


заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад.  

Тема дисертації відповідає Перспективним напрямам кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженим 

Рішенням Президії Національної академії правових наук України від 18 жовтня 

2013 р. № 86/11. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність  

Аналіз змісту дисертації та автореферату, висновків і рекомендацій 

свідчить, що наукова новизна дослідження має належний рівень 

обґрунтованості. Це підтверджено значною кількістю проаналізованих 

здобувачем наукових праць, нормативно-правових актів, що висвітлюють 

теорію, вітчизняну та зарубіжну практику реалізації публічно-правового 

механізму захисту прав дитини. 

Зазначене дозволяє констатувати, що ступінь обґрунтованості результатів 

дослідження Волкової Інни Ігорівни підтверджується: методологічною й 

теоретичною обґрунтованістю вихідних положень дослідження; системним 

аналізом теоретичного матеріалу; виявленням закономірностей та причинно-

наслідкових зав’язків між елементами досліджуваної системи; широтою й 

різноманітністю теоретичної бази, послідовністю і логічністю викладу 

матеріалу, відповідністю одержаних наукових результатів поставленій меті у 

роботі та основним завданням дослідження.  

Обґрунтованість висунутих наукових положень підкріплюється глибоким 

аналізом та узагальненням теоретичного та практичного досвіду, залученими і 

опрацьованими офіційними аналітичними матеріалами і літературними 

джерелами з фахових питань.  

Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, викладені 

в дисертації, є достатньою мірою обґрунтованими, логічними і послідовними. 

3. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів, повнота 

їх викладу в опублікованих працях 

Достовірність висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації 

забезпечена використанням наукової методології та застосуванням сучасних 

методів проведення досліджень. Ознайомлення зі змістом дисертації, наукових 

публікацій та автореферату дисертації дає підставу визначити основні наукові 

положення й висновки, що характеризуються науковою новизною і 

відображають особистий внесок дисертантки, ступінь їх обґрунтованості та 

достовірності: 

- виокремлено загальний і спеціальний правові статуси дитини. Зазначено, 

що різновидами загального статусу дитини є статуси «малолітня дитина», 

«неповнолітня дитина», «немовля», «новонароджена дитина», а спеціального 

статусу – статуси «дитина-сирота», «дитина, розлучена із сім’єю», «дитина-

інвалід», «дитина з інвалідністю», «ВІЛ-інфікована дитина», «дитина з 

інвалідністю, яка потребує постійного стороннього догляду», «дитина-

біженець», «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів», «дитина-кривдник», «дитина, яка потребує додаткового захисту», 

«дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах», «дитина, яка 



постраждала від домашнього насильства», «дитина, яка постраждала від 

насильства за ознакою статі» тощо;  

- запропоновано до адміністративних процедур захисту прав дітей віднести 

процедуру усиновлення дитини; процедуру надання соціальної допомоги сім’ям 

із дітьми; процедуру обліку осіб, які бажають усиновити дітей; процедуру 

тимчасового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; процедуру отримання статусу наставника над дитиною, яка 

проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, тощо; 

- обґрунтовано, що міжнародні органи та установи є невід’ємним 

елементом інституційної системи забезпечення прав дітей у кожній 

демократичній державі, визначено їх роль у національному  механізмі захисту 

дітей; 

- пропозиції щодо доповнення ст. 52 Конституції України (в частині 

закріплення принципу забезпечення найкращих інтересів дитини), ст. 31 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» (в частині впровадження в структуру 

судової системи України  Вищого спеціалізованого суду). 

Результати дослідження, його основні висновки й рекомендації 

оприлюднені на трьох науково-практичних конференціях, зокрема: «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2021 р.); «Актуальні проблеми 

прав людини, держави та вітчизняної правової системи» (м. Дніпро, 2021 р.); 

«Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод 

людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 2021 р.).  

Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових статтях, з 

яких 4 опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях. 

4. Практичне значення і впровадження одержаних результатів 

дослідження 

Дисертаційна робота І.І. Волкової містить нові, раніше не захищені наукові 

положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв’язують актуальне 

наукове завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретичних і науково-

методичних засад щодо вдосконалення адміністративно-правового механізму 

захисту прав дитини.. 

Теоретична цінність результатів дисертації полягає в тому, що 

представлені пропозиції є важливим теоретичним внеском у наукову 

спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право, сприятимуть удосконаленню адміністративно-правового 

механізму захисту прав дитини. 

Практична цінність результатів дисертації полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: у науково-дослідній сфері – як основа для 

подальших наукових досліджень проблемних питань, пов’язаних з 

удосконаленням правового регулювання адміністративно-правового механізму 

захисту прав дитини; у правотворчості – для підготовки пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства, яким урегульовано питання адміністративно-

правового механізму захисту прав дитини; у правозастосовній діяльності – з 



метою вдосконалення практичної діяльності митних органів під час реалізації 

адміністративно-правових заходів з захисту прав дитини; у навчальному процесі 

– під час підготовки курсу лекцій, методичних та навчальних посібників, а також 

підручників для студентів вищих навчальних закладів юридичної освіти з 

дисциплін «Адміністративне право», «Сімейне право», «Адміністративно-

правовий механізм захисту прав дітей», а також у підготовці підрозділів 

підручників і навчальних посібників із відповідного навчального курсу, статей 

та наукових повідомлень. 

5. Оцінка ідентичності змісту автореферату дисертації та основних 

положень дисертації 

Аналіз змісту автореферату дисертації та основних положень тексту 

дисертаційного дослідження І.І. Волкової засвідчив їх повну ідентичність в 

частині формулювання мети, об’єкту, предмету, завдань, положень новизни, 

висновків до розділів, загальних висновків. Загалом зміст автореферату 

дисертації відтворює інформацію про методологію дослідження, способи 

аргументації положень, основні ідеї тексту дисертації, викладені стисло. 

Автореферат дисертації не містить інформації, яка була б відсутньою в 

дисертації. Дисертація та автореферат дисертації оформлені відповідно до вимог 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами). 

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу в цілому, обґрунтованість її 

теоретико-методологічних положень, доречно зробити декілька зауважень і 

звернути увагу на дискусійні положення дисертаційної роботи. 

1. Так, у дисертації наголошено на відсутності спеціальної правової 

регламентації порядку здійснення адміністративно-правового контролю за 

станом забезпечення захисту прав дітей, у зв’язку з чим і доводиться 

необхідність розробки спеціальної бази даних, - реєстру дітей, які потребують 

державного нагляду й захисту та перебувають у складних життєвих ситуаціях. 

При цьому, дисертанткою не уточнено з яких елементів (блоків, модулів), на її 

думку мав би сформуватись подібний реєстр. 

2. Видаються практично необхідними пропозиції дисертантки щодо 

розроблення Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків) за порушення у 

сфері захисту прав дитини та Порядку ведення реєстру дітей, які потребують 

державного нагляду, захисту та перебувають у складних життєвих ситуаціях. В 

цілому підтримуючи висновки дисертантки необхідно наголосити, що 

дисертаційне дослідження значно б виграло, якби авторка запропонувала 

структуру та основні складові частини таких підзаконних нормативно-правових 

актів. 

3. У дослідженні наведено перелік принципів адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей та надано їх характеристику. Дисертанткою 

запропоновано систему принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей, яку формують такі засади як: принцип рівності та 

виключення випадків дискримінації; забезпечення спеціального захисту та 

сприятливих умов для розвитку; принцип найкращого забезпечення інтересів 

дитини; принцип гарантування права на ім’я та громадянство; принцип 

користування благами соціального забезпечення та інші. Підтримуючи позицію 




