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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Рецидивна злочинність – 

один із найнебезпечніших видів злочинності, оскільки свідчить про стійки 

установки у певних категорій осіб до антисуспільного способу життя. Вона є 

не лише негативним показником загального характеру злочинності в тому 

або іншому регіоні, а й фактично виявляється індикатором ефективності 

діяльності правоохоронної системи у цілому. Зростання рецидивної 

злочинності слугує своєрідним фундаментом для первинної злочинності, 

оскільки сприяє втягненню деяких осіб у сферу кримінального впливу, а 

тому детермінує злочинність серед нових верств населення, поширює досвід 

протиправного життя серед молоді, засмічує свідомість населення тюремною 

ідеологією та стійкими установками до відповідного способу життя. 

Рецидивна злочинність знаходиться у постійній «опозиції» до суспільства, 

організовуючи та поширюючи в останньому найбільш небезпечні форми, 

методи та норми кримінального світу. Масштаби поширення рецидивної 

злочинності на окремих територіях України набувають рис специфічного 

важко контрольованого кримінального феномена, що загрожує національній 

безпеці країни і викликає обґрунтоване занепокоєння у суспільстві та 

державі. Особливого занепокоєння викликає стан рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні, де рецидивістами вчиняється кожний десятий 

злочин від усіх повторних злочинів, учинених в Україні. Внаслідок 

природно-рекреаційних властивостей цього регіону, специфіки географічного 

розташування, особливостей економіки та інфраструктурних мереж території 

Одеської, Миколаївської та Херсонської областей стають надзвичайно 

привабливими для злочинних елементів. Останніми роками рецидивна 

злочинність у цьому регіоні характеризується істотним зростанням та 

яскраво вираженими кількісно-якісними регіональними особливостями. 

Лише у 2017 р. кількість рецидивних злочинів зросла на Херсонщині на 16%, 

у Миколаївській області – на 37%, на Одещині – на 41%. Якщо в середньому 

в Україні частка рецидиву злочинів становить 18-20%, то в Одеській області 

їх частка щорічно складає близько 21%, Миколаївській області – 34,5%. У 

свою чергу, у  Херсонській області аналогічні показники зафіксовано на рівні 

49,5%. Отже, Причорноморський регіон у цілому характеризується одним із 

найвищих рівнів рецидивної злочинності в Україні.  

Останніми роками особи, які мають злочинний досвід, відкрито 

демонструють особливу зухвалість, безпрецедентне нехтування законом,  

загальнолюдськими правилами поведінки і суспільного життя, відкриту 

неповагу до життя та здоров’я, прав і свобод законослухняних громадян. 

Найбільш поширеними злочинами, що вчиняються рецидивістами у 

Причорноморському регіоні, виявилися тяжкі та особливо тяжкі злочини: 
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кваліфіковані види крадіжок і грабежів, розбої, вимагання, умисні вбивства, 

тяжкі тілесні ушкодження, зґвалтування, хуліганство, незаконне поводження 

зі зброєю, збут наркотичних засобів тощо. У нашій країні спостерігається 

систематичне підвищення професіоналізму й організованості рецидивних 

угруповань, а злочинна діяльність рецидивістів характеризується 

витонченістю, приховуванням слідів злочинів, безкарністю. За таких умов 

Причорноморський регіон опинився у принципово нових соціально- 

кримінологічних реаліях, які, у свою чергу, потребують нових підходів до 

аналізу та запобігання рецидивній злочинності. 

Науковим підґрунтям для підготовки зазначеної роботи та перевірки 

отриманих результатів стали наукові праці таких вітчизняних і зарубіжних 

вчених, як: С. В. Албул, А. М. Бабенко, О. М. Бандурка, В. С. Батиргареєва, 

В. М. Бесчастний, А. Б. Блага, І. Г. Богатирьов, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, 

В. К. Грищук, О. А. Гритенко, В. Л. Грохольський, С. Ф. Денисов, 

Т. А. Денисова, О. М. Джужа, А. І. Долгова, В. М. Дрьомін, В. І. Женунтій, 

А. П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, Н. А. Орловська, Д. П. Калаянов, 

О. Г. Кальман, М. В. Карчевський, О. Г. Колб, В. Я. Конопельський, 

І. М. Копотун, О. Є. Користін, О. Г. Кулик, О. М. Литвинов, В. В. Лунєєв, 

В. О. Меркулова, Є. С. Назимко, М. І. Панов, Є. О. Письменський, 

О. П. Рябчинська, Є. Л. Стрельцов, В. Є. Тарасенко, В. Я. Тацій, 

В. О. Туляков, П. Л. Фріс, І. М. Чекмарьова, В. В. Шаблистий, В. І. Шакун, 

Г.Й.Шнайдер, Н. С. Юзікова, І.С. Яковець, Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиш та ін.   

Проведені дослідження істотно розширили межі знань про регіональні 

особливості рецидивної злочинності. Водночас теоретичні і практичні 

положення феномена рецидивної злочинності, її детермінації та запобігання у 

Причорноморському регіоні України вивчалися фрагментарно, адже цьому 

напряму присвячені лише епізодичні дослідження. Актуальність і об’єктивна 

необхідність дослідження окреслених проблем визначили вибір теми 

дисертації, її мету та завдання. 

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

Дисертація виконана в межах науково-дослідної роботи Одеського державного 

університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрями розвитку та реформування 

правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у 

державі» (номер державної реєстрації 0116U006773). Дисертація відповідає п. 

5.2. «Кримінологічна характеристика злочинності в Україні, регіональні 

(територіальні) її особливості» додатку 5 наказу МВС України «Про 

затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення  

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років» від 16 

березня 2015 р. № 275. Роботу виконано відповідно до плану наукових 

досліджень кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного 

університету внутрішніх справ на 2014–2019 роки «Теоретичні та практичні 
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проблеми протидії злочинності: кримінально-правові та кримінологічні аспекти» 

(номер державної реєстрації 0114U004017). Тему дисертації затверджено вченою 

радою Одеського державного університету внутрішніх справ (протокол № 4 від 

01.12.2015 р.), розглянуто і схвалено Управлінням планування та координації 

правових досліджень в Україні Національної академії правових наук України 

(№ 808, 2015 р.). Тему уточнено Вченою радою ОДУВС (протокол № 12 від 27 

червня 2018 р.). 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Метою дослідження є вивчення кримінологічної характеристики 

рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України, дослідження її 

кількісно-якісних показників та детермінації, визначення основних заходів 

запобігання. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі основні завдання: 

- дослідити стан наукової розробки явища рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України;  

- на підставі поглибленого соціально-правового аналізу визначити 

методику дослідження та виокремити визначальні риси понять «рецидивна 

злочинність» та «Причорноморський регіон України» як категорій 

кримінологічного дослідження; 

- представити кількісно-якісні ознаки рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України;    

- визначити основні кримінологічні ознаки осіб, які вчиняють рецидивні 

злочини у Причорноморському регіоні України; 

- розкрити особливості детермінації рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України;    

- дослідити зарубіжний та міжнародний досвід запобігання рецидивній 

злочинності та визначити можливості його використання у 

Причорноморському регіоні України; 

- сформулювати загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи 

запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України; 

- визначити основні напрями вдосконалення системи запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

функціонуванням системи запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні України.  

Предмет дослідження – кримінологічна характеристика та запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України.  

Методи дослідження обрано з урахуванням поставленої мети та 

окреслених завдань дослідження. Методологічною основою надання 

кримінологічної характеристики та запобігання рецидивній злочинності в 
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Причорноморському регіоні України визначено основні положення 

матеріалістичної діалектики та логіки в єдності їх розвитку та взаємодії. 

Провідним інструментом обрано системний підхід до соціально-правових 

явищ, що передбачає їх комплексне дослідження і потребує насамперед 

здійснення кримінологічної характеристики рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України та з’ясування системи запобігання їй. У 

роботі використано системно-структурний метод, що дав можливість 

з’ясувати внутрішні зв’язки й залежності між елементами системи, тим 

самим надаючи уявлення про внутрішню організацію (структуру) системи, а 

також сукупність якісних властивостей системи, що забезпечують її 

цілісність та особливість (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). Формально-логічний 

(логіко-правовий) метод використано при аналізі змісту правових норм 

законодавства та програм, що регламентують поняття рецидиву, рецидивної 

злочинності та соціально-економічний розвиток діяльності із запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України, а так само 

при формулюванні визначень, розробці та обґрунтуванні напрямів 

удосконалення запобігання аналізованій злочинності (підрозділи 1.1; 1.2; 

2.3). Застосування методу моделювання в комплексі із конкретно-

соціологічними методами (побудова кримінологічних моделей стану 

рецидивної злочинності, анкетування, вивчення матеріалів кримінальних 

проваджень тощо) дало можливість систематизувати статистичну 

інформацію про стан рецидивної злочинності в розглядуваному регіоні 

України, отримати комплексні кримінологічні моделі, що відбивають 

закономірності у змінах рецидивної злочинності, розробити на 

доктринальному і законодавчому рівнях пропозиції та рекомендації стосовно 

запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України 

(підрозділ 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). Історичний метод дозволив простежити 

стан наукової розробки підходів щодо розуміння ґенези та практики 

запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України, 

закономірностей її кількісних та якісних змін, а так само виявити історичні 

передумови й тенденції становлення та розвитку окресленої проблеми 

(підрозділи 1.1, 1.2); порівняльно-правовий метод сприяв виявленню 

позитивного досвіду у запобіганні рецидивній  злочинності в інших країнах, 

вартого наукового осмислення та подальшого запозичення з урахуванням 

вітчизняних реалій суспільно-економічного розвитку країни (підрозділи 1.1, 

1.2; 3.3); системно-функціональний метод дозволив систематизувати 

кримінологічну інформацію про регіональну рецидивну злочинність та осіб, 

що вчиняють нові злочини, і на цій основі сформувати пропозиції та 

рекомендації для практики запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні України (підрозділи 1.1, 1.2); статистичний 

метод був використаний при вивченні емпіричних даних та в процесі 
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дослідження статистичного матеріалу з метою виявлення закономірностей у 

змінах кількісно-якісних показників рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України та опрацювання результатів 

опитування, анкетування й обґрунтування загальних висновків за 

підрозділами дисертації (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.3). 

Теоретичну основу складають положення наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних фахівців із кримінології, кримінального права, регіонознавства, 

регіональної економіки, філософії, культурології, загальної і правової 

статистики, соціології, психології, педагогіки, психіатрії та інших дисциплін, 

що мають безпосереднє відношення до теми дисертаційного дослідження.  

Нормативну базу дослідження становлять Конституція України, 

Кримінальний, Кримінальний процесуальний та Кримінально-виконавчий 

кодекси України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, 

галузеве законодавство, підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють 

запобігання рецидивній злочинності в Причорноморському регіоні України. 

Емпіричну базу дослідження становлять дані кримінально-правової 

статистики МВС України та Генеральної прокуратури України про стан та 

структуру злочинності в Україні за 2013–2017 рр.; відомості судової 

статистики щодо розгляду судами України кримінальних проваджень, 

кількості та структури засуджених за 2013–2017 рр.; дані звітів Державної 

пенітенціарної служби України за 2013–2017 рр.; офіційні статистичні 

відомості щодо основних показників, які характеризують економічні, 

соціальні, демографічні процеси, що відбувалися в Україні у 2013–2017 рр.; 

результати вивчення 240 кримінальних проваджень, розглянутих судами 

Одеської, Миколаївської та Херсонської областей у 2014–2016 рр.; 

повідомлення на інформаційних Інтернет-порталах за 2014-2017 роки; 

анкетування 150 засуджених осіб, які перебували в установах виконання 

покарань в Причорноморському регіоні України, та інтерв’ювання  52 

працівників виправної колонії. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним монографічним дослідженням, у якому надано загальну 

кримінологічну характеристику, систему детермінант та запропоновано заходи 

запобігання рецидивній злочинності в Причорноморському регіоні України. За 

результатами дослідження обґрунтовано низку нових концептуальних положень, 

висновків і рекомендацій, що мають важливе теоретичне та практичне значення, 

зокрема: 

уперше: 

 – розроблено концептуально-методологічну модель дослідження рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні України, яка дозволяє отримувати 

комплексну інформацію про кількісно-якісні параметри рецидивної злочинності 

у цьому регіоні; узагальнювати інформацію про місця вчинення злочинів і збуту 
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викраденого, а так само місця проживання раніше судимих; опрацьовувати 

специфічні риси злочинів-рецидивістів та відомості про типові рецидивні 

злочини у конкретній місцевості; відстежувати кримінологічні загрози та 

індикатори змін кримінологічної обстановки в межах конкретних 

адміністративно-територіальних систем; оперативно реагувати на кількісно-

якісні зміни криміногенної обстановки з метою локалізації осередків зростання 

рецидивної злочинності на місцевому рівні; 

– визначено кримінологічні ознаки рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України, що характеризуються: негативними 

міжрегіональними та внутрішньо регіональними кількісно-якісними змінами 

параметрів  рецидивної злочинності; нерівномірністю розподілу рецидивної 

злочинності та окремих її видів на територіях Одеської, Миколаївської та 

Херсонської областей; диференційованістю кількісно-якісних показників 

рецидивної злочинності; підвищеною інтенсивністю; особливостями 

структури територіального розподілу з домінуванням тяжких та особливо 

тяжких злочинів проти власності, життя та здоров’я особи, у сфері 

незаконного обігу наркотиків; негативними тенденціями, що виявляються у 

зростанні цієї злочинності у перелічених  областях;  

– надано узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця, що 

вчиняє рецидивні злочини у Причорноморському регіоні України: це чоловік 

(92,8%), віком 20–65 років (82,7%), із базовою середньою (42,0%) або повною 

середньою (52,0%) освітою, громадянин України, українець (95,7%), не 

одружений, не має дітей (75,0%), тривалий час піддається впливу 

кримінального середовища (63,6%) та дії кримінальної субкультури. 

Більшість рецидивістів (50,8%) починають вчиняти  нові злочини впродовж 

перших п’яти років після відбуття покарання. У переважній більшості осіб 

(65,4%) намір продовжити злочинну діяльність формується ще під час 

відбування попереднього покарання; 

удосконалено: 

– систему знань про рецидивну злочинність в регіоні як відносно 

самостійний напрям досліджень. При цьому виділено кілька основних етапів 

їх формування, а саме: період зародження (XVIII – XIX століття), розвиток 

відповідних знань (від початку 20-х до кінця 80-х років XX ст.), 

трансформація у самостійний напрям кримінологічних досліджень (від 

початку 90-х років минулого сторіччя й до сьогодні); 

– уявлення про систему детермінації рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України, зокрема, про залежність кількісно-

якісних змін рецидивної злочинності від загальносоціальних та місцевих 

«наборів» криміногенних та антикриміногенних факторних комплексів 

історичного, географічного, соціально-економічного, демографічного, 

психологічного, культурно-виховного та  інформаційного характеру; 
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– стратегію регіонального програмування і планування запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні на основі знань її 

місцевих кримінологічних параметрів та детермінації за окремими видами 

рецидивної злочинності – неповнолітніх, жіночої, організованої, 

пенітенціарної і т.д. та найбільш враженими рецидивною злочинністю 

сферами суспільних відносин у регіоні (власність, життя та здоров’я особи, 

обіг наркотичних засобів, громадська безпека, громадський порядок та 

моральність тощо);   

дістали подальшого розвитку: 

– уявлення про можливості використання зарубіжного та міжнародного досвіду 

запобігання рецидивній злочинності виключно на основі урахування вітчизняної 

специфіки й місцевих особливостей Причорноморського регіону України; 

– теоретичні та прикладні засади загальносоціального й спеціально-

кримінологічного запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському  

регіоні України; 

– теоретичні положення щодо визначення основних напрямів 

удосконалення запобігання рецидивній злочинності з огляду на  

диференційованій підхід та із застосуванням наявних науково-технічних і 

ресурсних можливостей, а так само з урахуванням місцевих особливостей 

криміногенної обстановки у Причорноморському регіоні України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

викладені в дослідженні висновки і пропозиції можуть бути використані у: 

1) науково-дослідній діяльності – для подальших досліджень побудови 

ефективної системи запобігання рецидивній злочинності в 

Причорноморському регіоні України (акт впровадження в наукову діяльність 

Одеського державного університету внутрішніх справ від 10.04.2018 р.); 

2) правотворчій діяльності – під час розробки змін і доповнень до 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

планування і програмування запобігання рецидивній злочинності в Україні 

на регіональному рівні; 3) правозастосовній сфері – як науково обґрунтовані 

заходи щодо підвищення ефективності діяльності із запобігання рецидивній 

злочинності в Причорноморському регіоні України; 4) навчальному процесі – 

під час підготовки відповідних наукових, навчально-методичних видань та 

проведення занять із навчальних дисциплін «Кримінологія», «Кримінологія 

та профілактика правопорушень», «Кримінальне право України», «Актуальні 

проблеми кримінології» (акт впровадження у навчальний процес Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 10.04.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації положення, що 

становлять її новизну, є результатом самостійної роботи автора. Наукові ідеї 

та розробки оприлюднено без співавторів у наукових фахових виданнях.  
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Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження оприлюднені 

на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних і 

науково-теоретичних конференціях: «Тенденції та пріоритети реформування 

законодавства України» (Херсон, 2013 р.), «Чинники розвитку юридичних 

наук у XXI столітті»  (Дніпропетровськ, 2013 р.), «Правова система держави: 

проблеми формування та розвитку» (Одеса, 2015 р.),  «Кримінально-

виконавча політика у дослідженнях молодих вчених» (Київ, 2016 р.), 

«Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку» 

(Одеса, 2016 р.), «Правова система держави: проблеми формування та 

перспективи розвитку» (Одеса, 2017 р.).  

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 

14 наукових працях, з яких: 5 – статті в наукових фахових виданнях України, 

1 – стаття в зарубіжному виданні, 8 – матеріали конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, зі вступу, 

трьох розділів, що включають 8 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, що включає 232 найменування, 25 додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 266 сторінок, з яких: основний текст – 185 сторінок, список 

використаних джерел – 28 сторінок, додатки – 36 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовується вибір теми дисертації, визначається її зв’язок із 

науковими планами та програмами, окреслюються об’єкт й предмет, мета,  
завдання та методи дослідження, наукова новизна і практичне значення 
одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію матеріалів  
дисертації та публікації, структуру й обсяги роботи.  

Розділ 1 «Рецидивна злочинність у Причорноморському регіоні як 
об’єкт кримінологічного пізнання» містить два підрозділи. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки явища рецидивної злочинності 
та запобігання їй у Причорноморському регіоні України» представлено 
розгорнутий аналіз наукових джерел щодо виникнення та розвитку 
досліджень регіональних особливостей рецидивної злочинності в 
кримінології. Виділено кілька основних етапів їх формування, а саме: період 
зародження й становлення, розвитку і, нарешті, трансформації у самостійний 
напрям кримінологічних досліджень. Перший етап – це період зародження та 
становлення відповідних ідей у межах класичної й позитивістської шкіл 
кримінології у XVIII–XIX століттях (мав переважно стихійно описовий 
характер і використовувався як інструмент для пізнання природи злочинця-
рецидивіста); другий етап характеризувався інтенсивним розвитком цього 
напряму в межах географії та територіальних відмінностей рецидивної 
злочинності – від початку 20-х до кінця 80-х років XX ст. (являв собою 
додатковий елемент аналізу для запобігання рецидивній злочинності); від 
початку 90-х років минулого сторіччя й до сьогодні відбувається новітній 
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період – вивчення регіональних особливостей як обов’язкового атрибуту 
пізнання рецидивної злочинності.  

Підрозділ 1.2 «Організація проведення кримінологічного дослідження 
рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України» присвячено 
загальній характеристиці методики пізнання рецидивної злочинності у 
Причорноморському регіоні України. Визначено понятійно-категоріальні 
межі дослідження рецидивної злочинності у цьому регіоні, що охоплюють всі 
повторні злочини, вчинені на території Одеської, Миколаївської та 
Херсонської областей особами, які раніше вчиняли кримінальні 
правопорушення. Аргументовано, що під Причорноморським регіоном слід 
розуміти територіальне утворення з Одеської, Миколаївської та Херсонської 
областей, що характеризується історичними, культурними, географічними, 
економічними, соціальними, демографічними та іншими факторами, які 
впливають на рецидивну злочинність у його територіально-просторових 
межах. Обґрунтовано, що методику дослідження рецидивної злочинності у 
Причорноморському регіоні України складають такі елементи: 1) обрання 
теми, постановка мети і завдань дослідження; висунення робочих гіпотез; 
розробка  програми і плану дослідження; 2) вибір дослідницького 
інструментарію; 3) організація аналізу рецидивної злочинності в регіонах 
(обирання джерел досліджуваної інформації, безпосередній збір інформації, її 
статистична обробка та аналіз); 4) проведення аналізу рецидивної 
злочинності (розробка системи та визначення етапів дослідження; визначення 
методики та схеми реалізації кожного з етапів дослідження; перевірка 
висунутих гіпотез; обрання форми реалізації результатів дослідження); 
5) узагальнення отриманої інформації; 6) з урахуванням отриманої 
комплексної інформації про регіональну злочинність і її детермінацію 
розробка науково обґрунтованих висновків і пропозицій щодо вдосконалення 
запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України. 

Розділ 2 «Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності у 
Причорноморському регіоні України» містить три підрозділи.  

Підрозділ 2.1 «Кількісно-якісні показники рецидивної злочинності у 
Причорноморському регіоні України» присвячено  аналізу кількісно-якісних 
параметрів рецидивної злочинності у зазначеному регіоні України. 
Встановлено, що рецидивна злочинність у ньому характеризується 
помітними кількісно-якісними регіональними особливостями та негативними 
тенденціями. Лише у 2017 р. кількість рецидивних злочинів зросла понад 
третину. Якщо у 2016 р. у Херсонській області було зареєстровано 3 368 
таких правопорушень, у Миколаївській – 1 757, а в Одеській – 1 269, то у 
2017 р. їх кількість на Херсонщині зросла до 3 913 (+16%), у Миколаївській – 
до 2 414 (+37), в Одеській – до 1 800 (41%) злочинів цієї категорії. Якщо 
протягом 2013-2017 рр. інтенсивність рецидивізму в Україні у середньому 
становила 156 злочинів на 100 тис. населення, то в Одеській області 
аналогічні параметри зафіксовано на рівні 75; у Миколаївській – 211; у 
Херсонській – на рівні 374 злочинів. Для порівняння, у Тернопільській 
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області цей показник становить 44 злочини; в Івано-Франківській – 51; у 
Закарпатській – 90. Окремі населені пункти Причорноморського регіону 
виявилися настільки привабливими для вчинення нових злочинів, що 
інтенсивність рецидивізму в них перевищила  загальноукраїнські та 
середньорегіональні параметри від двох до десяти разів. Наприклад, якщо у 
2017 р. інтенсивність рецидивної злочинності в Одеській області становила 
75 злочинів на 100 тис. населення, то в м. Ізмаїл цей показник дорівнював 
163, у Захарівському районі цієї області – 118, у м. Подільську – 108 на 100 
тис. населення та ін. Окремі населені пункти Миколаївської області 
характеризуються такими показниками: Єланіцький район – 379, м. Очаків – 
274, Казанківський – 268 злочинів на 100 тис. населення. Херсонська область 
характеризується такими показниками: Верхньорогачицький район – 1 073,  
Нижньосірогозький – 814, м. Нова Каховка – 536,  Нововоронцовський район 
– 501 злочин на 100 тис. населення.   

З’ясовано, що структура рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні 
України в основному представлена злочинами проти власності, життя та здоров’я 
особи та у сфері незаконного обігу наркотиків. Серед 2 431 виявлених рецидивних 
злочинів проти власності у Херсонській області крадіжки становлять 2 170 (89,3%), 
грабежі – 146 (6,0%), розбої – 25 (1,0%), вимагання – 2 (0,8%), шахрайство – 77 
(3,2%). Для Миколаївської області (1 268) відповідні параметри були такими: 
крадіжки – 989 (78,0%), грабежі – 165 (13,0%), розбої – 32 (2,5%), вимагання – 2 
(0,2%), шахрайство – 68 (5,4%). Для Одеської області (995), відповідно, це 
крадіжки – 640 (64,3%), грабежі –172 (17,3%), розбої –59 (1,8%), вимагання – 2 
(0,2%), шахрайство – 107 (10,8%).  

Доведено, що рецидивна злочинність проти життя та здоров’я особи в 
Одеській області характеризується більш тяжкими наслідками для потерпілих, 
оскільки понад половини злочинів припадає на умисні убивства (22,6%) та 
умисні тяжкі тілесні ушкодження (29,0%). У Миколаївській області рецидивісти 
частіше вчиняють умисні тяжкі (17,8%) та умисні середньої тяжкості тілесні 
ушкодження (9,3%) і значно рідше умисні вбивства (3,9%). Для Херсонської 
області основними посяганнями рецидивістів на життя та здоров’я особи є 
умисні легкі (73,9%) та умисні тяжкі тілесні ушкодження (6,3%).  Що стосується 
наркозлочинів, учинених рецидивістами, то фактично  кожен десятий випадок 
рецидиву (408 із 4 195 у цілому в Україні) фіксується в Одеській (4,1%), 
Миколаївській (3,45%) та  Херсонській  (5,0%) областях. Складною залишається 
рецидивна ситуація, пов’язана з посяганнями на громадські безпеку, зокрема, із 
незаконним обігом зброї.  

У підрозділі 2.2 «Кримінологічна характеристика особи, що вчиняє 
рецидивні злочини у Причорноморському регіоні України» проаналізовано 
систему рис і властивостей відповідних осіб, яка дозволяє розробити 
узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця, що вчиняє рецидивні 
злочини у Причорноморському регіоні України. Так, установлено, що 
переважна більшість осіб-рецидивістів (82,7%) у цьому регіоні на момент 
вчинення нового злочину були працездатного віку: 20-30 років – 25%; 31-35 



11 
 

років – 18,0%; 36-45 років – 19,7%; 46-50 років – 12,0%. Питома вага чоловіків 
складає 92,8%, а жінок – 7,2%. Переважну більшість рецидивних злочинів 
вчинили українці (95,7%). У свою чергу, раніше судимими іноземцями 
вчинено: у Миколаївській області 0,4% злочинів, у Херсонській – 0,5% та в 
Одеській – 3,3%. Рецидивісти розглядуваного регіону характеризуються 
низьким рівнем освіти: базову середню освіту мають 42% осіб, повну середню 
– 52% і вищу – лише 6% осіб, які раніше вчиняли злочини. Доведено, що у 
Причорноморському регіоні три чверті рецидивістів не мають родини та дітей 
або їх діти є повнолітніми і проживають окремо від батьків. Одну 
неповнолітню дитину мають 12%, двох – 7%, трьох – 4%, більше трьох – 2%. 
Лише 37,4% рецидивістів констатували, що після звільнення з місць 
позбавлення волі не піддавалися впливу кримінального середовища, у той час 
як 63,6% осіб перебували під таким впливом і піддавалися дії кримінальної  
субкультури. Більшість рецидивістів регіону (50,8%) вчинили нові злочини 
впродовж перших п’яти років після відбуття покарання. У переважній 
більшості осіб (65,4%) намір продовжити злочинну діяльність сформувався ще 
під час відбування попереднього покарання. Як правило, такі особи 
виховувалися у неповних родинах, в умовах, де панувало насильство, зневага з 
боку дорослих членів сім’ї щодо них самим або інших родичів, батьки часто 
зловживали алкоголем чи наркотиками, родина перебувала у скрутному 
матеріальному становищі, нерідко хтось із родини майбутнього злочинця мав 
кримінальне минуле. У двох третин рецидивістів відмічено відтворення у 
власній родині негативних прикладів батьківського виховання. 

У підрозділі 2.3 «Детермінація рецидивної злочинності у 
Причорноморському регіоні України»  зазначено, що рецидивну злочинність 
у цьому регіоні зумовлює сукупність загальнодержавних та місцевих факторів. 
Доведено, що кримінологічні параметри рецидивної злочинності у 
Причорноморському регіоні України, переломлюючись через особистісну 
мотиваційну сферу конкретних осіб, значною мірою визначаються історичними, 
географічними, соціально-економічними, демографічними, психологічними, 
культурно-виховними та інформаційними факторами. При цьому на місцевому 
рівні рецидивну злочинність у розглядуваному регіоні зумовлюють: недоліки 
у роботі місцевих правоохоронних органів; висока концентрація установ  
виконання покарань у виді позбавлення волі; вища за сусідні регіони 
враженість психології окремих прошарків населення тюремною ідеологією; 
значний рівень безробіття; помітно вищий за суміжні області рівень 
споживання алкоголю, наркотиків і психотропних речовин; негативна роль 
ЗМІ тощо. Крім того, відтворення рецидивної злочинності в Одеській, 
Миколаївській та Херсонській областях значно підсилюють негативні зміни у 
стані первинної злочинності, злочинності неповнолітніх; слабкий контроль за 
діяльністю організованих злочинних угруповань та антисуспільною 
діяльністю, що виявляється у вчиненні контрабанди, торгівлі наркотиками та 
психотропними речовинами; висока насиченість регіону зброєю та негативні 
міграційні процеси тощо.  
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Розділ 3 «Заходи запобігання рецидивній злочинності у 
Причорноморському регіоні України» складається із трьох підрозділів.  

У підрозділі 3.1  «Зарубіжний та міжнародний досвід запобігання 
рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України та 
можливості його використання» відмічається, що важливими складовими 
підвищення ефективності запобігання рецидивній злочинності в 
аналізованому регіоні Україні є вивчення та запровадження позитивного 
зарубіжного та міжнародного досвіду. Таким досвідом, зокрема, є: у США – 
створення системи залучення громадян до профілактичної роботи, 
функціонування інституту добровільних помічників поліції; в Японії – робота 
асоціації із допомоги колишнім засудженим у працевлаштуванні та 
профілактики злочинів, яка є громадсько-державною організацією, що 
функціонує на різних регіональних рівнях (місто, район, вулиця і т.д.) при 
будь-якому відділенні поліції; в Австрії та ФРН –підготовка поліцейських 
кадрів; у Франції – функціонування Національної ради із запобігання 
злочинам (у тому числі й рецидивним) та ін. Між правоохоронними органами 
у запобіганні рецидивній злочинності налагоджена ефективна міждержавна 
співпраця з обміну інформації про злочинність. Функціонують міжнародні 
системи Інтерпол та Європол, що дозволяють відстежувати, ідентифікувати і 
затримувати злочинців. 

У підрозділі 3.2 «Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи 
запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України» 
наголошується, що формування позитивної кримінологічної обстановки і, як 
наслідок, зниження рівня рецидивної злочинності в Одеській, Миколаївській 
та Херсонській областях передбачає здійснення низки загальносоціальних та 
спеціально-кримінологічних заходів. Загальносоціальні заходи за своєю 
суттю є некаральними. Вони спрямовані на формування виваженої 
регіональної кримінологічної політики шляхом економічних, соціальних, 
ідеологічних, культурних, інформаційних та організаційно-правових 
перетворень. На індивідуальному та груповому рівнях вони у нерепресивний 
спосіб   створюють атмосферу невигідності протиправної діяльності у 
Причорноморському регіоні. Спеціально-кримінологічне  запобігання 
спрямовується на зниження кількісно-якісних показників рецидивної 
злочинності внаслідок забезпечення ефективного контролю за регіональним 
кримінологічним середовищем. Особливості спеціально-кримінологічних 
заходів у розглядуваних областях полягають у безперервному захисті 
суспільства від рецидивних злочинів шляхом: 1) застосування адекватного 
покарання до рецидивістів; 2) створення належних умов відбування ними 
покарання; 3) адміністративного нагляду за особами, які відбули покарання, а 
також за тими, що відбувають покарання, не пов’язане із позбавленням волі; 
4) відшкодування збитків державі, суспільству та окремим громадянам, які 
потерпіли від злочинних дій; 5) недопущення вчинення нових злочинів; 6) 
соціальної адаптації та ресоціалізації колишніх засуджених із метою їх 
повернення до суспільства. 
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У підрозділі 3.3. «Напрями вдосконалення запобігання рецидивній 
злочинності у Причорноморському регіоні України» відмічається, що 
вдосконалення системи запобігання цьому виду злочинності має відбуватися 
з урахуванням як позитивного вітчизняного, зарубіжного і міжнародного 
досвіду, так й сучасних досягнень науки і техніки. Обґрунтовується, що 
удосконалення діяльності із запобігання рецидивній злочинності у 
зазначеному регіоні має включати такі елементи кримінологічної системи: 
1) комплексний аналіз рецидивної злочинності та факторів, що здійснюють 
на неї криміногенний та антикриміногенний вплив; 2) прогнозування 
рецидивної злочинності та виявлення ймовірних кримінологічних загроз; 
3) прогнозування тенденцій розвитку рецидивної злочинності; 4) планування 
та програмування запобігання рецидивній злочинності; 5) безпосереднє 
здійснення різних напрямів запобігання рецидивній злочинності в цілому та 
окремим її видам, зокрема; 6) оцінку результативності запобігання цій 
злочинності. Такий підхід має бути диференційованим відповідно до 
місцевих особливостей рецидивної злочинності. 

Враховуючи особливості криміногенної обстановки Одеської, 
Миколаївської та Херсонської областей та специфіку кількісно-якісних 
параметрів рецидивної злочинності, дисертантом визначаються види 
рецидивних злочинів, щодо яких має здійснюватися пріоритетне запобігання, 
а саме: злочини проти власності; проти життя та здоров’я особи; проти 
громадського порядку та моральності; проти громадської безпеки; 
незаконний обіг зброї і боєприпасів; незаконний обіг наркотичних засобів і 
психотропних речовин; контрабанда, викрадення автотранспорту й 
антикваріату; торгівля так званою контрафактною продукцією; організація 
каналів нелегальної міграції та торгівля людьми; легалізація (відмивання) 
доходів, отриманих злочинним шляхом, та ін. З огляду на курортний статус 
Причорноморського регіону важливим напрямом є запобігання злочинності 
«професійних» гастролерів-рецидивістів, які спеціалізуються, зокрема, на 
сутенерстві, незаконному поширенні наркотиків, крадіжках, розбоях, 
грабежах, шахрайстві, викраденні автотранспорту тощо.  

 

ВИСНОВКИ 
 
  У дисертації вирішене наукове завдання, що полягає у поглибленому 

кримінологічному вивченні рецидивної злочинності та її детермінант у 
Причорноморському регіоні України, а так само практики запобігання цим 
злочинам, що дозволило сформулювати висновки та розробити пропозиції з 
приводу подальшого вдосконалення практики запобігання цим злочинам та 
окреслити перспективні напрями розв’язання цієї проблеми. Висновки та  
пропозиції містяться у такому. 

1. Із набуттям Україною незалежності вітчизняна кримінологічна наука 
досягла такого рівня знань, що дозволив сформувати знання про рецидивну 
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злочинність у регіоні у відносно самостійний напрям досліджень. Згодом до 
запобігання рецидивній злочинності стали підходити диференційовано, 
враховуючи її територіально-просторовий розподіл, особливості 
регіональних кількісно-якісних параметрів та місцеву специфіку 
детермінації. Останніми роками в Україні закладені основи для 
вдосконалення регіонального програмування і планування запобігання 
рецидивній злочинності на підставі  знань її місцевих особливостей (у тому 
числі й у Причорноморському регіоні) за окремими видами рецидивної 
злочинності (неповнолітніх, жіночої, організованої, пенітенціарної і т.д.) та 
найбільш ураженими рецидивною злочинністю сферами суспільного життя.   

2. Система теоретично та методологічно значимих прийомів формування й 
узагальнення кількісно-якісних параметрів рецидивної злочинності дозволяє:  
найбільш повно і точно сформувати уявлення про специфіку рецидивної 
злочинності в аналізованому регіоні України; узагальнювати інформацію про 
місця вчинення злочинів і збуту викраденого, місця проживання раніше 
судимих; опрацьовувати специфічні риси злочинів-рецидивістів та відомості 
про типові рецидивні злочини у конкретній місцевості, що дозволяє в режимі 
моніторингу виокремлювати основні кримінологічні загрози та головні 
індикатори змін кримінологічної обстановки в межах конкретних 
адміністративно-територіальних систем; оперативно реагувати на кількісно-
якісні зміни криміногенної обстановки з метою локалізації осередків зростання 
рецидивної злочинності на місцевому рівні. 

3. Для Причорноморського регіону України є характерною стабільно 
складна криміногенна обстановка, що підсилюється: негативними 
міжрегіональними та внутрішньо регіональними кількісно-якісними змінами 
параметрів  рецидивної злочинності; нерівномірністю розподілу рецидивної 
злочинності та окремих її видів на територіях Одеської, Миколаївської та 
Херсонської областей; диференційованістю кількісно-якісних показників 
рецидивної злочинності; її підвищеною інтенсивністю; особливостями 
структури територіального розподілу з домінуванням тяжких та особливо 
тяжких злочинів проти власності, життя та здоров’я особи та у сфері 
незаконного обігу наркотиків; негативними тенденціями до зростання цієї 
злочинності у перелічених областях. Аналіз внутрішнього регіонального 
розподілу рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні засвідчив 
істотні відмінності у насиченості цих територій рецидивізмом. 
Найпривабливішою для вчинення рецидивних злочинів виявилася 
Херсонська область, де всі адміністративно-територіальні одиниці 
характеризуються вкрай негативною враженістю рецидивною злочинністю з 
інтенсивністю від 164 до 1 073 злочинів на 100 тис. населення; при цьому на 
76% цієї території зафіксовано аномально високий рівень кримінальної 
ураженості (від 299 до 1 073 злочинів на 100 тис. населення) рецидивною 
злочинністю, що у два і більше рази перевищує середні загальнодержавні 
параметри. У Миколаївській області 70% територій адміністративно-
територіальних одиниць належать до негативної зони кримінальної 



15 
 

ураженості рецидивною злочинністю (від 167 до 379 злочинів на 100 тис. 
населення) і лише 30% із них характеризуються помірною насиченістю 
рецидивною злочинністю (від 81 до 155 злочинів на 100 тис. населення). В 
Одеській області (75 злочинів на 100 тис. населення) лише 3% (м. Ізмаїл – 
163 злочинів на 100 тис. населення) населених пунктів вважаються 
територією високої ураженості рецидивною злочинністю, у той час як 97% 
території Одеської області відрізняється помірною кримінальною враженістю 
рецидивною злочинністю. Переважна більшість рецидивних злочинів у 
Одеській області вчиняється у містах – 1318 (73%), тоді як у сільській 
місцевості – 482 (27%) правопорушення. У Миколаївській області на міста 
припадає 1 486 (61,5%) злочинів і 928 (38,5%) – на сільські райони. Для 
Херсонської області зафіксовано домінування сільського рецидивізму – 2 011 
(51,4%) злочинів, відповідно у містах – 1 902 (48,6%) злочини.  

4. Опрацювання кримінологічних рис і властивостей розглядуваних осіб 
дало можливість розробити узагальнений кримінологічний портрет особи 
злочинця, що вчиняє рецидивні злочини у Причорноморському регіоні 
України: це чоловік (92,8%) віком 20-65 років (82,7%), із базовою середньою 
(42,0%) або повною середньою (52,0%) освітою, громадянин України, 
українець (95,7%), не одружений, не має дітей (75,0%), тривалий час 
піддається впливу кримінального середовища (63,6%) та дії кримінальної 
субкультури. Більшість рецидивістів (50,8%) починають вчиняти  нові 
злочини впродовж перших п’яти років після відбуття покарання. У 
переважній більшості осіб (65,4%) намір продовжити злочинну діяльність 
сформувався ще під час відбування попереднього покарання. Як правило, 
такі особи виховувалися у неповних родинах, де панувало насильство, 
зневага з боку дорослих членів сім’ї щодо них або інших родичів. Їх батьки 
зловживали алкоголем чи наркотиками, родина перебувала у скрутному 
матеріальному становищі, хтось із родини майбутнього злочинця міг мати 
кримінальне минуле. У двох третин рецидивістів відмічено відтворення у 
власній родині негативних прикладів батьківського виховання. 

5. Загальнодержавними факторами рецидивної злочинності у 
Причорноморському регіоні є сукупність історичних, географічних, 
соціально-економічних, демографічних, психологічних, культурно-виховних 
та інформаційних факторів. До місцевих факторів рецидивної злочинності 
належать: недоліки у роботі місцевих правоохоронних органів; висока 
концентрація установ виконання покарань у виді позбавлення волі; вища за 
сусідні регіони враженість психології окремих прошарків населення 
тюремною ідеологією; значний рівень безробіття; помітно вищий за суміжні 
області рівень споживання алкоголю, наркотиків і психотропних речовин; 
негативна роль ЗМІ та ін. Відтворення рецидивної злочинності в Одеській, 
Миколаївській та Херсонській областях значно підсилюють негативні зміни у 
стані первинної злочинності, злочинності неповнолітніх; слабкий контроль за 
діяльністю організованих злочинних угруповань та антисуспільною 
діяльністю, що виявляється у вчиненні контрабанди, торгівлі наркотиками та 
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психотропними речовинами; висока насиченість регіону зброєю; негативні 
міграційні процеси тощо. 

6. З урахуванням вітчизняних особливостей криміногенної обстановки та 
специфіки життєдіяльності Причорноморського регіону України може бути 
використаний позитивний зарубіжний досвід із запобігання рецидивній 
злочинності, що спрямований на вдосконалення інформаційно-аналітичного 
забезпечення роботи правоохоронних органів (Республіка Білорусь); підвищення 
якості підготовки кадрів для місцевих правоохоронних органів (ФРН та Австрія); 
запровадження інституту функціонування добровільних помічників поліції 
(США); налагодження взаємодії між центральними та регіональними органами 
влади з профілактики рецидивної злочинності (Франція); створення державних, 
комерційних та громадських організацій із допомоги у працевлаштуванні особам, 
звільненим із місць позбавлення волі (Японія), тощо.   

7. Запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні 
України є об’єктивно зумовленою кримінологічною стратегією та одним із 
пріоритетних напрямів регіональної кримінальної й кримінологічної 
політики. За своєю сутністю це запобігання проявляється у вигляді 
контрольованої державою та місцевими органами влади прогресивної моделі 
очікуваних змін соціального середовища, свідомості й поведінки суб’єктів 
правовідносин, що робить соціально невигідним учинення рецидивних 
злочинів у результаті цілеспрямованого впливу заходів кримінальної та 
кримінологічної політики. 

8. Серед напрямів удосконалення діяльності із запобігання рецидивній 
злочинності у Причорноморському регіоні України доцільно назвати: 
покращення матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів; 
зменшення тиску на суспільні відносини організованої рецидивної 
злочинності у сфері економіки; упровадження у правоохоронну діяльність 
сучасних автоматизованих систем моніторингу та контролю за соціально-
територіальним простором (програмно-апаратні комплекси відео-
моніторингу, ІТ-технології та GIS-технологій); перешкоджання поширенню 
кримінальної субкультури; вжиття заходів, спрямованих на профілактику 
адміністративних правопорушень, протидію зловживанню алкоголем та 
наркотиками; припинення дитячої безпритульності та бездоглядності; 
проведення інформаційної та релігійної профілактики тощо.   
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АНОТАЦІЯ 
 

Бурдега Р.В. Кримінологічна характеристика та запобігання 
рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України. – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право. – Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса, 2018. 

Дисертаційне дослідження присвячено кримінологічному аналізу і 
розробці ефективних заходів запобігання рецидивній злочинності у 
Причорноморському регіоні України. Досліджено становлення та розвиток 
ідей запобігання рецидивній злочинності на території регіонів України та за 
кордоном. Розкрито сутність та дано соціально-правову оцінку рецидивній 
злочинності у Причорноморському регіоні, запропоновано методику 
дослідження. Установлено кількісно-якісні параметри рецидивної 
злочинності у Причорноморському регіоні України. Наведено 
кримінологічну характеристику особи злочинця, що вчиняє рецидивні 
злочини на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. 
Висвітлено особливості детермінації рецидивної злочинності у 
Причорноморському регіоні України. Узагальнено зарубіжний та 
вітчизняний досвід і запропоновано комплекс загальносоціальних та 
спеціально-кримінологічних заходів запобігання рецидивній злочинності на 
регіональному рівні. Визначено найбільш важливі в сучасних умовах 
напрями вдосконалення заходів запобігання рецидивній злочинності у 
Причорноморському регіоні України. 

Ключові слова: рецидивна злочинність, Причорноморський регіон 
України, регіональні особливості злочинності, кримінологічна 
характеристика рецидивної злочинності у регіоні, детермінація, запобігання.  
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Бурдега Р.В. Криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидивной преступности в Причерноморском регионе Украины. – 
Квалифицированная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. – Одесский государственный университет внутренних 
дел. – Одесса, 2018. 

Диссертационное исследование посвящено криминологическому анализу 
и разработке эффективных мер предупреждения рецидивной преступности в 
Причерноморском регионе Украины. Исследован процесс становления и 
развития идей предупреждения рецидивной преступности на территории 
регионов Украины и за рубежом. Раскрыта сущность и дана социально-
правовая оценка рецидивной преступности в Причерноморском регионе 
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Украины, предложена оптимальная методика исследования данного 
феномена. Выявлены количественно-качественные параметры рецидивной 
преступности в Причерноморском регионе Украины. Раскрыты региональные 
особенности рецидивной преступности в Причерноморском регионе 
Украины и ее отдельных видов – против собственности, жизни и здоровья 
личности, в сфере незаконного оборота наркотиков и т.д. Представлена 
криминологическая характеристика личности преступника, который 
совершает преступления на территории Одесской, Николаевской и 
Херсонской областей. Освещены особенности детерминации рецидивной 
преступности в Причерноморском регионе Украины. В диссертации 
выделено несколько групп криминогенных факторов общегосударственного 
и местного характера, обуславливающих распространение рецидивной 
преступности в Причерноморском регионе Украины. Основными факторами 
первой группы являются исторические, географические, социально-
экономические, демографические, психологические, культурно-
воспитательные и информационные факторы. К местным факторам 
относятся: недостатки в работе местных правоохранительных органов, 
высокая концентрация учреждений исполнения наказаний в виде лишения 
свободы, повышенная пораженность отдельных групп населения тюремной 
идеологией, значительный уровень безработицы, высокий уровень 
потребления алкоголя и наркотиков, негативное влияние СМИ и др. 

Обобщен зарубежный и отечественный опыт противодействия 
рецидивной преступности, определены возможности его внедрения в 
Причерноморском регионе Украины. Предложен комплекс общесоциальных 
и специально-криминологических мер предупреждения рецидивной 
преступности на региональном уровне. Обозначены наиболее важные в 
современных условиях направления усовершенствования мер по 
предупреждению рецидивной преступности в Причерноморском регионе 
Украины. Предложены конкретные меры усовершенствования деятельности 
по предупреждению рецидивной преступности в Причерноморском регионе 
Украины. Среди них: улучшение материально-технического обеспечения 
правоохранительных органов, уменьшения давления на общественные 
отношения организованной рецидивной преступности в сфере экономики, 
внедрение в правоохранительную деятельность современных 
автоматизированных систем мониторинга и контроля за социально-
территориальным пространством (программно-аппаратные комплексы видео-
мониторинга, ІТ- и GIS-технологий); противодействие распространению 
криминальной субкультуры, профилактика административных 
правонарушений, противодействие злоупотреблению алкоголем и 
наркотиками, пресечение детской безнадзорности и беспризорности, 
проведение информационной и религиозной профилактики  и др. 

Ключевые слова: рецидивная преступность, Причерноморский регион 
Украины, региональные особенности преступности, криминологическая 
характеристика рецидивной преступности в регионе, детерминация, 
предупреждение.        
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SUMMARY 
 

Burdeha R.V. Criminological characteristics and prevention of recidivism 
of criminality in the Black Sea region of Ukraine. – Qualifying scientific work, 
manuscript copyright. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the Candidate of Science of 
Law (Doctor of Philosophy) in specialty 12.00.08 «Criminal law and Criminology; 
Criminal Penitentiary Law» (081 – Law). – Odessa State University of Interior, 
Odessa, 2018. 

The dissertation has been devoted to criminological analysis and development 
of effective measures to prevent recidivism of criminality in the Black Sea region 
of Ukraine. The formation and development of the ideas of the prevention of 
recidivism of criminality in the territory of Ukraine and abroad have been 
explored. The essence and social-legal assessment of recidivism of criminality 
have been produced. The quantitative and qualitative parameters of recurrent 
criminality in the Black Sea region of Ukraine have been established. The 
criminological description of the person of the offender committing recurring 
crimes in the territory of Odessa, Mykolayiv and Kherson regions has been given. 
The peculiarities of determination of recidivism of criminality in the Black Sea 
region of Ukraine have been highlighted. The foreign and domestic experience has 
been generalized and a complex of general social and special-criminological 
measures to prevent recidivism at the regional level has been proposed. The most 
important in modern conditions directions of improvement of prevention of 
recurrent crime in the Black Sea region of Ukraine have been determined. 

Key words: recidivism of criminality, Black Sea region of Ukraine, regional 
features of crime, criminological characteristic of recurrent crime in the region, 
determination, prevention.  

 

 

 


