. Так, на державу 

покладається обов’язок щодо розробки вимог до суддівського корпусу, критеріїв 

визначення їх професійної придатності та методів оцінювання. 

На наше переконання, забезпечення ефективності роботи ювенальної 

юстиції зумовлює потребу в злагодженій роботі відданого своїй справі, якісно 

підготовленого персоналу. З цією метою на законодавчому рівні слід встановити 

чіткі стандарти фахової діяльності у сфері ювенальної юстиції, а також визначити 

процедуру їх реалізації. 

У зв’язку із вищезазначеним, вбачаємо за доцільне включення в проект 

Ювенального кодексу такої статті: 

«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: 

1. Має стаж роботи в органах ювенального профілю не менше п’яти років та 

досвід роботи помічником ювенального судді не менше одного року; 

2. 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; 
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3. Має стаж роботи в органах ювенальної спеціалізації не менше п’яти років 

досвід педагогічної та іншої роботи із 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». 

 

Висновки до розділу 2 

У процесі дослідження проблематики організаційно-правового забезпечення 

діяльності ювенальних суддів у системі ювенальної юстиції автор дійшла таких 

висновків: 

1. Вирішення основних проблем організаційного та нормативного 

характеру у сфері судівництва сприятиме активному реформуванню судової 

системи, і, як наслідок, підвищенню якості судових рішень. Однією з таких 

організаційних форм здійснення правосуддя, безсумнівно, повинне стати 

ювенальне судочинство. Водночас ідея впровадження у національне 

законодавство основ здійснення ювенального судочинства вимагає додаткової 

аргументації шляхом чіткого визначення функцій  ювенального судді в системі 

розбудови ювенальної юстиції. 

2. Судова 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. 

3. Колаборативна функція, або функція співпраці, знаходить своє 

відображення у взаємодії ювенального судді з іншими інститутами з метою 
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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. 

4. Адміністративна функція ювенального судді може здійснюватись не 

лише щодо апарату ювенального суду, але й відносно інших департаментів, 

основні напрямки діяльності яких прямо чи опосередковано пов’язані з 

виконанням судових рішень. На наше переконання, важливою умовою належного 

функціонування суду є розмежування компетенції ювенального судді на 

повноваження судового та адміністративного характеру. Така позиція є цілком 

слушною з огляду на те, що суди, як правило, перенавантажені судовими 

справами, і виконання ювенальним суддею ще й функцій управлінського 

характеру значно ускладнить роботу ювенального суду та ювенальної юстиції в 

цілому. 

5. Функція ресоціалізації та правового виховання неповнолітніх 

передбачає виявлення мотивів неправомірної поведінки неповнолітнього, а також 

створення умов для його виправлення. Застосування такого підходу зумовило під 

іншим кутом поглянути на своєрідну «допомогу» неповнолітнім у здійсненні ними 

своїх прав, а також у їх становленні як особистості, захист дітей як важливої 

складової суспільства. Загалом, ресоціалізація неповнолітніх повинна стати 

важливим напрямом державної політики у сфері захисту дитинства. 

6. Професійна підготовка суддів являє собою комплексне поєднання 

двох напрямів здобуття фахових знань. Відповідно до першого напряму 

відбувається формування правової свідомості судді крізь призму базових уявлень 

про право, його сутність та зміст. Другий напрям передбачає здобуття навичок 
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застосування теоретичних знань у практичній дійсності. Взаємообумовленість 

зазначених аспектів проявляється в тому, що, з одного боку, послідовний перехід 

від навчання до практики є важливою умовою досягнення високого рівня 

професіоналізму, а з іншого – практична діяльність судді за відсутності належного 

рівня знань неможлива. 

7. Професійна підготовка ювенальних суддів може здійснюватись 

безпосередньо у НШС України. З цією метою необхідно залучити суддів-тренерів 

із відповідною кваліфікацією, у тому числі представників міжнародної спільноти. 

У цьому аспекті варто зазначити, що ефективність професійного навчання суддів 

безпосередньо залежить від науково-педагогічного складу органу, який здійснює 

підготовку фахівців.  

8. З метою забезпечення ефективності професійного навчання 

ювенальних суддів у Національній школі суддів слід викладати навчальні 

дисципліни, що базуються на основі ювенального права. Якщо ж судді мають 

намір змінити свою кваліфікацію задля можливості здійснювати судочинство 

щодо неповнолітніх, то вони повинні пройти відповідні курси. Професійне 

навчання кандидатів на посаду судді з метою формування психологічних якостей 

повинно передбачати як проведення тренінгів у групі, так і заняття 

індивідуального характеру. 

9. В аспекті професійного навчання ювенальних суддів, на наше 

переконання, слід передбачити: розподілення кандидатів на групи залежно від 

рівня фахових знань; наявність спеціалізованих курсів для ювенальних суддів з 

метою розгляду різних проблем ювенального характеру (зловживання 

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

проводитимуть тренери ювенального профілю міжнародного рівня; 

безперервність навчання, яке повинно бути законодавчо закріпленим як 

обов’язкова умова перебування на посаді ювенального судді; участь у 
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конференціях, науково-практичних семінарах, тренінгах з психології, 

міжнародних стажуваннях. 

10. 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 аспекті є 

якісне, кваліфіковане вирішення професійних завдань та реалізація функцій і 

повноважень, де мотиваційною стороною буде морально-етичний компонент, а 

смисловою – психолого-педагогічний, які спрямовані на захист прав і свобод 

особи неповнолітнього та інституту сім’ї в цілому. 

11. Професійна компетентність ювенального судді включає два важливі 

елементи – фахові знання та належну психологічну підготовку в роботі з 

неповнолітніми. Наявність психологічної компетентності ювенального судді 

передбачає усвідомлення мотиваційної складової поведінки неповнолітнього. 

Суддя повинен володіти навичками використання спеціальних технік щодо 

виявлення основних характеристик особи неповнолітнього, його особистісних 

цінностей. 

12. Гуманітарна компетентність передбачає знання базових гуманітарних 

дисциплін (суспільна філософія, психологія, основи комунікації). При цьому, така 

компетентність не обмежується знаннями з окремих дисциплін, а являє собою 

цілісну систему умінь та навичок. Разом з тим вартий уваги той факт, що 

відносини між людьми є не «природніми» процесами, а «штучно створеними». 

Отож, методики викладання таких дисциплін у процесі професійної підготовки 

майбутніх працівників ювенальної сфери повинні застосовуватись із урахуванням 

вимог сучасності.  

13. 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. 
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14. Вбачаємо за доцільне включення в проект Ювенального кодексу такої 

статті: «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:  

 1. Має стаж роботи в органах ювенального профілю не менше п’яти років та 

досвід роботи помічником ювенального судді не менше одного року;  

 2. 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; 

 3. Має стаж роботи в органах ювенальної спеціалізації не менше п’яти років 

досвід педагогічної та іншої роботи із неповнолітніми не менше трьох років. 

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

підвищення кваліфікації із відвідуванням виховних закладів для неповнолітніх та 

щороку брати участь у семінарах щодо узагальнення судової практики у справах 

неповнолітніх». 

15. Організаційні основи добору, власне, ювенальних суддів на сьогодні є 

недосконалими, оскільки концепція ювенальної юстиції в Україні не є 

завершеною. Питання професійного навчання ювенальних суддів на сьогодні є 

предметом численних дискусій, однак, все ще не отримало свого цілісного та 

структурованого законодавчого закріплення, що свідчить про відсутність 

механізму його реалізації. Усвідомлення специфіки роботи з неповнолітніми в 

рамках судового провадження є фундаментом ефективного функціонування 

ювенальної юстиції, а ювенальний суд є своєрідним каталізатором у реалізації 

нових стандартів у правових відносинах із неповнолітніми. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ  В УКРАЇНІ В 

РАМКАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
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3.1. Міжнародно-правове забезпечення функціонування ювенальної 

юстиції 

 

Сучасна філософія ювенальної юстиції – це виховання та превенція, 

ресоціалізація та індивідуалізація. Коли йдеться про особистість, ба більше того, 

особистість неповнолітнього, постає питання про необхідність реалізації нових 

стандартів та використання інноваційних правових інструментів. 

Діюча в Україні традиційна система правосуддя у справах щодо 

неповнолітніх не завжди здатна виправдати себе, тому, доцільним видається 

запропонувати сучасні та ефективні методи вирішення справ, що стосуються 

дітей. Таким чином, впровадження, функціонування та в перспективі постійне 

вдосконалення ювенальної юстиції в Україні у напрямку забезпечення її 

максимальної ефективності та дієвості зумовлює потребу приділення особливої 

уваги міжнародним стандартам та принципам у цій сфері. 

Так, Рада Європи зазначила, що на сьогодні судочинство, на жаль, належним 

чином не адаптовано до потреб неповнолітніх, національні правові системи 

відрізняються як у визначенні правового статусу дитини під час судового процесу, 

так і щодо стандартів таких правовідносин [107, c.10]. 

На думку М. Кравчука, міжнародні стандарти та норми є найкращим 

орієнтиром при виробленні власної вітчизняної стратегії ювенальної юстиції, ось 

чому вони безперечно повинні бути у пріоритеті [87]. 

Суддя Я.М. Романюк зазначає, що поняття «судочинство» слід розуміти 

значно ширше, аніж виключно процесуальні повноваження. Зокрема, воно 

охоплює: по-перше, питання організація судової влади; по-друге, специфіку 

побудови та функціонування вже цілісної судової системи; по-третє, особливості 

призначення суддів, їх професійної придатності та визначення критеріїв правової 

поведінки. У цьому аспекті варто зазначити, що перелічені аспекти в контексті 
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здійснення судочинства в Україні відповідають міжнародним стандартам в 

основному лише за формою, а не за змістом [78, с.101-102]. 

Звернення до міжнародно-правового регулювання ювенальної юстиції 

дозволяє, окрім традиційних правових питань про роль, завдання та місце 

досліджуваного правового інституту в системі органів державної влади, також 

здійснити аналіз ряду питань організаційно-функціонального характеру, зокрема, 

таких як: інфраструктурне забезпечення, механізм взаємодії суб’єктів, навчання 

ювенальних суддів, використання ювенальних технологій тощо. 

Станом на ХХІ століття на шляху до становлення вітчизняної моделі 

ювенальної юстиції стоять численні міжнародні переплетіння,  які за умов 

належної інтеграції в національну політику та здійснення корекції стратегії 

реформування системи захисту дітей забезпечить її результативність. 

Розпочнемо з того, що не всі міжнародні акти в сфері регулювання 

ювенальної юстиції стали частиною національного законодавства. При цьому їх 

слід вважати визначальними, оскільки вони виступають у ролі так званих 

«референційних меж» під час розробки державами власних моделей ювенальної 

юстиції. Відтак, такі акти ми пропонуємо розуміти як широкий спектр 

європейського досвіду у цій площині, врахування якого зможе убезпечити 

Українську державу від уникнення помилок під час створення власної системи 

ювенальної юстиції. 

Стратегічним актом міжнародно-правового значення, дослідження якого є 

необхідним при вирішенні питань щодо встановлення організаційних та правових 

основ ювенальної юстиції, безперечно є Конвенція про права дитини ООН від 20 

листопада 1989 року (надалі – Конвенція про права дитини). Зазначений документ 

прямо не регулює питання ювенальної юстиції, однак ряд його положень 

безпосередньо торкається предмету дисертаційного дослідження. 

Так, вже у вступній частині Конвенції про права дитини сформована 

основна мета документа, якою пронизаний весь правовий акт: «враховуючи 
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особливості фізичного та морального розвитку дітей, вони потребують особливого 

захисту, в тому числі правового». У рамках нашого дослідження також варто 

звернути увагу на ст. 3.1., що передбачає найбільш оптимальне та ефективне 

забезпечення інтересів дитини, а також ст.40.1., яка закріплює необхідність такого 

поводження з дитиною під час судового провадження, яке би сприяло розвитку в 

неї почуття гідності та значущості, укріпило її повагу до прав людини, сприяло її 

реінтеграції, а також принесло в кінцевому результаті суспільну користь» [170]. 

Таким чином, Конвенція про права дитини в нормативному порядку 

визначила необхідність особливого ставлення до неповнолітнього під час 

судового провадження як важливу та фундаментальну частину здійснення 

ювенального судочинства, при цьому окреслила рамки, відповідно до яких 

правосуддя повинно бути гуманізоване, а людські права захищені. 

Також, виходячи зі змісту основних завдань нашого дисертаційного 

дослідження, варта уваги й угода, яка передувала Конвенції про права дитини. 

Так, на VI Конгресі з попередження злочинності в м. Пекін був прийнятий 

міжнародно-правовий акт Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх від 29 листопада 1985 року (далі  

Пекінські правила), більш поширений за назвою – Пекінські правила [124].  

Створення Пекінських правил, безперечно, послугувало запуском 

новітнього процесу розвитку ювенального судочинства, який був обумовлений і 

часом, і сформованими ідеями. Лейтмотивом даного акту виступила глобальна 

реформа системи притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх, 

яка мала на меті забезпечення максимального рівня їх благополуччя (ст.1.3. 

Пекінських правил). 

У межах предмету нашого дисертаційного дослідження слід виділити такі 

ключові аспекти Пекінських правил. По-перше, у них передбачена необхідність 

розгляду справ спеціалізованим органом, що є відображенням принципу 

спеціалізації ювенального судочинства. Так, справи, у яких фігурує неповнолітній, 
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повинен розглядати «спеціалізований компетентний орган влади». При цьому 

варто зазначити, що до системи ювенальної юстиції віднесений не тільки суд, але 

й інші альтернативні органи влади у справах неповнолітніх (ст.14 Пекінських 

правил). По-друге, окремими пунктами визначено необхідність наявності у 

працівників таких спеціалізованих органів професійних навиків та кваліфікації, а 

також проходження ними спеціальної підготовки (ст. 1.6, 6.3, 12 та ст. 22 

Пекінських правил). 

Деталізуючи питання щодо забезпечення відповідного рівня кваліфікації, 

ст.1.6 Пекінських правил передбачає «систематичний розвиток та координацію 

служб правосуддя» та передбачає вимогу (ст.12) стосовно того, щоб «органи діяли 

кваліфікованим та необхідним чином […] що сприятиме забезпеченню 

ефективного попередження злочинності та покращенню рівня правовідношення до 

неповнолітніх». Також варто звернути увагу й на статтю 22 зазначеного 

документа, де зазначено про «необхідність використання професійної підготовки, 

навчання в процесі роботи, курсів перепідготовки, інших видів навчання». При 

цьому важливим є те, що в коментарі до статті зауважено, що особи повинні мати 

підготовку не лише у сфері права, але володіти знаннями, уміннями та навичками 

інших галузей знань (соціології, психології, кримінології та ін. наук). Необхідність 

відповідності таким критеріям має не менш важливе значення для ефективного 

функціонування системи ювенальної юстиції, аніж впровадження окремої 

спеціалізації та забезпечення незалежності компетентного органу влади [284]. 

Питання належної кваліфікації та спеціалізації працівників у сфері 

ювенальної юстиції, зокрема ювенальних суддів, більш детально досліджено в 

рамках другого підрозділу, тому, на наш погляд, слід провести проміжні підсумки 

Пекінських правил з точки зору євроінтеграційних прагнень України. 

Зокрема, на нашу думку, направленість на кваліфікацію працівників 

ювенального профілю відображає таку ідею ювенальної юстиції, яка співзвучна з 

філософською концепцію Сократа про пізнання  пізнаючи, необхідно звертатись 
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до внутрішнього світу суб’єкта, намагаючись людині допомогти знайти себе. 

Уважаємо, що кваліфікований підхід до такого «пошуку себе» неповнолітніми має 

особливе суспільне та індивідуальне значення. 

У рамках нашого дослідження також доцільно звернути увагу й на Керівні 

принципи ООН щодо запобігання злочинності серед неповнолітніх від 14 грудня 

1990 року (далі  «Ер-Рідськи керівні принципи»), які були прийняті в м. Ер-Ріяд. 

В «Ер-Ріядських керівних принципах» питання попередження злочинності 

неповнолітніх визначене в якості «головної мети кримінальної політики» (ст.1.1.), 

серед яких «орієнтація на потреби дітей» (ст. 1.1.) «забезпечення гармонійного 

розвитку дитини» (ст. 1.2.), «при необхідності поміщення неповнолітнього з 

раннього віку в центр попереджувальної програми» (ст. 1.4.), «розроблення нових 

стратегій попередження злочинності» (ст. 1.5б.). 

«Ер-Ріядські керівні принципи», як і Пекінські правила, містять положення, 

відповідно до змісту яких питаннями у справах неповнолітніх повинні займатись 

лише «добре підготовлені спеціалісти», а сам процес взаємодії з неповнолітніми 

неодмінно включає «визначення та врахування потреб неповнолітніх», а також 

«застосування найкращого правового засобу (програми допомоги)». Окрім цього, 

«Ер-Ріядські керівні принципи» передбачають «співпрацю і взаємодію із іншими 

органами з метою доцільності та ефективності використання тих чи інших 

моделей роботи, що повинно відбуватись на «мультидисциплінарному рівні» 

(ст.60) [283]. 

У 2000 році була прийнята Віденська декларація та 31 січня 2002 року був 

розроблений «План дій щодо виконання Віденської декларації про злочинність та 

правосуддя: відповіді на виклику 21 сторіччя», у ст. 38 якого передбачена 

необхідність розроблення комплексних національних стратегій відправлення 

правосуддя (38.d.), при цьому необхідно враховувати елемент «перевиховання», 

«ресоціалізації» та «реабілітації» неповнолітніх» (38.е.). У свою чергу, такі 

тенденції необхідно враховувати при розбудові на національному рівні системи 
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ювенальної юстиції, що сприятиме забезпеченню її дієвості, а одним із засобів 

формування організаційної складової може слугувати  запровадження 

спеціалізованих програм та тренінгів розвитку(39.а.) [270]. 

Серед численних рекомендацій, прийнятих Радою Європи, також варто 

звернути увагу на Рекомендацію Ради Європи № 20 від 2000 року «Про ранню 

психосоціальну інтервенцію». Зазначений документ поставив на новий рівень 

питання попередження злочинності неповнолітніх, розмежувавши попередження в 

майбутньому кримінальної поведінки та забезпечення заходів щодо ресоціалізації 

(prevention of criminality) та зменшення рівня злочинності неповнолітніх 

(prevention of crime). Враховуючи таке «подвійне» завдання, система ювенальної 

юстиції повинна працювати таким чином, щоб вона відповідала встановленим 

стандартам у сфері дотримання основ мінімальної інтервенції та уникнення при 

цьому стигматизації (ст.11-17.). Підсумовуючи, зауважимо, що належне 

дотримання стандартів потребує наявності спеціальних знань, взаємодію з іншими 

органами та участь у навчаннях та тренінгах (ст.14., ст.16.) [271]. 

У Рекомендації Ради Європи від 2003 року №20 «Про нові підходи щодо 

злочинності серед неповнолітніх та про значення правосуддя у справах 

неповнолітніх» визначено такі основні завдання ювенальної юстиції: 

попередження, ресоціалізація та реінтеграція. Їх ключовою метою є врахування 

конкретних потреб та інтересів неповнолітніх. У цьому аспекті заслуговує на 

увагу пропозиція щодо створення «банку знань» (knowledge bank), що являтиме 

собою інтеграцію ефективних засобів впливу на неповнолітніх, технік для 

вирішення проблем, передбачатиме проведення тренінгів, які мають відбуватись 

на інтернет-платформі. Рекомендація також робить акцент на віковій 

диференціації та пропонує розглядати питання винності неповнолітнього 

відповідно до його віку, зрілості, рівня розвитку. У цьому аспекті особливого 

значення набуває застосування принципу індивідуалізації під час розгляду кожної 

конкретної справи [272]. 
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Рекомендація Ради Європи від 2006 року «Про попередження злочинності 

неповнолітніх та розроблення ювенальної юстиції в Європейському Союзі» в 

результаті  глибокого аналізу міжнародного досвіду та обміну думками 

передбачила створення європейських «референтних меж», які сприятимуть 

уникненню помилок, виявленню можливих проблем і недоліків системи, а також 

стануть своєрідним поштовхом до ефективного та стрімкого розвитку ювенальної 

юстиції загалом. Повна уніфікація системи, передбачена ст.7.1.3., була зумовлена 

мультидисциплінарим підходом та полягає у забезпеченні співпраці різних органів 

влади та координації їх діяльності [23]. 

Рекомендація Ради Європи від 2006 року в ст.7.6. передбачає вимогу про 

створення спільної бази даних для всіх органів влади, які працюють в ювенальній 

сфері, адже така єдність статистичної інформації впливатиме на якість 

застосування законодавства, використання судом методів виховання та 

ресоціалізації, при цьому забезпечуючи ефективність процесу співпраці та 

координації [269]. 

У формуванні європейських стандартів системи ювенальної юстиції, 

зокрема щодо проблематики правового статуту ювенальних суддів, вагому роль 

відіграють праці КРЄС, які згадувались в попередньому розділі. Виходячи з цього, 

варто згадати Висновок Консультативної ради європейських суддів  «Щодо 

судової ради на службі суспільства» від 21-23 листопада 2007 року № 10. 

Зазначений міжнародний акт передбачає створення Судової ради (Council for the 

Judiciary) як спеціального органу, який  займає центральне місце у визначенні 

критеріїв та стандартів якості судових послуг та проведенні моніторингу цих 

показників (проте Рада не наділена повноваженнями щодо проведення оцінювання 

суддів). 

Так, судова рада займається розробкою предмету оцінювання суддів, де 

особливого значення набуває не лише перевірка знань, умінь та навичок суддів у 

сфері права, але й особистих якостей морально-психологічного характеру. Отож, 
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важливою у цьому аспекті видається чітка ідентифікація зазначених показників 

[127, c.148-168]. 

У свою чергу, «Керівні принципи щодо правосуддя, дружнього до дітей» 

(далі – Керівні принципи) від 2010 року прийняті Радою Європи, визначають 

принцип мультидисциплінарності фундаментальним при визначенні 

організаційних основ ювенальної юстиції. Цей правовий акт слід вважати 

«вершиною» наукових та практичних розробок у сфері ювенальної юстиції [106, 

c.50-51]. Відповідно до положень зазначеного документа, мультидисциплінарність 

торкається не лише питань навчання спеціалістів, але і їх співпраці, узгодження 

методів роботів з неповнолітніми, наприклад, створення сприятливих умов для 

дитини, застосування особливого підходу до такої категорії осіб. Керівні 

принципи також закріплюють обов’язок забезпечення інформацією та порадами 

неповнолітнього тощо [249]. 

Запропонована в міжнародно-правовому акті кримінально-політична 

реформа передбачає гуманізацію системи правосуддя, в результаті якої ювенальна 

юстиція повинна слугувати не засобом перевірки, залякування чи покарання, а 

сприяти формуванню більш високого рівня моральності суспільства, таким чином 

виступаючи інструментом внутрішнього благополуччя держави, запобігання 

злочинності, припиненню антисоціальних дій, та дотримання основних прав та 

законних інтересів людини. Центральним суб’єктом у цьому випадку буде саме 

ювенальний суд, який повинен  здійснювати свою діяльність на основі 

мультидисциплінарної кооперації [257, c.174-175]. 

При цьому варто згадати опитування, яке було проведено з метою перевірки 

знань Керівних принципів правосуддя, дружнього до дітей працівникам із 

правової та соціальної сфери. За результатами дослідження більше ніж половина 

респондентів (316 із 544) ніколи не чули про Керівні принципи Ради Європи, 

більше того, лише 72 особи показали високий рівень знання даного міжнародно-

правового акту. Респонденти із правової сфери були лише певною мірою обізнані 
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з Інструкцією Ради Європи (96 із 271 осіб), а із соціальної сфери – лише 69 із 257 

респондентів. Отож, 66% респондентів ніколи не чули про Керівні принципи Ради 

Європи, 19% частково ознайомлені із нею та лише 15% добре обізнані у цій сфері. 

Однак всі респонденти, як у правовій, так і в соціальній сфері, погодились з 

пропозицією щодо необхідності підвищення рівня своїх знань щодо використання 

положень Керівних принципів Ради Європи у напрямку більш дружнього до дітей 

процесу правосуддя [254]. 

Загалом, автори опитування зазначають, що саме знання міжнародних 

стандартів є ключем до ефективної імплементації, а Керівні принципи у цьому 

аспекті виступають невід’ємною частиною стратегії Ради Європи у сфері захисту 

прав дітей. 

Імплементація Керівних принципів, до прикладу, в Угорщині мала свій 

власний своєрідний шлях [104, c.14-15]. Так, угорський уряд в слід за прийняттям 

у 2010 році Радою Європи Керівних принципів в 2011 році розробив робочий 

план, а 15 лютого 2012 року затвердив Стратегію розвитку прав дитини на 2012-

2015 рр. Метою було визначено пройти прірву, яка виникла між нормами та їх 

реалізацією, надати практичні поради щодо дружнього до дитини правосуддя, 

акцентуючи увагу на необхідності постійного доповнення та розширення знань у 

процесі роботи [281, c.151]. 

Вчена Люкс Агнес (Lux Ágnes) у цьому аспекті звернула увагу на важливу 

проблему на шляху до реформування ювенальної юстиції. Дослідниця зауважила, 

що на сьогодні в Угорщині 200 тисяч дітей знаходяться в зоні ризику, що є 

викликом для системи догляду за дітьми; через застосування неправильних 

засобів правового впливу та через пропущення відповідних строків виникає 

навантаження не лише на спеціалістів, що може створити ситуацію, за якої 

неповнолітні фігуруватимуть у системі виключно як злочинці без права та 

можливості ресоціалізації [267, c. 120-121].  
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Поряд з цим, була створена Робоча група з питань розробки нової концепції 

реформування системи правосуддя. Нею були проаналізовані міжнародні 

документи, норми національного законодавства, практика роботи вітчизняних 

суддів, що дозволило сформулювати рекомендації, з одного боку, для суддів щодо 

організаційних та адміністративних питань, та, з іншого  для законодавчих 

органів з метою реального втілення у життя норм міжнародного та вітчизняного 

права з метою виконання зобов’язань у сфері захисту прав та законних інтересів 

дитини. 

Одним із головних питань в Угорщині стало професійне навчання осіб як 

вимога, передбачена більшістю міжнародних документів. Адже варто врахувати 

той фактор, що призначення на посаду ювенального судді до цього не вимагало 

наявності спеціальних знань у цій сфері, і навчання до цього часу здійснювалося 

на добровільній та необов’язковій основі. Також угорський досвід свідчить про те, 

що у суддів було відсутнє відновне правосуддя. Як висновок, можна стверджувати 

про низьку роль медіації, невиправдане використання санкцій у вигляді 

позбавлення волі, та, загалом, потребу в наявності психологічних та інших 

суміжних знань під час здійснення роботи з неповнолітніми [247]. 

Таким чином, Робочою групою на основі опитування працівників системи 

ювенальної юстиції був розроблений документ щодо потреби у структурно 

відокремленому суді. Також була сформульована концепція, яка передбачала 

необхідність створення окремого законодавчого акта (Ювенального кодексу), який 

би закріплював особливості здійснення окремих етапів провадження з 

урахуванням вікової диференціації, а також забезпечив професійний підхід до 

професійної підготовки осіб на посади ювенальних суддів з метою захисту прав 

дітей. 

У 2013 році Національна Рада суддів Угорщини створила комітет з питань 

навчання суддів та підвищення їх кваліфікації, що зумовило численні 

інфраструктурні перетворення в системі судочинства. У 2014 році були розроблені 
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численні програми із захисту дітей, що передбачали, зокрема, необхідність 

створення спеціальних кімнат для здійснення допиту дітей [259, c.1-2]. 

Щодо професійної підготовки суддів, то навчання проводилось у 

Будапештському університеті ЕЛТЕ на факультеті психології та педагогіки під 

назвою «Закриті двері – відкриті душі». Зразковою була програма навчання, яка 

передбачала підвищення комунікативних навичок, та методів вирішення 

конфліктів, навчання щодо єдності застосування законодавства суддями [99, c.95-

98]. 

Під час навчання також здійснювалась перевірка психологічних 

особливостей кандидатів на посади ювенальних суддів, а саме рівень їх соціальної 

адаптації, толерантність, навички емпатії  та інша необхідна компетентність. 

Однак таке навчання проводилось за бажанням працівників, що значит те, що воно 

не застосовувалось щодо усіх претендентів на посади. Основною причиною такої 

ситуації науковці називають передусім платність програм. 

Також була створена програма щодо навчання прокурорів, поліцейських та 

суддів за ініціативою Міністерства внутрішніх справ та в рамках співпраці із 

Комітетом ЮНЕСКО в Угорщині. Таким чином 60, а потім ще 20 осіб отримали 

можливість навчання із залученням професіоналів у галузях права, педагогіки та 

психології. 

Аналізуючи робочий план вищезазначених курсів, можна виокремити такі їх 

ключові положення: 

- необхідність проведення допиту однією і тією ж особою; 

- потреба в спеціальних дитячих кімнатах допиту; 

- за необхідності здійснення підбору осіб за статевими ознаками; 

- формальний виклик має здійснюватися та відображатись в офіційному 

документі на мові, яка відповідає віку дитини, та буде зрозуміла нею 

самостійно. 
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На сьогодні ювенальна юстиція в Угорщині стала цілісною правовою, 

процесуальною та інституційною системою [259, c.2-3].
 
Відтак, у п’яти районних 

судах були створені спеціальні інфраструктурні умови для ювенальних судів. 

Зауважимо, що організаційна основа ювенальної юстиції була регламентована і 

більш «ранніми» правовими актами. 

Декларація про доцільність використання відновного підходу щодо 

злочинності неповнолітніх, яка була прийнята в результаті міжнародної 

конференції у 1997 році в м. Леувен передбачає «використання нових моделей 

роботи та постійного розвитку нових засобів впливу щодо неповнолітніх, що 

зумовлює створення відповідної інфраструктури ювенальної юстиції» (ст.8.) [250]. 

Європейською мережею органів, відповідальних за підготовку суддівських 

кадрів (EJTN), від 10 червня 2016 року було прийнято дев’ять фундаментальних 

принципів щодо навчання суддів. Так, у п.1. зазначено, що навчання суддів 

повинно бути мультидисциплінарним та наповненим практичним змістом [254]. 

Таким чином, зазначені принципи безпосередньо пов’язують навчання суддів із 

поняттям «мультидисциплінарність», яке вже попередньо згадувалось у даній 

дисертаційній роботі. 

О.В. Марковічєва зауважує, що мультидисциплінарність в ювенальній 

юстиції створює певні інтерфейси  це свого роду інтелектуальні мости, які 

надають можливість робити прозорими межі між різними науками. Власне, такий 

підхід надає нам можливість здійснювати багатогранний та комплексний розгляд 

об’єкта дослідження [115, с.72]. 

Так, науковеці В.Н. Ткачев та Є.Л. Воронова в мультидисциплінарності 

вбачають умову успіху через створення нової онтології та методів роботи [203]. У 

свою чергу, І. С. Черницький, І.А. Сліпухіна та Н.І. Поліхун вказують на те, що 

мультидисциплінарний підхід створює можливість роздивитись певну проблему із 

різних сторін, що дозволяє запобігти «одновимірності» її оцінки [220]. 
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На нашу думку, враховуючи здійснене нами дослідження про концепції 

становлення та розвитку ювенальної юстиції в рамках підрозділу 1.1., 

мультидисциплінарність  полягатиме у використанні знань декількох дисциплін, 

кожна з яких надає своє власне розуміння та має особливий підхід, що є 

необхідним для вирішення поставлених завдань з метою досягнення спільної мети 

через інтеграцію методів роботи з неповнолітніми. 

Дійсно, з одного боку, мультидисциплінарність у ювенальній юстиції 

видається настільки природною, що не існує потреби пояснювати доцільність її 

застосування. З іншого боку, мультидисциплінарний підхід ще не став 

загальновизнаним у вітчизняній юридичній науці та практиці. 

Так, за результатами опитуваня науковців, працівників служб захисту прав 

дітей, представників опіки та піклування, а також юристів практиків загалом  

86 % респондентів позитивно сприйняли можливість закондавчого закріплення 

обов’язковості принципу мультидисциплінарності під час здійснення судочинства 

у справах щодо неповнолітніх (Додотак 1, таблиця 1.3). 

Цікавою є реалізація принципу мультидисциплінарності в Італії. Так, 

ювенальний суд цієї держави представлений судовими засідателями із числа 

психологів, кримінологів, соціальних працівників, психіатрів, які переобираються 

кожні три роки [14, с.62].  

У цьому аспекті І.В. Предеїна у своєму дисертаційному дослідженні слушно 

підкреслює, що на сьогодні правосуддя у справах неповнолітніх в аспекті форми 

його організації у різних державах може відрізнятися, однак, при цьому, все-таки, 

має дві спільні ознаки: по-перше  воно створено виключно для розгляду справ 

неповнолітніх; по-друге  працівники такого суду повинні мати спеціальні знання 

та професійну підготовку [161, с.123]. 

Д. Коргі та Д. Тессарі звертають увагу на те, що в аспекті планування та 

конструювання майбутнього неповнолітніх, ключову позицію займає розроблення 

спеціальної методології в роботі з ними. Остання, у свою чергу, залежатиме від 
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належного рівня кваліфікації ювенальних суддів [84, c.124]. До прикладу, у 

Ювенальному кодексі Грузії нормативно визначена необхідність спеціальної 

підготовки суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, медіаторів тощо, шляхом 

проходження спеціального навчання в галузі ювенальної юстиції [207, с.103-104]. 

Слід зауважити, що у таких скандинавських країнах як Данія, Швеція, 

Фінляндія та Норвегія відсутній спеціалізований суд у справах неповнолітніх, 

адже ключову роль відіграють позасудові органи, зокрема громадські організації. 

Дану позицію вони пояснюють позитивним результатом участі місцевих громад в 

попередженні злочинності [31, с.84]. 

На нашу думку, така модель, по-перше, оминає питання, хто ж має 

здійснювати правосуддя, по-друге  участь місцевих громад дійсно вбачаємо 

позитивним напрямком у розвитку ювенальної юстиції на регіональних рівнях, але 

при цьому не виключною та не ключовою. 

Водночас, законодавство Австралії, Бельгії, Чилі, Колумбії, Фінляндії, Гани, 

Нідерландів, Філіппін, Уганди дозволяє застосовувати програми відновного 

правосуддя; Австрії, Чеської Республіки, Данії, Німеччини, Норвегії, Португалії, 

Словенії  вимагає врахування можливостей відновного правосуддя; а в Новій 

Зеландії  відновне правосуддя є обов’язковим етапом [31, с.84]. 

На сьогодні прикладом відновних програм для молоді є «Порто Алегре»  

система ювенального правосуддя для неповнолітніх у Бразилії, яка передбачає 

проведення конференцій для молодих правопорушників. В Англії та Вельсі  це 

Комісії для неповнолітніх правопорушників, у які направляються неповнолітні, які 

опинились у суді вперше за скоєння нетяжких злочинів. Такі комісії складаються 

із спеціально підготовленого представника з громади та фахівця ювенального 

профілю [158, c.26-27]. 

Таким чином, зарубіжний досвід демонструє численні можливості 

ювенальної юстиції. Міжнародне-правове регулювання створює простір для того, 

щоб в кожному окремому випадку обрати найкращий варіант вирішення справи із 



148 

 

 

застосуванням принципу індивідуалізації, виховання, ресоціалізації, спеціальної 

превенції, використання методів мультидисциплінарної кооперації тощо. 

 

 

 

 

3.2. Перспективи впровадження ювенальної юстиції в Україні  

 

Модернізація судової системи України, зокрема у сфері організаційно-

правового забезпечення ювенальної юстиції вимагає належного наукового 

осмислення та вироблення вітчизняної концепції законодавчого регулювання. 

Одним із пріоритетних напрямків є приведення національного законодавства у 

відповідність із міжнародно-правовими нормами. 

Так, М.А. Погорецький та О.Г. Яновська вказують, що верховенство права, 

законів, а також пріоритет забезпечення реального захисту прав і свобод людини і 

громадянина повинні стати ключовим при проведенні судово-правової реформи 

[153, с.169-170]. У свою чергу, Г.Л. Грігорова відзначає, що динамічний розвиток 

міжнародного законодавства, що регулює місце дитини у суспільстві, потребує 

подальшої теоретико-правової конкретизації на вітчизняному правовому полі [43, 

с.118-119]. 

Надалі, А.М. Бірюкова наголошує на тому, що економічна глобалізація в 

Світі зумовила потребу проведення уніфікації кваліфікаційних вимог юристів-

професіоналів. Зокрема, на думку вченої такий підхід повинен спонукати 

національні правові системи гармонізувати вітчизняне законодавствр до 

виражених тенденцій розвитку в країнах ЄС [21, c.295].  

Варто зазначити, що при вирішенні справ щодо неповнолітніх часто постає 

питання про необхідність здійснення суддею вибору між нормою закону та 

моралі. Це свідчить про те, що широкі можливості ювенальної юстиції будуть 
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дієвими лише в тому випадку, коли її сучасні організаційні та правові основи 

отримають належну легітимізацію. 

Зокрема, загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» передбачено 

необхідність удосконалення національного законодавства у сфері захисту прав 

дітей; створення ефективної системи ресоціалізації неповнолітніх [170]. 

Аналізуючи чинне законодавство у сфері регулювання правовідносин із 

неповнолітніми, варто констатувати той факт, що вітчизняна нормативна база 

хоча й робить кроки в напрямку приведення норм до європейських стандартів, 

однак не повною мірою адаптована до вимог сьогодення. 

Науковець М.В. Оніщук справедливо зазначає, що Україна досі не створила 

систему ювенального захисту. Науковець не заперечує, що окремі акти у цій сфері 

були прийняті, але вони так і не заклали належних підвалин для становлення 

національної моделі ювенальної юстиції [144]. Є.С. Демчіхіна у цьому аспекті 

влучно підкреслює, що увага зосереджена загалом на «реанімації» старих 

інститутів, а не створенні нових [48, с.176]. 

Станом на 2019 рік уже підготовлений законопроект «Про правосуддя, 

дружнє до дітей» і Міністерством юстиції ініційовано створення Міжвідомчої 

координаційної ради, яка повинна займатись питаннями реформування прав 

неповнолітніх [199]. Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо 

неповнолітніх діє на підставі наказу Кабінету Міністрів України №357 від 2017 

року в якості тимчасового органу [178]. 

Також реалізований ряд ініціатив із боку Міністерства юстиції України, 

відомих під назвою «#ЧужихДітейНеБуває», що передбачили вдосконалення та 

узгодження між собою ряду законів із метою стимуляції виплати аліментів, 

зокрема: запровадження автоматизованого арешту коштів боржника за 

виконавчим провадженням про стягнення аліментів; право того з батьків, з ким за 

рішенням суду проживає дитина з інвалідністю чи тяжко хвора, самостійно 
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вирішувати питання тимчасового виїзду за межі України з метою лікування, 

навчання, відпочику; нарахування штрафів за наявності заборгованості зі сплати 

аліментів; можливість одержавння податкової знижки на здобуття освіти тощо 

[226]. Так, в рамках цього проекту 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» [165]. 

На нашу думку, такий крок є позитивним в напрямку організаційно-

правового забезпечення ювенальної юстиції в Україні. Однак при цьому ми 

розділяємо думку О.З. 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 [212, с.110, 112-

114]. 

Відтак, ми вбачаємо доцільним поряд із Міжвідомчою координаційною 

радою в силу потреби встановлення ювенального суду як центрального елементу 

ювенальної юстиції, також створити Науково-консультативну раду з питань 

ювенальної юстиції при Верховному Суді України з метою забезпечення детальної 

оцінки рівня професійності роботи ювенальних суддів. 

У Листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та 

кримінальних справ «Про практику здійснення судами кримінального 

провадження щодо неповнолітніх» від 16 січня 2017 року зазначено, що під час 

здійснення вітчизняними судами провадження щодо неповнолітніх, вони повинні 

забезпечувати неухильне та точне застосування Пекінських правил [175]. 

Якщо аналізувати вітчизняний досвід, то про необхідність застосування 

принципу мультидисциплінарності під час вирішення справ щодо неповнолітніх 

прямо не вказується, хоча сам термін зустрічається. Зокрема, у Наказі 

Мінсоцполітики «Про затвердження Державного стандарту денного нагляду» від 
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2013 р., «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації» від 

2015р, «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги 

профілактики» від 2015 р., «Про затвердження Державного стандарту соціальної 

послуги представництва інтересів» від 2015 р., «Про затвердження Державного 

стандарту паліативного догляду» від 2016 р., «Про затвердження Державного 

стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до 

самообслуговування чи не набули такої здатності» від 2016 р., «Про затвердження 

Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах» від 2016 р., «Про затвердження Державного 

стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб 

з інвалідністю» від 2017 р., «Про затвердження Державного стандарту соціальної 

реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами» від 2018 р. [200]. 

Загалом дані акти надають можливість визначити поняття 

«мультидисциплінарної команди» як такої, до складу якої входять соціальний 

працівник, медичний працівник, психолог, юрисконсульт для вирішення питань 

певної соціальної групи. Однак, на жаль, про доцільність використання такого 

підходу у справах щодо неповнолітніх в жодному із підзаконних актів прямо не 

зазначається. 

Відтак, однією із ключових проблем на сьогодні залишається відсутність 

законодавчого закріплення необхідності застосування принципу 

мультидисциплінарності під час здійснення судових проваджень щодо дітей. Така 

ситуація створює складнощі інтеграції зазначеного підходу розгляду справ у 

ювенальну юстицію. 

На наше переконання, становлення ювенальної юстиції в Україні, у першу 

чергу, 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. Генерування знань такого типу матиме стратегічне значення, 
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адже дозволить уникнути прийняття норм сугубо декларативного характеру у 

сфері ювенальної юстиції. 

На думку С.В. Албула, створення ювенальної юстиції не можливе без 

поширення наукових досліджень, у зв’язку з цим, науковці повинні зосередити 

свій творчий потенціал на дослідженні концепцій встановлення режиму правового 

захисту дітей [3, с.264]. 

При цьому ефективність законодавчого регулювання полягатиме, з одного 

боку, в його можливості вирішувати сьогоденні соціальні конфлікти, а з іншого  

повинно слугувати підґрунтям майбутнього розвитку суспільних відносин та 

формування ціннісних орієнтацій. 

Науковець А.О. Донець проблему сучасного українського суспільства 

вбачає в неоднозначності державної ювенальної політики [51, с.70]. Такої позиції 

дотримуються і Ю.В. Шевченко та І.В. Ревина, які зазначають, що реформування 

ювенальної юстиції повинно розпочинатись із закладення державної політики, 

основною метою якої повинна стати орієнтація на сімейні цінності. Так, держава 

повинна виходити з того, що сім’я для неповнолітнього є найприроднішим 

середовищем для життя [225, с.198]. 

Так, дослідниця О.В. Зубрицька наголошує на тому, що створенню дієвої 

системи ювенальної юстиції сприятиме розробка загальнонаціональних програм 

розвитку з питань збереження сімейних цінностей та забезпечення прав дітей [62, 

с.91].  

Безпосередньо в рамках формування державної ювенальної політики 

Н.М. Крестовська пропонує поняття «ювенально-правової культури» як відмінної 

від загальної правової культури за галузевою особливістю та ціннісними 

орієнтаціями. На думку вченої, популяризація ювенальної правової культури 

повинна відбуватись на правовому рівні шляхом визнання дітей самостійними 

суб’єктами права, а також за допомогою наявності окремого та цілісного 

законодавства ювенального профілю [88, с.129-131]. Ми розділяємо таку позицію, 
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більше того, вважаємо, що формування вітчизняної ювенальної правової культури 

є питанням стратегічного значення. 

А.В. Обод, аналізуючи ювенальну політику Україні, констатує її 

перебування на стадії зародження. Таким чином, завдання вітчизняного 

законодавця полягатиме в систематизації наукових досліджень, міжнародних 

вимог та легітимізації ціннісних орієнтацій суспільства у відносинах з дітьми [140, 

c.157]. 

Стаття 51 Конституції України закріплює державний захист дитинства. 

Також із часів ратифікації Конвенції ООН про права людини з метою її 

забезпечення прийнято більш ніж 100 нормативно-правових актів, які стосуються 

сфери захисту прав дитини. Нагадаємо, що не всі міжнародні стандарти 

ратифіковані Україні, а серед тих, що імплементовані в національне законодавство 

України, здебільшого такі, що стосуються загальних питань реформування судової 

влади. 

На сьогодні до нормативного контенту ювенального права в Україні можемо 

віднести закони: «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і 

служби у справах дітей і спеціальні установи для дітей», «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про охорону дитинства», 

«Про попередження насильства в сім’ї», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю», Розділ «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» в 

Кримінальному кодексі України, глава «Кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх» в Кримінально-процесуальному кодексі України, Сімейний кодекс 

України та ін. 

Розпочинаючи аналіз вітчизняного законодавства, слід згадати проект, який 

був розроблений при Верховному Суді України в 2004 році про «Формування 

системи ювенальної юстиції в українському судочинстві». 
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Указом Президента України від 10.05.2006 № 361/2006 було затверджено 

«Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейських стандартів». Документ передбачає 

спеціалізацію судів, у тому числі у справах неповнолітніх [168]. 

Згідно зі спільним наказом Міністерства юстиції України та Верховного 

Суду України від 15 листопада 1995 року «Про затвердження Положення про 

судових вихователів» при судах повинен функціонувати інститут судових 

вихователів для здійснення контролю за виконанням рішень щодо неповнолітніх. 

Судовий вихователь повинен брати участь у виконанні судових рішень, 

здійснювати заходи щодо усунення причин й умов, які сприяли вчиненню 

протиправних дій, профілактики правопорушень, проводити роботу щодо 

виховання належної правової культури неповнолітніх, виховувати  неповнолітніх 

[167]. 

Е.Є. Сілантьєва наголошує на тому, що існування судового вихователя в 

системі органів ювенальної юстиції дозволяє уникнути відволікання судді від 

виконання своїх обов’язків, тим самим забезпечуючи об’єктивний та 

неупереджений розгляд справи зі створенням умов для виправлення та 

ресоціалізації неповнолітніх [194, с.15]. 

Заслуговує на увагу і створення Законом України «Про Національну 

поліцію» підрозділів ювенальної поліції, які здійснюють превентивну діяльність 

щодо неповнолітніх. У цьому контексті науковець І.М. Королюк вказує на 

проблему відсутності законодавчого механізму взаємодії ювенальної поліції із 

соціальними службами [85]. 

Загалом, сьогодні вітчизняна модель ювенальної юстиції формується 

передусім як елемент кримінального судочинства. Наприклад, глава 38 

Кримінально-процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. носить назву 

«Кримінальне провадження щодо неповнолітніх» та містить в собі норми, які 
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відповідають міжнародно-правовим стандартам кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх. 

Зокрема, Д.Б. Сергєєва та О.С. Старенький вбачають концептуальні зміни в 

Кримінально-процесуальному кодексі в порівнянні із Криміанльно-процесуальним 

кодексом від 1960 року, серед яких такі як: закріплення часових меж допиту 

неповнолітніх; розширення особливостей участі законних представників, 

педагога, психолога, лікаря; деталізація переліку обставин, що підлягають 

доказуванню [191, с.81-82]. 

Також ст. 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» була 

доповнена нормою, яка передбачила спеціалізацію суддів при місцевих та 

апеляційних судах, із регламентацією вимог до таких суддів та процедури їх 

обрання [177]. 

За результатами проведеного анкетування на питання  чи можливо 

констатувати в Україні організаційну обмеженість ювенальної юстиції та її 

невідповідність міжнародним стандартам  «так» відповіли 83% науковців у сфері 

права, 73 % – з загальної кількості опитаних працівників служби захисту прав 

дітей, 72%  з представників органів опіки та піклування, а також 93 % юристів 

практиків (Додаток А, таблиця 1.2). Зазначене свідчить, що процес правової 

реглументації ювенальної юстиції в Україні не достатній. Завершеність можлива 

лише у разі наповнення її сутнісним змістом, з відповідним організаційно 

правовим забезпеченням відповідно до норм документів міжнародно-правового 

значення. 

Якщо аналізувати розвиток ювенальної юстиції в рамках кримінально-

процесуального законодавства, то можемо говорити про його організаційну 

обмеженість та процесуальну невідповідність міжнародним стандартам, зокрема: 

- вимога до спеціалізації суддів носить декларативний характер, відсутня 

чітка регламентація процедури набуття спеціальних знань; 
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- відсутність регламентації 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 залежно 

від вікової диференціації; 

- низька інфраструктурна забезпеченість, тобто відсутність окремих 

структурних елементів ювенального профілю, або ж нерегламентованість їх 

процесуальної співпраці; 

- перевага карального методу над виправним щодо неповнолітніх; 

- низький рівень інформаційного забезпечення суддів, зокрема що стосується 

індивідуального досьє про неповнолітнього; 

- загалом процедурні моменти досі не відповідають міжнародним нормам та 

стандартам. 

Указом Президента України № 597/2011 від 24.05.2011 «Про Концепцію 

розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх» було запропоновано 

створення при місцевих та апеляційних судах спеціалізації суддів із розгляду 

кримінальних справ щодо неповнолітніх [169]. 

Принципи та стандарти, які були схвалені робочою групою з питань 

впровадження системи кримінальної юстиції в Україні, слід вважати свого роду 

методологічними рекомендаціями. Так, ефективність ювенальної юстиції в рамках 

кримінального права полягатиме в автономності у системі правосуддя, орієнтації 

на права дитини, зосередженості на превентивній діяльності, максимальній 

акцентуації на альтернативні заходи правового впливу, зосередженості на 

залучення як громадськості, так і безпосередньо сім’ї [239, с.13-14]. 

Згідно з даної концепцією передбачається введення в районних судах посади 

слідчого у справах неповнолітніх та спеціального судді у справах неповнолітніх. 

До них передбачені особливі вимоги – професіоналізм, моральні якості, 
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педагогічний та юридичний досвід, загальний стаж не менше 10 років. Однак 

ключовим залишається визначення їх повноважень [152, с.64]. 

Відтак, у більшості судів України сьогодні вже запроваджено спеціалізацію 

з розгляду справ щодо неповнолітніх. Зокрема, суддів орієнтують на вивчення не 

лише правових питань, але й психології та педагогіки, які мають особливе 

значення для роботи з неповнолітніми. Основними вимогами до кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх визначено її спроможність забезпечити законність, 

обґрунтованість та ефективність прийнятих рішень. При цьому пріоритетним 

орієнтиром повинна стати соціальна підтримка дітей та їх перевиховання шляхом: 

- удосконалення превентивної та профілактичної роботи із дітьми; 

- забезпечення прав дітей при проведенні допиту, досудового слідства 

враховуючи вікові, соціально-психологічні та психофізіологічні особливості 

дітей; 

- розвиток програм відновного правосуддя щодо  неповнолітніх, які скоїли 

правопорушення; 

- створення ефективної системи реабілітації дітей з метою їх перевиховання 

та ресоціалізації [169]. 

В.В. Шендрик та Ю.І. Лаптій вказують на те, ще регіональні ініціативи у 

вигляді проведення пілотних проектів надають змогу краще розуміти те, що 

працюватиме в Україні [228, с.118-119]. І справді, вивчення експериментальних 

платформ, що здійснюють впровадження елементів ювенальної юстиції, також 

демонструє свою ефективність. 

Зокрема, Ю.Д. Притика також вказує на позитивну рису пілотних проектів, 

але зауважує про велику роль міжнардних організацій через існування потреби 

фінансування тих чи інших заходів [164, с.15]. 

Позитивною є практика створення «зелених кімнат» для дітей віком від 4 до 

14 років, які стали жертвами злочинів проти статевої свободи та недоторканості, 

інших злочинів насильницького характеру [186, с.187]. 
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Ю.М. Гончаренко досліджує діяльність «зелених кімнат» створених ще у 

2012 році та вказує на те, що вони мінімізують та не допускають повторну 

травматизацію психіки неповнолітнього [40, с.206]. 

У рамках проведення пілотного проекту в Івано-Франківську (з 2011 р.) був 

розроблений план дій , який виокремив такі цілі: 

- навчання суддів, соціальних працівників, представників правоохоронних 

органів і виправних установ застосуванню ювенальних технологій; 

- розвиток співпраці та системи обміну інформацією між соціальними 

службами, правоохоронними органами, прокуратурою, виправними 

установами та судом [228, с.119-120]. 

У процесі короткого аналізу вітчизняного законодавства зрозумілим стає, 

що в Україні вже існують деякі правові й організаційні основи ювенальної 

юстиції, при цьому варто констатувати, що проаналізовані акти регулюють 

питання у сфері ювенальної юстиції лише частково, а також залишають питання 

судового контролю поза увагою. 

Зокрема, на думку В.О. Пелішенко, створюється ілюзія того, що нібито 

питання правового захисту дітей певним чином вирішується, але насправді 

правовий контроль залишається недієвим [147, с.126].  

При цьому незавершеність національного законодавства у сфері ювенальної 

юстиції є свого роду не що інше, як результат політичного менеджменту. 

Зауважимо, що на думку С.В. Прилуцького, політична доцільність в аспекті 

реформування судової влади, на жаль, у більшості випадків стає пріоритетною у 

порівнянні із питаннями фінансового та організаційного характеру [163, с.273-274, 

64]. 

Відтак, однією із причин недосконалості законодавства слід визначити 

невирішеність питання про політичну доцільність. Це свідчить про те, що 

найкращим активатором законодавчих змін у сфері розроблення основ про дитячу 
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та молодіжну політику може бути той політичний менеджмент, який буде 

орієнтуватись на європейські цінності в сфері захисту прав дитини. 

Таким чином, процес організаційно-правового забезпечення ювенальної 

юстиції в Україні вимагає комплексного та поетапного підходу: починаючи від 

формування ювенальної правової культури та вдосконалення вже існуючих 

моделей, завершуючи органічним включенням нових інститутів та принципів 

ювенального характеру. Так, за результатами опитування (Додаток А, таблиця 

1.1.), загалом 84% опитаних громадян висловлюються про неадаптованість 

вітчизняної нормативної бази у сфері захисту прав дітей в Україні до вимог 

сьогодення. Якщо розглядати по кожній виокремленій категорії громадян, то 

серед науковців  85%, серед працівників служб захисту прав дітей  80%, серед 

представників органів опіки та піклування  82%, серед юристів-практиків   88%. 

Л.М. Карнозова при формуванні законодавства про організаційні та правові 

основи ювенальної юстиції пропонує використовувати методи «дорощування». На 

її думку, в першу чергу необхідною видається систематизація існуючої 

законодавчої бази та її інтерпретація, а в разі необхідності – уточнення та 

формування принципів та понять. Фактично дослідниця висуває ідею про потребу 

проведення кодифікації в сфері законодавчого регулювання ювенальної юстиції 

[69, с.169].  

Це значить, що мова йде не про прийняття окремих законів, але й про 

необхідність проведення законодавчої роботи, яка дозволятиме втілення цілісної 

концепції ювенальної юстиції. Відтак, ми розділяємо ідею стосовно проведення 

кодифікації норм, які регулюватимуть відносини в сфері ювенальної юстиції, адже 

це дозволятиме вирішення задач стратегічного характеру. 

При цьому, якщо безпосередньо говорити про поетапне реформування, то як 

стверджує І.М. Михайлова, така послідовність надасть змогу виявити помилки та 

недоліки в процесі роботи на проміжних етапах впровадження інновацій, що в 
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кінцевому результаті сприятиме стабільності правозастосовної практики через 

досягнення узгодженості між метою та можливостями [125, с.166]. 

Американською дослідницею Кімберлі Ларсон (Kimberly Larson) була 

розроблена схема поетапного становлення ювенальної юстиції. На її думку, 

процес легітимізації організаційно-правових основ ювенальної юстиції повинен 

включати п’ять етапів: 

1) Ініціатива та зовнішні пропозиції щодо формування основ ювенальної 

юстиції, які включають в себе думки та концепції, запропоновані юристами, 

дослідниками, працівниками ювенального профілю та ін.; 

2) Висловлення індивідуальних пропозицій з боку суддів, прокурорів, 

адвокатів, враховуючи їх досвід роботи; 

3) Надання пропозицій працівниками системи ювенальної юстиції (наприклад, 

судів у справах неповнолітніх, судових вихователів, прокурорів); 

4) Адаптація до рекомендацій міжнародних організацій (у цьому аспекті варто 

нагадати Національний план дій щодо реалізацій Конвенції ООН про права 

дитини на період до 2021 року); 

5) Популяризація інформації шляхом розгляду на конференціях та круглих 

столах [263, c.4]. 

Концепцію, розроблену Кімберлі Ларсон вважаємо вдалою методологічною 

основою при побудові вітчизняної моделі ювенальної юстиції. Зокрема 

зауважимо, що значимість концепцій, сформульованих дослідниками із різних 

сфер науки була детально проаналізована в межах підрозділу 1.1. При цьому, 

отримавши загальний орієнтир, необхідною є його подальша деталізація. 

Дослідницею Н. Ортинською, у свою чергу, запропонована така схема 

впровадження ювенальної юстиції в Україні: 

- прийняття законодавчих актів, які складатимуть фундамент ювенальної 

юстиції; 

- на основі актів створити необхідні органи державної влади; 
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- забезпечити підготовку кадрів на всіх ланках системи; 

- передбачити бюджетне фінансування  [145, с.120]. 

Однією із форм навчання вчена пропонує стажування за кордоном [145, 

с.120]. 

Вчена Е.Є. Сілантьєва конкретизує положення, які необхідно реформувати в 

аспекті забезпечення дієвості та ефективності системи судової влади у сфері 

захисту прав і свобод дітей, серед яких: 

- повне та часткове обмеження гласності; 

- використання принципу неформальності; 

- залучення до розгляду справи служб пробацій та соціальних служб у 

справах дітей; 

- наявність у судді команди, яка допомагає йому у підготовці та розгляді 

справи, контролює виконання рішень суду, наглядає за реабілітацією 

неповнолітнього; 

- обов’язкове формування досьє про особу неповнолітнього; 

- розширення повноважень суду, що не пов’язане із призначенням покарання 

[193]. 

Дещо схожі елементи реформування називає А.Б. Бімбєтов: 

- законодавче закріплення диспозитивних норм, які регулюватимуть основи 

діяльності органів ювенальної юстиції, а також ювенальних судів як 

спеціалізованих судів в системі судової влади; 

- перелік конкретних процедур, які можливо застосовувати до 

неповнолітнього починаючи від моменту затримання, завершуючи 

моментом утримання в місцях позбавлення волі; 

- визначення закладів для лікування неповнолітніх та для виконання окремих 

видів санкцій [17, с.81]. 

Система правосуддя щодо неповнолітніх повинна базуватись на соціальній 

діагностиці – вивченні їх особистості, умов життя та ін. При цьому варто 
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зосередити увагу на альтернативних методах вирішення спорів, визначивши 

основною метою досягнення таких цілей: відмова від формалізованого судового 

розгляду; надання психологічної підтримки та освіти, що сприятиме його 

ресоціалізації [233, с.35]. 

Наведені наукові тези свідчать про те, що на сьогодні перед Україною 

існують численні завдання, які потребують не лише законодавчого закріплення, 

але, у першу чергу, теоретичної розробки.  Зокрема, синтезуючи вищенаведене в 

результаті проведеного дисертаційного дослідження, можемо сформулювати 

власні пропозиції щодо організаційно-правового забезпечення ювенальної юстиції 

в Україні. 

Водночас пропонуємо розглянути концепцію справедливості української 

державності, запропоновану Н.П. Сизою. Дослідниця виокремлює  елементи, які 

необхідно враховувати при втіленні будь-якої концепції у правову дійсність: 

- організаційно-функціональні (засади, що визначають загальні вимоги щодо 

організації судів та їх діяльності); 

- функціональні (засади щодо процесуального порядку правосуддя); 

- спеціальні (наприклад, засади кримінального провадження, що визначають 

процесуальні гарантії прав обвинуваченого) [192, с.195]. 

 Підсумовуючи, організаційно-правове забезпечення ювенальної юстиції в 

Україні вбачаємо в здійсненні заходів: 

1. організаційного характеру: 

- проведення подальшої гармонізації із міжнародним законодавством; 

- визначення основних понять, керівних принципів та завдань; 

- формування самостійного ювенального суду; 

- створення додаткових структурних одиниць як частини цілісної системи 

ювенальної юстиції; 

- законодавче визначення вимог до ювенальних суддів, а також інших 

працівників системи; 
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- інфраструктурне забезпечення (додаткові приміщення, окрема будівля для 

ювенального суду, спеціальні кімнати допиту); 

- постійне бюджетне фінансування; 

2. функціонального напрямку: 

- принцип неформальності; 

- принцип координації діяльності (співпраця із різними структурними 

одиницями на засадах мультидисциплінарності); 

- постійне навчання, підвищення кваліфікації, стажування; 

3. спеціального змісту: 

- використання ювенальних технологій, зокрема ресоціалізації та виховання; 

- формування «Банку знань»; 

- вимоги до «досьє про особу неповнолітнього» та умови роботи з ним; 

- популяризація інформації про ювенальну юстицію; 

- активізація використання пілотних проектів. 

Деталізуючи питання організаційно-правового аспекту, О.В. Кананіна 

виділяє таку потенційну проблему як «залежність від ресурсів» [66, с.182]. У 

даному випадку слід розуміти, що при адаптації схем зарубіжних моделей 

ювенальної юстиції до вітчизняного законодавства, ключовим питанням стає 

необхідність регламентації структурних елементів ювенальної юстиції.  

С. Ф. Константінов стверджує, що подолання негативних тенденцій у сфері 

захисту прав дітей можливе внаслідок об’єднання зусиль різних державних 

органів та структур, в тому числі громадських організацій як «єдиного вектору 

цілісної ювенальної юстиції» [82, с.182]. 

А.В. Волков вказує на те, що відомча роз’єднаність слугує одним із чинників 

допущення можливих помилок, здійснення «травматичних» для неповнолітнього 

процедур, відтак потребує організаційного та функціонального врегулювання [35, 

с.20]. 
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У свою чергу, І.В. Дробінова вказує на те,  що справжня ювенальна юстиція 

в Україні можлива, коли буде створена її центральна ланка  ювенальний суд, 

попри те,, що сьогодні створено певну кількість елементів ювенальної юстиції  

служби у справах дітей, підрозділи кримінальної поліції у справах дітей, виховні 

установи Державної пенітенціарної служби, соціально-реабілітаційні центри, 

центри соціально-психологічної допомоги дітям [52, с.593]. 

Д.С. Яковлєва зауважує, що в сучасному світі для становлення системи 

ювенальної юстиції для початку достатнім буде створення самостійного 

ювенального суду та максимальна орієнтація на вдосконалення і розширення тих 

засад діяльності ювенального суду, які вже використовуються в практиці судів 

загальної юрисдикції [241, с.276]. 

В.Г. Румянцева та Д.С. Лєбєдєва справедливо зазначають, що в часи 

наявності соціально незахищених неповнолітніх, маргіналів та девіантних груп, 

необхідним є формування цілісної організаційно відокремленої системи 

ювенальної юстиції, де центральне місце, без сумніву, повинен зайняти 

ювенальний суд [185, с.72-73]. Центральне місце за ювенальним судом визначає і 

В.О. Шморгун [231, с.107]. 

Особливу роль ювенального суду в системі ювенальної юстиції 

Б.К. Шнарбаев пояснює гарантування ним соціально насиченого та 

індивідуалізованого провадження [232, с.65]. Водночас ми не зовсім 

погоджуємось із позицією вченого, адже все-таки принцип соціальної терапії та 

індивідуалізованого підходу обов’язковий для всіх учасників процесу. Без 

сумнівів, ювенальний суд займає ключове значення в силу прийняття остаточного 

рішення щодо неповнолітнього, забезпечує здійснення охоронної та виховної 

функції, а завдяки його співпраці з органами опіки та піклування, педагогами, 

соціальними робітниками він розширює межі класичного розуміння правосуддя. 

Якщо говорити про напрями реалізації державної політики в ювенальній 

сфері, то Ю.В Борісова та Н.Н. Литвинова плідну взаємодію органів влади та 
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громадськості називають важливим чинником, що дозволить вирішити різного 

роду проблеми [23]. 

Відтак, ми підтримуємо позицію щодо доцільності застосування принципу 

соціальної насиченості правосуддя, що зумовлює необхідність залучення у процес 

співпраці із неповнолітнім цілий ряд суб’єктів, серед яких: психологи, педагоги, 

законні представники, працівники соціальних служб тощо [160, с.61]. 

При цьому варто розуміти, що окрім ювенального суду та соціальних 

працівників, система ювенальної юстиції вимагає участі і ювенальних прокурорів, 

ювенальних адвокатів, медіаторів, працівників органів пробації [89, c.46]. 

Залучення громадськості сприятиме реалізації виховного та 

ресоціалізуючого потенціалу ювенальної юстиції. На сьогодні в Україні до таких 

організацій можна віднести: організації щодо профілактики ВІЛ/СНІД, 

реабілітації наркоманів; Всеукраїнську фундацію «Захист прав дитини», яка 

співпрацює з Міністерством юстиції України та Верховним Судом України тощо 

[89, с.118]. 

В.І. Крусс та Н.І. Юренко, враховуючи досвід США, Англії, Франції  та 

Німеччини вказує на необхідність забезпечення взаємодії суду із спеціалізованими 

неюридичними закладами та службами ювенального профілю з метою виконання 

медико-психологічних та соціально-психологічних заходів [91, с.305]. 

У цьому аспекті Ю.М. Гончаренко зазначає, що залучення до співпраці із 

ювенальним судом громадських організацій із метою реалізації менторських 

програм (у тому числі на волонтерській основі) в США дозволило знизити рівень 

злочинності серед неповнолітніх на 30% [40, с.207]. 

Відтак, ми розподіляємо позицію В.В. Шувалова, відповідно до якої 

реструктуризація системи ювенальної юстиції повинна орієнтуватись на 

забезпечення співпраці із релігійними організаціями, тому необхідним є 

визначення і їх ролі, а також функціональних обов'язків у цій системі [234, с.5-6]. 
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При цьому ми би хотіли наголосити на тому, що окрім діяльності державних 

та місцевих органів влади та установ, у рамках ювенальної юстиції також існує 

потреба функціонування громадських організацій. Тому, посилення громадських 

об’єднань може стати системоутворюючим фактором ювенальної юстиції в 

Україні. 

Робота зі злочинністю неповнолітніх не може обмежуватись лише 

кримінально-карною системою, необхідним є і залучення органів опіки та 

піклування, виховання, громадських організацій. У цьому аспекті варто 

забезпечити постійну взаємодію таких органів із органами правосуддя. 

На наше переконання, ефективне функціонування ювенальної юстиції 

полягатиме в застосуванні комплексного підходу до роботи із поведінкою 

неповнолітніх. Це означає, що як поява нових структурних елементів ювенальної 

юстиції, так і загалом питання їх дієвості, вимагатиме законодавчого регулювання 

основ про їхню співпрацю. Так, спеціалісти різних установ ювенальної юстиції 

попори різне функціональне призначення, всі мають спільну мету  захист прав і 

свобод дітей. 

На значимість співпраці в ході структуризації елементів ювенальної юстиції 

вказує і І.М. Михайлова. На думку вченої, ефективному розподілу повноважень, а 

також узгодженості дій між різними елементами ювенальної юстиції сприятиме 

законодавча регламентація їх координаційних зв’язків [125, с.166]. 

Ю.В. Шевченко та І.В. Ревніна також наголошують на тому, що необхідно 

встановити чітку ієрархію та розмежувати предмети відання [225, с.198]. 

А.О.Коз’явін та В.М. Бєлоусова у цьому аспекті зазначають, що для того, щоб 

досягати визначених цілей ювенальної юстиції, необхідною є розробка механізму 

взаємодії її суб’єктів [79, с.69]. 

У свою чергу, В.В. Шабалова вказує на те, що мета виховання полягає у 

гармонічному та всесторонньому розвитку моральності особистості дитини, а 
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такий погляд на дітей як об’єкта педагогічного процесу вимагає комплексного 

підходу [223, с.143]. 

Відтак, можемо констатувати, що в рамках функціонування ювенальної 

юстиції особливого значення набуває кооперація, адже для встановлення цілісної 

та достовірної картини про особу неповнолітнього необхідним є генерування 

знань суб’єктами із різних сфер діяльності. На сьогодні ключову проблему 

вбачаємо у тому, що міжпредметні зв’язки ювенальної юстиції взагалі не 

відображені у правовому полі, що створює можливі правові колізії та труднощі в 

реалізації. 

Забезпечення кооперації, а також виконання спеціальних завдань 

ювенальної юстиції загалом (індивідуалізація, виховання, навчання та 

ресоціалізація, спеціальна превенція) зумовлює потребу в наявності спеціальних 

знань працівників системи, а також встановлення особливих вимог щодо них. 

Проблематика професійної компетентності суддів детально досліджувалась 

в рамках другого розділу дисертаційного дослідження, однак варто зазначити, що 

на сьогодні в Україні відсутнє таке навчання, яке цілеспрямовано передбачало би 

можливість диференційованої взаємодії з неповнолітніми. На жаль, не існує такої 

системи критеріїв, яка би чітко встановлювала вимоги щодо освіти, кваліфікації та 

професійної практики для осіб, які працюють у системі ювенальної юстиції. 

Наявність професійного досвіду суддів, володіння ними знаннями в сфері 

педагогіки та психології є вимогою, яка, безперечно, повинна  реалізовуватись у 

практичній площині. Наприклад, відповідно до даних Верховного суду України у 

2015 році 36,2% рішень у справах неповнолітніх були змінені або скасовані. 

Пленум наголосив на потребі підтримувати судами зв’язок із громадськими 

організаціями, що може забезпечити примирення сторін [123, с.244]. 

Зауважимо, що А.В. Гуськова одним ключових напрямків організаційно-

правового забезпечення ювенальної юстиції в Україні вбачає законодавче 
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декларування вимоги щодо обов’язкової підготовки висококваліфікованого 

персоналу на всіх рівнях цілісної системи [46, с.44]. 

О.Г. Яновська в недавньому своєму інтерв’ю видавництву «Закон і Бізнес» 

зауважила, що існує необхідність по-новому підходити до підготовки суддів [242]. 

На нашу думку, спеціалісти системи ювенальної юстиції повинні володіти 

необхідними знаннями про психологічні особливості та когнітивні здібності 

неповнолітнього. Так, дитина не завжди здатна зрозуміти офіційні повідомлення, 

які були адресовані їй. Це свідчить про те, що всі фахівці системи ювенальної 

юстиції повинні володіти належною кваліфікацією в області ювенології. 

Зокрема, М.В. Ліфанова так само виділяє потребу дотримання працівниками 

особливих процедурних вимог при встановленні контакту та взаємодії із 

неповнолітніми [110, с.37]. 

Враховуючи зміст понять «професійна компетентність ювенальних суддів», 

окреслимо основні напрямки встановлення кваліфікаційних вимог: 

- чітке законодавче визначення компетентності працівників системи; 

- створення спеціального органу, який реалізуватиме процес навчання; 

- створення механізмів координації їх діяльності та співпраці в процесі 

навчання; 

- застосування принципу мультидисциплінарності; 

- стажування та обмін досвідом закордоном; 

- популяризація шляхом участі у круглих столах, конференціях. 

У результаті дослідження була встановлена значимість навчання та 

підвищення кваліфікації осіб, які працюють із неповнолітніми, адже знання 

передбачають порушення міжнародних норм та конституційних прав у сфері 

забезпечення дружнього до дитини правосуддя. Під час навчання з’являється 

можливість вивчення досвіду колег та порівняння практики. 

Важливим завданням на шляху до впровадження ефективної системи 

ювенальної юстиції є забезпечення належного функціонування інформаційного 
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простору. Так, на думку В.А. Раци, досьє про особу неповнолітнього слугувало б 

інформаційним ресурсом для суддів [184, с.112]. У свою чергу, Н.І. Щегель такого 

роду соціально-психологічне дослідження особистості неповнолітнього визначає 

обов’язковою вимогою до системи ювенальної юстиції [235, с.58]. 

Цікавим є формулювання В.М. Кузьміної, яка використання принципу 

індивідуалізації та соціальної насиченості пропонує називати «кейс-

менеджментом». Останній виступає засобом регулювання правовідносин із дітьми 

шляхом послідовного планування, структурованої оцінки ризиків та потреб, та 

визначення особливостей встановлення контакту з неповнолітніми [95, с.61]. 

Зауважимо, що хоча «кейс-менеджмент» містить ті дані, необхідні для досьє 

про особу неповнолітнього, але все-таки, на наше переконання, дане поняття 

характеризує певний процес діяльності у справах щодо неповнолітніх. Ось чому 

варто використувати поняття «досьє», яке включатиме відомості про злочинний 

досвід неповнолітнього, відносини з оточенням, шкідливі звички, характеристику 

з навчальної установи, сімейні обставини, індивідуальні особливості характеру, 

ціннісні орієнтації тощо. 

Безпосередньо питанням інформаційного забезпечення діяльності 

ювенальної прокуратури займався В.В. Одуденко. На його думку, необхідним є 

запровадження Єдиної державної електронної інформаційно-аналітичної бази 

ранньої профілактики та попередження правопорушень неповнолітніх. Така база 

слугуватиме засобом отримання даних про особу неповнолітнього, зокрема, 

відомостей про сирітство, інвалідність, наявність тяжких життєвих обставин, 

питання опіки та піклування, попередні психологічні реабілітації, перебування на 

обліку в інших органах державної влади тощо [141, с.88]. Ми розділяємо таку 

позицію вченого і вбачаємо, що інформаційне забезпечення такого характеру 

сприятиме як ефективності цілісної системи ювенальної юстиції, так і 

полегшуватиме роботу окремих її структурних елементів. 
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При цьому вважаємо необхідним дотримання певних процедурних правил. 

На нашу думку, концепція реформування інформаційної системи судової влади в 

Україні, розроблена О.З. Хотинською-Нор, слугуватиме вдалим методом роботи. 

Дослідницею сформульовані принципи, дотримання яких має бути обов’язковим: 

а) забезпечення достовірності інформації, тобто отримання (надходження) її з 

першоджерел; б) забезпечення об’єктивності інформації, тобто отримання 

(надходження) її з різних джерел; в) забезпечення оперативності інформації, тобто 

інформація повинна бути своєчасно надана та оперативно опрацьована; г)  

забезпечення достатності інформації, тобто формування необхідного масиву 

релевантної інформації, що дозволить прийняти оптимальні рішення [184, с.112]. 

Ключовою задачею при становленні ювенальної юстиції в Україні, яка 

потребує негайного вирішення, також вважаємо створення Єдиного «банку знань» 

(knowledge bank), який був розглянутий у рамках підрозділу 3.1. дисертаційного 

дослідження. 

На нашу думку, належної популяризації повинні отримати пілотні проекти. 

Так, Л.М. Карнозова говорить проведення локальних новацій експериментального 

характеру, які надають можливість «вирощувати» нову практику, новий 

професіоналізм, нові методи роботи, не чекаючи при цьому законодавчих змін [69, 

с.171]. 

Якість організаційного-правового забезпечення ювенальної юстиції в 

Україні безперечно пов’язана з  питанням фінансування. Так, В.О. Пелішенко 

справедливо зауважує, що впровадження системи ювенальної юстиції 

потребуватиме належного технічного оснащення та постійного фінансування [147, 

с.126]. 

На жаль, політика нашої держави належним чином не спрямована на 

фінансування державних програм і планів захисту прав дітей, адже здебільшого, 

матеріальне забезпечення таких заходів здійснюється за «залишковим 
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принципом», а не через визначення фіксованої частки від загального бюджету на 

їх реалізацію [36, с.14]. 

На нашу думку, наявність або ж відсутність такого фінансування 

полягатиме в кореляції між політичною доцільністю та ювенальною правовою 

культурою, про що вже йшлося в рамках цього підрозділу. Так, ювенальна 

правова культура повинна стати частиною ментальності нашої державної 

політики. Застосування такого підходу, безперечно, призведе до активізації 

процесів реформування в ювенальній сфері. 

Науковці дотримуються тієї позиції, що феномен дитинства повинен бути 

переосмислений суспільством не виключно з позицій права, але й моралі та релігії 

[88, с.132]. Цікавим у цьому аспекті є позиція О.В. Мішіної, відповідно до якої 

ювенальному праву притаманні моральні аксіоми, які, в свою чергу, повинні 

нерозривно пов’язуватись із правовими нормами та утворювати цілісну систему 

ювенальної юстиції [126, с.45]. 

Відтак, необхідність формування та розвитку ювенальної юстиції в Україні є 

не лише міжнародно-правовим зобов’язанням, але й перш за все етичною нормою, 

яка свідчитиме про визнання дитини спеціальним суб’єктом правовідносин. При 

цьому сучасний стан правової дійсності дозволяє стверджувати, що Україна має 

власні напрямки організаційно-правового забезпечення ювенальної юстиції, 

розвиток якої потребує постійної динамічної роботи. 

Системний контроль за законопроектною роботою є визначальним 

критерієм забезпечення євроінтеграційних процесів щодо реформування 

національного законодавства [213, с.10]. Важливого значення набуває також 

громадський контроль, оскільки саме громадяни України є «консолідуючими» 

суб’єктами соціально-правової організації владних інститутів. Тому важливо, щоб 

українське суспільство розвивалося в напрямку усвідомлення своєї значимості та 

ролі, активізації участі в процесах суспільного розвитку в аспекті удосконалення 

владних інститутів [214, с.127]. 
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Зауважимо, що саме вік неповнолітнього є тією категорією, яка відповідно 

до чинного законодавства та усталених суспільних цінностей вимагає особливої 

уваги. Відтак, першочерговим інтересом дитини є отримання спеціального 

правовідношення з урахування її становища та потреб. Сфокусоване на дитині 

правосуддя є такою системою, де повага прав дитини та їх ефективна реалізація 

забезпечується на найвищому рівні. 

Отож, реформування системи судової влади Україні в рамках забезпечення 

захисту прав та свобод особи повинно складатись з правових, організаційних, а 

також освітніх заходів, що включатиме: питання формування законодавства та 

прийнятті Ювенального кодексу (Додаток А, таблиця 1.4; 89% опитаних 

респондентів позитивно підтримують дану ініціативу), імплементацію 

міжнародно-правових норм, інфраструктурне забезпечення, безперервне 

фінансування, формування освітньої та соціальної політики держави, що 

відображатиме її ментальність, формування кадрового корпусу (підготовка 

фахівців, корпусу помічників ювенального судді, формування професійної 

компетентності суддів). 

За даними судової статистики, протягом 2016 року в суді першої інстанції 

перебувало 6041 кримінальне провадження щодо 7483 неповнолітніх. З  цієї 

кількості справ судами першої інстанції у 2016 році завершено судовий розгляд 

4 240 кримінальних проваджень, у тому числі: 1) із постановленням вироку — 3 

099 проваджень (із них на підставі угоди про примирення — 255, про визнання 

винуватості — 59); 2) із закриттям провадження  у справі — 535 стосовно 574 

неповнолітніх; 3) повернуто прокурору 140 обвинувальних актів стосовно 190 

неповнолітніх; 4) із застосуванням примусових заходів медичного характеру — 12 

кримінальних проваджень щодо 13 неповнолітніх. Кількість нерозглянутих 

кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх на кінець звітного періоду 

становила 1801. 
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У 2017 році кількість кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 

збільшилася. Зокрема, протягом року в судах першої інстанції перебувало на 

розгляді 6 408 кримінальних проваджень щодо 7 976 неповнолітніх осіб. Із них 

розглянуто 3 872, у тому числі: 1) із постановленням обвинувального вироку — 2 

854 провадження стосовно 3 462 осіб (із них на підставі угоди про примирення — 

237 проваджень, а про визнання винуватості — 89); 2) із закриттям провадження у 

справі — стосовно 545 осіб; 3) із застосуванням примусових заходів медичного 

характеру — 15 проваджень щодо 16 осіб, 4) повернуто прокурору — 90 

обвинувальних актів щодо 128 осіб. При цьому виправдано 19 неповнолітніх, що 

на 7 осіб більше у порівнянні з показниками 2016 року. На кінець звітного періоду 

в судах першої інстанції перебувало 2 536 нерозглянутих кримінальних 

проваджень [196]. 

Для того, щоб система ювенальної юстиції працювала ефективно, варто 

також визначити критерії ефективності роботи, розробити системи моніторингу, 

контролю та стимулювання роботи осіб, що працюватимуть в органах, до 

предмету відання яких належатиме всебічний захист прав та свобод дітей [55, 

с.212]. 

Розвиток законодавства у сфері захисту прав дітей є неможливим без 

комплексного соціального підходу держави до проблем неповнолітніх [222, м.18]. 

Врахування інтересів дитини повинно відповідати міжнародним стандартам 

гуманного поводження з дітьми і передбачають: інформування про зміст 

обвинувачення, презумпцію невинуватості, невідкладне прийняття рішення 

компетентним, незалежним та неупередженим органом, конфіденційність 

розгляду справи. Загалом система повинна базуватись на ідеях співпраці сім’ї, 

освітніх установ, органів влади на місцевому рівні, громадських організацій, адже 

пріоритетною метою є збереження сімейних цінностей та відновлення здорового 

зв’язку із суспільством [239, с.13-14]. 
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Цікавим є той факт, що вплив міжнародних організацій на реформування 

судової влади в Україні є характерною особливістю її розвитку. Усвідомлюючи 

зростаючу роль громадянського суспільства в здійсненні судової реформи у сфері 

захисту прав дітей ми також повинні згадати проекти USAID (Агентство США з 

міжнародного розвитку) – «Україна: верховенство права» (2006–2011 рр.) та 

«Справедливе правосуддя» (2011 – донині). Переслідуючи мету забезпечення 

ефективного функціонування судової влади, в тому числі впровадження 

ювенальної юстиції в Україні, ці проекти створюють можливість об’єднання в 

єдиний механізм судової системи та громадянського суспільства, що сприятиме 

ефективному реформуванню у сфері здійснення судочинства [212, с.115]. 

Євроінтеграційний вектор реформування вітчизняної моделі судової влади, з 

одного боку, пов’язаний із географічним розташуванням України. З іншого  

дієвість та ефективність функціонування міжнародних моделей здійснення 

судочинства у справах щодо неповнолітніх завдяки своїй зразковості створює 

потребу їх наукового дослідження. 

У даному випадку вважаємо необхідним, щоб Ювенальний кодекс України 

містив норму, яка би дозволяла ювенальним суддям, використовуючи свої 

дискреційні повноваження, вилучати справи та направляти в систему відновного 

правосуддя, а також право прокурорів на відмову від обвинувачення з метою 

застосування відновного правосуддя. Поряд із цим необхідним видається 

законодавче закріплення можливості здійснення судового контролю у справах 

щодо неповнолітніх, а також право на повернення до «звичайного» судового 

провадження. 

На сьогодні перед Україною постало питання такого правового забезпечення 

ювенальної юстиції, яке полягатиме не виключно в лексичній видозміні, але й у 

змістовому наповненні. 

У цьому аспекті зазначимо, що міжнародний досвід в державах може 

відрізнятися, однак орієнтація на найвищі суспільні цінності та інтереси дитини 
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однозначно, є базовим орієнтиром їх національного законодавства. Такий підхід, 

без сумнівів, повинен стати основним напрямком розвитку України у сфері 

забезпечення прав та свобод неповнолітніх. 

При цьому необхідним видається проведення ефективних заходів на шляху 

до організаційно-правового будівництва вітчизняної моделі ювенальної юстиції з 

урахуванням євроінтеграційного напрямку, серед яких пропонуємо виділити такі 

як опублікування та розповсюдження матеріалів у сфері захисту прав дітей; 

проведення освітньої діяльності шляхом запровадження спеціалізованих курсів, 

тренінгів та семінарів з метою підвищення рівня обізнаності працівників 

ювенальної юстиції у сфері міжнародно-правового регулювання прав дітей. 

Зростання злочинності неповнолітніх, а також загальний стан суспільної 

моралі вимагає впровадження системи ювенальної юстиції в Україні. Становлення 

останньої, у першу чергу, передбачає реформування судової системи шляхом 

створення спеціалізованого судочинства  ювенальних судів, які будуть 

організаційно відокремлені від загальної системи правосуддя як в 

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

значення набуває законодавче закріплення особливостей здійснення судових 

проваджень у справах щодо неповнолітніх – прийняття Ювенального кодексу, 

який повинен визначати пріоритетним завданням не тільки встановлення істини, 

але й мати на меті виховні ідеї, втілення у правову дійсність яких повинно бути 

покладено на новостворені ювенальні суди. 

Висновки до розділу 3 

У процесі дослідження особливостей впровадження системи ювенальної 

юстиції в Україні автор дійшла таких висновків: 

1. Проблематика дослідження, а також суміжні питання, що виникають 

при здійсненні судочинства щодо неповнолітніх, спонукають до розробки 

організаційно-правових основ відправлення ювенального правосуддя в Україні. З 

метою запровадження ефективної та дієвої системи ювенальної юстиції доцільним 
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вбачається вивчати акти міжнародно-правового значення задля належної їх 

інтеграції в національну політику та здійснення корекції стратегій реформування 

системи захисту дітей. 

2. Під час розробки Україною власної моделі ювенальної юстиції слід 

керуватися такими міжнародними документами: Конвенція про права дитини ООН 

від 20 листопада 1989 року; Мінімальні стандартні правила ООН, стосовно 

відправлення правосуддя у справах неповнолітніх від 29 листопада 1985 року 

(«Пекінськи правила»); Керівні принципи ООН щодо попередження злочинності 

неповнолітніх від 1990 року (Ер-Ріядські керівні принципи); Віденська декларація 

від 2000 року та План дій щодо виконання Віденської декларації про злочинність та 

правосуддя: відповіді на виклики 21 сторіччя від 31 січня 2002 року; Рекомендація 

Ради Європи № 20 від 2000 року «Про ранню психосоціальну інтервенцію»; 

Рекомендації Ради Європи від 2003 року №20 «Про нові підходи щодо злочинності 

серед неповнолітніх та про значення правосуддя у справах неповнолітніх»; 

Рекомендація Ради Європи від 2006 року «Про попередження злочинності 

неповнолітніх та розроблення ювенальної юстиції в Європейському Союзі»; 

Висновок Консультативної ради європейських суддів  «Щодо судової ради на 

службі суспільства» від 21-23 листопада 2007 року № 10; Фундаментальні принципи 

щодо навчання суддів (EJTN) від 10 червня 2016 року. 

3. Задля визначення організаційних основ ювенальної юстиції в Україні 

слід керуватись принципом мультидисциплінарності, сутність якого полягає в 

забезпеченні співпраці різних органів влади та координації їх діяльності з метою 

всебічної оцінки обставин справи за участю неповнолітнього. З цього приводу нами 

було проведено соціологічне опитування. Так, 86% респондентів (тобто більш ніж 

половина) підтримали нашу позицію щодо необхідності законодавчого 

врегулювання принципу мультидисциплінарності в національній правовій системі. 

Відтак, однією із ключових проблем на сьогодні залишається відсутність 
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законодавчого закріплення необхідності застосування принципу 

мультидисциплінарності під час здійснення судових проваджень щодо дітей. 

4. У процесі дослідження значної кількості підзаконних актів України 

було виявлено в кожному з них формулювання поняття «мультидисциплінарної 

команди», як такої, до складу якої входять соціальний працівник, медичний 

працівник, психолог, юрисконсульт для вирішення питань певної соціальної групи. 

При цьому, регулюючи суспільні відносини, що стосуються різних соціальних груп, 

жоден з документів не торкається проблематики взаємодії із неповнолітніми. 

5. Аналізуючи чинне законодавство у сфері регулювання правовідносин 

із дітьми, приходимо до висновку, що вітчизняна нормативна база у сфері захисту їх 

прав  все ж таки не повною мірою адаптована до вимог сьогодення, оскільки 

Україна ще досі не створила систему ювенального захисту. 

6. 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. 

7. 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. Генерування знань такого 

типу матиме стратегічне значення, адже дозволить уникнути прийняття норм сугубо 

декларативного характеру у сфері ювенальної юстиції. 

8. Ефективність законодавчого регулювання полягатиме у можливості 

вирішувати сьогоденні соціальні конфлікти, а з іншого  повинно слугувати 
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підґрунтям майбутнього розвитку суспільних відносин та формування ціннісних 

орієнтацій. У цьому аспекті особливого значення набуває розробка 

загальнонаціональних програм розвитку з питань збереження сімейних цінностей та 

забезпечення прав дітей. 

9. 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 ж нерегламентованість їх 

процесуальної співпраці; перевага карального методу над виправним щодо 

неповнолітніх; низький рівень інформаційного забезпечення суддів, зокрема, що 

стосується індивідуального досьє про неповнолітнього. 

10. На сьогодні перед Україною існують численні завдання, які 

потребують не лише законодавчого закріплення, але, у першу чергу, теоретичної 

розробки. У рамках становлення ювенальної юстиції в Україні пропонуємо 

здійснення заходи у трьох напрямках: організаційного характеру (проведення 

подальшої гармонізації із міжнародним законодавством; визначення основних 

понять, керівних принципів та завдань; формування самостійного ювенального 

суду; створення додаткових структурних одиниць як частини 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 
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структурних підрозділів системи ювенальної юстиції; безперервне навчання, 

підвищення кваліфікації та стажування ювенальних суддів, а також інших 

працівників ювенального профілю); спеціального змісту (використання ювенальних 

технологій, в тому числі 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). 

11. На наше переконання, варто було б створити Науково-консультативну 

раду з питань ювенальної юстиції при Верховному Суді України з метою 

забезпечення детальної оцінки рівня професійної компетентності ювенальних 

суддів. 

12. Становлення ювенальної юстиції передбачає реформування судової 

системи шляхом створення спеціалізованого судочинства (ювенальних судів). 

Ювенальний суд повинен працювати за принципом автономності, сутність якого 

полягатиме в організаційній відокремленості ювенального суду від загальної 

системи правосуддя, як в процесуальному, так і в інституційному розумінні. 

13. У цьому аспекті, а також виходячи із проведеного соціологічного 

опитування, дисертант вважає, що особливого значення набуває законодавче 

закріплення особливостей здійснення судового провадження у справах щодо 

неповнолітніх шляхом прийняття Ювенального кодексу (89% опитаних респондетів 

підтримали таку позицію), 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. 

14. Доцільно було б, щоб Ювенальний кодекс України містив норму, яка 

би дозволяла ювенальним суддям, використовуючи свої дискреційні повноваження, 

вилучати справи та направляти у систему відновного правосуддя. 
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ВИСНОВКИ 

У процесі дослідження було сформульовано наукові положення, що 

спрямовані на вирішення наукового завдання щодо розробки організаційно-

правових основ ювенальної юстиції в Україні. 

Основні наукові здобутки дисертанта відображено у таких положеннях: 
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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 психології, медицини, соціології, педології, кримінології; 

концепції в 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. Відтак, такий підхід дозволив надати авторське визначення поняття 

«ювенальна юстиція» – це система державних, правоохоронних і правозахисних 

органів, муніципальних установ та організацій ювенального профілю, що 

зосередженні 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 направлені 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, в 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. 
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4. У процесі дослідження функціонального призначення ювенального 

судді автор дійшов висновку про доцільність виокремлення колаборативної 

функції (або функції співпраці), сутність якої 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. А 

також функції ресоціалізації та правового виховання неповнолітніх, яка 

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. 

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 – 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 у 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 
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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 із 

неповнолітніми не менше трьох років. ч.2. Судді у справах неповнолітніх повинні 

кожні три роки проходити курси підвищення кваліфікації із 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 

й 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 



184 

 

 

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 в 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 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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Результати 

анкетування громадян України щодо розробки організаційно-правових основ 

ювенальної юстиції в Україні
 1
 

 

Таблиця 1.1. 

1. Як Ви вважаєте, чи адаптована вітчизняна нормативна база у сфері 

захисту прав дитини в Україні до вимог сьогодення? 

 

Відповідь Науковці Працівники 

служб захисту 

прав дітей 

Представники 

органів опіки та 

піклування 

Юристи-

практики 

Так 22 (15%) 16 (20%) 11 (18%) 7 (12%) 

Ні 128 (85%) 64 (80%) 49 (82%) 53 (88%) 

 

Таблиця 1.2. 

2. Чи можна стверджувати про організаційну обмеженість та 

процесуальну невідповідність міжнародним стандартам ювенальної юстиції в 

Україні? 

                                                           
1
 Під час анкетування було опитано 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). 

http://zums.ac.ir/files/research/site/ebooks/management-organisation/hrm-managing-the-human-ressource.pdf
http://zums.ac.ir/files/research/site/ebooks/management-organisation/hrm-managing-the-human-ressource.pdf
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Відповідь Науковці Працівники 

служб захисту 

прав дітей 

Представники 

органів опіки та 

піклування 

Юристи-

практики 

Так 124 (83%) 58 (73%) 43 (72%) 56 (93%) 

Ні 26 (17%) 22 (17%) 17 (28%) 4 (7%) 

 

Таблиця 1.3. 

3. Чи вбачаєте Ви доцільним законодавче закріплення обов’язковості 

застосування принципу мультидисциплінарності під час здійснення судочинства у 

справах щодо неповнолітніх? 

 

Відповідь Науковці Працівники 

служб захисту 

прав дітей 

Представники 

органів опіки та 

піклування 

Юристи-

практики 

Так 148 (99%) 56 (70%) 44 (73%) 52 (87%) 

Ні 2 (1%) 24 (30%) 16 (27%) 8 (13%) 

 

Таблиця 1.4. 

4. Чи підтримуєте Ви позицію, згідно якої законодавче закріплення 

особливостей здійснення судового провадження у справах щодо неповнолітніх 

повинно відбутись шляхом прийняття Ювенального кодексу України? 

 

Відповідь Науковці Працівники 

служб захисту 

прав дітей 

Представники 

органів опіки та 

піклування 

Юристи-

практики 

Так 138 (92%) 74 (93%) 45 (75%) 54 (90%) 

Ні 12 (8%) 6 (7%) 15 (15%) 6 (10%) 
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Таблиця 1.5. 

 

5. Чи вбачаєте Ви доцільним створення Науково-консультативної ради з 

питань ювенальної юстиції при Верховному Суді України з метою забезпечення 

детальної оцінки рівня професійної компетентності ювенальних суддів? 

 

Відповідь Науковці Працівники 

служб захисту 

прав дітей 

Представники 

органів опіки та 

піклування 

Юристи-

практики 

Так 98 (65%) 42 (53%) 37 (62%) 32 (53%) 

Ні 52 (35%) 38 (47%) 23 (38%) 28 (47%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

 

Додаток Б 
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