Облікова картка дисертації (ОКД)
Шифр спецради: ДФ 26.236.016
Відкрита
Вид дисертації: 08
Державний обліковий номер: 0821U102626
Дата реєстрації: 25-11-2021

1. Відомості про здобувача
ПІБ (укр.): Кваша Роман Сергійович
ПІБ (англ.): Kvasha Roman Sergeevich
Шифр спеціальності, за якою відбувся захист: 081
Дата захисту: 24-11-2021
На здобуття наукового ступеня: Доктор філософії (д.філ)
Спеціальність за освітою: Правознавство

2. Відомості про установу, організацію, у вченій раді якої відбувся захист
Назва організації: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ: 05417130
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442788127
Телефон: 380442785155

3. Відомості про організацію, де виконувалася (готувалася) дисертація
Назва організації: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ: 05417130
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442788127
Телефон: 380442785155

4. Відомості про організацію, де працює здобувач
Назва організації: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ: 05417130
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442788127
Телефон: 380442785155

5. Наукові керівники та консультанти
Наукові керівники
Костенко Олександр Миколайлович (д. ю. н., професор, 12.00.08)

6. Офіційні опоненти та рецензенти
Офіційні опоненти
Василевич Віталій Вацлавович (д.ю.н., професор, 12.00.08)
Созанський Тарас Іванович (к.ю.н., професор, 12.00.08)

Рецензенти
Гацелюк Віталій Олександрович (к. ю. н., с.н.с., 12.00.08)
Турлова Юлія Анатоліївна (д. ю. н., д. ю. н., 12.00.08)

7. Підсумки дослідження та кількісні показники
Підсумки дослідження: 13 - Новий напрямок у науці і
техніці

Кількість публікацій: 9

Кількість сторінок: 230

Кількість патентів:

Кількість додатків: 3

Впровадження результатів роботи:

Ілюстрації:

Мова документа: Українська

Таблиці: 1

Зв'язок з науковими темами: 0117U002703 0119U103017

Схеми:
Використані першоджерела: 363

8. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Індекс УДК: 343.91, 343.915
Тематичні рубрики: 10.81.45

9. Тема та реферат дисертації
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Насильницька злочинність серед неповнолітніх в Україні як проблема ювенальної кримінології

Тема (англ.)
Violent juvenile delinquency in Ukraine as a problem of juvenile criminology

Реферат (укр.)
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України.

Охарактеризовано стан дослідження протидії насильницькій злочинності неповнолітніх в Україні, а також місце
ювенальної кримінології та ювенальної юстиції у сфері протидії вказаному виду злочинності. Констатовано, що на
сьогодні в Україні відбувається переосмислення проблеми протидії злочинності серед неповнолітніх на рівні як
суспільства, так і держави, яка поступово відмовляється від пріоритету репресії за девіантну поведінку неповнолітніх на
користь створення ювенальної превенції. Також важливим напрямом державної політики у сфері протидії злочинності
неповнолітніх є створення системи ювенальної юстиції. Огляд наявних в Україні наукових досліджень проблеми протидії

злочинності серед неповнолітніх дозволив сформулювати висновок про те, що зазвичай учені, які присвячували свої
дослідження насильницькій злочинності, виокремлюють проблематику вчинення вказаних злочинів неповнолітніми. І,
навпаки, дослідники злочинності неповнолітніх обов’язково виокремлюють в її структурі значну частку насильницьких
злочинів, акцентуючи увагу на її причинах, умовах та шляхах запобігання. Концепції, теорії, доктрини, сформовані в
ювенальній кримінології, безпосередньо визначають принципи діяльності ювенальної юстиції, становлення якої
відбувається наразі в Україні.

Реферат (англ.)
Chapter I of the thesis illustrates the problems of understanding the juvenile anticriminal policy of Ukraine. The current
research status in opposing violent juvenile delinquency in Ukraine and also the place of juvenile criminology and juvenile justice
in the sphere of combating a specified type of criminality hereto described. It is stated that today Ukraine is under rethinking of
the problem of combating juvenile delinquency at the level of both society and the State, which is gradually abandoning the
priority of repression for minors’ deviant behavior in favor of juvenile prevention. Another important direction of State policy in
the area of combating juvenile delinquency is the creation of a juvenile justice system. An overview of available Ukrainian
scientific works on the problem of combating juvenile delinquency has led to the conclusion that in most cases scholars who
have dedicated themselves to research violent crimes, separate the issue of committing these crimes by minors. And, vice-versa,
juvenile delinquency researchers are sure to identify a significant proportion of violent crimes in its structure, focusing their
attention on its causes, conditions, and ways to prevent. Concepts, theories, doctrines, formed in juvenile criminology, directly
determine the principles of juvenile justice, the formation of which is currently taking place in Ukraine.
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