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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 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право» (081 – Право). – Одеський 

державний університет внутрішніх справ, Одеса, 2018. 

Дисертація є першим у вітчизняній кримінології монографічним 

дослідженням, в якому розглядаються численні питання запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України. У науковій 

праці представлено кримінологічну характеристику вказаних злочинів, вивчено 

особу, яка вчиняє рецидивні злочини, виділено групу детермінант, що 

зумовлюють ці злочини, запропоновано основні напрями і заходи запобігання 

рецидивній злочинності у зазначеному регіоні України.  

У роботі наголошується, що останнім часом в Україні рецидивна 

злочинність виявляється одним із найнебезпечніших видів злочинності у будь-

яких регіонах, яка демонструє негативні тенденції та стійкі установки у певних 

категорій осіб до антисуспільного способу життя. Масштаби поширення 

рецидивної злочинності на окремих територіях України загрожують навіть  

національній безпеці країни і викликають обґрунтоване занепокоєння в 

суспільстві та державі. Особливо гострою є ситуація зі станом рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні, в якому рецидивістами вчиняється 

кожний десятий злочин від усіх повторних злочинів, учинених в Україні.  

Наводиться низка доказів, що останніми роками рецидивна злочинність у 

Причорноморському 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 



3 

складає близько 21%, у 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.  

Проведеним дослідженням установлено, що система знань про рецидивну 

злочинність, у тому числі й у розглядуваному регіоні, завдяки своїй значимості 

сформувалася у відносно самостійний напрям досліджень. 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). Сучасний рівень розвитку 

кримінологічної науки дозволив сформувати концептуально-методологічну 

модель дослідження рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні 

України, яка дозволяє отримувати комплексну інформацію про кількісно-якісні 

зміни параметрів рецидивної злочинності у цьому регіоні; узагальнювати 

інформацію про місця вчинення злочинів і збуту, наприклад, викраденого, а так 

само місця проживання раніше судимих; опрацьовувати специфічні риси 

злочинців-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 тощо. 

Проведеним кримінологічним аналізом визначено основні 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; 
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значною 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.  

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, в якій всі адміністративно-

територіальні одиниці характеризуються вкрай негативними показниками 

рецидивної злочинності, зокрема, на 100 тис. населення тут вчиняється від 164 

до 1 073 злочинів; 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 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% населених 

пунктів вважаються територією високої ураженості рецидивною злочинністю, у 

той час як 97% території Одеської області відрізняється помірною 

кримінальною ураженістю рецидивною злочинністю. Переважна більшість 

рецидивних злочинів у Одеській області вчиняється у містах – 1 318 (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. 
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На підставі з’ясування визначальних рис особи злочинця, що вчиняє 

рецидивні злочини у Причорноморському регіоні України, побудовано 

узагальнений кримінологічний портрет останнього: 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%), неодружений, не має 

дітей (75,0%), тривалий час піддається впливу кримінального середовища та дії 

кримінальної субкультури (63,6%). 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. 

У детермінаційному комплексі рецидивної злочинності виявлено цілісну 

систему факторів регіональної рецидивної злочинності. Загальнодержавними 

факторами рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні виявилася   

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 або обмеження 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 підсилює негативні зміни у стані первинної злочинності, злочинності 

неповнолітніх; свідчить про слабкий контроль за діяльністю організованих 

злочинних угруповань та антисуспільною діяльністю, що виявляється у 

вчиненні контрабанди, торгівлі наркотиками та психотропними речовинами, а 

так само про високу насиченість регіону зброєю та наявність негативних 

міграційних процесів тощо. 

Зроблено висновок, що з урахуванням вітчизняних особливостей 

криміногенної обстановки та специфіки життєдіяльності Причорноморського 
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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). 

Обґрунтовано, що стратегію регіонального програмування і планування 

запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні доцільно 

будувати на основі знань її місцевих кримінологічних параметрів, детермінації 

за окремими видами рецидивної злочинності – неповнолітніх, жіночої, 

організованої, пенітенціарної і т.д. та з огляду на найбільш вражені 

рецидивною злочинністю сфери суспільних відносин у регіоні (власність, 

життя та здоров’я особи, обіг наркотичних засобів, громадська безпека, 

громадський порядок та моральність тощо). 

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. 

Основними напрямами удосконалення діяльності із запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України є: покращення 

матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів; зменшення 

тиску на суспільні відносини організованої рецидивної злочинності у сфері 



7 

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.   

Ключові слова: рецидивна злочинність, Причорноморський регіон 

України, регіональні особливості злочинності, кримінологічна характеристика 

рецидивної злочинності у регіоні, детермінація, запобігання.  
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SUMMARY 

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 is the first in domestic criminology monographic research, 

which deals with numerous issues of preventing recidivism of criminality in the 

Black Sea region of Ukraine. The study has presented the criminological 

characteristics of these crimes, has examined the person who commits relapses, has 

identified a group of determinants that determine these crimes, has proposed the main 

directions and measures for preventing recidivism in the specified region of Ukraine. 

It has been noted that recently in Ukraine, recidivism of criminality is one of 

the most dangerous types of crime in any regions, which demonstrates the negative 

tendencies and perspectives of installing certain categories of people to antisocial 

way of life. The scale of the spread of recidivism in certain areas of Ukraine threatens 

even the national security of the country and causes a legitimate concern in society 

and in the state. Particularly acute is the situation with the state of recidivism of 

criminality in the Black Sea region, in which recidivists commit every tenth offense 

from all crimes committed in Ukraine. 

A number of evidence has been provided that in recent years recidivism of 

criminality in the Black Sea region had been characterized by significant growth and 

pronounced quantitative and qualitative regional peculiarities. Only in 2017 the 
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number of recurrent crimes has increased: in the Kherson region, by 16%, in 

Mykolaiv region - by 37%, in the Odessa region - by 41%. If on average in Ukraine 

the proportion of relapse of crimes is 18-20%, then in Odessa region their share is 

about 21% annually, in Mykolaiv region - 34.5%. In turn, in Kherson oblast, similar 

indicators were recorded at the level of 49.5%. Thus, the Black Sea region as a whole 

is characterized by one of the highest levels of recidivism in Ukraine. 

This study has found that the system of knowledge about recidivism of 

criminality, including in the region under study, due to its importance, has been 

formed in a relatively independent direction of research. There are several basic 

stages of their formation, namely: the period of origin (XVIII - XIX centuries), the 

development of relevant knowledge (from the early 20's to the end of 80-ies of XX 

century.), Transformation into an independent direction of criminological research 

(from the beginning of 90- the last century and till now). The current level of 

development of criminological science has allowed to form a conceptual and 

methodological model of the study of recidivism in the Black Sea region of Ukraine, 

which allows obtaining comprehensive information on quantitative and qualitative 

changes in the parameters of recidivism of criminality in this region; to generalize 

information about places of committing crimes and  for example places where sales 

of the stolen things take place, as well as the place of residence previously convicted; 

to work out the specific features of recidivist criminals and information about typical 

recidivism crimes in a specific locality; to track criminological threats and indicators 

of changes in the criminological situation within specific administrative-territorial 

systems; to provide promptly reaction to quantitative and qualitative changes in the 

criminogenic situation in order to localize the centers of the growth of recurrent 

crime at the local level, etc. 

The criminological analysis which has been conducted by the author identified 

the main features of recidivism of criminality in the Black Sea region of Ukraine. 

These features are: negative interregional and intraregional quantitative and 

qualitative changes in the parameters of recurrent crime; the uneven distribution of 

recidivism and its separate types in the territories of Odessa, Mykolaiv and Kherson 
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regions; differentiation of quantitative and qualitative indicators of recurrent crime; 

considerable intensity; the peculiarities of the structure of the territorial division with 

the domination of serious and especially grave crimes against property, life and 

health of the person in the sphere of illicit drug trafficking; negative trends, which are 

manifested in the increase of this crime in the listed areas.  

Analysis of the internal regional distribution of recidivism in the Black Sea 

region has shown significant differences in the saturation of these territories with 

recidivism. Kherson region, in which all administrative and territorial units have been 

characterized by extremely negative indicators of recidivism of criminality, was the 

most attractive resort for recidivism, in particular, from 100 to 1,000 people there are 

from 164 to 1,073 crimes; while an abnormally high level of criminal damage (from 

299 to 1,073 crimes per 100 thousand population) has been recorded on 76% of this 

territory by recidivism of criminality, which was two times more than the average 

national parameters. In the Mykolaiv region, 70% of the territories of the 

administrative-territorial units belong to the negative zone of criminal recurrence of 

recidivism (from 167 to 379 crimes per 100 thousand population), and only 30% of 

them were characterized by moderate saturation of recurrent crime (from 81 to 155 

crimes per 100 thousand population). In Odessa region (75 crimes per 100,000 

population), only 3% of settlements have been considered as a high-risk area of 

recurrent crime, while 97% of the Odessa region has a moderate criminal impact with 

recidivism. The vast majority of recidivism in Odessa region is committed in cities - 

1,338 (73%), while in rural areas - 482 (27%) of the offense. In the Mykolaiv region, 

cities account for 1,486 (61.5%) crimes and 928 (38.5%) of the villages. For the 

Kherson region, the prevalence of rural recidivism has been recorded - 2 011 (51.4%) 

of crimes, respectively, in cities - 1,902 (48.6%) crimes. 

The author has constructed a generalized criminological portrait of the offender 

by finding out the defining features of the person committing recurring crimes in the 

Black Sea region of Ukraine: a man (92.8%), aged 20-65 (82.7%), a baseline average 

(42, 0%) or full secondary (52.0%), Ukrainian citizen, Ukrainian (95.7%), not 

married, has no children (75.0%), is exposed for a long time to the criminal 
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environment and acts of a criminal subculture (63 , 6%). Most recidivists (50.8%) are 

starting to commit new crimes during the first five years after serving their sentences. 

In the overwhelming majority of people (65.4%) the intention to continue criminal 

activity is formed even while serving a previous sentence. 

In the complex determination of recidivism have been found a coherent system 

of regional factors of recidivism. The national factors of recidivism in the Black Sea 

region were a combination of historical, geographical, socio-economic, demographic, 

psychological, cultural, and educational and information factors. The local factors of 

recurrent crime include: shortcomings in the work of local law enforcement agencies; 

high concentration of penitentiary institutions in the form of deprivation or restraint 

of liberty; higher than the neighboring regions the astonishing psychology of 

individual strata of the population by prison ideology; significant level of 

unemployment; the level of consumption of alcohol, drugs and psychotropic 

substances is noticeably higher in adjacent areas; the negative role of the media and 

others. The reproduction of recidivism in Odesa, Mykolaiv and Kherson regions 

greatly enhances the negative changes in the state of primary crime and juvenile 

delinquency; testifies to weak control over the activities of organized criminal groups 

and anti-social activities that have been manifested in smuggling, drug trafficking 

and psychotropic substances, as well as the high saturation of the region with 

weapons and the presence of negative migration processes, etc. 

It has been concluded that taking into account the domestic peculiarities of the 

criminogenic situation and the specifics of the life of the Black Sea region of 

Ukraine, positive foreign experience in preventing recidivism can be used, aimed at 

improving the information and analytical support of the work of law-enforcement 

bodies (Republic of Belarus); improving the quality of training for local law 

enforcement agencies (Germany and Austria); introduction of the Institute for the 

functioning of voluntary police assistants (USA); Establishing a co-operation 

between central and regional authorities for the prevention of recidivism (France); 

Establishment of state, commercial and public organizations for the assistance of 

employment of persons released from places of imprisonment (Japan). 
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It has been substantiated that the strategy of regional programming and 

planning for the prevention of recurrent crime in the Black Sea region should be 

based on knowledge of its local criminological parameters, determination of certain 

types of recidivism - juvenile, women, organized, penitentiary, etc. and in view of the 

most affected by the recurrent crime of the sphere of public relations in the region 

(property, life and health of the person, the circulation of narcotic drugs, public 

safety, public order and morals, etc.). 

The prevention of recidivism in the Black Sea region of Ukraine is objectively 

predetermined by the criminological strategy and one of the priority directions of 

regional criminal and criminological policy. By its very nature, this prevention is 

manifested in the form of a state-controlled and local government-controlled 

progressive model of the expected changes in the social environment, consciousness 

and behavior of the subjects of legal relationships, which makes it socially 

unprofitable to commit recurrent crimes as a result of the targeted influence of 

criminal and criminological policies. 

The main areas of improvement of the prevention of recidivism in the Black 

Sea region of Ukraine are: improvement of logistical support of law enforcement 

agencies; reduction of pressure on the social relations of organized recidivism in the 

economy; implementation of modern automated monitoring and control systems for 

the socio-territorial space in the law-enforcement activity (software-hardware 

complexes of video monitoring, IT technologies and GIS-technologies); Preventing 

the spread of criminal subculture; taking measures aimed at preventing administrative 

offenses, counteracting alcohol and drug abuse; termination of child homelessness 

and neglect; carrying out informational and religious prevention, etc. 

Key words: recidivism of criminality, Black Sea region of Ukraine, regional 

features of crime, criminological characteristic of recurrent crime in the region, 

determination, prevention. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Рецидивна злочинність – 

один із найнебезпечніших видів злочинності, оскільки свідчить про стійкі 

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%. 
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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: 

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, 
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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 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 
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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. 
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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 у 

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 
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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 

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 
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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 у 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 у 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 у 

Причорноморському регіоні України. За результатами дослідження 

обґрунтовано низку нових концептуальних положень, висновків і 

рекомендацій, що мають важливе теоретичне та практичне значення, 

зокрема: 
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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 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%), 

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

– 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 
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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 у 

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 у 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.). 
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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.  

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. 
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РОЗДІЛ 1 

РЕЦИДИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ У ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ 

ЯК ОБЄ’КТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки явища рецидивної злочинності                        

та  запобігання  їй  у  Причорноморському регіоні  України 

 

Вивчення проблем регіональних особливостей рецидивної злочинності 

завжди привертало увагу не лише теоретиків, а й практиків. Як вдало 

зазначає з цього приводу В.С. Батиргареєва, кримінальний професіоналізм, 

озброєність, кримінальна субкультура, залучення неповнолітніх до 

злочинного світу, морально-психологічна деградація особистості – далеко не 

повний перелік проблем, з яким стикається суспільство, виконуючи завдання 

із запобігання рецидивній злочинності [21, с. 5]. Безумовно, висловлене 

надзвичайно актуалізує тему вивчення рецидивної злочинності. Організація 

ефективного запобігання будь-якому явищу передбачає його якомога 

повніше пізнання, одним із дієвих інструментів якого у кримінології не 

безпідставно визнається регіональний підхід у вивченні територіальної 

поширеності злочинності. 

Із самого початку виникнення кримінології регіональний аналіз 

злочинності став обов’язковим атрибутом і невід’ємною складовою 

кримінологічних досліджень. Регіональний напрям у кримінології довгі роки 

презентує себе як такий, що вирізняється широкою сферою застосування й 

великим колом вирішуваних наукових і практичних завдань. У різні періоди 

вчені використовували методику та переваги порівняльних регіональних 

досліджень злочинності, згодом заклавши підґрунтя для формування й 

розвитку регіональної практичної кримінології [11, с. 31].  

Інтенсивність дискусій щодо проблем негативного впливу рецидивної 

злочинності у регіоні періодично то знижувалась, то, навпаки, зростала 
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залежно від характеру розвитку суспільних процесів у конкретний проміжок 

часу. Але існуючих ґрунтовних досліджень правознавців, соціологів, 

психологів, регіонознавців із цієї проблеми на теперішній час недостатньо. 

Разом із цим вивчення стану будь-якої наукової розробки дозволяє: 1) 

уникнути дублювання за відповідними напрямами наукових досліджень; 2) 

перевірити раніше отримані результати та критично або позитивно їх оцінити 

з точки зору підтвердження або спростування на практиці; 3) сформулювати 

найбільш ефективну систему та методику наукового пошуку; 4) виділити 

найбільш значимі та перевірені часом здобутки попередників щодо 

досліджуваної проблематики тощо.  

Ретроспективний аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що 

рецидивна злочинність у регіональному (територіальному, географічному)  

розрізі у тому або іншому обсязі завжди була об’єктом уваги вчених 

практично за всіх часів. Так, у ході вивчення наукових джерел було 

встановлено, що вже представники класичної та позитивістської шкіл 

широко використовували елементи регіонального (географічного) 

кримінологічного аналізу злочинності [11, с. 23]. У цьому сенсі, враховуючи 

важливість, складність та багатогранність проблематики, розв’язання теми 

регіональних особливостей рецидивної злочинності також не стало 

виключенням. Уже у перших ґрунтовних кримінологічних дослідженнях 

XVIII-XIX століть ми зустрічаємо спроби вивчення феномена рецидивної 

злочинності у регіональному (географічному) розрізі.  

Так, наприклад, у 1777 р. британський кримінолог Дж. Говард 

обстежив умови утримання засуджених у понад 300 європейських тюрмах, за 

результатами чого видав ґрунтовну працю під назвою «Стан тюрем в Англії 

та Уельсі». На основі використання отриманої статистичної інформації і 

значної емпіричної бази про засуджених, учинені ними злочини та умови їх 

тримання вчений запропонував проекти змін до законів «Про виконання 
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покарань», що були прийняті урядом його країни в період з 1778 по 

1782 роки [223, с. 68]. 

У 1876 р. італійський учений Ч. Ломброзо за результатами вивчення  

протягом тривалого часу матеріалів кримінальної статистики багатьох країн 

Європи, Африки, а так само США та Російської імперії виявив специфічні 

регіональні особливості злочинності. При цьому важливе значення вчений 

відводив аналізу географічних особливостей рецидивної та професійної 

злочинності [153, с. 26-147]. Автором представлено її кількісні та якісні 

параметри, проаналізовано вплив на рецидивну злочинність низки факторів, 

таких як: соціально-економічні та демографічні відмінності територій; 

спадковість; зловживання алкоголем; фізіологічні та психічні вади 

правопорушників; метеорологічні та кліматичні особливості територій їх 

проживання та ін. Учений також наголошував на впливі на інтенсивність 

діяльності рецидивістів пори року, температури, раси (національності), 

щільності (концентрації) населення, цін на харчування, інших соціально-

економічних та демографічних факторів [153, с. 26-147]. 

У 1886 р. французьким кримінологом Г. Тардом видано результати 

порівняльного кримінологічного дослідження під назвою «Порівняльна 

злочинність». Цей термін автор використовував як синонім під час вивчення 

географії злочинності [206, с. 247]. В указаній роботі, поряд з іншими 

різновидами протиправних дій, представлені результати дослідження 

географії рецидивної та професійної злочинності на прикладі різних 

департаментів Франції [206, с. 260-322]. Уже у той час учений звертав увагу 

на надмірну привабливість для професійних злочинців та рецидивістів одних 

і помітно меншу привабливість інших територій Франції [206, с. 125-130].  

Г. Тардом проаналізовані кількісні та якісні особливості рецидивної та 

професійної злочинності у містах Париж, Марсель та Леон; виділені 

професійні особливості крадіїв, грабіжників розбійників та вбивць; вчений 

провів порівняльний аналіз між різними видами злочинності (в тому числі 
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між рецидивною та професійною) Середньовіччя і її детермінантами та 

сучасними для автора умовами життя у Франції [206, с. 53-79]. 

Детермінантами рецидивної злочинності вченим називалися пороки вищих 

прошарків суспільства [206 c. 115-121]; територіальні відмінності між 

умовами життя у містах та сільській місцевості і збільшення інтенсивності 

міграційних процесів [206, с. 121-125]; суспільні протиріччя [206, с. 153-157]; 

вади релігії та моралі  [206, с. 157-162]; велике розшарування у суспільстві 

[206, с. 169-174].  Г. Тард не лише називає, а й розкриває механізм впливу, а 

також описує процес породження різних видів злочинності різноманітними 

факторами. При цьому велику увагу приділяє саме регіональним 

особливостям рецидивної та професійної злочинності [206, с. 106-205]. Для 

свого часу, безумовно, ці результати можна визнати революційними. 

Водночас Г. Тард, звертаючи увагу на соціальний характер детермінації (у 

тому числі й рецидивної), не пропонує інших заходів запобігання 

злочинності, крім процесуальних, криміналістичних та каральних. 

У ХIХ ст. під час своїх досліджень відомим ученим Є.М. Тарновським 

були помічені суттєві відмінності в стані злочинності та у її відновленні за 

рахунок рецидивних злочинів на різних територіях губерній Російської 

Імперії [207, с. 102]. Вивчаючи динаміку повторних майнових і 

насильницьких злочинів, дослідник довів їх залежність від коливань урожаїв 

та цін на хліб у тих чи інших губерніях. Це дало підстави помітити, що 

неоднаковий рівень первинної та рецидивної злочинності тісно пов’язаний з 

економічними факторами: «Де вище коливаються ціни на пшеницю, там 

більше коливається злочинність», – констатував учений [11, с. 26; 

207, с. 102]. 

Свого часу Е. Феррі у провінціях Італії (Неаполі, Калабрії, Сицилії, 

Ломбардії та Венеції) провів порівняння між 700 особами, що неодноразово 

вчиняли тяжкі злочини, та 711 особами, які злочини не вчиняли. У результаті 

цього він виявив у рецидивістів цілу низку якостей, що були відсутніми у «не 
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злочинців». Так, у злочинців, на відміну від законослухняних осіб, 

фіксувалися підвищене тяжіння до зловживання алкоголем; надмірна 

збуджуваність; дармоїдство та небажання працювати; погана спадковість 

(судимість або психічні чи фізичні захворювання батьків і близьких); 

розбалансованість моральних якостей [211, c. 76-82]. Е. Феррі виводить п’ять 

основних категорій рецидивних злочинців: 1) психічно хворі, 2) природжені, 

3) звичайні, 4) випадкові та 5) за переконанням. Учений наводить розгорнуту 

характеристику кожного із типів рецидивних злочинців [211, с. 135-174]. Під 

час вивчення «рецидивної історії» великої кількості злочинців та порівняння 

умов утримання злочинців у тюрмах Англії, Франції, Швейцарії та Італії 

науковець доходить висновку про відсутність залежності між умовами 

тримання злочинців та ймовірністю вчинення рецидивістами нових злочинів 

[211, с. 156-159]. За спостереженнями вченого, велика кількість рецидивістів, 

які щорічно опиняються у судах, доводить, що окремі категорії осіб 

займаються злочинною діяльністю систематично як своєю професією [211, с. 

156]. Е. Феррі констатує, що злочинець, який перебував у тюрмі, знов туди 

повернеться. Ґрунтуючись на великій емпіричній базі, науковець підсумовує, 

що навіть зразкові тюрми не виправляють злочинців, які після відбування 

покарань знов учиняють злочини [211, с. 156].      

Узагальнюючи результати досліджень учених XVIII-XIX століть, 

зазначимо, що вже за тих часів науковці звертали увагу й намагалися 

пояснити наявність суттєвих регіональних відмінностей у кількісних та 

якісних показниках рецидивної злочинності. Ці відмінності вони пов’язували 

з відмінностями в умовах життя населення, специфікою психофізіологічних 

якостей певних категорій людей, особливостями соціально-демографічних та 

економічних параметрів країн, а також її складових територій, 

особливостями клімату та географічного розташування тощо.  

На початку ХХ ст. у кримінології збільшується увага до теми географії 

та територіальних (регіональних) особливостей різних видів, у тому числі й 
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рецидивної злочинності. Так, протягом 1920-1930 рр. у Чиказькому 

університеті США Р. Парком і Е. Берджессом засновано так звану чиказьку 

школу «екологічної урбаністики». Вчені систематично вивчали прояви 

соціальної дезорганізації в американських містах та їх районах [224, с. 149]; 

висвітлювали соціальні проблеми міста у контексті розподілу злочинності, 

проституції, маргіналізації; вивчали географію розподілу різного роду 

асоціальних проявів, у тому числі й концентрацію осіб, які систематично 

вчиняли злочини [116, с. 142].    

У 1942 р. К. Шоу та Г. Маккей видали працю «Молодіжні 

правопорушення і міські ареали», в якій представили результати розподілу 

різних видів рецидивної злочинності на території американських міст. Вчені 

детально описали географію злочинності, в тому числі й рецидивної, та 

виявили, що її розподіл на території міст пов’язаний із «концентричними 

зонами». Вони зафіксували, що злочини на території міста вчиняються не 

рівномірно, найбільш висока концентрація злочинності припадає на райони, 

які групуються концентричними кругами навколо центральної частини міста, 

а по мірі віддалення від центу злочинність зменшується [116, с. 145].   

На початку 1980-х рр. було видано праці К. Р. Джеффери «Запобігання 

злочинності шляхом екологічного проектування» (Нью-Йорк, 1971 р.), 

О. Ньюмана «Захищений простір. Запобігання злочинності на основі 

екологічного дизайну» (Лондон, 1972 р.) та П. Уілсона «Запобігання 

злочинності за допомогою архітектури та дизайну» (Канберра, 1989. Після 

порівняння даних про злочинність у різних кварталах великих міст учені 

дійшли висновку про вплив міського планування та проектування будівель на 

стан злочинності [11, с. 37-38  1, с. 3-10]. Вони пропонували, а пізніше 

втілили в життя теорію «запобігання рецидивній злочинності на основі 

охоронюваного простору», сутність якої полягала в тому, що за допомогою 

планування забудови міст, проектування будинків, розміщення 

інфраструктури кварталів створювався специфічний «захищений» простір, 
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який не лише мінімізував, а й унеможливлював учинення злочинів [11, с. 37-

38  1, с. 3-10]. Згодом результати вчених були використані правоохоронними 

органами для покращення практики протидії злочинності та окремим її 

видам. 

У 1970 році у м. Києві видано ґрунтовну монографію П.П. Михайленка 

та Й.А. Гельфанда «Рецидивна злочинність і її запобігання органами 

внутрішніх справ». У роботі висвітлені питання поняття та ознак рецидиву 

злочинів, його різновидів [161, c. 32-48]; надано характеристику особи 

злочинця-рецидивіста [161, с. 68-88]; представлено кількісно-якісні 

характеристики рецидивної злочинності [161, с. 122-140]; охарактеризовано 

особливості рецидиву у місцях позбавлення волі [161, с. 174-178]; 

запропоновано шляхи запобігання рецидивній злочинності різними 

суб’єктами правоохоронної діяльності: оперативно-розшуковими 

міліцейськими підрозділами, установами з виконання кримінальних 

покарань, трудовими колективами та громадськістю [161,с. 188-374]. 

Особливістю цього дослідження виявилося те, що на той час воно мало 

обмежений доступ для використання, було видане відносно невеликим 

тиражем і надійшло у вільний обіг лише після набуття Україною 

незалежності. Разом із цим проведене дослідження мало явно регіональний 

характер [161, с. 143-240], оскільки проводилося за матеріалами і надавалися 

відповідні висновки та рекомендації для правоохоронних органів конкретних 

адміністративно-територіальних одиниць у розрізі України [161, с. 232-444].  

Приблизно у цей самий період Г.А. Аванесов у межах розробки теми 

прогнозування злочинності не обійшов увагою й проблеми рецидивної 

злочинності та прогнозування вчинення нових злочинів. Зокрема, під час 

вивчення спеціального рецидиву вчений отримав дані про те, що серед двічі 

судимих рецидивістів 30% відбували покарання у попередній раз за такі самі 

діяння, за які вони знов притягалися до відповідальності. У групі тричі 

засуджених таких осіб виявилося 37,5%. Серед засуджених чотири рази – 
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46,8%. А серед осіб, які засуджувалися п’ять і більше разів, – понад 50% [5, с. 

259].   

У 1982 р. світ побачив роботу Х. Тама, який дослідив дані про осіб-

рецидивістів 1892-1953 рр. народження, що неодноразово притягалися до 

відповідальності за вчинення кримінальних злочинів у Швеції, Норвегії, 

США та інших країнах. Учений узагальнює результати досліджень 

скандинавських кримінологів про повторну злочинність, аналізує структуру 

та динаміку рецидивної злочинності, акцентує увагу на вивченні соціально-

демографічних та майнових особливостей рецидивних злочинців; досліджує 

структуру рецидивізму різних категорій злочинців; аналізує вплив 

законодавства на повторне вчинення злочинів; пропонує моделі 

прогнозування рецидивізму на основі аналізу умов життя певних категорій 

населення [4, с. 5-192]. Висновки та пропозиції ученого стали підґрунтям для 

майбутніх наукових пошуків у сфері пізнання рецидивної злочинності.      

На початку 90-х рр. ХХ ст. Г. Й. Шнайдер досліджував питання 

рецидивної злочинності та шляхи зменшення її інтенсивності у країнах 

Північної Америки та Скандинавії, ФРН та ін. Він порівнював показники 

інтенсивності рецидивною злочинністю за віком, статтю, структурою та 

кількістю вчинених рецидивних злочинів. Ученим узагальнені ідеї 

зарубіжних кримінологів щодо зменшення шкоди від рецидивізму шляхом 

залучення їх до праці після звільнення з місць покарання, застосування 

«відволікаючих» від злочинного способу життя соціальних програм, 

розширення й інтенсифікації діяльності служб допомоги умовно засудженим, 

упровадження різного роду державних проектів, спрямованих на утримання 

колишніх в’язнів від вчинення нових злочинів [223, с. 398-434]. Разом із цим 

тема регіональних особливостей рецидивної злочинності не знайшла 

відображення в ідеях автора як самостійний напрям кримінологічних 

досліджень. 
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Важливого кримінологічного значення набувають результати 

дослідження А.Ф. Зелінського, яким у 1980 р. видано монографію, 

присвячену актуальним питанням рецидиву злочинів (Рецидив злочинів 

(структура, зв’язки, прогнозування)). У роботі автором сформульовано 

поняття та визначено структуру рецидивізму, його динаміку та географію; 

описано методику дослідження рецидивізму; представлено загальну 

характеристику рецидиву злочинів; розкрито зв’язки між особою та 

рецидивними злочинами, які вона вчиняє [97, с. 5-87]. Особливо ретельно 

вчений зупинився на розкритті психологічних особливостей рецидивістів,  

наводячи їх класифікацію, розкриваючи сутність та механізм впливу на 

рецидивістів покарання через призму ймовірності вчинення ними нових 

злочинів [97, с. 49-87]. Важливим науковим здобутком А.Ф. Зелінського 

можна визнати авторську методику прогнозування рецидиву злочинів, що  

представлена через залежності структур рецидивізму із віком та оточуючим 

середовищем рецидивіста [97, с. 87-146].  

У цій частині нашої роботи ми розкрили сутність лише деяких  

досліджень рецидивної злочинності вищезазначеного періоду, що  лише 

епізодично торкалися географії або регіональних особливостей рецидивної 

злочинності. Більш детально тема стану досліджень рецидивної злочинності 

розкрита у роботах В.С. Батиргареєвої [21, с. 72-175], В.В. Голіни [64] та 

Є.О. Письменського [170, с. 14-35]. 

Далі перейдемо до наступного періоду розвитку наукової думки щодо 

регіональних особливостей рецидивної злочинності, який починається від 

часів набуття Україною незалежності та початок ХХІ ст. (сучасний період). У 

зазначений період світ побачив низку фундаментальних праць вітчизняних 

вчених, які так чи інакше були присвячені регіональним особливостям 

рецидивної злочинності в Україні. 

У цьому сенсі заслуговують на увагу результати наукових розробок 

В.І. Шакуна, який протягом 1990-1996 рр. здійснив низку ґрунтовних 
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досліджень, присвячених проблемам рецидивної злочинності в 

урбанізованому середовищі та урбанізованих структурах. Серед багатьох 

корисних результатів і висновків учений наводить дані про те, що: а) 

надмірна насиченість регіону виправно-трудовими закладами зумовлює 

більш високу кримінальну активність осіб, які відбули покарання за 

попередні злочини [220, с. 90]; б) у міських поселеннях у 3-4 рази більше, ніж 

у сільських районах, перебуває осіб, які відбули покарання; в) відсоток осіб, 

які знову стають на злочинний шлях, у міських поселеннях є набагато 

більшим, ніж у сільській місцевості; г) в містах майже кожен третій 

звільнений із місць позбавлення волі знов учиняє злочин у період активної 

адаптації – протягом першого року після звільнення з місць позбавлення волі 

[220, с. 102]. Робота містить цілу низку інших даних щодо рецидивної 

злочинності та її регіональної специфіки, які ми будемо використовувати під 

час нашого подальшого дослідження.      

Істотна роль відводиться серії наукових праць В.В. Голіни, який завжди 

аналіз та запобігання рецидивній злочинності ставить на одне із центральних 

місць у науці та практиці протидії злочинності. Серед багатьох тематичних 

праць В.В. Голіни звертають на себе увагу роботи, присвячені визначенню 

основних питань поняття і сутності феноменів судимості та рецидивної 

злочинності [64]. Учений проводить багаторічний моніторинг змін кількісно-

якісних показників рецидивної злочинності [60, с. 147-156]; здійснює 

дослідження кримінально-правової структури рецидивної злочинності [60, с. 

151]; проводить вивчення рівня її латентності [60, с. 150]; закладає основи 

пізнання географії та регіональних особливостей рецидивної злочинності  

[60, с. 152]; розробляє класифікацію та типології злочинців-рецидивістів [60, 

с. 154-156]; ставить питання про основи регіонального програмування та 

планування рецидивної злочинності на регіональному рівні [61;93;134]. 

Праці В.В. Голіни довгі роки слугують настановою для вчених та практичних 
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працівників під час організації аналізу різних видів злочинності (в тому числі 

й рецидивної у регіонах), її детермінації та результатів запобігання.        

Не можна оминути увагою здобутки у галузі дослідження рецидивної 

злочинності групи вчених – представників Запорізької наукової школи. До 

значних результатів у сфері пізнання феномена рецидиву і рецидивної 

злочинності можна віднести низку наукових праць Т.А. Денисової, 

С.Ф. Денисова, С.Г. Кулик, О.П. Рябчинської та ін. Під час своїх наукових 

розвідок зазначені вчені неодноразово висвітлювали загальні питання 

феномена рецидиву та рецидивної злочинності; розв’язували проблеми 

впливу покарань та звільнення від покарання на посткримінальну поведінку 

осіб, які раніше вчиняли злочини; розглядали соціально-філософські, 

кримінологічні та кримінально-правові питання розуміння процесу 

виправлення засуджених, а також його стадії, засоби виправлення, зокрема, в 

постпенітенціарній стадії. Так само велике значення вчені приділяли 

дослідженню питань виправлення та ресоціалізації жінок і неповнолітніх, які 

раніше вчиняли злочини; здійснювали всебічну оцінку ефективності 

кримінального покарання на особу, його вплив на подальшу посткримінальну 

поведінку. Важливу увагу також приділялося профілактиці рецидивної 

групової злочинності; самостійним напрямом наукових пошуків учених 

виявився пошук шляхів перешкоджання кримінальній ідеології, поширенню 

злочинних традицій та звичаїв серед неповнолітніх і молоді [17; 72; 73; 71; 

74; 77; 76; 75; 16].   

В.О. Меркулова під час вивчення проблеми жінок як суб’єктів 

кримінальної відповідальності також не оминула увагою питання 

регіональної специфіки рецидивної злочинності жінок. Зокрема, у 

докторській дисертації «Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності», 

захищеної у Києві в 2003 р. представлені результати кримінологічного 

аналізу інтенсивності, структури та тенденцій злочинності жінок, у тому 

числі й рецидивної, в окремих регіонах світу та в областях 
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України [160, с. 44, с. 49-50]. 

Авторським колективом у складі Є.М. Моісеєва, О.М. Джужі, 

В.В. Василевича та інших у навчальному посібнику «Кримінологічна 

віктимологія» (Київ, 2006 р.) проаналізовані пенітенціарні аспекти 

кримінологічної віктимології. Зокрема, вони дослідили феномен засуджених, 

які стали жертвами рецидивних злочинів у місцях позбавлення волі. 

Науковці представили результати кримінологічної характеристики таких 

жертв; виділили категорії засуджених, які найчастіше стають жертвами 

рецидивних злочинів у місцях позбавлення волі; розкрили систему 

детермінації протиправної поведінки рецидивістів щодо потенційних жертв у 

місцях позбавлення волі; запропонували основні напрями запобігання 

віктимізації осіб у місцях відбування покарання у виді позбавлення волі [133, 

с. 295-315]. 

Заслуговує на увагу також низка досліджень, які були епізодично 

присвячені регіональному аспекту рецидивної злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотиків. Так, у 2005 р. була захищеною кандидатська 

дисертація І.О. Доброреза, в якій автор торкався питань регіональних 

особливостей незаконного виробництва, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів без мети збуту в Автономній Республіці Крим. Він 

отримав цікаві дані щодо регіональних відмінностей наркозлочинності між 

східними, центральними та південними регіонами України. І хоча робота 

безпосередньо не була присвяченою регіональним особливостям рецидивної 

злочинності, проте у ній автор наводить цілу низку специфічних 

особливостей рецидивної наркозлочинності в Автономній Республіці Крим. 

Наприклад, за його даними: а) у Республіці 32% засуджених за незаконний 

обіг наркотиків без мети збуту, тобто кожен третій, мали одну і більше не 

знятих і непогашених судимостей; б) незаконному обігу наркотиків без мети 

збуту часто передує інша протиправна діяльність, що свідчить про певну 
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стійкість антисуспільної спрямованості особи; в) серед раніше судимих за 

наркозлочини переважають ті, які мають судимість за корисливі та 

корисливо-насильницькі злочини – 39,7% і пов’язані із незаконним обігом 

наркотичних засобів – 37,5% [79, с. 71]. Отже, автор доходить висновку, що 

на ґрунті рецидивної наркозлочинності вчиняється значна кількість 

корисливих та корисливо-насильницьких злочинів. Адже наркоман у стані 

абсистенції здатний заради придбання чергової дози наркотику вчинити 

будь-який злочин, у тому числі й поєднаний з особливою жорстокістю [79, с. 

71-72].  

Автори іншого дослідження зафіксували регіональні відмінності у 

наркозлочинності рослинного походження. За даними В.І. Женунтія та 

А.М. Бабенка, західні регіони Україні більше орієнтовані на збут та 

контрабанду наркосировини, тоді як східні та південні – на придбання та 

споживання наркотиків [90, с. 73-75]. У цьому сенсі рушійною силою 

великого сегменту злочинного наркообігу України, в тому числі й 

організованого, виступають особи з попереднім кримінальним досвідом [90, 

с. 87-91]. Незважаючи на увагу авторів до регіональних особливостей 

рецидивної наркозлочинності, цих питань вони торкалися лише 

фрагментарно, внаслідок чого ці питання не стали об’єктом повноцінної 

уваги до специфіки рецидивної злочинності та її запобігання саме у 

Причорноморському регіоні України. 

Вагомим кримінологічним надбанням можна визнати низку 

кримінологічних досліджень, проведених В.С. Батиргареєвою. 

Представницею Харківської наукової школи закладені фундаментальні 

основи соціально-правового та кримінологічного вивчення рецидивної 

злочинності, її детермінації та запобігання у сучасних умовах. Автором на 

значній емпіричній базі розкривається сучасне розуміння сутності 

рецидивізму; висвітлюється методологія пізнання рецидивної злочинності; 

розглядається кримінологічна характеристика цих злочинних проявів, 
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особливості територіальної поширеності. На підставі виділення основних рис 

особи злочинця-рецидивіста нею здійснена типологія рецидивістів. А 

всебічний аналіз інформації про кримінологічну характеристику рецидивної 

злочинності та особу рецидивіста, детермінацію рецидивної злочинності 

сьогодення дозволив ученій побудувати дієву модель її запобігання [21; 23]. 

За вказаною темою вченою закладено основи, розроблено та розвинуто 

окремі напрями досліджень: методології та методики логіко-гносеологічного 

процесу пізнання рецидивної злочинності [21, с. 72-149]; впливу 

кримінальної субкультури на ґенезу рецидивної злочинності; особливостей 

рецидивної злочинності неповнолітніх в Україні; рецидивних злочинів осіб із 

психічними аномаліями[21]; регіональних особливостей рецидивної 

злочинності в Україні та ін. [21, с. 179-182].  

Відносно самостійним напрямом досліджень можна визнати вивчення 

та запобігання рецидивній злочинності в установах виконання кримінальних 

покарань. Цій темі присвячена ціла низка досліджень таких вчених, як 

І.О. Колб, О.Г. Колб, І.М. Копотун, В.В. Кондратішина, А.Х. Степанюк,  

Е.Г. Стоматов В.М. Трубніков та ін. В основному, науковці пропонували 

вдосконалювати систему запобігання рецидивній злочинності на основі: 

вивчення та типології раніше засуджених осіб, які вчиняють нові злочини у 

кримінально-виконавчих установах [121]; вивчення та усунення 

криміногенних чинників у місцях позбавлення волі, що сприяють вчиненню 

нових злочинів; забезпечення права засуджених до позбавлення волі на 

особисту безпеку; підвищення ефективності діяльності установ виконання 

покарань як суб’єктів запобігання злочинам [202; 112; 121]; розробки 

кримінологічних заходів запобігання правопорушенням, пов’язаним із 

проникненням заборонених предметів до установ виконання покарань, та 

недозволеним (неслужбовим) зв’язкам персоналу із засудженими; 

припинення діяльності засуджених осіб, які дезорганізують роботу установ 

виконання покарань; підвищення ефективності діяльності Державної 
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кримінально-виконавчої служби України [202]; протидії створенню та 

функціонуванню груп негативної спрямованості в місцях позбавлення 

волі [203]. Безумовно, результати вказаних досліджень є істотним вкладом у 

теорію та практику пізнання і запобігання рецидивній злочинності. Разом із 

цим регіональні особливості рецидивної злочинності  в них враховувалися 

частково у відповідності до обраних тем, мети та завдань. Вони не ставили як 

мету вирішити конкретні проблеми аналізу та запобігання рецидивній 

злочинності саме у Причорноморському регіоні України.    

Розглядаючи теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу 

виконання кримінальних покарань, І.С. Яковець узагальнює зарубіжний 

досвід із виправлення неодноразово засуджених до позбавлення волі [229, с. 

136-143; 2, с. 1683-1689; 3, с. 338-347]. Зокрема, вчена наголошує, що 

основними критеріями, за якими визначається в зарубіжних країнах 

ефективність виконання покарання у виді позбавлення волі до рецидивістів, 

визнаються: (а) належне поводження із засудженими, (б) засоби захисту, що 

застосовуються до цих осіб, (в) матеріальні умови, (г) режими й заняття, (д) 

медичне обслуговування цих осіб, (е) тюремний персонал. Діяльність органів 

та установ виконання покарань ґрунтується на п’яти основних принципах: 

створення відповідних  умов для зміни засудженого, гуманності, законності, 

рівності перед законом, відбування покарання як розрахунку із суспільством. 

Водночас умови перебування у місцях позбавлення волі максимально 

наближуються до умов, прийнятих у вільному суспільстві. Ураховуючи 

продуктивність названих елементів зарубіжного досвіду, а також для 

забезпечення ефективності в досягненні поставлених цілей і завдань з 

одночасною раціональною витратою наявних матеріальних та людських 

ресурсів, дисертантка вважає за доцільне впровадження їх в Україні при 

здійсненні оптимізації процесу виконання кримінальних покарань [228, с. 

26]. 
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В.Л. Грохольським закладені основи та постійно відстоюються ідеї 

розвитку такого напряму, як запобігання на регіональному рівні 

організованим формам рецидивної злочинності. У своїх дослідженнях учений 

прямо торкається актуальних питань аналізу та запобігання вказаним видам 

правопорушень на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; 

визначає коло суб’єктів, що мають здійснювати таку діяльність; розкриває  їх 

повноваження, завдання та функції; робить акцент на взаємодії 

правоохоронних органів із громадськістю та засобами масової інформації 

[69, с. 161-164; 68, с. 3-6; 94]. 

Важливим форматом наукових розвідок Х.П. Ярмакі став такий напрям 

запобігання рецидивній злочинності, як адміністративний нагляд поліції 

(міліції) за особами, звільненими з місць позбавлення волі (формування в 

особи позитивної посткримінальної поведінки після звільнення з місць 

позбавлення волі). Вченим визначено категорії осіб, за якими встановлюється 

адміністративний нагляд; здійснено їх класифікацію; сформульовано 

підстави та порядок установлення адміністративного нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі; визначено підстави та розмежовано 

підґрунтя адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення 

правил та обмежень адміністративного нагляду [81, с. 4-116; 230, с. 274-302]. 

Відмінними особливостями робіт Х.П. Ярмакі виявилося те, що результати 

його досліджень мають не лише теоретичне, а й практичне значення: по-

перше, вони пристосовані для використання у територіальних підрозділах 

міст та районів України; по-друге, містять зразки документів, необхідних для 

юридичного оформлення адміністративної справи; по-третє, містять  

рекомендації щодо застосування норм законодавства, що регламентує 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, 

тощо.    

Заслуговує на увагу аналіз результатів досліджень, що безпосередньо 

присвячені проблемам диференціації та індивідуалізації запобігання 
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рецидивній злочинності з урахуванням її регіональних особливостей. Так, 

А.Б. Блага під час дослідження насильства у сім’ї дійшла висновку, що рівень 

насильства (в тому числі й рецидивного) у Донецько-Придніпровському та 

Причорноморському регіонах є помітно вищим за інші території України [27, 

c. 76-83]. Також учена дійшла висновку, що питома вага насильницьких 

злочинів є помітно вищою, ніж рецидивізм усіх злочинів у країні в цілому. 

Якщо останній показник у середньому складає 18-20%, то насильницький 

рецидивізм складає майже третину – 28% у структурі сімейного насильства 

[27, с. 99]. І хоча зазначена праця А.Б. Благої була присвяченою загальним 

питанням аналізу, детермінації та запобігання сімейному насильству, у ній 

містяться кримінологічно важливі результати, що стосуються регіональних 

особливостей рецидивної насильницької злочинності.   

Ще одними кримінологічно значимими результатами у межах нашої 

роботи є дані, отримані В.Я. Конопельським. Свого часу вченим проведено 

низку ґрунтовних досліджень, присвячених проблемам диференціації та 

індивідуалізації виконання покарання (в тому числі й осіб, які вчинили 

рецидивні злочини) у виді позбавлення волі у виправних і виховних колоніях 

України. Вченим запропоновано зміни до правових норм, що регулюють 

зазначені питання; доведено безпосередній зв’язок між диференціацією й 

індивідуалізацією та ефективністю основних засобів виправлення та 

ресоціалізації рецидивістів, засуджених до позбавлення волі; проведено 

регіональний аналіз та доведено вплив матеріально-технічного стану установ 

виконання покарання на ефективність виправлення і ресоціалізацію осіб, які 

мали неодноразово проблеми із законом; виділено особливості запобігання 

організованим формам рецидивної злочинності та специфіку протидії 

протиправній діяльності рецидивістів у місцях позбавлення волі [118, с. 231-

314; 118, с. 191-193; 119, с. 37-41].  

Самостійної уваги заслуговують результати досліджень Г.С. Поліщука 

«Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти довкілля (За 
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матеріалами Причорноморського регіону України» (Київ, 2006 р.) та 

Р.С. Веприцького «Феноменологія злочинності у регіоні» (Харків, 2014 р.), 

які у межах об’єктів своїх досліджень вивчали особливості злочинності 

проти довкілля [172], а також інших різновидів загальної злочинності 

(економічної, корисливої, насильницької і т.д.) [48] та специфіку їх 

детермінації і запобігання на регіональному рівні [172;48]. Не зменшуючи 

важливості зафіксованих зазначеними вченими результатів кримінологічних 

досліджень, їх цінність набула б ще більшої ваги у разі висвітлення проблем 

регіональних особливостей рецидивної злочинності у різних областях 

України, у тому числі й на території Причорномор’я України, але, на жаль, ці 

питання залишилися поза межами вивчення згаданих учених. 

Зовсім по-іншому до вирішення питань регіональних особливостей 

злочинності підійшла І.М. Чекмарьова. Нею не лише комплексно  

проаналізовані регіональні особливості і детермінація злочинності у 

Причорномор’ї, а й представлені негативні кількісно-якісні зміни у динаміці 

рецидивної злочинності Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. 

Нею акцентовано увагу на підвищеній привабливості Причорноморського 

регіону для злочинної діяльності рецидивістів – насильників, крадіїв, 

шахраїв, контрабандистів, наркоділків тощо. Внаслідок специфіки 

розташування зазначених областей, наявності розвинутої мережі курортних 

та розважальних закладів, привабливості територій для великої кількості 

туристів та відвідувачів І.М. Чекмарьовою доведено невипадковий, а 

закономірний, систематичний та організований характер активності 

рецидивістів у цій частині нашої країни [218, с. 133-135]. 

Кілька робіт одного із фахівців у галузі регіональної кримінології 

А.М. Бабенка також були присвячені окремим аспектам регіональних 

особливостей рецидивної злочинності в Україні. Так, у наукових статтях, 

доповідях, монографії та у докторській дисертації учений прямо визначає 

регіональні особливості рецидивної злочинності як пріоритетний напрям 
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наукових досліджень [12, с. 14-20; 13, с. 167-178; 11, с. 186-195]. І хоча 

дослідження А.М. Бабенка не були безпосередньо спрямовані на вивчення 

регіональних особливостей рецидивної злочинності у Причорноморському 

регіоні, проте рецидивна злочинність у цій частині нашої країни 

неодноразово привертала увагу вказаного вченого. У ході своїх наукових 

розвідок А.М. Бабенко підкреслює такі особливості рецидивної злочинності: 

1) найбільш поширеними злочинами, що вчиняються рецидивістами, є тяжкі 

та особливо тяжкі злочини: кваліфіковані види крадіжок та грабежів, розбої, 

вимагання, умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, зґвалтування, 

хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, збут наркотичних засобів 

тощо; 2) злочинна діяльність рецидивістів характеризується витонченістю, 

приховуванням слідів злочинів. Вони все частіше вчиняють злочини у складі 

організованих злочинних груп; 3) тривалий час злочинна діяльність 

рецидивістів не викривається правоохоронними органами; 4) рецидивісти 

беруть активну участь у втягненні в злочинну діяльність неповнолітніх осіб; 

5) вони ведуть замаскований спосіб життя, діючи через посередників. 

Прикладом тому можуть служили громадські формування з антисуспільною 

спрямованістю, які під виглядом громадської та політичної діяльності 

пропагують культ насильства, непокори державним та правоохоронним 

органам, отримання життєвих благ неправомірним шляхом. Крім того, 

останніми роками в Україні зафіксовано помітні тенденції до 

зорганізованості рецидивістів із метою встановлення злочинних традицій та 

ідеології, об’єднання у протидії правоохоронним органам [11, с. 186-187]. 

Протягом 2001-2014 рр. автором систематично аналізувалися дані щодо 

регіональної структури рецидивної злочинності в Україні, згідно з якими 

кожний десятий злочин у країні стабільно вчиняється у Причорноморському 

регіоні: в Одеській області – 4,67%, у Миколаївській – 3,06%, у Херсонській 

– 2,19% рецидивних злочинів від усіх зафіксованих у країні злочинів [11, с. 

190]. За даними вченого, Причорноморський регіон, на відміну від інших 
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регіонів України, характеризується вкрай негативними тенденціями до 

зростання рецидивної злочинності. Станом на 2014 р. (порівняно із 2001 р.) 

таке зростання рецидивних злочинів відбулося у Херсонській області – на 

126 %; в Одеській – на 55 %; у Миколаївський – на 35 % [11, с.193]. Одеська 

(115), Херсонська (116) та Миколаївська (149) області характеризуються 

підвищеною інтенсивністю рецидивної злочинності на 100 тис. населення 

порівняно із західними регіонами – Івано-Франківською (39), 

Тернопільською (43), Львівською (52), Хмельницькою (59), Закарпатською 

(60) та Чернівецькою (60) областями [11, с. 194]. А.М. Бабенко запропонував 

методику проведення регіональних кримінологічних досліджень, визначив 

систему детермінації злочинності у регіонах, розробив систему запобігання 

злочинності у регіонах, відводячи пріоритетне місце саме протидії 

рецидивній злочинності. Разом із цим питання рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні та її запобігання у роботах А.М. Бабенка не 

отримали самостійного оформлення у вигляді окремої наукової праці.    

Важко переоцінити результати наукових здобутків у галузі регіональної 

рецидивної злочинності останніх років. Серед зазначених робіт окремо 

хотілося б виділити монографії та успішно захищені докторські дисертації 

В.М. Бесчастного, Є.С. Назимка та Н.С. Юзікової. Так, В.М. Бесчастним не 

лише успішно представлені регіональні особливості загальної злочинності, а 

й викладені особливості структури та динаміки рецидивної злочинності 

станом на 2018 р., запропоновані заходи з удосконалення практики 

запобігання різним, у тому числі й рецидивним видам злочинності [26, с. 15, 

с. 38-233]. Є.С. Назимко досліджував питання запобігання рецидивізму серед 

неповнолітніх шляхом їх виправлення за допомогою інституту покарання та 

впровадження європейських стандартів у процесі реалізації покарання 

неповнолітніх [166, c. 8-167]. Н.С. Юзіковою розглянуто окремі 

кримінологічні питання рецидивної злочинності неповнолітніх, а саме: 

поширення нових злочинів, що раніше не були властиві рецидиву 
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неповнолітніх; особливості групового рецидивізму неповнолітніх, який, за 

даними вченої, становить 60% від усіх рецидивних злочинів неповнолітніх; 

кількісні показники повторно засуджених неповнолітніх після звільнення від 

кримінального покарання; зміни інтенсивності рецидивізму неповнолітніх за 

2004-2014 рр., унаслідок чого було зафіксовано негативну динаміку 

ювенального рецидивізму. Особливого практичного значення набувають 

результати Н.С. Юзікової щодо структури рецидивізму серед неповнолітніх, 

у якій переважну більшість посідають злочини проти власності, на другому 

місці знаходяться злочини проти життя та здоров’я особи (13,64%), меншою 

питомою вагою, за її даними, характеризуються наркозлочини, вчинені 

неповнолітніми, та посягання на громадський порядок [226, с. 180-186].  

На наш погляд, дослідження вищезазначених учених набули б ще 

більшої ваги, коли б представлені висновки були співставлені та 

підтверджені (або спростовані) аналогічними даними у прикордонних 

Причорноморському регіонах України.           

 Темі рецидивної злочинності та її регіональних особливостей 

присвячена ціла низка й інших фундаментальних досліджень. На жаль, через  

обмеженість обсягу дослідження ми не в змозі представити всіх авторів, які 

переймалися проблемами рецидивної злочинності у регіонах України. До їх 

результатів ми будемо окремо звертатися під час нашого подальшого 

дослідження. 

Підсумовуючи цю частину нашого дослідження, зазначимо, що із 

самого початку зародження та у процесі розвитку кримінологічної науки 

внаслідок актуальності та важливості проблем аналізу й запобігання 

рецидивній злочинності цьому різновиду антисуспільної діяльності за різних 

часів приділяла увагу велика кількість представників різних вітчизняних і 

зарубіжних наукових шкіл. Учення про рецидивну злочинність пройшло 

складний шлях трансформації. Основні питання, що турбували вчених на 

початку становлення зазначеного напрямку, – це рецидивна злочинність і 
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особи, що вчиняють такі злочини; рецидивна злочинність як суспільно-

правовий феномен; територіальні відмінності рецидивної злочинності, її 

детермінація, особливості розподілу рецидивних злочинів у різних 

адміністративно-територіальних системах. І лише з набуттям Україною 

незалежності вітчизняна кримінологічна наука досягла такого рівня знань, 

який дозволив сформулювати тему рецидивної злочинності в регіонах у 

відносно самостійний напрям досліджень. Вчені почали вивчати цей вид 

антисуспільної діяльності у різних регіональних системах. Згодом до 

запобігання рецидивній злочинності вчені та практики стали підходити 

диференційовано, з урахуванням її територіально-просторового розподілу, 

регіональних кількісно-якісних особливостей, специфіки детермінації, 

внутрішньорегіональних особливостей осіб, які вчиняють рецидивні злочини. 

Останніми роками в Україні закладені основи для вдосконалення 

регіонального програмування та планування запобігання рецидивній 

злочинності (в тому числі й у Причорноморському регіоні) за окремими 

видами рецидивної злочинності (неповнолітніх, жіночої, організованої тощо) 

та за найбільш криміногенно враженими сферами суспільного життя 

(економіки, побуту тощо). Регіональний підхід до вивчення та запобігання 

рецидивній злочинності дозволяє індивідуалізувати та диференціювати 

запобіжні заходи з урахуванням кримінологічних особливостей регіону, що у 

кінцевому рахунку робить їх більш оптимальними, виваженими та 

конкретизованими до конкретної місцевості та її криміногенної обстановки.    

Таким чином, можна констатувати, що виникнення та розвиток 

досліджень регіональних особливостей рецидивної злочинності в 

кримінології охоплюються трьома основними етапами їх формування у 

відносно самостійний напрям. Перший – це період зародження та 

становлення. Він охоплює XVIII – XIX століття. Другий період 

характеризується інтенсивним розвитком цього напряму переважно на 

початку 20-х – до кінця 80-х років XX ст. у межах розвитку вітчизняної та 
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зарубіжної регіональної кримінології. Від початку 90-х років минулого 

сторіччя й дотепер відбувається новітній період вивчення регіональних 

особливостей рецидивної злочинності, пов’язаний зі змінами 

кримінологічних умов, у яких опинилася Україна з набуттям нею 

незалежності. 
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1.2. Організація проведення кримінологічного дослідження рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні України 

 

Будь-яке наукове дослідження, в тому числі й вивчення рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні, є особливою формою 

гносеологічного пізнання. Від якісного методологічного забезпечення, його 

правильної організації, виваженого обрання наукових методів, правильної 

організації наукового дослідження залежить цінність отриманих нових знань.  

У процесі пізнання методологія розробляє стратегію пізнавальної діяльності, 

адже вона спрямовує хід дослідження в інтересах прирощення нового знання, 

регулює застосування методів, засобів, прийомів у процесі пізнання, формує 

принципи і методи дослідження. Таким пізнанням, на думку 

О.В. Клименюка, є відображення об’єктивної дійсності, що базується на 

єдності реального і соціально-опосередкованого відбиття в мисленні людини 

її предметно-практичної діяльності та комунікації [108, c.7]. В. В. Кузнецов 

методологію наукового дослідження формулює як єдність прийомів, методів, 

засобів наукового мислення, що представляє собою комплекс раціональних 

шляхів, засобів і форм руху мислення від незнання до знання, від явища до 

його сутності, від гіпотези до істини [140, c. 37].  О. В. Крушельницька 

розуміє це поняття як вчення про наукові методи пізнання, систему 

принципів, на основі яких будується дослідження [139, c. 63]. Таким чином, 

даний процес можна розглядати в таких форматах: по-перше, методологія є 

системою певних правил, принципів і операцій, що застосовуються в тій чи 

іншій сфері діяльності; по-друге, як цілісне вчення про цю систему наукового 

пізнання.  

В.С. Батиргареєвою виділяються емпіричні та теоретичні рівні 

дослідження рецидивної злочинності [21, с. 81-100]. Якщо емпіричний рівень 

безпосередньо пов’язаний з практикою, з тими видами предметно орудійної 

діяльності, завдяки яким забезпечуються накопичення, фіксація, групування 
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й узагальнення похідного матеріалу для побудови опосередкованого 

теоретичного знання [21, с. 98], то теоретичному рівню притаманна 

пізнавальна діяльність і способи організації отримання знань, які 

характеризуються тим чи іншим ступенем опосередкованості й забезпечують 

висунення гіпотез, підтвердження яких у процесі їх перевірки сприяє 

уточненню й удосконаленню цілісної наукової теорії щодо сутності 

сучасного рецидивізму в кримінологічному аспекті як логічно організованого 

знання про об’єктивні закономірності його існування та відтворення [21, с. 

98].   

Як правильно зазначає Т.А. Денисова, важливим методологічним 

завданням будь-якої наукової галузі, в тому числі й кримінологічної науки, є 

надання визначень і чіткого трактування вихідних положень і понять, якими 

оперує дослідник  у процесі вивчення того або іншого явища [135, с. 360-

380]. Наступним – не менш важливим етапом, за твердженням В.С. 

Батиргареєвої, є описання самого процесу прирощення нового знання як 

цілісної системи з  отримання, накопичення, аналізу, узагальнення й 

осмислення фактів, що мають наукове значення, з подальшим закріпленням 

отриманих результатів і висновків у теоріях, концепціях, поглядах, 

нормативних актах тощо [21, с. 72]. Саме за такою схемою і буде побудована 

ця частина нашого кримінологічного дослідження.   

Що стосується надання визначень і чіткого трактування вихідних 

положень і понять, то у сучасній науковій літературі відсутнє однозначне 

поняття «рецидивна злочинність». В юридичній літературі часто 

використовують цей термін у межах кримінально-правового визначення 

терміна «рецидив злочину». Непоодинокими є випадки використання терміна 

«особи, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення». Так само 

відсутній єдиний підхід до використання такого терміна, як «регіон», 

«Причорноморський регіон». У роботах, присвячених цій темі, зустрічаються 

різні за обсягом та тлумаченням визначення вищеперелічених термінів. 
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Разом із тим правильне розуміння термінів і точне їх використання у 

науковому обігу має важливе методичне значення, оскільки зумовлює точне 

розуміння об’єкта, предмета, мети, меж та обсягу дослідження. 

У цьому сенсі В.С. Батиргареєва справедливо наголошує, що теорія 

кримінології, положення якої безпосередньо використовуються у практиці 

правозастосовних органів, небезпідставно вже тривалий час займається 

дослідженням сутності такого правового явища, як «рецидив злочину». 

Внаслідок вагомого методологічного і теоретико-прикладного значення 

останнього для правозастосовної діяльності увагу багатьох поколінь 

науковців привертало та привертає з’ясування складної природи рецидиву 

[21, c. 11].  

Погоджуючись із думкою Ю.І. Битка, слід зазначити, що ефективність і 

результативність дослідження феномена рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні напряму залежить від чіткості визначення та 

використання понятійного апарату [45, c. 10] і насамперед від правильності 

визначення, повторимося, таких основних понять, як «рецидив злочинів», 

«регіон», «Причорноморський регіон».  

Отже, з метою проведення максимально повного і послідовного 

регіонального кримінологічного аналізу рецидивної злочинності 

визначимося з основними термінами нашого дослідження, від яких 

залежатиме його оптимальна схема. У цьому сенсі розчленуємо таку 

категорію нашої роботи, як «рецидивна злочинність у Причорноморському 

регіоні України» на самостійні складові: «рецидив злочину», «рецидивна 

злочинність», «регіон», «Причорноморський регіон України». Умовно 

визначимо їх як відносно автономні кримінологічні категорії. Ці складові 

утворюватимуть самостійні блоки – методологічні елементи системи нашого 

дослідження. Після цього ми поетапно проаналізуємо їх.  

Категорія «рецидив злочинів», як кримінально-правовий феномен і 

базова категорія нашого дослідження, пройшла складний шлях формування 
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та розвитку. Обсяг цього поняття протягом часу змінювався під впливом 

багатьох обставин [45, c. 10]. Тому адекватність оцінки сучасного наукового 

розуміння зазначеного поняття залежить від аналізу розвитку відповідного  

інституту у той чи інший період.  

Наукове поняття рецидиву злочину та його законодавче закріплення в 

різні проміжки часу відбувалось під впливом певних наукових підходів. У 

середньовічній концепції багато уваги приділялось визначенню ознак 

рецидиву та його відмежуванню від інших випадків збігу злочинів, 

установленню впливу рецидиву на караність діяння. У пам’ятках 

кримінального права до початку ХХ ст. періоду вітчизняної історії відсутній 

не лише термін «рецидив», а й не міститься жодного згадування про нього як 

про самостійний правовий інститут. У давніх джерелах вітчизняного 

писаного права – в Руській Правді взагалі не містилися положення про 

рецидив, його окремі елементи або правові наслідки [170, с. 14]. Вперше 

згадування про рецидив з’явилося у ст. 19 Судебника Казимира 1468 р., 

відповідно до якого за першу крадіжку особа каралася штрафом, а якщо не 

було майна – тілесним покаранням і тюремним ув’язненням, а за вчинення 

після покарання повторної крадіжки вона засуджувалася вже до повішення 

[164, с. 97].  

Починаючи із другої половини ХVІ ст. діяльність каральної політики 

спрямовувалася державою проти особливої категорії злочинців – тих, які 

вчинили нові злочини після понесеного покарання. За ними закріпилася назва 

«лихі люди» [190, с. 61]. «Лиха людина» була самостійним об’єктом уваги 

держави, їй призначалося більш суворе покарання, на відміну від того, хто 

порушував закон вперше. Вважалося, що такі злочинці є більш 

небезпечними, вони не підлягали виправленню та являли собою потенційну 

загрозу для суспільства. Факт засудження за неодноразове вчинення певних 

злочинів і приналежності до категорії «лихі люди» вимагав засвідчення 

цього. Приналежність до «лихих», за твердженням М.С. Таганцева, 
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засвідчувалася наявністю зовнішніх слідів на тілі злочинця (у кого вуха 

різані, руки або ноги порубані – безсумнівно, що він уже був у приводі й 

покаранні) [204, с. 316]. Найбільш простими способами були покалічення і 

таврування, яким злочинця відзначали серед інших осіб. Такі дії виконували 

роль самостійного покарання, а також вважалися дієвою превенцією від 

вчинення нових злочинів, оскільки виділяли певних суб’єктів серед інших 

людей, полегшували їх впізнання та затримання після вчинення нових 

злочинів [204, с. 316-318]. До речі, рвання ніздрів було скасовано лише в 

1817 р., а таврування – у 1863 р., але навіть після скасування калічницьких 

покарань це «плямування» для злочинця-рецидивіста довгий час залишалося 

головним засобом підтвердження колишньої судимості [204, с. 316]. В 

Уложенні про покарання кримінальні та виправні у редакції 1845 р., яке діяло 

на більшості території сучасної України, було передбачено низку обмежень 

для осіб, які вчинили нові злочини після відбуття кримінального покарання. 

Уложення (статті 47, 51, 52 декількох редакцій) установлювало особливий 

поліцейський нагляд для таких осіб із метою недопущення ними подальшого 

ведення злочинної діяльності після заслання або звільнених з місць 

позбавлення волі [191, с. 196]. За Кримінальним уложенням 1903 р., за 

твердженням В.В. Голіни, залежно від кількості судимостей призначалося 

більш суворе покарання за злодійство, розбій, вимагання, шахрайство [64, с. 

106-108]. Отже, розроблені в правових актах XV–ХІX століть положення, що 

стосуються рецидиву злочинів, закладали основу для подальшого розвитку 

цього інституту, який згодом виявився ефективним інструментом для захисту 

суспільства від вчинення нових злочинів. Як слушно відзначав із цього 

приводу В.П. Малков, інститут рецидиву відіграє важливу роль у запобіганні  

повторним злочинам, є дієвим засобом, що стимулює засудженого до 

якнайшвидшого виправлення [157, с. 59]. Позитивну оцінку інституту 

рецидиву давали й інші вчені [221, с. 193; 222, с. 40-43].  
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Подальший розвиток уявлень про рецидив злочину у ХІХ ст. 

відбувався в межах класичної школи права. В.С. Батиргареєва зазначає, що 

під рецидивом у вказаний період розуміли вчинення однією особою злочину 

в другий або третій раз, після засудження та відбуття призначеного 

покарання  [21 , c.11-23] При цьому розкриття поняття рецидиву відбувалось 

через перелік ознак, яким повинні відповідати випадки вчення рецидиву. 

Причина вчинення нового злочину, який утворює рецидив, на думку 

прихильників класичної школи, лежить в площині свідомості особи, яка 

володіючи свободою волі, здійснює вибір на користь злочинної поведінки. 

Такий вибір зумовлений тим, наскільки особа засвоїла моральні принципи 

внаслідок відбуття покарання, тому теорія вказаного періоду зверталась до 

питання підстави посилення кари за рецидив. Ще відомий класик Ч. Беккарія 

вважав, що одним із найефективніших засобів запобігання рецидивним 

злочинам є кримінальний закон, тому ефективність розглядуваного інституту 

розглядалась з позиції його законодавчого регулювання [25]. 

У дореволюційній літературі Російської імперії рецидив розглядався як 

повторний злочин, вчинений особою, яка схильна до скоєння злочинних 

діянь. У зв’язку із цим рецидивіст вважався носієм злої волі особливої якості, 

а вираження такої волі відбувалось лише у випадку, якщо мало місце 

повторення тотожних або однорідних злочинів. Тому головна ознака 

рецидиву мала суб’єктивний характер, ігноруючи причини об’єктивного 

плану. Така концепція зумовлювала відповідне ставлення до рецидивістів, 

впливала на погляди вчених про заходи боротьби з рецидивом. Вихід із цієї 

ситуації убачався лише в посиленні кримінального покарання. 

Невідворотність та справедливість покарання як єдиний засіб виправлення 

злочинця був значно переоцінений представниками згаданої школи. 

Прихильники цього напряму приділяли недостатню увагу особі злочинця та 

об’єктивним соціальним факторам, які детермінують рецидив злочину. Тобто 

розуміння рецидиву злочинів не враховувало особистісних рис злочинця, 
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окрім виявлення в ньому особливої злісності. Вони вбачали заходи 

виховання та виправлення як єдині засоби запобігання рецидиву [64, с. 106 – 

108;157, с. 59;221, с. 193; 222, с. 40-43; 57; 59; 63; 18]. 

На рубежі ХІХ та ХХ століть кримінологія не могла пояснити 

зростання  рецидивної злочинності і запропонувати ефективні заходи 

протидії, що зумовило посилення позицій соціологічного напряму, 

засновником якого став А. Кетле. Вказана школа досліджувала ставлення 

злочинця не лише до вчиненого злочину, а й до правопорядку взагалі. 

Поняття рецидиву поступилось місцем поняттю «звичний злочинець». Із 

позицій такого підходу звичним злочинцем міг бути визнаний той, хто 

вчинив хоча б один злочин, якщо встановлено, що цей злочин не є 

випадковим, а випливає з його поглядів [21,с.11-15]. За таким підходом 

фактично не мають значення правові ознаки рецидиву, кількість учинених 

злочинів, факт засудження та відбування покарання. Однак згаданий напрям 

стимулював поглиблене вивчення особистісних ознак злочинця і формування 

відповідної кримінальної політики на викорінення негативних якостей 

[21,с.11-15]. Таких висновків доходить В. С. Батиргареєва за результатом 

вивчення кримінальних уложень того періоду. 

У різні часи вчені приділяли велику увагу вивченню феномена 

рецидивної злочинності. За справедливим визначенням В. Г. Лихолоба, 

рецидивна злочинність являє складову частину всієї злочинності, вона 

відбиває її стан та закономірності кількісно-якісних змін [127, c. 156]. 

Н.Ф. Кузнєцова не безпідставно вказує на те, що рецидивна злочинність є 

«ядром» всієї злочинності, оскільки рецидивісти найбільш стійко 

протиставляють себе моральним цінностям суспільства, правопорядку та 

залучають до злочинності нових осіб [131, c. 468]. В. І. Крецул указує, що 

суспільна небезпечність рецидивної злочинності проявляється через 

сукупність специфічних ознак, що її характеризують: вагома частина в 

структурі загальної злочинності; тенденції до збільшення тяжкості кожного 
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наступного злочину, вчиненого рецидивістом; специфічний суб’єкт 

рецидивних злочинів; сукупність різних проявів – від пенітенціарної до 

професіональної і організованої рецидивної злочинності; домінування 

злочинів корисливо-насильницької спрямованості, суб’єктами яких 

виступають переважно особи, в яких судимість не знята і непогашена і 

переважна більшість яких раніше утримувались у місцях позбавлення волі 

[125, c. 293-294]. 

У науці прийнято виділяти кримінально-правовий і кримінологічний 

рецидив злочину. Кримінально-правовий рецидив був законодавчо 

закріплений із прийняттям в Україні Кримінального кодексу 2001 р., в якому 

de jure відбулося закріплення поняття рецидиву злочинів. Так, у ст. 34 КК 

України прямо зазначено, що рецидивом злочину визнається вчинення 

нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин [167, 

с. 112]. Поняття рецидиву, що міститься у законі, в науці прийнято іменувати 

кримінально-правовим, або легальним рецидивом. У правовому визначенні 

рецидиву злочинів треба виходити саме із законодавчого розуміння 

проблеми, пов’язуючи таке визначення з ознаками рецидиву, які окреслені в 

діючому КК. В. Б. Полях наголошує, що тільки спираючись на таке 

розуміння, можна констатувати в діях особи рецидив злочину і відповідним 

чином кваліфікувати дії винної особи  [173, c. 334]. Із законодавчого 

визначення випливає, що кримінально-правовий рецидив виникає у випадках 

коли: а) особа, яка раніше була засуджена за вчинення умисного злочину, 

вчиняє новий умисний злочин; б) має не зняту, непогашену в установленому 

законом порядку судимість за попередній злочин [167,с.112]. Кримінологічне 

(фактичне) визначення поняття рецидиву злочинів є схожим, але не 

тотожним кримінально-правовому. В його основу прийнято закладати сам 

факт попереднього вчинення злочину, незалежно від наявності судимості та 

інших обставин.  
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Так, за визначенням  А.Ф. Зелінського, рецидив злочинів – це вчинення 

нового злочину особою, яка раніше була засудженою або підданою судом 

іншим правовим заходам впливу, що передбачені законом, замість 

покарання, незалежно від форми вини минулого і нового злочину та 

наявності не знятої судимості [97, с. 9].  

А. П. Закалюк розглядав рецидивну злочинність як специфічний 

різновид більш небезпечного виду злочинності, що проявляється у 

повторенні кримінальної активності осіб, раніше засуджених або підданих 

іншим, передбаченим законом заходам правового впливу за вчинені ними у 

минулому злочини [92, c. 522- 523]. У сучасних відомчих нормативних актах 

та офіційній звітності прокуратури рецидивними вважаються злочини 

вчинені особами, які раніше вчиняли  кримінальні правопорушення1. Тобто 

на практиці знайшов своє закріплення й відображення у статистиці не 

кримінально-правовий (легальний), а так званий фактичний, або 

кримінологічний рецидив.  

Ще одним методологічним завданням нашого дослідження є з’ясування 

термінів «регіон» та «Причорноморський регіон». В узагальненому виді під 

«регіоном» (від лат. regio (regionis) – область, країна) розуміються область, 

район; частина країни, країна чи їх група, що відрізняється від інших 

територіальних утворень сукупністю природних та (або) історично 

сформованих, відносно стійких економіко-географічних та інших 

особливостей, нерідко поєднаних з особливостями національного складу 

населення [196, с. 422]. Регіон розуміється у вузькому та широкому сенсі. У 

вузькому – це одна область або країна. У широкому – це група областей або 

країн, тобто кілька утворень, схожих за тими або іншими ознаками, що їх 

поєднують: місце розташування, належність до тих або інших союзів тощо 

                                                           
1 Примітка: Наказ Генеральної прокуратури України від 23 жовтня 2012 р. № 100 за погодженням з 

Держстатом України 
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(наприклад, Прибалтійський регіон, Єврорегіон і т.д.) [187, с. 23-28; 49, с. 8; 

50; 187, с. 23-24;219]  

У науковій та довідковій літературі відсутня єдність у тлумаченні цього 

терміна. Залежно від об’єктної та предметної складової різні наукові галузі 

вкладають у тлумачення цієї категорії відмінні системоутворюючі ознаки: 

історичні [49, с. 8; 50], географічні [187, с. 23-24; 219], економічні, 

регіонознавчі [58, с. 6; 187, с. 23-24;9, с. 20], культурологічні [187, с. 23], 

політичні [98, с. 20] тощо.  

Будучи прийнятними для вирішення вузькогалузевих наукових завдань, 

вони часто не співпадають ані за обсягом, ані за змістом, інколи вони 

суперечать одне одному та вносять плутанину під час вирішення 

міжгалузевих наукових проблем. У кримінології будь-які з перелічених 

аспектів визначення терміна «регіон» ретельно проаналізовані, 

систематизовані й співвіднесені із чинним законодавством [13, с. 59; 218, с. 

46]. У результаті опрацьовано  міждисциплінарне кримінологічне 

тлумачення, згідно з яким «регіон» – це законодавчо визначене (у 

Конституції та Законах згадується, але не визначається більш-менш 

однорідне територіально-просторове утворення, що відрізняється від інших 

сукупністю природних, географічних та історично сформованих, відносно 

стійких економічних, екологічних, соціальних, демографічних і національно-

культурних складових, що зумовлюють особливості злочинності у 

конкретному територіально-просторовому формуванні [13, с. 59; 218, с. 46]. 

У кримінологічному розумінні в наведеному понятті враховані всі більш-

менш значимі ознаки, а також як обов’язкові елементи додатково вводяться 

юридична та криміногенноутворююча складові [13, с. 58-59; 218, с. 46]. 

Більше того, воно повністю корелює із чинним законодавством. Так, 

відповідно до ст. 132 та ст. 133 Конституції України статусом регіону 

наділені: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-
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Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, 

міста Київ та Севастополь [120]. Виходячи зі змісту Закону України «Про 

стимулювання розвитку регіонів» регіони знаходяться на другому після 

держави адміністративно-територіальному рівні. Такими вважаються: 

області, Автономна Республіка Крим та міста Київ і Севастополь [186]. 

Вищевказане визначення поняття та характеристика регіону виявилися 

зручними з позиції використання у тематичних кримінологічних 

дослідженнях.  

Отже, викликають інтерес наукові підходи стосовно групування 

регіонів за укрупненими спільними ознаками. У регіональній економіці, 

кримінології та державознавстві є поширеними методики й техніки 

районування і групування регіонів за різними соціально-економічними 

підставами. Наприклад, кримінологи О.М. Бандурка, Л.М. Давиденко та 

А.Б. Блага відповідно до географічних, економічних, соціальних і 

демографічних факторів виділяють: Центральний, Донецько-

Придніпровський, Західний, Причорноморський, Південно-Східний 

регіони [27, с. 76]. Екологи в основу районування територій України та 

визначення переліку регіонів закладають різноманітні комплекси природних 

показників (клімат, особливості екосистеми, географічне розташування, 

схожість за наявними природними ресурсами й екологічними ризиками 

тощо) [27, с. 22-33]. Перелічені класифікації дозволили авторам вирішити 

наукові завдання у межах своїх об’єктів та предметів дослідження, але вони є 

неприйнятними для нашої понятійно-категоріальної методологічної основи. 

Якщо перша класифікація надає дуже широке уявлення про узагальнені 

класифікаційні комплекси регіонів, то остання   характеризується надмірним 

подрібненням регіональної системи за нерівнозначними ознаками. Лише у 

межах Автономної Республіки Крим, Причорноморського, Дніпровського та 
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Донецького регіонів екологи додатково виділяють ще Південний берег 

Криму, Північне Причорномор’я, Придніпров’я, Приазов’я тощо [227, с. 22-

33].  

Але навіть такий підхід на груповому рівні не вирішує остаточно 

проблеми розуміння змісту поняття «Причорноморський регіон». У різних 

дослідженнях зустрічаються групування територій, у відповідності до яких 

Причорноморський регіон об’єднує групи, що включають території Одеської, 

Миколаївської та Херсонської областей [58, с. 115-117], а Чорноморський, у 

свою чергу, включає Автономну Республіку Крим, Одеську, Миколаївську та 

Херсонську області [158, с. 449]. Останній підхід дуже рідко зустрічається у 

наукових працях, оскільки вважається занадто широким і таким, що не 

відповідає основним принципам регіоналізації та співрозмірності ознак, що 

об’єднують ці території. По-перше, адміністративно-територіальні одиниці, 

що складають систему (Причорномор’я, Одеська, Миколаївська та 

Херсонська області, з одного боку, та Автономна Республіка Крим, із 

другого) характеризуються різними конституційно-правовими статусами 

(перші три елементи країни – це області, тоді як Автономна Республіка Крим 

є автономією). По-друге, адміністративно-територіальні одиниці різняться 

між собою за рівнем соціального, економічного, культурного і т.д. розвитку. 

По-третє, вони мають різні географічні параметри: якщо Автономна 

Республіка Крим – це півострів, то Одеська, Миколаївська та Херсонська 

області мають географічну приналежність до материкової України.   

Ґрунтуючись на схожих до наших позиціях, відомий конституціоналіст 

І.Й. Магновський систематизує та деталізує регіональну класифікацію на 

підставі законодавчо визначених параметрів і оптимальної структури 

адміністративно-територіального поділу країни. Вчений, враховуючи 

законодавчі, історико-політичні, природно-кліматичні, соціально-економічні 

та національно-культурні критерії [155, с. 21], об’єднує 24 області та 

Автономну Республіку Крим (de jure) у дев’ять самобутніх регіонів: 1) 
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Кримський (Автономна Республіка Крим) із центром у місті Сімферополь; 

2) Слобожанський (Харківська, Сумська та Полтавська області) з центром у 

місті Харків; 3) Донбаський (Донецька та Луганська області) з центром у 

місті Донецьк; 4) Подніпровський (Черкаська, Кіровоградська, 

Дніпропетровська та Запорізька області) з центром у місті Дніпро; 

5) Причорноморський (Одеська, Херсонська та Миколаївська області) з 

центром у місті Одеса; 6) Подільський (Вінницька, Тернопільська та 

Хмельницька області) з центром у місті Вінниця; 7) Поліський (Київська, 

Чернігівська та Житомирська області) з центром у місті Житомир; 

8) Волинський (Волинська та Рівненська області) з центом у місті Луцьк; 

9) Карпатський (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська 

області) з центром у місті Львів [155, с. 21-29;156,с.113-118]. Ураховуючи 

вищезазначене та визначаючі елементи і територіальні межі нашого 

дослідження, зазначимо, що Причорноморським регіоном вважається 

законодавчо визначене більш-менш однорідне територіально-просторове 

утворення у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, що 

відрізняється від інших сукупністю географічних, історично сформованих, 

відносно стійких економічних, екологічних, соціальних, демографічних і 

національно-культурних складових, які зумовлюють особливості злочинності 

у конкретному адміністративно-територіальному утворенні.  

Далі перейдемо більш детально до питання опису методики 

кримінологічного дослідження, під якою будемо розуміти сукупність 

прийомів та способів збору, обробки, аналізу інформації про злочинність, її 

причини та умови, особу злочинця, заходи запобігання [95, с. 9; 70, с. 137]. 

Процедурно методика вивчення рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України передбачає розгляд системи 

кримінологічно значущих явищ рецидивних злочинів, їх детермінант, осіб-

рецидивістів у всьому різноманітті їх руху і змін. З точки зору процедури 

дослідження вказаних елементів, за Т.А. Денисовою та С.Ф. Денисовим, 
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процес дослідження включає такі етапи: розробку програми і робочого плану 

дослідження; підготовку засобів збору та збір інформації; обробку та аналіз 

зібраної інформації; інтерпретацію результатів аналізу та їх реалізацію [135, 

с. 375]. Що стосується його етапів, то вони характеризуються послідовною 

реалізацією підготовчого (формування наукової проблеми і гіпотези; 

розробка програми дослідження; складання робочого плану – алгоритму 

дослідження); робочого (розробка інструментарію – підготовка анкет, 

опитувальних листів тощо; збір інформації – спостереження, опитування, 

вивчення документів тощо; статистична обробка отриманої інформації) та 

заключного (формування висновків і розробка конкретних пропозицій за 

результатами дослідження; впровадження їх у законодавчу та науково-

практичну діяльність) [135, с. 374-375].  

Як справедливо зазначає Т. Є. Леоненко, система методів, обрання їх 

переліку та інтерпретація в межах кожного наукового дослідження має свою 

специфіку, що залежить від особливостей предмета дослідження і для будь-

якої наукової роботи є індивідуальною [147, c. 38]. Формування системи 

методів вивчення рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні 

відбулося з урахуванням підходу, свого часу розробленого 

В.С. Батиргареєвою стосовно емпіричного та теоретичного рівнів пізнання 

проблем рецидивної злочинності [21, с.100-149]. З урахуванням обраної теми, 

об’єкта та предмета, мети і завдань нашого дослідження методологічним 

підґрунтям створення кримінологічної характеристики та розробки системи 

запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України, 

як і будь-якого регіонального дослідження, є основні положення 

матеріалістичної діалектики та логіки в єдності їх розвитку та взаємодії [21, 

с. 100-149; 14, с. 4; 218, с. 17-18]. Як правило, провідним інструментом 

порівняльного дослідження обирається системний підхід до вивчення 

соціально-правових явищ, що передбачає їх комплексне дослідження і 

потребує насамперед здійснення кримінологічної характеристики рецидивної 
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злочинності у Причорноморському регіоні України та з’ясування системи 

запобігання їй [21, с. 100-149; 14, с. 4; 218, с. 17-18]. У ході нашого 

дослідження велике значення відводиться системно-структурному методу, 

що дає 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 [21, с. 100-149; 14, с. 4; 218, с. 17-

18]. У свою чергу, формально-логічний (логіко-правовий) метод 

використовується при аналізі змісту правових норм законодавства що 

регламентують поняття рецидиву, рецидивної злочинності та зумовлюють 

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 [21, с. 100-149; 14, с. 4; 218, с. 17-18]. 

Застосування методу моделювання в комплексі із конкретно-соціологічними 

методами (побудова кримінологічних моделей стану рецидивної злочинності, 

анкетування, вивчення матеріалів кримінальних проваджень тощо) дає 

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 [21, с. 100-149; 14, с. 4; 218, с. 17-18]. 

Історичний метод дозволяє 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 [21, с. 100-149; 14, с. 4; 218, с. 

17-18]; порівняльно-правовий метод сприяє виявленню позитивного досвіду 
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у запобіганні рецидивній злочинності в інших країнах, вартого наукового 

осмислення та подальшого запозичення з урахуванням вітчизняних реалій 

суспільно-економічного розвитку країни [21, с. 100-149 14, с. 4; 218, с. 17-

18]; системно-функціональний метод дає можливість  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 [21, с. 100-149; 14, с. 4; 218, с. 17-18]; 

статистичний метод використовується при вивченні емпіричних даних та в 

процесі 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 [21, с. 100-149; 14, с. 4; 218, с. 17-18].  

Запропонована концептуально-методологіча модель дослідження 

рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України може бути 

автоматизованою шляхом створення відповідного програмного забезпечення 

на основі послідовних алгоритмів і об’єднання відповідних інформаційно-

технічних програмно-апаратних комплексів (наприклад, програмно-апаратні 

комплекси відео-моніторингу,  ІТ-технології та GPS- і GIS-технології). На 

практиці це дозволятиме у режимі моніторингу отримувати узагальнену 

комплексну інформацію про кількісно-якісні параметри рецидивної 

злочинності у цьому регіоні; узагальнювати інформацію про місця вчинення 

злочинів і збуту 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 
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реагувати на кількісно-якісні зміни криміногенної обстановки з метою 

локалізації осередків зростання рецидивної злочинності на місцевому рівні.  

Рецидивними злочинами у Причорноморському регіоні будемо 

вважати всі нові злочини, вчинені особами, які раніше вчиняли  кримінальні 

правопорушення (незалежно від території раніше вчинених злочинів) у 

межах відносно однорідного територіально-просторового утворення, що  

відрізняється від інших регіонів особливістю географічних, історично 

сформованих, відносно стійких економічних, екологічних, соціальних, 

демографічних і національно-культурних складових, які утворюють систему 

кількісно-якісних параметрів злочинності в Одеській, Миколаївській та 

Херсонській областях як об’єднаного адміністративно-територіального 

формування. 
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Висновки до розділу 1 

 

Проведений аналіз рецидивної злочинності у Причорноморському 

регіоні України як одного з різновидів регіональної злочинності дозволяє 

виокремити низку теоретично-методологічних положень, що характеризують 

специфіку пізнання цього явища.    

1. Дослідження регіональних особливостей рецидивної злочинності з 

початку виникнення кримінології і до теперішнього часу є важливим 

атрибутом кримінологічних досліджень. За різних часів учені застосовували 

переваги методики регіональних досліджень рецидивної злочинності. В 

історії розвитку кримінології виділяється три етапи формування 

регіональних кримінологічних досліджень рецидивної злочинності, а саме: 

період зародження й становлення, розвитку і, нарешті, трансформації у 

самостійний напрям кримінологічних досліджень.  

2. Перший етап регіональних особливостей рецидивної злочинності – 

це період зародження та становлення відповідних ідей у межах класичної й 

позитивістської шкіл кримінології у XVIII–XIX століттях. Він представлений 

роботами Дж. Говарда, Ч. Ломброзо, Г. Тарда, Е. Феррі тощо, відрізнявся  

переважно стихійно описовим характером і в основному 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. Цей етап представлений роботами чиказької школи 

«екологічної урбаністики» (Р. Парк,  Е. Берджесс, К. Шоу, Г. Маккей) та її 

послідовниками (К. Р. Джеффери, О. Ньюман, П. Уілсон, П.П. Михайленко, 

Х. Там, Г.Й. Шнайдер та ін.). Регіональний зріз являв собою додатковий 

елемент аналізу для запобігання рецидивній злочинності. Від початку 90-х 

років минулого сторіччя й дотепер відбувається новітній період – вивчення 

регіональних особливостей як обов’язкового атрибуту пізнання рецидивної 
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злочинності (А.М. Бабенко, В.С. Батиргареєва,  В.В. Голіна, Т.А. Денисова, 

В.Я. Конопельський, В.О. Меркулова, В.І. Шакун). 

3. Регіональні особливості рецидивної злочинності епізодично 

вивчалися за такими напрямами: поняття і сутність феномена рецидивної 

злочинності у регіоні; методологія та методика пізнання регіональної 

рецидивної злочинності; вплив кримінальної субкультури на ґенезу 

рецидивної злочинності у регіоні; методика прогнозування рецидивної 

злочинності на регіональному рівні; запобігання регіональній рецидивній 

злочинності неповнолітніх; регіональна специфіка рецидивної злочинності  

осіб із психічними аномаліями; регіональні особливості рецидивної 

злочинності жінок; регіональна специфіка запобігання рецидивній 

злочинності в установах виконання кримінальних покарань; регіональні 

особливості насильницької рецидивної злочинності; запобігання 

організованій та економічній рецидивній злочинності у регіоні;  рецидивна 

злочинність в урбанізованому середовищі; регіональні відмінності  

рецидивної наркозлочинності; регіональні особливості віктимізації осіб у 

місцях відбування покарання у виді позбавлення волі; зарубіжний досвід 

вивчення та запобігання рецидивній злочинності у регіоні. Саме зазначені 

теми можуть слугувати об’єктами поглибленого вивчення рецидивної 

злочинності у регіонах. 

4. Кримінологічне (фактичне) визначення поняття рецидиву злочинів є 

схожим, але не тотожним кримінально-правовому. В основу 

кримінологічного рецидиву прийнято закладати сам факт попереднього 

вчинення злочину, незалежно від наявності судимості та інших обставин. У 

сучасних відомчих нормативних актах та офіційній звітності прокуратури 

рецидивними вважаються злочини, вчинені особами, які раніше вчиняли  

кримінальні правопорушення.  

5. Причорноморським регіоном вважається законодавчо визначене 

більш-менш однорідне територіально-просторове утворення у межах 
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Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, що відрізняється від інших 

сукупністю географічних, історично сформованих, відносно стійких 

економічних, екологічних, соціальних, демографічних і національно-

культурних складових, які зумовлюють особливості злочинності у 

конкретному адміністративно-територіальному формуванні. 

6. Оптимальну 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 будь-якого 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. 

7. Концептуально-методологічна модель дослідження рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні України має бути 

автоматизованою шляхом створення відповідного програмного забезпечення 

на основі послідовних алгоритмів і об’єднання відповідних інформаційно-

технічних програмно-апаратних комплексів (наприклад, програмно-апаратні 

комплекси відео-моніторингу, ІТ-технології та GPS- і GIS-технології). На 

практиці це дозволятиме у режимі моніторингу отримувати узагальнену 

комплексну інформацію про кількісно-якісні параметри рецидивної 

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

опрацьовувати специфічні риси злочинців-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. 
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РОЗДІЛ 2 

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ У ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Кількісно-якісні показники рецидивної злочинності                                

у Причорноморському регіоні України 

 

Вивчення кількісно-якісних показників злочинності, в тому числі й 

рецидивної у Причорноморському регіоні, є обов’язковим атрибутом будь-

якого кримінологічного дослідження. Це дає можливість скласти 

узагальнений кримінологічний портрет того або іншого регіону, встановити 

схожість або відмінність у різного роду параметрах, виявити ступінь 

ураженості територій рецидивною злочинністю, виявити місцеву специфіку її 

детермінації. У межах цього розділу нашого дисертаційного дослідження ми 

визнали за потрібне звернутися до кримінологічної характеристики 

рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України та її місця в 

загальній системі злочинності. Водночас не менш важливим є комплексне 

вивчення особливостей рецидивної злочинності у Причорноморських 

регіонах України порівняно з іншими територіями та групування територій за 

рівнем кримінальної ураженості.  

Важливість цієї частини дослідження визначається тим, що на теперішній 

час рецидивна злочинність є одним із найпоширеніших (20-25% у структурі 

зареєстрованих злочинів) та найнебезпечніших видів злочинності в Україні, 

включаючи й Причорноморський регіон. Підвищена суспільна небезпечність  

рецидивної злочинності зумовлена насамперед тим, що повторне вчинення 

особою злочинів після попереднього засудження свідчить про наполегливе 

прагнення особи продовжувати злочинну поведінку, про зміцнення у 

свідомості злочинних навичок, стійких антигромадських поглядів та 

переконань [21,с.33-45]. Це, на наш погляд, дасть можливість  отримати 
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комплексну науково обґрунтовану інформацію про кримінологічні 

закономірності криміногенних процесів у Причорноморському регіоні 

України, що стане підставою для розробки ефективної системи запобігання 

рецидивній злочинності у цьому регіоні. 

У зв’язку із цим ми визнали за необхідне встановити: які закономірності 

функціонування притаманні рецидивній злочинності, в чому вони 

відбиваються та чим визначаються; яке місце рецидивна злочинність 

Причорноморського регіону посідає у  системі злочинності?  

Перш ніж перейти до вирішення окреслених питань, з’ясуємо сутність 

однієї із центральних кримінологічних категорій – «кримінологічна 

характеристика». Це поняття дуже часто використовується у кримінологічній 

літературі та наукових дослідженнях, отже, з’ясування змісту  та її основних 

елементів має важливе теоретичне й практичне значення для вирішення 

проблеми запобігання злочинності загалом та рецидивної злочинності, 

зокрема.  

Серед учених й зараз немає єдиного тлумачення кримінологічної 

характеристики, незважаючи на те, що вона активно функціонує в науковому 

обігу [137, с. 8; 130; 214, с. 16]. Щодо розуміння змісту цієї категорії погляди 

науковців можна об’єднати у дві групи. До першої належать ті, які 

пропонують скорочений перелік складових, що містять показники 

математичного характеру, до другої – ті, які пропонують розширений 

перелік, у якому до математичних показників додаються детермінаційні та 

інші визначальні для запобіжної діяльності ознаки. Так, одним із прибічників 

розширеного розуміння кримінологічної характеристики є В.Б. Ястребов, 

який більш розгорнуто конкретизував запропонований свого часу Л.М. 

Давиденком зміст зазначеної категорії, та обґрунтував, що вона є сукупністю 

кількісно-якісних показників того чи іншого різновиду злочинності, 

відомостей про детермінанти злочинної поведінки, заходів запобіжного 

впливу [231,c.15]. Такої самої думки дотримуються й інші вчені, які 
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вважають, що в межах кримінологічної характеристики слід розглядати 

характеристику окремих видів злочинів, фактори, що призвели до вчинення 

кримінального правопорушення, стан виду злочинів, тенденції цього виду 

злочинів, кримінологічний портрет особи-злочинця [13, с.112-120]. Тобто 

автори виокремлюють кілька груп складових елементів: просторово-часові, 

детермінаційні та значущі для запобігання ознаки.  

У наукових працях А.П. Закалюка кримінологічна характеристика 

охоплює  дві складові процесу наукового пізнання: по-перше, аналіз 

кримінологічної інформації щодо фактів, процесів, подій, діяльнісних 

проявів, інших об’єктів, що складають предмет кримінології; по-друге, 

аналіз, що спрямовується на визначення кримінологічного змісту та значення 

об’єкта [92, с. 55]. 

Велика кількість науковців, які займаються вивченням можливостей 

кримінологічної характеристики, вважають за доцільне виділення у ній таких 

елементів, як кількісно-якісні показники, характеристика осіб, які вчиняють 

злочини, та комплекс детермінант цих злочинів. За справедливим  

висловленням І.М. Копотуна, цей перелік складових кримінологічної 

характеристики є обов’язковим для будь-якого кримінологічного пізнання, в 

тому числі й для рецидивної злочинності [121,c.72]. 

Науковці, які схиляються до вузького розуміння кримінологічної 

характеристики, обґрунтовують свою позицію тим, що причини й умови 

вчинення злочинів, а також заходи запобігання виходять за межі  

кримінологічної характеристики, оскільки взаємодіють зі злочинністю як 

відокремлені соціальні категорії [175, c. 36]. 

У контексті цього дослідження ми виходимо з того, що кримінологічна 

характеристика рецидивної злочинності є сукупністю статистично значущих 

кількісно-якісних показників цього явища, які знаходять відбиття у 

матеріалах кримінальних проваджень, офіційних джерелах статистичних 

звітів суду, МВС, Генеральної прокуратури України та їх територіальних 
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підрозділів. Їх вивчення та узагальнення дає можливість виявити 

закономірності досліджуваного явища, встановити його особливості та 

тенденції. На підставі виявлених специфічних ознак регіональної рецидивної 

злочинності ми отримуємо можливість  побудувати як ретроспективну, так і 

перспективну теоретичну модель рецидивної злочинності, що відбиває 

кримінологічний портрет Причорноморського регіону України. 

Отже, в нашому розумінні кримінологічною 

характеристикою  рецидивної злочинності у Причорноморських регіонах 

України охоплюється: аналіз кількісних та якісних показників рецидивної 

злочинності в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях; виявлення 

особливостей, характерних для осіб цього регіону, які вже вчиняли 

кримінальні правопорушення;  встановлення причин та умов суспільно 

небезпечної діяльності рецидивістів. В подальшому отримані результати 

нами будуть використані для розробки  системи заходів із запобігання 

рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні.   

Кількісне та якісне вимірювання рецидивної злочинності проводиться 

шляхом виявлення таких основних статистичних показників, як: рівень, 

коефіцієнти, структура, динаміка рецидивної злочинності, а також відомості  

щодо латентності цієї злочинності.  

Одними із важливих показників злочинності в кримінології є кількісні 

показники, а саме показники про стан злочинності, що відбиває сукупність 

усіх показників, які розкривають її рівень, структуру та динаміку [144, с. 65-

66]. Як зазначає О.М. Джужа, рівень злочинності – це її кількісна 

характеристика, що вимірюється в абсолютних величинах сумою вчинених 

злочинів і осіб, які їх вчинили, за певний проміжок часу на визначеній 

території [144,c.19]. У свою чергу, В.В. Голіна зауважує, що під час 

визначення рівня злочинності беруться два об’єкти обліку: а саме кількість 

злочинів і кількість осіб, які їх вчинили. Будь-який із названих параметрів є 

відносно самостійним, а їх кількісні параметри є відмінними, оскільки одна 



78 

особа може вчинити кілька злочинів, так само як кілька осіб можуть вчинити 

один злочин [137, c. 25]. 

Слід зазначити, що показники зміни рівня рецидивної злочинності зручно 

застосовувати під час аналізу стану злочинності та її динаміки в межах 

одного регіону, оскільки його неможливо порівняти з відповідними 

показниками в інших регіонах через їх однобічність, тобто вони враховують 

географічні й часові межі, проте не враховують чисельності населення 

регіону та інших показників. Коефіцієнти злочинності являють собою 

співвідношення кількості злочинів і осіб, які їх вчинили, до чисельності 

населення країни, або її відповідного регіону з розрахунку на заздалегідь 

зумовлену кількість населення. Оцінка злочинності у відносних величинах 

дозволяє порівнювати між собою її рівні в двох чи більше різних регіонах або 

в одному й тому ж регіоні, але за відносно тривалі відрізки часу. 

Ще одним кримінологічним елементом, що відбиває стан злочинності є її 

структура. Структура злочинності –  це якісна характеристика, що розкриває 

її внутрішню будову як співвідношення між групами злочинів, які можна 

синтезувати за кримінально-правовими, соціально-демографічними або 

кримінологічними критеріями [144, с. 52-54]. Структура злочинності – 

елемент вимірювання, що визначає частку того або іншого різновиду 

рецидивної злочинності щодо певного узагальненого параметру; вона, як 

правило, відбивається у відсотках і відображає внутрішню – якісну будову 

досліджуваного явища [137, с. 24]. 

Динаміка злочинності – це показник, що показує зміни у стані, структурі, 

характері, географії злочинності протягом того чи іншого часового періоду. 

[144, с. 52-54]. На практиці вона встановлюється шляхом розрахунку 

відношення рівня і структури злочинності теперішнього часу до її рівнів і 

структури за попередні періоди. Аналіз динамічних рядів злочинності слід 

проводити за тривалі проміжки часу, як правило, з охопленням періоду 5-10 

років. За такого підходу усувається вплив на стан злочинності випадкових 
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обставин. О.М. Джужа зазначає, що на динаміку злочинності як соціально-

правового явища впливають дві групи чинників. Перша – це причини й 

умови злочинності, демографічна структура населення та інші соціальні 

процеси та явища, що на неї вливають. Друга – зміни кримінального 

законодавства, що розширюють або звужують сферу злочинних діянь. 

Диференціація соціальних і правових чинників впливає на статистичну криву 

злочинності, необхідну для об’єктивної оцінки реальних змін у її динаміці і 

прогнозі. Зниження або зростання злочинності відбуваються в результаті як 

реальних соціальних змін рівня і структури злочинності, так і в результаті 

правових змін у законодавчій характеристиці кола кримінально караних 

діянь, у повноті реєстрації, в інших юридичних факторах. На основі аналізу 

динаміки злочинності у Причорноморському регіоні України відкривається 

можливість побудувати прогноз про можливі зміни в кількісних та якісних 

показниках рецидивної злочинності в майбутньому[144, с. 52-54]. Не менш 

важливим є вивчення географії злочинності, що являє собою просторово-

часовий розподіл кримінальних правопорушень на певній території, регіоні, 

області за певний проміжок часу [212; 217]. 

Таким чином, комплексне уявлення про соціально-кримінологічну 

обстановку у Причорноморському регіоні щодо рецидивної злочинності є не 

лише результатом узагальнення наукових та інформаційних джерел, а й 

кількісно-якісного вимірювання показників цього виду злочинності, 

відображення їх у спеціальних кримінологічних моделях. Як джерело 

вивчення вказаного феномена визначимо узагальнену комплексну 

інформацію, яку ми отримали під час вивчення матеріалів кримінальних 

проваджень, вироків та інших рішень суду, висновків експертів за 

допомогою спеціально розроблених анкет, а також з офіційної статистики, 

що відбиває не лише стан рецидивної злочинності, а й основні параметри 

соціально-кримінологічної обстановки в Причорномор’ї.  
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Нагадаємо, що підвищена суспільна небезпечність рецидивної 

злочинності визначається низкою обставин. За висновками експертів, 

рецидивістами найчастіше вчиняються тяжкі та особливо тяжкі злочини, їх 

діяльність має  цинічний, зухвалий та особливо жорстокий характер [176]. 

Набуття рецидивістами злочинного досвіду ускладнює розкриття вчинених 

злочинів, для яких характерні попередня підготовка, прихованість, 

застосування зброї, використання технічних засобів, розподіл ролей та ін. 

Особи із попереднім злочинним досвідом нерідко залучають у злочинну 

діяльність співучасників із кола неповнолітніх та молоді. Рецидивісти чинять 

психологічний вплив та поширюють свої протиправні погляди на інших осіб, 

формують специфічне мікросередовище, в якому розповсюджується 

ідеологія привабливості злочинного способу життя, психологія нехтування 

закону. Вони також подають  негативний приклад злочинної поведінки. 

Отже, існування великої частини злочинності та окремих її видів, втягнення в 

антисуспільний спосіб життя нових верств населення значною мірою 

продукується і підтримується рецидивною злочинністю [232,c.123]. 

Аналіз офіційної статистики щодо сучасного стану рецидивної 

злочинності [85;86; 87; 88;89; 84] та порівняння отриманих нами даних із 

попередніми результатами, представленими вченими, дають можливість 

дослідити динаміку рецидивної регіональної злочинності у більш- менш 

тривалий період,  – від початку двохтисячних років до сьогодення. У  

розвитку рецидивної злочинності можна виділити низку етапів, які залежно 

від ступеню впливу соціально-економічних процесів характеризувалися  

зростанням та зниженням у різні періоди. Так, у 2001-2002 рр. 

спостерігається суттєве зниження рецидивної злочинності з 43 846 до 39 490 

діянь, а у 2003 р. їх кількість зросла до 55 250. Період 2004-2006 рр. 

відмічався зниженням рецидивної злочинності практично в усіх, у тому числі 

й у Причорноморському регіоні: якщо у 2003 р. рецидивістами вчинено 

50 962 злочини, то у 2004 р.  відбулось зниження до 46 637 злочинів. У 2006 
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р. знов зафіксовано зменшення кількості злочинів, вчинених рецидивістами, 

до 44 514. А вже починаючи з 2007 р. і до 2013 р. зафіксовано стійкі 

тенденції до її зростання. Так, у 2007 р. кількість рецидивних злочинів  

дорівнювалася  45 943, а в 2013 р. ними вчинено удвічі більше злочинів, ніж 

за попередній рік – 95 568. Тобто порівняно з 2007 р. відбулося зростання 

рецидивної злочинності майже у два рази [11, C.190-191].  

Коливання кількісних показників рецидивної злочинності за вказаний 

період, за твердженням А.М. Бабенка, тісно пов’язані з коливаннями у 

соціально-економічних процесах [11, C.190-191]. Також спостерігаються 

певні співпадіння динаміки зростання рецидивізму з масовим насиченням 

колишніми в’язнями тієї або іншої території  (Додаток Е, рис. Е.2.; Додаток 

Е, рис. Е.3.; Додаток Е, рис. Е.4.; Додаток Е, рис. Е.5.). За нашими 

спостереженнями, періодам зростання рецидивної злочинності передувало 

застосування Верховною Радою України амністій. Унаслідок цього із місць 

позбавлення волі відбулося звільнення великої кількості засуджених та 

подальша їх кримінальна активізація. Так, істотному зростанню рецидивної 

злочинності протягом 2010-2011 рр. передували прийнятті у 2007 та 2008 рр. 

закони України «Про амністію від 19 квітня 2007 р. та від 12 грудня 2008 р. 

Зростанню рівня рецидивної злочинності у 2013 р. передував  Закон України 

«Про амністію у 2011 році» від 8 липня 2011 р. Амністія  за Законом України  

«Про амністію у 2014 році», від 8 квітня 2014 р. на офіційно зареєстроване 

зростання активності рецидивістів, у тому числі й у Причорноморському 

регіоні, не вплинула (Додаток Е; рис. Е.2.), але вона співпала з періодом 

зростання рівня та ступеню тяжкості загальної злочинності, збільшення 

кількості латентності вчинених злочинів, зростанням кількості вчинених 

умисних вбивств, грабежів та розбоїв [85;86; 87; 88;89; 84]. Також 23 грудня 

2015 р.  Президент України підписав прийнятий Верховною Радою України 

так званий закон Савченко – «Про внесення змін у Кримінальний кодекс 

України відносно удосконалення порядку зарахування судом строків 
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попереднього ув’язнення у строк покарання». За висновками фахівців, 

прийнятий на хвилі попередніх політичних репресій законодавчий акт 

дозволив вийти на свободу великій кількості жорстоких убивць-рецидивістів 

та професійних злочинців, що істотно знизило результативність діяльності 

правоохоронних органів та негативно вплинуло на криміногенну обстановку 

й розкриття злочинів як в цілому по країні, так й у її регіонах [110; 37]. 

Усі вищенаведені дані легко перевірити2, врахувавши строки, протягом 

яких особа, звільнена після позбавлення волі, вчиняє нові злочини. Із цією 

метою наведемо такі відомості. За офіційними даними Генеральної 

прокуратури України, протягом 2013–2017 рр. на всій території нашої країни 

зафіксовано коливання у рецидивній злочинності. Так, у 2013 р. загальна 

кількість рецидивних кримінальних правопорушень складала 62 625 

злочинів;  у 2014 р. їх налічувалося – 63 746;  у 2015 р. – 58 242;  у 2016 р. 

зафіксовано зниження до 50 510; а з 2017 р. знову почалося зростання цього 

різновиду правопорушень до 53 868 випадків [41,с.226-232;38,с.57-

60;35,с.106-111]. Отже, наведені дані свідчать про негативний стан та 

динаміку реєстрації кримінальних правопорушень, учинених особами, які 

раніше вже мали проблеми із законом (Додаток Е, рис. Е.2.). Якщо порівняти 

строки масового звільнення засуджених із місць позбавлення волі, додавши 

результати наукових досліджень щодо закономірностей вчинення 

рецидивістами нових злочинів, то картина майже повністю співпадає. Що 

стосується Причорноморського регіону, то в основному тенденції 

рецидивізму майже відбивають аналогічні загальнодержавні зміни 

відповідних показників, але із власними регіональними особливостями. У 

цілому в 2017 р. кількість рецидивних злочинів у цьому регіоні зросла на 

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 

                                                           
2 Примітка. Дані отримані,  розраховані, та перевірені за методикою IPAS BBtaS-1. 
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– до 2 414 (+37), в Одеській – до 1 800 (41%) злочинів цієї категорії (Додаток 

Е; рис. Е.2; Додаток Ж). 

Більш точну картину враженості територій рецидивною злочинністю 

можна виявити за допомогою аналізу індексів злочинності у розрахунку на 

100 тис. осіб. Так, якщо коефіцієнт інтенсивності рецидивної злочинності по 

країні у 2013 р. становив 137,4 на 100 тис. населення, у 2014 р. він 

зафіксований на рівні 140,3, у 2015 р. – 135,6 , у 2016 р. – 118, а у 2017 р. – 

156 злочинів на 100 тис. населення, то в областях Причорноморського 

регіону нами зафіксовано зовсім іншу картину. (Додаток Е, рис. Е.6). Разом із 

тим в Одеській області ситуація щодо рецидивної злочинності стабільно є 

більш спокійною, ніж на інших територіях регіону. Наприклад, у 2013 р. в 

Одеській області інтенсивність рецидивної злочинності складала 35; у 2014 р. 

– 78, у 2015 р. – 79, у 2016 р. – 53; а у 2017 р. – 75 злочинів на 100 тис. 

населення. І хоча останніми роками її інтенсивність значно посилилася, 

однак ситуація тут виглядає більш контрольованою, ніж у сусідніх областях 

Причорноморського регіону, де аналогічні параметри характеризуються 

двох–п’ятикратним перевищенням. Так, у Миколаївській області 

інтенсивність рецидивної злочинності характеризувалася у такий спосіб: у 

2014 р. – 240; у 2015 р. – 249; у 2016 р. – 150; у 2017 – 211 рецидивних 

злочинів на 100 тис. населення. Але найбільш ураженою рецидивною 

злочинністю виявилася Херсонська область: у 2014 р. коефіцієнт 

інтенсивності рецидивної злочинності тут складав – 335; у 2015 р. – 347, у 

2016 р. – 315; у 2017 р. – 374 злочини на 100 тис. населення (Додаток Г, рис. 

Г.2; Додаток Г, рис. Г.3; Додаток Г, рис. Г.4.). 

В юридичній літературі розроблено методики, що дозволяють 

порівнювати інтенсивність рецидивної злочинності не лише у межах 

окремого регіону, а й стосовно всієї країни [11, c. 193] За результатами 

нашого дослідження, всі регіони України за рівнем кримінальної враженості 

рецидивною злочинністю поділяються на три зони – позитивну, перехідну 
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(середню) та негативну. До позитивної криміногенної зони увійшли території 

із низькою та помірною інтенсивністю злочинності. До перехідної 

(середньої) криміногенної зони – регіони із середніми показниками 

інтенсивності злочинності. До негативної криміногенної зони відносять 

території із високою та дуже високою інтенсивністю злочинності [11, c. 193-

194]. За результатами проведеного аналізу статистичних даних регіони 

України за рівнем інтенсивності рецидивної злочинності об’єднуються в 

п’ять класів. У перший клас входять території із низькою кримінальною 

враженістю, з інтенсивністю злочинності від 26 до 60 злочинів на 100 тис. 

населення. У нього увійшли 5 регіонів  – місто Київ (26), Тернопільська (36), 

Івано-Франківська (47), Одеська (53), Закарпатська (60) (Додаток Г, рис. Г.1). 

До другого класу належать  регіони з помірною кримінальною враженістю, з 

інтенсивністю злочинності від 64 до 110 злочинів на 100 тис. населення. 

Такими показниками характеризуються 7 регіонів: Черкаська (64), 

Чернівецька (65), Київська (69), Волинська (85), Рівненська (99), Львівська 

(104), Хмельницька (110) (Додаток Г, рис. Г.1.). У третій клас об’єднуються 

регіони із середньою кримінальною враженістю, з інтенсивністю від 113 до 

127 злочинів на 100 тис. населення. У цей клас увійшли 4 регіони – 

Житомирська (113), Вінницька (127), місто Севастополь (127) та Сумська 

(127) області (Додаток Г, рис. Г.1). У четвертий клас увійшли 6 регіонів із 

високим рівнем кримінальної ураженості від 146 до 153 злочинів на 100 тис. 

населення. Такою інтенсивністю характеризувалися Луганська (146), 

Автономна Республіка Крим (147), Чернігівська (148), Миколаївська (151), 

Полтавська (151), Донецька (153) області (Додаток Г, рис. Г.1). У п’ятий клас 

увійшли 5 регіонів із дуже високим рівнем кримінальної враженості із 

середнім коефіцієнтом інтенсивності від 180 до 317 злочинів на 100 тис. 

населення. Такі показники виявлені у Дніпропетровській (180), Харківська 

(188), Кіровоградська (197),  Запорізька (243), Херсонська (317) областях 

(Додаток Г, рис. Г.1). 
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Із наведених даних виходить, що порівняно з іншими регіонами нашої 

країни Одеська область характеризується найбільш низькими показниками 

інтенсивності рецидивної злочинності, у той час як Миколаївська область 

знаходиться на другому серед регіонів із високою інтенсивністю рецидивізму 

місці, а Херсонська область узагалі очолює першу п’ятірку регіонів із дуже 

високою кримінальною враженістю рецидивною злочинністю.   

Аналіз внутрішнього регіонального розподілу рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні висвітлює більш детальну картину у насиченості 

цих територій рецидивізмом. Найвищою привабливістю для вчинення 

рецидивних злочинів виявилася Херсонська область, де всі (21) 

адміністративно-територіальні одиниці характеризуються вкрай негативною 

кримінологічною враженістю рецидивною злочинністю з інтенсивністю від 

164 до 1073 злочини на 100 тис. населення; на 76%  (16)  цієї території 

зафіксовано аномально високий рівень кримінальної враженості  рецидивною 

злочинністю (від 299 до 1 073 злочинів на 100 тис. нас.), що у два і більше 

рази перевищує середні загальнодержавні параметри. З 24 адміністративно-

територіальних одиниць Миколаївської області 70% (17) території належить 

до негативної зони кримінальної враженості рецидивною злочинністю (від 

167 до 379 злочинів на 100 тис. населення) і лише 7 (30%) території 

характеризується помірною насиченістю рецидивною злочинністю (від 81 до 

155 злочинів на 100 тис. населення). В Одеській області лише 3% населених 

пунктів вважаються територією високої кримінологічної враженості 

рецидивною злочинністю. У той самий час 97% (32) території Одеської 

області належить до території із помірною кримінальною враженістю 

рецидивною злочинністю.  

Нами також виділені і регіональні центри кримінальної враженості 

рецидивною злочинністю. 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 
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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. Окремі райони Миколаївської та Херсонської областей виявилися 

настільки вражені рецидивною злочинністю, що їх параметри від 2 до 9 разів 

перевищили аналогічні середньоукраїнські показники (Додаток Й; Додаток Г, 

рис. Г.1; Додаток Г, рис. Г.2; Додаток Г, рис. Г.3; Додаток Г, рис. Г.4). Ці 

населені пункти можна охарактеризувати як території рецидивної аномалії, 

що потребують рішучої реакції із боку державних і правоохоронних органів. 

Для організації ефективного запобігання рецидивній злочинності має 

значення і така інформація: переважна більшість рецидивних злочинів у 

Одеській області вчиняється у містах – 1 318 (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 незначне домінування сільського 

рецидивізму – 2 011 (51,4%) злочинів, тоді як у містах вчинено 1 902 (48,6%) 

злочини.  

Важлива кримінологічна ознака рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні Україні міститься у регіональних структурних 

відмінностях цього виду злочинності, що характеризуються відносною 

стабільністю рецидивізму у загальній структурі регіональної злочинності. 

Так, у Причорноморському регіоні відносно низькою, але стабільно вищою 

за загальнодержавні показники часткою рецидиву злочину характеризується 

Одеська область, в якій протягом 2014-2017 рр. питома вага рецидивізму не 

перевищувала середніх загальнодержавних показників. У цьому регіоні 

відповідні параметри є такими:  у  2014 р. – 18,32%; у  2015 р. – 20,4%, у  
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2016 р. – 21%. Помітно високою виявилася частка рецидивізму у 

Миколаївській області, де аналогічні показники фіксувалися на такому рівні: 

у 2014 р. – 38%, у 2015 р. – 40,3%, у 2016 р. – 34,5% від загальної 

злочинності. Практично половина всіх зареєстрованих у Херсонській області 

злочинів учинялася особами, які раніше вже притягалися до відповідальності: 

2014 р. – 42%, у 2015 р. – 46,14%, у 2016 р. – 49,8% (Додаток К). Середні 

параметри питомої ваги рецидивізму, що фіксувалися протягом 2014-2016 рр. 

у Причорноморському регіоні, знаходилися у таких діапазонах: у Одеській 

області –18-21%, у Миколаївській області – 34-40 %, у Херсонській області – 

42-49 %. Такі ж самі тенденції збереглися і протягом 2017 р. За офіційними 

даними, у 2017 р. кількість рецидивних злочинів на Херсонщині зросла на 

16%, у Миколаївській області – на 37%, на Одещині – на 41%. За середніми 

українськими параметрами частка рецидивізму злочинів складає 18-20%. В 

Одеській області аналогічні дані зафіксовано майже у межах – 21%, у 

Миколаївській області – 34,5%, а у Херсонській області – 49,5%. Незважаючи 

на явно виражені внутрішні регіональні відмінності, Причорноморський 

регіон у цілому характеризується майже найвищою в Україні питомою вагою 

рецидиву злочинів. Отже, найбільш ураженою рецидивною злочинністю 

виявилася Херсонська область, де її частка у два рази перевищує середні 

загальноукраїнські показники. На другому місці за вказаними параметрами 

опинилася Миколаївська область, у той час як питома вага рецидивістів 

Одеської області наближується до середніх загальнодержавних показників 

(Додаток К ). 

Важливим елементом кримінологічної характеристики рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні є виявлення регіональних 

особливостей її сезонних коливань. За результатами проведеного 

дослідження нами встановлено, що за порою року більшість рецидивних 

злочинів в Одеській області вчиняється: влітку – 25,1%, восени – 28,3 %, та 

навесні – 30,3%; тоді як взимку вчиняється найменша кількість цих злочинів 
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– 16,3%, (Додаток Л, рис. Л.1). Іншою виявилася картина у Херсонській 

області. Тут найбільшою активністю рецидивісти характеризувалися  влітку 

– 25,7%, взимку та навесні – по 27,8%, тоді, як помітно нижчою восени – 

18,7%, (Додаток Л, рис. Л.3). Власне притаманними особливостями сезонних 

коливань рецидивної злочинності характеризувалася Миколаївська область, 

де  восени вчиняється – 35,9%; влітку – 23,1%; навесні – 22,4%; взимку – не 

більше 18,6% (Додаток Л, рис. Л.2).  

Переважна частина рецидивних злочинів у Причорноморському регіоні 

вчиняються у містах та селищах міського типу – 81,4%, в обласних центрах 

фіксується близько 57% таких злочинів, тоді як у сільській місцевості такі 

показники дорівнюються 16%, а у громадських місцях учиняється приблизно  

40% рецидивних злочинів3.  

За справедливим висловлюванням В.С. Батиргареєвої, важливе місце у 

дослідженні рецидивної злочинності займає її топографія, тобто місце 

вчинення злочинних діянь, оскільки цей показник має важливе значення для 

викриття злочинців й застосуванні адекватних запобіжних заходів.  За 

даними вченої, практичні працівники правоохоронних органів мають 

орієнтуватися на те, що:  у житлових приміщеннях учиняється найбільша 

кількість рецидивних злочинів – 45,1%; в установах, організаціях, на 

підприємствах – 17,1%, на вулицях, у дворах, скверах, парках – 13,9%; у 

громадських місцях – 13,5%; у безлюдних місцях – 3,6 %; на транспорті – 1,6 

%; в інших місцях – 5,2%[22,с.178]. Отже, вчена отримала дуже важливі 

результати відносно того, що основними місцями вчинення злочинів 

рецидивістами є житлові приміщення, установи, організації, підприємства, 

вулиці та громадські місця. Ми підтверджуємо, що для Причорноморського 

регіону такі дані також є вкрай актуальними, оскільки, на частку 

вищезазначених місць на дослідженій нами території припадає дев’ять із 

                                                           
3 Примітка. Наведені показники перевищують 100%, оскільки такі дані офіційно представлені Генеральною 

прокуратурою України.  
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десяти рецидивних злочинів. Ці відомості мають велике інформаційно-

профілактичне значення, оскільки дозволяють правоохоронним органам 

більш ефективно та диференційовано розподілити сили й засоби у протидії 

рецидивній злочинності на території досліджуваного нами регіону. 

Ми погоджуємося із твердженням І.М. Чекмарьової, що специфіка 

географічного розташування Причорноморського регіону, а саме Одеської, 

Миколаївської та Херсонської областей, їх наближеність до кордонів, 

розгалуженість транспортного сполучення, специфіка природного 

рекреаційного комплексу, розвиненість інфраструктури й особливості 

економічного становища привертають увагу як місцевого, так й 

іногороднього злочинного елемента. Водночас фактор прикордоння 

полегшує ведення протиправної діяльності, підсилює привабливість 

злочинної діяльності з точки зору планування та вчинення злочинів, 

зникнення з місць їх вчинення та уникнення від кримінальної 

відповідальності [218, c. 83]. Свого часу І.М. Чекмарьова звертала увагу на 

те, що Причорноморський регіон України є дуже насиченим тяжкими та 

особливо тяжкими злочинами [218]. У ході дослідження ми перевірили 

наведені дані й на прикладі рецидивної злочинності знайшли їх 

підтвердження. Так, за офіційними даними, станом на 2014 р. в Україні 

рецидивістами було вчинено 22 754 (36,5%) тяжких та особливо тяжких 

злочинів, у 2015 р. – 22 735 (35,6%), а у 2016 р. ними було вчинено 18 148 

(33,4%) кримінально караних діянь. Тобто середня питома вага вчинених 

рецидивістами тяжких та особливо тяжких злочинів становить приблизно 

35%. За результатами вивчення кримінологічної обстановки 

Причорноморського регіону, за аналогічними параметрами ми отримали 

такий розподіл: в Одеській області у 2014 р. рецидивістами вчинено 772 

(20,3%) тяжких та особливо тяжких злочинів, у 2015 р. – 842 (23,2%); щодо 

Миколаївської області ми отримали такі дані: у 2014 р. – 1 099 (42,2%), у 

2015 р. – 1341 (47,7%); у  Херсонській області склалася така картина: у 2014 
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р. – 964 (40%);  у 2015 р. – 1 224 (49,6%) факти. Подібні тенденції виявилися 

невипадковими, адже вони простежувалися і у наступні роки. Наприклад, у 

2016 р. в Одеській області рецидивістами вчинено 21% (582) тяжких та 

особливо тяжких злочинів, у Миколаївській – 31,4% (727), у Херсонській – 

47,8 % (943), тоді як по Україні ці параметри залишалися практично без змін 

і дорівнювалися – 33,4% (18 148) злочинів. Із представлених даних чітко 

простежуються регіональні особливості рецидивної злочинності в аспекті її 

насиченості тяжкими та особливо тяжкими злочинами. У цьому плані 

рецидивісти в Одеській  області вчиняють помітно менше тяжких та 

особливо тяжких злочинів, аніж у Миколаївській та Херсонській областях, де 

практично кожний другий злочин, учинений рецидивістами, є тяжким або 

особливо тяжким злочином. Описані показники є невипадковими, оскільки 

вони стабільно простежуються протягом 2014-2017 рр., що, на наш погляд, 

пов’язано з особливостями наборів та інтенсивності дії місцевих 

детермінаційних факторів рецидивної злочинності. 

Структура рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України 

в основному представлена злочинами проти власності. Якщо в середньому по 

Україні рецидивісти вчиняють близько половини злочинів проти власності, 

то для Причорноморського регіону є характерною дещо інша картина. 

Херсонська область є абсолютним лідером у Причорноморському регіоні 

України за кількістю і поширеністю злочинів проти власності, вчинених 

особами, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення. Серед виявлених 

рецидивних злочинів проти власності у Херсонській області (2 431), 

крадіжки становили 2 170 (89,3%), грабежі –146 (6,0%), шахрайства – 77 

(3,2%), розбої – 25 (1,0%), вимагання – 2 (0,8%). У Миколаївські області із 

загальної кількості затриманих рецидивістів (1 268), крадіжок виявлено  – 

989 (78,0%), грабежів – 165 (13,0%), шахрайств – 68 (5,4%), розбоїв – 32 

(2,5%), вимагань – 2 (0,2%). Зовсім інша ситуація склалася в Одеській 

області, де з 995 злочинів проти власності, зареєстрованих у 2016 р. на цій 
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території, рецидивістами вчинено: крадіжок – 640 (або 64,3%), грабежів –172 

(17,3%), шахрайства 107 (10,8%), розбоїв – 59 (1,8%), вимагань – 2 (0,2%) 

тощо (Додаток Н). Такий розподіл показників, на наш погляд, пов’язаний із 

тим, що області Причорноморського регіону є туристичними центрами, 

протягом літнього часу велика кількість людей відвідує ці території із метою 

відпочинку. У зв’язку із цим у зловмисників, у тому числі у рецидивістів, 

виникає бажання поживитися незаконним шляхом або вчинити інші 

суспільно небезпечні дії. Тобто все це пов’язано зі специфікою притаманних 

даним територіям криміногенних та антикриміногенних факторів. 

Водночас із року в рік спостерігається загрозливе поширення злочинів 

насильницької спрямованості проти життя та здоров’я особи у структурі всієї 

злочинності, нестабільність їх динаміки, набуття нових негативних якісних 

характеристик, гранично високий рівень суспільної небезпеки, серйозні 

несприятливі тенденції в розвитку даних злочинів[13,с.132-146]. Отже, у 

структурі рецидивної злочинності Причорноморського регіону одне з 

домінуючих місць посідають злочини проти життя та здоров’я особи. Станом 

на 2016 р. по Україні у середньому фіксувалося 3 203 злочини проти життя та 

здоров’я особи, які були вчинені рецидивістами, натомість, в Одеській 

області зареєстровано 62 (2%); у Миколаївській – 129 (4,03%); у Херсонській 

– 398 (12,43%) фактів (Додаток П, рис. П.1). 

У загальнодержавній структурі злочинів проти життя та здоров’я особи, 

вчинених рецидивістами, стабільно високою є питома вага умисних вбивств 

– 307 (9,6 %), тяжких – 427 (13,3%) та середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень – 258 (8,1%). Вивченням структури злочинів проти життя та 

здоров’я особи у Причорноморському регіоні встановлено, що практично 

кожен п’ятий випадок злочинів цієї категорії, які вчиняються рецидивістами, 

закінчується умисним вбивством або завданням тяжких тілесних ушкоджень 

потерпілій особі. Наприклад, тільки в Одеській області рецидивістами 

щорічно вчиняється близько 14 (22,6%) умисних вбивств, 18 (29,0%) умисних 
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тяжких тілесних ушкоджень, 4 (6,5%) – умисних середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень. Для Миколаївської області аналогічні дані розподіляються таким 

чином: умисні вбивства – 5 (3,9%), умисні тяжкі тілесні ушкодження – 23 

(17,8%) й умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження 12 (9,3%). Для 

Херсонської області основним посяганням рецидивістів на життя та здоров’я 

особи є умисні легкі тілесні ушкодження – 73,9% (294); умисні вбивства, 

вчинені рецидивістами,  складають 23 (5,8%), умисні тяжкі тілесні 

ушкодження – 25 (6,3%) й умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження 24 

(6,0%) злочини  (Додаток Д, рис.2).   

На думку І.М. Чекмарьової, якісними особливостями насильницької, у 

тому числі й рецидивної, злочинності в останні роки у Південних регіонах 

України є: невиправдана жорстокість; груповий характер; застосування зброї 

під час вчинення злочинів; незначні приводи завдання тяжких тілесних 

ушкоджень та позбавлення життя потерпілих осіб [218,с.85]. 

У структурі рецидивної злочинності Причорноморського регіону України 

вагоме місце посідають злочини у сфері незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також інші 

злочини проти здоров’я населення. Останнім часом рецидивна злочинність 

цієї категорії протиправних дій стала широкомасштабним явищем не лише на 

рівні країни, а й у розрізі майже всіх регіонів. Сам факт її існування 

зумовлює високий рівень захворювання на наркоманію, підтримує негативну 

динаміку корисливо-насильницької та інших видів злочинності, що пов’язані 

із добуванням коштів на придбання наркотиків, а також учинені у стані 

наркотичного сп’яніння [90, с. 4]. Ситуація ускладнюється й тим, що 

епідеміологічне поширення наркоманії та пов’язаної із нею злочинністю в 

Україні в цілому та у Причорноморському регіоні, зокрема, набуває рис 

масового асоціального явища [11, с. 176]. Суспільна небезпечність 

поширення наркотичних засобів у Причорномор’ї полягає в тому, що особи, 

які споживають їх, здатні до вчинення тяжких й особливо тяжких злочинів із 
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метою придбання наркотиків, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів. У 2016 р. в Україні було зареєстровано 4 195 злочинів цього 

виду, що були вчинені особами, які раніше вчиняли кримінальні 

правопорушення. Практично кожен десятий затриманий рецидивіст в Україні 

(408 злочинів), щорічно вчиняє новий злочин у Одеській – 52 (4,1%), 

Миколаївській – 145 (8,3%) або Херсонській  211 (6,3%) областях (Додаток 

П, рис. П.2). 

Звертають на себе увагу регіональні відмінності питомої ваги 

наркозлочинів, учинених рецидивістами. У цьому сенсі частка рецидивних 

злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків у Миколаївській області у два 

рази перевищує аналогічні показники в Одеській і майже на третину – у 

Херсонській областях. Це, з одного боку, свідчить про різну активність 

правоохоронних органів у напряму протидії рецидивним наркотичним 

злочинам, а з другого, є свідченням того, що проблема рецидивної 

наркозлочинності для Миколаївської та Херсонської областей є більш 

нагальною, ніж для інших територій регіону. Внутрішньорегіональний аналіз 

наркозлочинності вказує на те, що найбільш загрозлива ситуація у сфері 

рецидивної наркозлочинності склалася у Херсонській області, де 

рецидивними є майже половина від усіх наркозлочинів, учинених у цьому 

регіону, – 211 (44%) із 483. Для Миколаївської області зафіксовано 

показники, відповідно до яких третина, або 36% (145), наркотичних злочинів 

учинялася рецидивістами. Що стосується Одеської області, то тут лише 

кожен десятий, або 12,5% (52 з 416) виявлених наркозлочинів учинялися 

рецидивістами (Додаток П, рис. П.2). 

Загальні показники рецидивної злочинності у Причорноморському 

регіоні України багато в чому формуються за рахунок злочинів, учинених у 

сфері громадської безпеки. У сучасних умовах злочини проти громадської 

безпеки визначаються як суспільно небезпечні винні діяння, що порушують 

загальну безпеку, ставлячи низку цінностей, життя та здоров’я невизначеного 
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кола осіб під загрозу. Серед найбільш привабливих для рецидивістів злочинів 

цієї категорії, що вчиняються у Причорноморському регіоні України, є 

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами та злочини терористичної спрямованості. В Одеській області 

абсолютна більшість рецидивних злочинів (82%) пов’язана саме із 

незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. Схожими параметрами рецидивної злочинності у сфері 

використання рецидивістами зброї характеризуються Миколаївська (86%) та 

Херсонська (89%) області (Додаток П, рис. П.3).    

Із наведеного, можна констатувати, що у сучасних умовах рецидивна 

злочинність у Причорноморському регіоні України має свої яскраво виражені 

регіональні особливості. Вони характеризуються нерівномірністю 

територіального розподілу злочинності, кількісною та якісною специфікою, 

зокрема, особливостями динаміки та структури, що потребує відповідної 

реакції з боку правоохоронних органів. 

 

2.2. Кримінологічна характеристика особи, що вчиняє рецидивні 

злочини у Причорноморському регіоні України 

 

Як уже зазначалося у попередніх розділах нашого дослідження, 

обов’язковим елементом будь-якої кримінологічної характеристики, в тому 

числі й рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України, є 

вивчення особи, яка є носієм кримінальних якостей та властивостей. У 

кримінологічній літературі існує велика кількість визначень, що характеризує 

суб’єктів вчинення злочинів. Не ставлячи за мету розв’язати суперечності 

між ученими стосовно цього питання, приєднаємося до позиції 

Т.А.Денисової, яка справедливо  зазначає, що у реальному житті, зокрема, у 

практичній діяльності щодо запобігання та протидії рецидивній злочинності 

та її окремих проявів, злочинець посідає не як особистість, а лише як особа з 
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усіма її якостями та характеристиками людини, проявами, індивідуальними 

особливостями і вадами [135, с.271]. 

Нагадаємо, що у кримінологічному розумінні особа злочинця – це 

сукупність істотних і стійких соціальних властивостей і ознак, соціально 

значущих біопсихологічних особливостей індивіда, які, об’єктивно 

реалізуючись у конкретному вчиненому злочині, надають учиненому діянню 

характеру суспільної небезпечності, а винній у ньому особі – властивості 

суспільної небезпечності, у зв’язку з чим вона і притягується до 

відповідальності, передбаченої кримінальним законом [137]. 

У сучасних регіональних кримінологічних дослідженнях прийнято 

вивчати  особу рецидивіста у порівняльному вимірі. На думку вчених, такий 

підхід більш точно відображає місцеву специфіку соціально-демографічних 

груп населення, які мають бути представленими як об’єкт для 

кримінологічного впливу. У свою чергу, вивчення кримінологічних 

територіально-просторових кількісно-якісних ознак особи злочинця дозволяє 

більш точно, виважено і диференційовано підходити до організації 

запобігання рецидивній злочинності не лише на груповому, а й на 

індивідуальному рівні [218, с. 100]. 

Важливість пізнання особи злочинця-рецидивіста насамперед пов’язана 

з тим, що ця категорія є обов’язковим елементом кримінологічної 

характеристики. Більше того, як вдало зазначає В. С. Батиргареєва, особа 

злочинця-рецидивіста посідає центральне місце серед факторів, які 

детермінують цей вид злочинності, служить відправною точною для аналізу 

причин рецидивної злочинності у регіоні, а отже, є основним елементом для 

запобігання <регіональній> рецидивній злочинності (вставки – Р. Б.) [21, с. 

223].   

У кримінології щодо вивчення особи рецидивіста склалося кілька 

підходів. Одні вчені вивчають рецидивістів із філософсько-психологічних 

позицій, надаючи переваги дослідженню внутрішніх якостей та 
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характеристик злочинця [8]. Інші науковці вивчають рецидивістів відповідно 

до кримінально-правових ознак. На думку І. І. Карпеця, особу злочинця слід 

висвітлювати з позиції теоретично-практичного значення для практики 

запобігання злочинам. Учений у підґрунтя аналізу особи рецидивіста 

закладає соціальні та правові ознаки злочинця, віддаючи перевагу каральним 

та профілактичним функціям запобігання – індивідуальному призначенню 

покарання та оптимізації роботи зі злочинцями в місцях позбавлення волі 

[104,с.104; 55,с.144-177]. Третій підхід передбачає об’єднання багатьох 

якостей та властивостей злочинця через розкриття його ознак за певною 

узагальненою структурою [53 ,с.33-34; 80,с.115].  

У сучасних кримінологічних дослідженнях, як правильно зазначає 

А. Б. Блага, прийнято вивчати особу злочинця (в тому числі й рецидивіста) з 

позиції методології структурного аналізу [27, с. 92]. Як основні елементи 

такої структури найчастіше обирають: соціально-демографічні, кримінально-

правові, соціально-рольові та морально-психологічні характеристики [27, с. 

92] 

Однією із кримінологічних ознак розподілу кримінальної активності 

серед  рецидивістів є відомості щодо віку, статі, освіти, сімейного стану та ін. 

Що стосується узагальнених соціально-демографічних ознак, то вивченням 

системи рис і властивостей осіб, які неодноразово вчиняли злочини, нами 

було установлено  кримінологічні ознаки злочинця-рецидивіста, що вчиняє 

рецидивні злочини у Причорноморському регіоні України. Переважна 

більшість осіб рецидивістів (82,7%) у цьому регіоні на момент вчинення 

ними нового злочину були працездатного віку: 20-30 років – 25%; 31-35 років 

– 18,0%; 36-45 років – 19,7%; 46-50 років – 12,0% [89]. Питома вага чоловіків 

складає 92,8%, а жінок – 7,2%. Переважну більшість рецидивних злочинів за 

національністю 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 
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характеризуються низьким рівнем освіти (Додаток Х, рис. Х.1.).: базову 

середню освіту мають 42% осіб, повну середню – 52% і вищу – лише 6% осіб, 

які раніше вчиняли злочини [89]. Лише 36,4% 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[89].  

З урахуванням умов життя сучасного суспільства недостатній рівень 

освіти злочинців-рецидивістів свідчить про вузькість сприйняття ними 

соціальних цінностей. Але важливо враховувати те, що сам по собі низький 

рівень освіти, який взятий без урахування інших характерологічних ознак, не 

може розглядатися як криміногенний фактор.  

Одержані в ході дослідження результати сімейного стану рецидивістів 

виглядають, на перший погляд, дещо суперечними, особливо щодо наявності 

або відсутності шлюбу, а також наявності дітей та загальної характеристики 

сімейних відносин. Характерною особливістю виявився той факт, що у 

Причорноморському регіоні три чверті рецидивістів не мають родини та 

дітей (75%) або їх діти є повнолітніми і проживають окремо від батьків. Одну 

неповнолітню дитину мають 12%, двох – 7%, трьох – 4%, понад трьох – 

2% (Додаток Ц, рис. Ц.1).  За результатами дослідження, проведеного В.Д. 

Людвіком та І.О. Кисельовим, ми маємо такі показники, що 31% рецидивістів 

на момент відбування покарання були одружені; не перебували у шлюбних 

відносинах 58% злочинців-рецидивістів [154]. У свою чергу, В.С. 

Батиргареєва наводить такі показники, які практично співпадають з 

отриманим нами результатами: переважна більшість рецидивістів – 66,5% – 

неодружені особи, в той час як розлучені складають 8,1% [21, с.250]. Ми 

дійшли висновку, що наявна велика кількість неодружених рецидивістів 

пояснюються тим, що значну їх частину складають молоді особи віком від 26 

до 30 років. За такий період вони ще не встигають налагодити своє сімейне 

життя. Після засудження рецидивісти відірвані від соціуму і проводять 



98 

більшу частину  свого життя у місцях позбавлення волі. В результаті така 

ситуація перешкоджає їм влаштувати власне сімейне життя. А пізніше 

негативні якості, отримані у місцях позбавлення волі, породжують риси 

характеру, які не сприяють зміцненню сімейних відносин. Так, рецидивісти 

не сприймають соціальні цінності, у них закріплюються специфічні 

морально-психологічні та психічні якості, які руйнують сімейні відносини, 

навіть у разі їх створення[21,с.223-240]. Як бачимо, серед рецидивістів 

фіксується великий відсоток відсутності дітей. Вони не бажають утворювати 

родину та заводити дітей, у довгостроковій перспективі ця обставина для 

більшості рецидивістів не виконує роль своєрідного запобіжника стосовно  

вчинення нових злочинів.  

Більшість злочинців-рецидивістів Причорноморського регіону належать 

до такої соціальної групи, що не має стабільного джерела доходів. На думку 

І. М. Чекмарьової, представники саме цієї групи найчастіше вчиняють 

злочини, і саме серед них, як правило, фіксується  високий рівень 

рецидивізму [218, с.105]. За статистичними даними відносно осіб злочинців-

рецидивістів, ця соціальна група населення є найчисельнішою і становить 

майже  90% [ 48; 13]. Вона складається з людей, які мають низький рівень 

життя і демонструють зневажливе ставлення до соціальних цінностей [130, с. 

229]. 

За результатами вивчення регіональної статистики про осіб, що вчинили 

злочини, було встановлено, що більшість рецидивістів регіону (50,8%) 

вчинили нові злочини впродовж перших п’яти років після відбуття покарання 

[89]. 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 
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майбутнього злочинця мав кримінальне минуле. У двох третин рецидивістів 

відмічено відтворення у власній родині негативних прикладів батьківського 

виховання[21,с.223-240] (Додаток Я). Домінуючу частину рецидивних 

злочинів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях учиняють 

українці – від 96,7 до 99,57% осіб. Рецидивна злочинність іноземців у 

досліджуваному регіоні представлена такими даними: у Миколаївській 

області іноземців рецидивістів затримано – 0,43%; у Херсонській області – 

0,5% та у Одеській області – 3,3% в (Додаток Ф,  рис. Ф.1). Варто зазначити, 

що рецидивна злочинність іноземців має характер так званої гастрольної 

злочинності. В основному це організовані групи рецидивістів-гастролерів, які 

прибувають на територію регіону виключно з метою вчинення злочинів. Їх 

присутність у регіоні за часом має нетривалий характер. Вони часто 

змінюють місця проживання і місця злочинної діяльності. Швидко зникають 

з місць вчинення злочинів і після реалізації злочинних намірів зникають із 

регіону, що ускладнює можливість їх затримання і притягнення до 

відповідальності [105].  

Свого часу В.І. Куфаєв писав, що однією з характерних рис осіб, які 

після відбуття покарання повторно вчиняють злочини, є те, що більшість з 

них починають скоювати перші злочини ще у ранньому віці [145, с. 107].  За 

даними кримінологічних досліджень [142, с. 263; 143, с. 98-99; 21], найбільш 

чисельну групу серед рецидивістів становлять особи віком від 20 до 30 років. 

До цього часу вони вже мають досвід вчинення злочинів, а окремі з них вже 

перебували за гратами. Сучасні тенденції розвитку рецидивної злочинності 

свідчать про її «омолодження». Як правильно зазначає В. С. Батиргареєва, 

злочинна “кар’єра” рецидивістів найчастіше розпочинається у молодому віці, 

носіями рецидивної «культури» найчастіше стають молоді люди із 

неблагополучних, малозабезпечених родин[21]. І. О. Кисельов представив 

результати, згідно з якими майбутні рецидивісти розпочинають свій 

злочинний шлях ще у віці від 17 до 25 років [106, с. 112]. За даними нашого 
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дослідження, частка неповнолітніх серед рецидивістів в Україні становить 

близько 2,17%, тоді як у Причорноморському регіоні ці показники 

розподілилися таким чином: в Одеській області – 1,09%; у Миколаївській – 

0,8%; у Херсонській області – 0,2% (Додаток У, рис. У.1). Зазначені 

параметри, на перший погляд не вражають своїми кількісним значенням. Але 

якщо врахувати, що сегмент чисельності осіб повторно засуджених у віці від 

14 до 18 років згодом поповнить частку молодих осіб, засуджених за тяжкі та 

особливо тяжкі злочини, то картина виглядає зовсім по-іншому. Крім цього, 

вказані дані свідчать скоріше за все не про нормалізацію ситуації у сфері 

рецидивізму неповнолітніх, а є відображенням негативних соціально-

демографічних тенденцій у регіонах, наслідком виїзду великої кількості 

молоді закордон на навчання та з метою пошуку заробітку. Ми також не 

виключаємо високий рівень латентної злочинності серед неповнолітніх 

унаслідок небажання практичних органів реєструвати кримінальні 

провадження стосовно таких осіб, оскільки процедура їх притягнення до 

відповідальності передбачає доволі таки складну процедуру з обов’язковим 

залученням до справи адвокатів (частіше за все безкоштовних), педагогів, 

психологів тощо.    

Результати досліджень свідчать, що велика кількість неповнолітніх 

засуджених мали батьків, які раніше притягалися до відповідальності, – 7,4% 

а 8,4% батьків хоча і не були засудженими, але вирізнялися аморальним та 

антисуспільним способом життя [8, с. 44]. При цьому кримінологами так 

само відмічається, що молоді особи, які вчиняють злочини у молодому віці 

18-25 років, проживали нерідко з батьками, які або були раніше 

засудженими, або вели аморальний та антисуспільний спосіб життя [8, с. 44]. 

Вагомий кримінологічний інтерес міститься в інформації, щодо 

розподілу осіб злочинців-рецидивістів, які вчиняють злочини поодинці або у 

складі організованних груп у Причорноморському регіоні України. За 

отриманими  даними було встановлено, що правоохоронними органами 
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виявляється переважно діяльність рецидивістів, які самостійно вчиняють 

злочини. Внаслідок  високої професійності групової рецидивної злочинності 

та складнощів у викритті такої діяльності, цей вид правопорушень 

припиняється лише у кожному десятому випадку вчинених злочинів. У 

регіональній структурі злочинів  Одеської області станом на 2017 р. лише у 

7% (541) випадків припинення  рецидивної злочинності мали ознаки групової 

діяльності; для Миколаївської області аналогічні параметри зафіксовано на 

рівні 10% (518), а в Херсонській затримано лише 5% (219) злочинців, які 

вчиняли злочини у складі злочинних груп [89]. 

Представлена інформація з офіційної статистики суперечить даним 

минулих років і не відображає реальної картини у регіоні, оскільки така 

ситуація є наслідком всього лише негативних результатів роботи 

правоохоронних органів із припинення діяльності організованої злочинної 

діяльності. Важливою причиною такої ситуації, на наш погляд, є знищення 

державою поліції, яка цілеспрямовано здійснювала запобігання 

організованним злочинним проявам. Так, до реформування поліції і при 

наявності у її структурі спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю чисельні звіти і наукові публікації вказували на надзвичайно 

високу питому вагу організованих угруповань. Як правило, вони або 

очолювалися рецидивістами, або вони становили  їх основний склад [62, с. 

104; 128, с. 471]. Рецидивісти, які діють у складі організованих злочинних 

груп, значно підвищують професіоналізм та суспільну небезпечність  

злочинної діяльності, а велика кількість таких злочинів не викривається 

правоохоронними органами; переважна більшість злочинів переходять до 

розряду латентних; автоматично також зменшується результативність 

запобігання рецидивним злочинам. У кримінологічних дослідженнях 

минулих років указувалося, що практично дві третини (70%) рецидивних 

злочинів мали ознаки групової або організованої діяльності. Як правило, 

вони вчинялися в результаті ретельно продуманого плану, шляхів уникнення 
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від відповідальності; із заздалегідь визначеними містами приховування слідів 

злочину та збереження викраденого майна  [128, с. 471; 21, с. 193-206]. 

Умисел на вчинення нових злочинів у рецидивістів найчастіше формувався у 

місцях позбавлення волі під час відбування покарання. Тоді ж формувалися і 

групи потенційних злочинців.  З цього приводу у кримінологічній літературі 

наводяться відповідні дані. Наприклад, гр-н А. був тричі засудженим і 

відбував покарання за вчинення різного ступеню тяжкості злочини. 

Перебуваючи у місцях позбавлення волі, він розробив план майбутньої 

помсти дільничному інспектору, який раніше затримував його за вчинення 

злочинів. Після звільнення з місць позбавлення волі А. розшукав раніше 

судимого Г., з яким відбував покарання. Під час зустрічі А. запропонував Г. 

розбійний напад на сім’ю дільничного інспектора, а заодно і помститися за 

«погане ставлення» до А. Готуючись до вчинення злочину, рецидивісти 

придбали обріз мисливської рушниці, рукавички, мотузки, виготовили маски. 

У вечірній час вони прибули до будинку дільничного, хитрощами проникли у 

його приміщення і після тривалих знущань заволоділи майном родини, а 

потім убили всіх членів родини, включаючи і самого дільничного інспектора 

[21,с.260].  

Інший випадок мав місце в Одеській області. Так, вироком Балтського 

районного суду м. Одеса від 28 вересня 2010 р. засуджено за ч. 3 ст. 186 КК 

України гр-на Г. (раніше двічі судимого за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185 та ч.1 ст. 

277 КК України), а також неповнолітнього гр-на А., раніше судимого за 

вчинення  злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 та ч. з ст. 186 КК України. 

Указані особи за попередньою змовою 25 грудня 2009 р. близько 14 год. із 

метою протиправного вилучення майна проникли через вікно у будинок гр-

на Ж., звідки таємно викрали магнітолу «MILRA» вартістю 120 грн та 

музичну колонку вартістю 80 грн. Після цього 4 січня 2010 р., близько 22 год. 

30 хв., гр-ни А. і  гр. Б., а також неповнолітній гр-н В., щодо якого матеріали 

кримінальної справи виділені в окреме провадження, вступили в злочинну 
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змову, спрямовану на таємне викрадення майна з домогосподарства гр-на С. 

Реалізуючи свій злочинний умисел, А. спільно з Б. та В. проникли через 

вхідні двері до підсобного приміщення домогосподарства гр-на С., звідки 

таємно викрали сім курок вартістю 420 грн кожна і одного півня вартістю 100 

грн. Вісімнадцятого лютого 2010 р. близько 20 год., будучи в стані 

алкогольного сп’яніння, за попередньою змовою і спільно з гр-нами А., Б. та 

В., Г. плечем вибив вхідні двері будинку, після чого всі разом злочинці 

забігли в будинок, де застосували до гр-на Ж. насильство, яке не є 

небезпечним для життя і здоров’я. Після цього А., Б., В. та Г. відкрито 

заволоділи тюнером від супутникової антени марки «DIGITAL» із пультом 

дистанційного керування вартістю 450 грн та зникли з місця вчинення 

злочину [84]. 

Цікавою закономірністю у Причорноморському регіоні є відомості, що 

характеризують стан рецидивістів на момент вчинення злочинів. У 

переважній більшості випадків злочинці-рецидивісти, за даними офіційної 

статистики, на момент вчинення злочинів знаходилися у тверезому стані. В 

Одеській області у стані алкогольного спяніння затримується лише 7% 

рецидивістів, у Миколаївській – 8,5%, у Херсонській області – 6,7% [84]. 

Порівняння цих показників із даними судової статистики та з результатами 

кримінологічних досліджень засвідчило протилежні дані. За даними фахівців 

та матеріалами судових вироків, більше половини злочинів рецидивісти 

вчиняють під впливом алкогольного, або наркотичного сп’яніння [84]. 

Соціально-рольові характеристики, за справедливим висловленням 

А. Б. Благої, більш повно розкривають функції індивіда, що зумовлені його 

становищем у системі існуючих суспільних відносин. Приналежність до 

певної соціальної групи зумовлює певне соціально-психологічне середовище, 

коло спілкування, специфіку взаємовідносин між людьми та особливості 

організації життя у різних сферах (батько, син, підлеглий, керівник, 

безробітний і т.д.). Ці становища визначають місце і роль особи у суспільстві, 
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зумовлюють її зв’язки, соціальні ролі та статуси, розкривають її соціальну 

або антисоціальну орієнтацію [27, с. 101]. Отже, соціально-рольові 

характеристики багато в чому впливають на тип діяльності особи та її спосіб 

життя. Вищенаведені соціально-демографічні дані щодо осіб, які вчиняли 

рецидивні злочини у Причорноморському регіоні України, засвідчили 

відсутність міцних сімейних зв’язків у досліджуваної категорії осіб. 

Відсутність родини, послаблення родинних зв’язків, проблеми із житлом 

породжують у таких осіб матеріальні складнощі. У реальному житті така 

ситуація призводить до вчинення нових злочинів, що підтверджується 

даними попереднього підрозділу, де наведено  структуру рецидивних 

злочинів, яка характеризується домінуванням вчинення рецидивістами 

злочинів корисливої, насильницької та наркотичної спрямованості. 

Соціально-рольові характеристики також визначають коло інтересів 

колишніх засуджених. Так, за даними А. П. Закалюка серед соціально 

корисних інтересів лише один із семи досліджених проявляє тяжіння до 

соціально позитивних занять у вільний час: до творчості, читання, спорту 

тощо. Зовсім інша картина спостерігається щодо інтересів і прагнень, які 

суперечать суспільній моралі. Найбільш поширеними формами проведення 

дозвілля серед  рецидивістів є прагнення до пияцтва (82,8%); схильність до 

пустого марнування часу (67,4%), яка виявилася більш поширеною серед тих, 

хто перебував під адміністративним наглядом; тяжіння до спілкування та 

проведення вільного часу з особами з антигромадською поведінкою; тяжіння 

до наживи та здирництва [92, с. 533-534]. Для практики запобігання 

рецидивним злочинам може виявитися корисною інформація й про те, що за 

даними кримінологічних досліджень, для поведінки рецидивістів є 

характерним: тяжіння до частої зміни місця роботи та проживання; постійне 

вдосконалення прийомів і способів учинення злочинів; ретельна підготовка 

злочину, приховування слідів та предметів, отриманих злочинним шляхом; 

сповідування колективізму у вигляді «кругової поруки»; прояви відкритої 
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неповаги до законослухняних людей; некритичне ставлення до себе та своїх 

вчинків; неадекватне співвідношення потреб та способів їх задоволення; 

переважання матеріальних цінностей над духовними; підвищена 

збуджуваність; слабкий самоконтроль; залежність поведінки від ситуації; 

стійка антисуспільна спрямованість [151, с. 79-80; 143, с. 98-101].         

За результатами узагальнення результатів кримінологічних досліджень, 

ми отримали інформацію про те, що більшість рецидивістів не можуть 

назвати соціально корисні ролі, які вони виконують у законослухняному 

суспільстві. Хтось прямо відповідає, що ніколи не замислювався над цією 

проблемою, інші вказували на близьких та родичів, яких треба підтримувати, 

третім взагалі це питання байдуже. Але кожного разу під час розмови про 

соціально корисні функції рецидивісти скаржаться на тяготи життя на 

свободі, висловлюють незадоволення тим місцем, яке вони посідають серед 

людей, говорять про несправедливість, з якою вони нібито стикаються 

щодня. Жити із психологією озлобленої людини для них вигідно, оскільки це 

виправдовує в їх свідомості всі ексцеси, пов’язані із порушенням закону [21, 

с. 324]. Рецидивісти швидко адаптуються до умов злочинного середовища. 

Вони, як правило, не бажають виходити з нього практично все життя, 

фактично добровільно залишаючись вигнанцями із системи координат 

законослухняного способу життя [21, с. 325]. Своє призначення у суспільстві 

раніше судимі особи визначають тим місцем, яке вони посідають у злочинній 

ієрархії  [21, с. 325].   

Серед інших особливостей особи злочинця-рецидивіста у 

Причорноморському регіоні можна назвати підвищення серед таких осіб 

рівня соціальної занедбаності, використання незначних приводів для 

вчинення злочинів; безглузду жорстокість до оточуючих, неадекватну 

реакцію на ситуацію та ін. Підтвердженням зазначеного твердження 

виступають непоодинокі випадки судових вироків та повідомлень у засобах 

масової інформації.  
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Так, вироком Балтського районного суду в Одеській області від 22 лютого 

2010 р. визнано винним непрацюючого, раніше неодноразово судимого за ч.3 

ст. 222 та ч. 1 ст. 101 КК України 1960 г., ч. 1 ст.164 КК України 2001 г., гр-

на А., який вчинив новий злочин за таких обставин. Двадцять сьомого липня 

2009 р. з нагоди святкування дня військово-морського флоту А. прийшов до 

односільчанина гр-на Б. і попросив дати йому безоплатно із собою 1,5 л вина. 

Б. відмовив йому у проханні, але як колишній військовослужбовець 

запропонував йому розпити спиртні напої разом, на що А. погодився. Після 

сумісного розпиття чотирьох склянок вина між А. та Б. виник конфлікт із 

приводу неповажного ставлення А. до літнього віку Б., на що А. образився і 

став виходити з будинку. Б. став його проводжати. На вулиці конфлікт знову 

поновився, і між ними зав’язалася бійка. Раніше неодноразово судимий гр-н 

А., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, став наносити чисельні 

удари руками і ногами гр-ну Б. Поваливши останнього на землю, 

продовжував бити його ногами. Незважаючи на безпорадний стан і похилий 

вік потерпілого, А. продовжував наносити йому удари ногами в область 

грудей і тулуба. В результаті нанесених чисельних тілесних ушкоджень гр-н 

Б. помер на місці від травматичного шоку. Усвідомивши, що Б. помер, А. 

переніс померлого до покинутого сусіднього будинку та викинув у колодязь, 

присипавши листям та травою [84]. 

Так само можна навести й такий приклад. Вирок Комсомольського 

районного суду м. Херсона від 4 січня 2010 р. Непрацюючі, раніше 

неодноразово судимі громадяни П. (статті 124 і 309 КК України) і М. (ч. 3 ст. 

186,  ч. 2 ст. 187 і ч. 1  263 КК України) спільно із гр-ном С. 19 травня 2008 

р., близько 13.00 год., перебуваючи за гаражами, розташованими по вул. 

Петренко, 85 у м. Херсоні, з метою заволодіння майном гр-на Я стали 

наносити удари останньому по обличчю та голові, відкрито заволодівши 

грошами у сумі 25 грн. та шкіряним ременем. Після чого, перебуваючи в 

стані алкогольного сп’яніння, маючи умисел, спрямований на заволодіння 
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грошима потерпілого в сумі 40 грн., які повинні були знаходитися у 

потерпілого в кишені брюк, знову стали бити потерпілого, завдавши йому 

тілесні ушкодження середньої тяжкості. Крім того, маючи намір на 

порушення громадського порядку, винні стали співати нецензурні пісні та 

голосно лаятися [84]. 

Наведемо ще один приклад із судової практики. Вироком Заводського 

районного суду м. Миколаєва від 3 лютого 2010 р. визнано винним 

непрацюючого, раніше судимого гр-на О. в учиненні злочину, передбаченого 

ч. 2 ст. 186 КК України, і призначено йому покарання у виді 4-х років 

позбавлення волі. Злочин вчинено за таких обставин. Сімнадцятого жовтня 

2009 р., приблизно 5 год. ранку, О., будучи в стані алкогольного сп’яніння, 

проходив біля магазину «Одеса», де побачив громадянку Б. Раптово у нього 

виник умисел на відкрите заволодіння її майном. Реалізуючи свій умисел, 

громадянин О., без застосування фізичного насильства, ривком відкрито 

викрав майно потерпілої, а саме: плащ-накидку, жіночу жилетку, 

поліетиленовий пакет, чим заподіяв їй матеріальну шкоду на загальну суму 

1 100 грн. Із викраденим О. зник, розпорядившись ним на свій розсуд. Крім 

того, цього ж дня, приблизно о 5-30 год. 30, О., перебуваючи на зупинці 

громадського транспорту «Вул. Водопровідна», побачив громадянку В. У 

нього знов виник умисел на викрадення чужого майна. Реалізуючи свій 

умисел, гр-н О. підійшов до В. та без застосування фізичного насильства 

ривком відкрито викрав майно потерпілої, а саме: жіночу сумочку, 

документи, особисті речі, гроші в сумі 489 грн. 50 коп., чим заподіяв їй 

матеріальну шкоду на загальну суму 894 грн. 50 коп. Із викраденим О. зник, 

розпорядившись ним на свій розсуд [84].  

Узагальненням матеріалів вироків щодо осіб, які неодноразово 

притягалися до кримінальної відповідальності, встановлено, що такі 

приклади є непоодинокими. Вони відтворюють наявні у Причорноморському 

регіоні загальні закономірності про те, що переважна більшість злочинів 
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учиняються злочинцями-рецидивістами у стані алкогольного сп’яніння; із 

застосуванням незначних приводів; вони супроводжуються невиправданою 

жорстокістю; головною метою цих злочинів є корисливість, демонстрація 

сили, самоствердження, бажання домінувати над оточуючими.  

Важлива кримінологічна інформація міститься у закономірностях щодо 

місць, які рецидивісти найчастіше обирають для вчинення злочинів. За 

отриманими даними в Одеській області рецидивісти переважну більшість 

злочинів (83,14%) вчиняють на території міст та селищ міського типу. У 

Миколаївській області ці показники зафіксовано в межах 76% злочинів, у 

Херсонській області аналогічні дані перебувають у межах 71%. (Додаток Ю, 

рис. Ю.1). Найчастіше рецидивістів приваблюють міста – великі регіональні 

центри: у м. Одеса вони вчиняють близько 57 % злочинів, при цьому 42% 

рецидивістів найчастіше приваблюють громадські місця (вулиці, вокзали, 

міста відпочинку, зупинки автотранспорту, парки тощо). У сільській 

місцевості в Одеській області вчиняють злочини не більше 16% рецидивістів. 

Що стосується Херсонської та Миколаївської областей, то тут активність є 

помітно вищою за Одеську область у сільській місцевості (Миколаївська – 

23%; Херсонська – 26%) і в кілька разів меншою за Одеську область 

привабливістю для рецидивістів вирізняються громадські міста 

(Миколаївська – 17%; Херсонська – 12%) (Додаток Ю, рис. Ю.1). 

Сподіваємося, що представлена інформація буде використана місцевими 

правоохоронними органами для раціонального розподілу сил і засобів під час 

організації запобігання рецидивній злочинності на території 

Причорноморського регіону.  

Важливого інформаційно-профілактичного значення набувають 

відомості  щодо морально-психологічного ставлення засуджених до 

злочинної діяльності, адекватності призначеного покарання та умов його 

відбування, а також щодо установки на подальшу поведінку після звільнення 
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з місць позбавлення волі. У ході проведеного анкетування4 переважна 

більшість засуджених заявила, що на процеси виправлення і, як наслідок, на 

ймовірність учинення ними нових злочинів негативно впливають 

незадовільні умови відбування покарання. Так, не задовольняють жодним 

чином умови відбування 83% (124) засуджених; лише частково 

задовольняють 17% (26) засуджених (Додаток Я). Більша частина 

рецидивістів вважали міру призначеного їм покарання такою, що є 

несправедливою і що не відповідає ступеню тяжкості вчиненого злочину – 

82% (123) осіб (Додаток Я). Більша частина опитаних заявила, що суворість 

покарання не є фактором, який у майбутньому утримує їх від вчинення 

нового злочину – 65% (98) (Додаток Я). Поряд із цим більша частина 

рецидивістів боїться занадто суворого покарання. Про страх перед довічним 

позбавленням волі повідомили 90% (135) засуджених осіб; про страх щодо 

п’ятнадцяти років позбавлення волі повідомили 64% (96) рецидивістів; щодо 

десяти років –  44% (66). Це дає підстави дійти висновку: чим суворіше 

покарання, тим нижче бажання рецидивістів учиняти нові злочини і, навпаки. 

Враховуючи сучасну практику призначення покарання, велика частка 

рецидивістів не боїться ризику потрапити за грати. Про це заявили 85% (128) 

осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі (Додаток Я). 

Переважна частина рецидивістів заявила, що великий відсоток засуджених за 

вчинення злочину після відбуття покарання не зупиниться на одному 

злочині, а знову буде вчиняти злочини після звільнення (76% - 114 осіб). Такі 

дані свідчать про те, що рецидивісти добре знають про неефективну роботу 

правоохоронних органів і про те, що значна частка злочинців уникають 

кримінальної відповідальності (на це вказали 80% засуджених) (Додаток Я). 

Цікавими виявилися дані стосовно частки осіб, які після відбування 

покарання у виді позбавлення волі вчиняють новий злочин протягом певного 

                                                           
4 Примітка: У окремих відповідях цифри не збігаються зі 100 відсотками, оскільки респонденти на одне 

питання відповідали декілька разів, а інші залишали без відповіді. 
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періоду. Тут дані опитування розподілилися таким чином: рецидивісти 

вважають, що протягом першого року після звільнення вчинять новий злочин 

49,2% (74) із них; протягом 1-2 років після звільнення – 32,6% (49); від двох 

до трьох – 8,4% (13); від трьох до чотирьох – 4,2% (6); від чотирьох до п’яти 

– 4,9% (7) і т.д. Серед факторів, що змушують колишніх засуджених  вчиняти 

нові злочини, найчастіше називалися такі обставини: власна соціально-

психологічна занедбаність – 56% (84); соціально-економічні умови – 75% 

(113); відсутність роботи та життєвих перспектив – 88% (132); відсутність 

підтримки з боку держави – 68% (102); незадовільна робота соціально-

реабілітаційних служб  – 54% (81) (Додаток Я). Серед обставин, що сприяли 

б зниженню рецидивізму серед засуджених, найчастіше називалися такі: 

посилення кримінальної відповідальності – 78% (117) злочинців; страх перед 

невідворотністю  покарання – 85% (128); посилення режиму та умов 

відбування покарання – 79% (119); подолання корупції серед персоналу 

виправних колоній – 20% (30); покращення умов відбування покарань – 79% 

(119); забезпеченість засуджених роботою та гідною заробітною платнею – 

85% (128); посилення контролю за засудженими після відбування покарання 

вказали  – 79% (119) злочинців (Додаток Я). 

Підсумовуючи цю частину нашого дослідження, констатуємо, що нами 

установлено узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця, що вчиняє 

рецидивні злочини у Причорноморському регіоні України. Цей портрет є таким:  

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%), 

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

кримінального середовища та дії кримінальної субкультури (63,6%) [89]. Трішки 

більше половини 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. 
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2.3. Детермінація рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні 

України 

 

Вивчення детермінації рецидивної злочинності у Причорноморському 

регіоні України є обов’язковим елементом її  кримінологічного аналізу та 

розробки заходів запобігання. В цілому детермінація відбиває одну із 

суттєвих особливостей буття – загальний зв’язок, взаємозалежності і 

взаємообумовленості предметів, явищ і процесів. 

У кримінології під поняттям детермінації (від лат. determinare – 

визначати, зумовлювати) розуміють найбільш загальну категорію, що 

характеризує залежність одних явищ, процесів і станів від інших, котра 

свідчить про зв’язок між речами та явищами. Терміни «обставини», 

«фактори», «детермінанти» часто вживаються як узагальнюючі для 

позначення причин та умов злочинності категорії [90, с. 92]. 

Відомо, що злочинність є наслідком взаємодії усіх видів детермінації. 

Детермінацію злочинності, на думку І.М. Даньшина, слід розуміти в 

широкому сенсі цього слова, включаючи до її поняття всі зв’язки, 

опосередкування та взаємодію цього явища з іншими соціальними явищами й 

процесами. Згадану сукупність кримінолог визначає термінами «фактори» та 

«криміногенні фактори». Термін «фактор» (від лат. factor – такий, що скоює, 

відтворює) означає рушійну силу якого-небудь явища, яка зумовлює його 

характер. Тому під факторами злочинності прийнято розуміти всі ті соціальні 

явища і процеси, з якими вона безпосередньо пов’язана та взаємодіє, і які 

мають будь-яке детермінуюче, зокрема й казуальне (причинно-умовне) 

значення для пояснення того, що її породжує, визначає, обумовлює 

[134, с. 57]. Детермінацію людських учинків, за вдалим висловленням А.Ф. 

Зелінського, можна розглядати як взаємодію особистості з оточуючим 

середовищем. Рецидивні злочини, таким чином, можуть бути продуктом не 

лише однієї й той самої особи, а й наслідком відносно стабільного 
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криміногенного середовища [97, с. 29]. Зовнішні умови  злочинів 

породжують їх загальні якості (способи вчинення, об’єкти та предмети 

посягання тощо), які виступають підставами зв’язку між суспільно 

небезпечними діяннями. Отже, можна говорити й про об’єктивні підстави 

зв’язку злочинів у рецидиві [97, с. 29]. Рецидивні зв’язки будуються на двох 

підставах: особистісній (суб’єктивній) та зовнішній (об’єктивній) [97, с. 29]. 

А. П. Закалюк, характеризуючи соціальну природу злочинності, 

правильно звертає увагу на те, що це сукупність усіх одиничних злочинів, 

учинених у певному місці у певний час, та сукупність злочинців, винних у 

вчиненні злочинів [91, с. 131-132]. Таким чином, саме індивідуальна 

злочинна поведінка є первинною «клітиною» злочинності, і саме у розумінні 

природи походження конкретної антисуспільної діяльності знаходиться ключ 

до розуміння детермінації певної групи, в тому числі й рецидивної 

злочинності.  

Говорячи словами О.А. Герцензона, будь-який злочин як елемент 

сукупності, в тому числі й рецидивної у Причорноморських регіонах, є  

продуктом взаємодії особи (їх групи) та навколишнього середовища [56, с. 

66]. У будь-якому рецидивному злочині, а отже, й у їх сукупності 

поєднуються фактори індивідуальні та соціальні, причому в одних випадках 

домінують перші, а в інших – другі.  

У регіональних кримінологічних дослідженнях існує класифікація 

факторів злочинності на: 1) мезогенні (зовнішні) – великі міста, злочинні 

території, міграція, відмінні типи суспільств, економічне становище, 

культура, бідність, криза, негативна соціально-психологічна атмосфера, 

засоби масової інформації, суспільна думка і т.д.; 2) фактори 

безпосереднього оточення: родина, оточення, вплив вулиці тощо; 3)  

індивідуальні криміногенні фактори: спадковість, алкоголізм та наркотизм, 

тимчасові випадкові стани, перевтома, психологічне напруження, психічні 

або фізичні дефекти тощо [56, 66-70].     
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І. Г. Богатирьов та М. О. Кисильов, узагальнюючи результати інших 

дослідників, виділяють такі групи детермінуючих факторів злочинності, що  

суттєво впливають на якісні та кількісні її показники на регіональному рівні: 

економічні: недоліки економічної політики; чинної системи контролю; 

відставання правотворчої діяльності від потреб господарської діяльності; 

недоліки механізму ціноутворення податкової політики; корумпованість усіх 

гілок влади; великі кошти, що витрачаються на утримання органів державної 

влади; неналежна охорона майна; формалізм у роботі; зарахування на 

матеріально-відповідальні посади осіб, які раніше засуджувалися за 

корисливі злочини; ухилення від сплати податків; безробіття; недостатнє 

забезпечення працівників бюджетних установ; можливість легко збути 

викрадене; соціальні: нерівність членів суспільства; нелегальна міграція; 

відсутність у багатьох належних умов проживання; расова дискримінація; 

науково-технічний прогрес; політичні: боротьба за владу; політична 

нестабільність; нечесна передвиборна боротьба; наклепи та шантаж; 

ідеологічні: відчуття вседозволеності, безкарності; пропаганда насильства, 

сексу, наркотиків по телебаченню та в пресі; низька освіченість та 

культурність; озлобленість; байдужість; духовні: непримиренність релігійних 

конфесій; релігійна дискримінація [28, с. 62-63]. 

У кримінологічних дослідженнях, присвячених дослідженню 

регіональних особливостей злочинності, запропоновано класифікацію 

регіональних факторів останньої. Так, В. І. Шакун групує фактори  за видами 

соціальної діяльності на: демографічні, міграційні, закономірності організації 

соціальної інфраструктури [220, с. 117-174], економічні, соціальні й 

соціально-психологічні (ослаблення традиційних форм соціального 

контролю за окремою особою у зв’язку з урбанізацією, акселерацією, 

алкоголізацією та наркотизацією населення), організаційно-правові 

(ухвалення законів, що передбачають посилення кримінальної 

відповідальності за вчинення тяжких злочинів, ухвалення актів про амністію, 
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практика помилування й т.д.) [220, с. 117-174; 19]. Р.С. Веприцький фактори 

регіональної злочинності об’єднує за рівнем впливу на відповідні об’єкти, 

зокрема, він веде мову про фактори, що характеризують частину зовнішнього 

середовища і складають об’єкт безпосереднього впливу; фактори, що 

характеризують елементи зовнішнього середовища, які не входять в об’єкт 

безпосереднього впливу, але певним чином (прямо або непрямо) впливають 

на нього; за критерієм їх стійкості, зокрема, фактори стабільні (географічні, 

кліматичні, особливості структури економіки міста, району й т.д.) і мінливі 

(рівень розвитку економіки, політичні, кримінологічні та демографічні 

явища) [48, с. 148]. 

Важко не погодитися з В. С. Батиргареєвою, яка серед провідних 

факторів рецидивної злочинності велику увагу приділяє ролі місць 

позбавлення волі, кримінальній субкультурі, соціально-правовому і 

морально-психологічному ставленню суспільства до рецидивістів [21, с. 326-

387;33]. Вчена справедливо звертає увагу на специфічність детермінації 

рецидивних злочинів, а саме: недоліки в діяльності державних органів, 

пов’язаних із засудженням за злочини, що передували рецидиву, низьке їх 

розкриття, тривалі строки розслідування, факти необґрунтованого звільнення 

від кримінальної відповідальності, помилки під час обрання запобіжних 

заходів, призначення необґрунтовано м’яких, або навпаки, зайво суворих 

покарань [21, с. 329; 23].     

А. М. Бабенко вирішальну роль відводить загальним процесам і 

явищам, головним чином регіональним особливостям географічного 

положення регіону, його історичному розвитку, наявності тих або інших 

природних ресурсів. При цьому регіон розглядається як географічний 

організм (місце розташування території, її простір, клімат, природні ресурси, 

населення, економіка тощо). На думку вченого, ця група факторів 

формується автономно від сучасної системи запобігання злочинності, є 

відносно незалежною від неї, але має враховуватися під час організації 
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запобігання злочинності. Географічний фактор здійснює провідний вплив на 

історію та розвиток народів та регіонів, особливо тих, які мають великі 

території з різноманітністю природно-географічних умов [13, c. 207-209]. 

Друга група факторів, за твердженням, А. М. Бабенка, об’єднує в собі 

політичні, соціально-демографічні та економічні фактори. Вони, з одного 

боку, можуть бути наслідками попередньої діяльності державних органів, а з 

другого – можуть виявитися результатом малоефективної регіональної 

політики та правоохоронної діяльності у сфері протидії злочинності. 

Корегуються вони, як правило, унаслідок послідовної та цілеспрямованої 

діяльності органів центральної та місцевої влади [13, c. 208-209; 12]. Третя 

група об’єднує соціально-психологічні та інформаційні фактори. У четверту 

групу факторів учений об’єднав особливості правоохоронної діяльності, 

регіональної, кримінологічної, кримінально-правової та ін. політики держави. 

Останні дві групи, на його думку, за наявності відповідної волі як державних, 

так і регіональних органів влади, є найбільш доступними для змін і 

корегування [13, c. 208-209]. 

П. Ф. Гришанін важливу роль відводить специфічним причинам 

рецидивної злочинності, які пов’язує із негативним впливом на її 

інтенсивність у деяких видах мікросередовищ: помилки під час призначення 

покарання, відсутність дієвих заходів, спрямованих на працевлаштування 

колишніх засуджених, зниження контролю за поведінкою осіб, звільнених із 

місць позбавлення волі або засуджених до покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі, сукупність несприятливих матеріальних та 

психофізичних факторів, з якими стикається особа після звільнення з місць 

відбування покарання [67, с. 20] .   

Отже, всі перелічені явища й процеси мають складний характер 

взаємодії й найчастіше комплексно впливають на зміни стану рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні [13, c. 208-209]. Такі якості  

географічного, історичного та соціально-психологічного характеру, як 
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наближеність до різних за ступенем розвитку територіальних соціально-

економічних систем, географія розташування та висока концентрація тюрем 

у регіоні, специфіка територіального розподілу виробничих комплексів, 

високий рівень та територіальні особливості алкоголізації населення, ступінь 

враженості свідомості населення кримінальними традиціями та звичаями й 

т.д. можуть бути факторами привабливості, а отже, і відповідного рівня як 

всієї рецидивної злочинності, так й окремих її видів у регіоні (корисливої, 

насильницької, наркотичної тощо). Вони можуть підсилюватися або 

послаблятися за рахунок інформаційного, соціального або економічного 

впливу з боку органів державної та регіональної влади.  

Учені правильно вказують, що особливості детермінації будь-якого 

виду злочинності у регіоні, в тому числі й рецидивної, та її територіальну 

специфіку необхідно пізнавати через призму вивчення якостей географічного 

середовища. Саме якості географічного середовища зумовлюють можливість 

розвитку продуктивних сил. Розвиток же продуктивних сил зумовлює й 

розвиток економічних, а вслід за ними й усіх інших суспільних відносин [13, 

c. 210-212] (сировинна база, наближеність до ринків збуту, наявність та 

доступність транспортного сполучення і т.д.). Географічне середовище 

впливає на людину через виробничі відносини, що виникають у конкретній 

місцевості, є головною умовою для розвитку всіх похідних від цього 

відносин [13, c. 210-212; 124, с. 150]. Саме фактори географічного 

середовища зумовлюють ступінь розвитку матеріальних виробничих сил 

регіону. Сукупність цих виробничих відносин складає економічну структуру 

суспільства, реальний базис, на якому ґрунтується юридична та політична 

надбудова та якому відповідають певні форми суспільної свідомості. Спосіб 

виробництва матеріальних благ, у свою чергу, зумовлює суспільні відносини, 

політичний устрій і духовне життя суспільства. У способі виробництва та в 

економіці потрібно шукати головну причину змін і розвитку суспільства. 
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Спосіб виробництва матеріального життя зумовлює соціальні, політичні й 

духовні процеси життя населення.  

Під час пояснення причин та умов існування рецидивної злочинності 

вчені одностайні в тому, що існування зазначеного виду злочинності 

зумовлене детермінантами, які впливають саме на рецидивну злочинність. 

При цьому важливим є вплив специфічних факторів місцевого характеру. У 

сукупності вони діють не самі по собі, а у взаємодії із причинами та умовами 

загального порядку [151, с. 237].  

Формулюючи перелік факторів рецидивної злочинності, щодо яких 

здійснювався моніторинг, ми базувалися на теоретичних розробках із цього  

питання провідних кримінологів, які групують процеси та явища, що можуть 

виступати як фактори рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні 

України, за сферами суспільних відносин, у яких вони відбуваються 

[21,с.326-388; 214;22;91,с.183-233; 142,с.8-67; 220;13,с.201269;21,с.222 

302;218,с.116-141; 209; 213; 212; 192; 193; 197; 27; 48]. Такий підхід до 

структурування факторів регіональної злочинності, в тому числі й 

рецидивної, уже використовувався у низці  кримінологічних досліджень і 

довів свою ефективність [21,с.326-388;214;22;91,с.183-233;142,с.8-

67;220;13,с.201-269;21,с.222-302;218,с.116-141; 209; 213; 212; 192; 193; 197; 

27; 48]. Зокрема, у кримінологічних дослідженнях, присвячених вивченню 

детермінації того або іншого виду злочинів, у тому числі й рецидивної, 

важлива роль відводиться характеристиці географічних, історичних та 

соціально-економічних параметрів регіону [13, с. 201-269; 21, с. 326-388].  

Нагадаємо, що за визначенням економістів та конституціоналістів  

Причорноморський регіон України утворюють Миколаївська, Одеська та 

Херсонська області. З давніх часів Північне Причорномор’я – це перехрестя 

двох світових торгівельних шляхів: Великого шовкового шляху та «Із варяг у 

греки» [195, с.140]. Історично цей регіон відігравав особливо важливу роль у 

розвитку економічних і культурних зв’язків Заходу і Сходу. Великий 
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шовковий шлях (відкритий у ІІ ст. до н.е.) проходив саме цією територією і 

був найбільшою трансконтинентальною комунікацією Стародавнього світу  і 

Середньовіччя [102,с.68]. У свою чергу, шлях «Із варяг у греки» був одним з 

основних джерел збагачення східнослов’янських племен, які були зацікавлені 

в об’єднанні земель уздовж торгівельного шляху. Внаслідок об’єднання цих 

земель склалася ранньофеодальна держава Київська Русь. Уже із ІХ-ХІ 

століть завдяки розвитку чорноморської торгівлі зміцнюються зв’язки між 

Візантією, арабськими країнами та Київською Руссю, закладаються основи 

для налагодження ефективного соціально-економічного співробітництва 

[195, с. 140-142; 146, с. 26-29; 102, с. 68]. Особливості історичного розвитку 

та географічного розташування, наприклад, Одеської області зумовлюють 

специфічний набір соціально-економічних показників регіонального центру 

та визначають її місце у геополітичному світовому просторі. Одеська область 

була утворена 27 лютого 1932 р. У 1954 р. до її складу увійшла територія 

колишньої Ізмаїльської області (територія від Дністровського лиману до р. 

Дунай). Центральним найдавнішим і найбільшим містом області є м. Одеса, 

яка була заснованою у 1764 р. як фортеця і морський порт на місці 

татарського поселення Хаджибей [111, с. 174]. Уже наприкінці ХVІІІ ст. 

засновуються та розвиваються нові портові міста – Херсон (1778 р.), 

Миколаїв (1789 р.) та Одеса (1794 р.). У ці часи роль головного торгівельного 

міста у Південному регіоні відводилася м. Херсону. Поступово з відкриттям 

у 1869 р. Суецького каналу і нового торгівельного шляху в Азію та на 

Далекий Схід зросло міжнародне значення міста Одеси. Із 1883 р. на 

території Південного регіону розробляються та реалізуються багаторічні 

програми портобудування. Ці роботи проводились в Одесі, Миколаєві, 

Херсоні та у Феодосії [195, с. 143]. У цьому сенсі за історичним розвитком 

Північне Причорномор’я представляється як невід’ємна складова цілісної 

системи «країна», що має притаманний їй набір ознак кримінологічного та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1932
http://uk.wikipedia.org/wiki/1954
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
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соціального характеру (географічного, історичного і т.д.), зумовлених 

специфікою розвитку та закономірностями її функціонування. 

Досліджуваний регіон має дуже вигідне географічне положення для 

економічного розвитку. Він розташований у південній частині України, 

омивається Чорним і Азовським морями, має м’який клімат, сприятливий для 

розвитку сільського господарства [158, с. 449-467]. Через його територію 

проходять важливі транспортні магістралі: автомобільні, залізничні, водні та 

повітряні шляхи, які сполучають Україну з багатьма державами. Розмір 

території суттєво впливає на ефективність діяльності правоохоронних 

органів щодо здійснення контролю на території. Практику протидії 

рецидивній злочинності у Причорномор’ї істотно ускладнює її великий 

розмір і соціально-демографічні параметри. Так, площа регіону становить 

86,5 тис. км2 (14,32 % території України) [200]. До того ж це надзвичайно 

багатонаціональний регіон, адже на його території проживають представники 

133 національностей і народностей. Населення на 1 січня 2017 р. складає 

4.592,291 тис. чол. (11 % всього населення України); густота населення у 

середньому становить 65,7 чол/км2, що знаходиться у межах середньої 

величини по Україні (69 чол/км2). Одеська область є найбільшою за площею 

в Україні і лідирує за чисельністю населення у регіоні [200]. Її розмір 

становить – 33,3 тис. км2 (5,51%), а чисельність населення складає 2 386,516 

осіб. Розмір Херсонської області становить 28,5 тис. км2 (4,7%), а  населення 

– 1 055,649 осіб. Миколаївська область – третя за розміром території у регіоні  

–  24,6 тис. км2, з чисельністю населення – 1 150,126 осіб. Всі три області 

регіону належать до середньоурбанізованих територій. Частка міського до 

сільського населення в Одеській області становить 67%, у Миколаївській – 

68%, у Херсонській – 61,3% [200]. Отже, на зміну показників та практику 

протидії рецидивній злочинності на визначених територіях впливають: їх 

великі розміри, велика кількість населення та його неоднорідність за 
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демографічно-національними параметрами, істотна щільність та певний 

рівень урбанізації. 

Економічний розвиток території Причорноморського регіону 

знаходиться у прямій залежності зі злочинністю та окремими її видами [13, с. 

226-253]. У цьому сенсі Причорноморський економічний район є доволі 

розвиненим порівняно з іншими територіями України, а отже, і привабливим 

для рецидивістів. Регіон спеціалізується на виробництві різноманітної 

продукції агропромислового комплексу (зерна, соняшнику, овочів, фруктів, 

винограду, вовни, плодоовочевих консервів, виноградних вин, 

шампанського, коньяку, ефірної олії, тютюнових виробів, баштанних 

культур), рибної та легкої промисловості, випуску товарів машинобудування 

(суден, верстатів, пресів, машин для АПК), хімії (брому, лаків, фарб, 

кальцинованої соди, діоксину титану), деяких виборів промисловості 

будівельних матеріалів (гранітів, вапняків, стінових блоків), а так само 

виконує курортно-туристичні функції. Приморське розташування регіону 

зумовило розвиток суднобудування та судноремонту, морського транспорту 

каботажного та міжнародного плавання, рекреаційного господарства, 

портово-промислових комплексів [158, с. 450]. Причорноморський 

економічний регіон найкраще в Україні забезпечений рекреаційними 

ресурсами. Цінним видом рекреаційних ресурсів Причорномор’я є морське 

узбережжя. Певна частина морських берегів Причорномор’я (24 %) належить 

до категорій, що виключаються з рекреаційного призначення через особливі 

функції узбережжя (порти, причали, промислові та сільськогосподарські зони 

тощо). За оптимального навантаження на берегову смугу рекреаційні ресурси 

мають загальну місткість одночасного перебування близько 1,5 млн. чол. 

[158, с. 455]. 

Такі вигідні економіко-географічні параметри Причорноморського 

регіону, за справедливим твердженням І. М. Чекмарьової, автоматично 

ставлять Одеську, Миколаївську та Херсонську області у розряд надзвичайно 
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привабливих територій для представників злочинного світу, які 

використовують таку ситуацію для злочинної діяльності: транспортування 

контрабанди, переміщення наркотичних засобів та зброї, приховування 

злочинної діяльності, уникнення з місць учинення злочинів тощо [218, с. 

123]. Особливо привабливими у цьому сенсі території є для осіб із досвідом 

кримінальної діяльності, які обрали злочинний спосіб життя як головний свій 

пріоритет.   

О. М. Литвинов справедливо наголошує, що Причорноморському 

регіону притаманний однобічний економічний розвиток. Це виявляється в 

обмеженості матеріально-технічної бази, робота якої головним чином 

пов’язана з переробною промисловістю та обслуговуванням населення, що, у 

свою чергу, зумовлює нерівний розподіл трудових ресурсів по галузях 

народного господарства: у сфері обслуговування задіяно приблизно 60-70 % 

працездатного населення регіону. Порівняно з іншими регіонами тут 

набагато більше розвинений торгівельний бізнес, причому в курортний сезон 

у зв’язку з появою та відкриттям нових торгівельних місць простежується 

чітка тенденція до нестачі місцевих трудових ресурсів [149, с. 201-208]. 

Однобічний розвиток створює певні труднощі при працевлаштуванні осіб, 

котрі мають спеціальності, не пов’язані зі сферою обслуговування населення. 

На підприємствах, фірмах усіх форм власності, зайнятих промисловим 

виробництвом, переробкою сільськогосподарської продукції, наданням 

транспортних послуг, будівництвом тощо, попит іноді буває лише на 

некваліфіковану робочу силу [149, с. 201-208]. Така ситуація призводить до 

збільшення рівня безробіття у регіоні, що, у свою чергу, зумовлює 

особливості демографічної структури місцевого населення. Тут більш висока 

питома вага осіб пенсійного віку та порівняно нижча питома вага громадян 

до 16-річного віку. Це, звісно ж, відбивається на структурі контингенту осіб, 

які вчинили рецидивні злочини [149, с. 201-208]. 
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За висновками сучасних кримінологів [13,с.242-245] та фахівців у 

галузі регіональної економіки, рівень та якість життя населення є 

узагальнюючими характеристиками добробуту населення області. Вони 

вимірюється реальним доходом на душу населення, кількістю населення, яке 

знаходиться за межею бідності, доступом до системи охорони здоров’я, 

економічною нерівністю, рівнем освіти, доступом до певних товарів, 

тривалістю життя і т.д. [216, 212-219]. За результатами регіональних 

кримінологічних досліджень установлено зворотну кореляційну залежність 

між рівнем злочинності та узагальненими показниками якості життя 

населення. Як правило, у регіонах, з незадовільними показниками якості 

життя населення спостерігаються високий та дуже високий рівні злочинності 

і, навпаки, кращі за умовами проживання регіональні середовища 

характеризуються низькими рівнями злочинності та окремих її видів. 

Важливими кримінологічними обставинами, що суттєво знижують 

якість життя населення Одеської, Миколаївської та Херсонської областей і, 

як наслідок, негативно впливають на кримінологічні параметри рецидивної 

злочинності в цих регіонах, є відносно високий  рівень урбанізації, значна 

щільність населення, безробіття, майнове розшарування населення, висока 

міграція та значна концентрація колоній із виконання покарань у виді 

позбавлення волі, розповсюдженість зловживання алкоголем і насиченість 

цих регіонів наркотиками тощо [11, с. 272].  

Свого часу Х. Там довів істотний вплив соціально-економічних умов на 

ймовірність учинення злочинів раніше засудженими особами. Зокрема, в 

умовах погіршення матеріального становища колишніх засуджених зростає 

інтенсивність вчинюваних ними злочинів [205, с. 178-188]. За офіційними 

даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Причорноморський 

регіон характеризуються найгіршими в Україні змінами у показниках 

зростання рівня споживчих цін. Така ситуація призводить до навантаження 

на сімейні бюджети, суттєво знижує купівельну спроможність багатьох сімей 
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і, як наслідок, створює необхідність пошуку засобів для задоволення власних 

потреб великої кількості осіб. Це особливо впливає на поведінку тих, хто має 

досвід вирішення життєвих потреб за допомогою протиправного способу 

життя.  

На загальносоціальному рівні на зміни показників злочинності, в тому 

числі й рецидивної злочинності в Одеській, Миколаївській та Херсонській 

області, впливає ціла низка економічних факторів, зокрема, валовий 

внутрішній продукт [219, с. 125-126].  Наприклад, зростання ВВП, 

зафіксоване у 2013 р., змінилося його скороченням (на 6,6% у 2014 р. та 9,9% 

у 2015 р.). Ці зміни є прямим свідченням погіршення економічного 

становища людей у країні, що, безумовно, призводить до негативних 

наслідків у соціально-економічній сфері регіонів нашої країни. Фахівці 

пов’язують це із конфліктом на Сході країни та з падінням цін на сировинні 

товари на глобальному ринку [162, c. 5]. Конфлікт в індустріальному регіоні 

країни призвів до суттєвого скорочення промислового виробництва (на 13,1% 

у 2016 р.), зростання видатків бюджету на фінансування силових відомств і 

відновлення зруйнованої інфраструктури [162, c. 6]. Наслідком цього стало 

ускладнення фінансування регіональних витрат і погіршення соціально-

економічного життя у Причорноморському регіоні, що багато в чому й 

зумовило зниження якості життя населення, можливості у працевлаштуванні 

та отриманні достатньої для життя заробітної платні. Особливо гостро це 

торкнулося тієї його частини населення, що раніше мала проблеми із 

законом. 

Дія негативних факторів впливу на рецидивну злочинність у 

Північному Причорномор’ї  протягом 2014-2017 рр. істотно підсилювалася 

цілим комплексом інших факторів соціального та економічного характеру. 

Так, за статистичними даними 2015-2017 рр. економістами за спеціальною 

методикою проведені розрахунки індексів зростання рівнів споживчих цін у 

регіонах України за цілою низкою показників. Найменший індекс зростання 
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рівня споживчих цін зафіксовано у Дніпропетровській області (0,3), а 

найвищий – у Сумській (1,5); для Миколаївської області був характерним 

індекс – 1,4 (третє місце по Україні), для  Херсонської – 1,3 (четверте місце), 

для Одеської області – 1 (десяте місце) [82, с. 7-8]. Висловлене ставить регіон 

за соціально-економічними параметрами у розряд регіонів зі складною 

економічною ситуацією. У 2017 р. ці показники додатково погіршилися: у 

Миколаївській області – на 12,8%; в Одеській області – на 13,3%, у 

Херсонській – на 13,3% [82, с. 9-10]. Основне навантаження від зростання 

рівня споживчих цін у регіоні Причорномор’я, як й у інших регіонах 

України, відбувалося за рахунок зростання цін на оплату житла, комунальні 

послуги (за воду, електроенергію, опалення та газ), а також підсилювалося 

зростанням цін на продукти харчування.     

Перифразуючи думку А. М. Бабенка, зазначимо, що впливовими 

криміногенними факторами, що зумовлюють ті або інші параметри 

рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України, є відмінності 

в рівні соціально-економічного розвитку областей, наявність депресивних, 

кризисних і відсталих в економічному плані регіонів, збільшення розриву 

між регіонами в рівні виробництва національного прибутку на душу 

населення, порушення виробничо-технологічних зв’язків між 

підприємствами та ін. [11, с. 260]. Не останню роль у детермінації рецидивної 

злочинності на регіональному рівні відіграють захоплення іноземними 

фірмами внутрішнього ринку України, зовнішній борг країни та пов’язаний із 

цим додатковий тиск витрат на його погашення. Отже, все це стає тяжким 

тягарем для бюджетів регіонів і країни. Указані фактори породжують 

негативний соціально-економічний і психологічний фон у 

Причорноморському регіоні, що є сприятливим середовищем для 

виникнення різного роду криміногенних суперечностей [13,с.233] і, як 

наслідок, зумовлює негативні зміни показників рецидивної злочинності. 
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І. М. Чекмарьова наводить докази, згідно з якими суспільство 

криміналізується, якщо в ньому поза межею бідності перебуває понад 10 % 

населення [218, с.127-128]. Середній клас, якщо він переважає у регіоні, є 

запорукою стабільності криміногенної обстановки в ньому [11, с. 278-279]. 

Кримінальна активність осіб, які мали проблеми із законом, у 

Причорноморському регіоні значно збільшується за рахунок безробіття, 

оскільки часто злочинний спосіб життя для них часто перетворюється на 

спосіб виживання. За висновками експертів, безробіття на рівні 10% 

автоматично збільшує злочинність на 4-6,5% [11, с. 278-279; 218, с.127-128]. 

За даними соціологічних опитувань, які корелюють з результатами 

кримінологічних досліджень [218, с. 126-127], понад 70% населення 

українських регіонів вважають себе бідними. За останні роки частка  

українських домогосподарств, що суб’єктивно вважають себе бідними, 

порівняно із 2010 р. зросла у 1,3 рази, з 56,9% до 72,3%, тобто майже на 

третину. Питома вага середнього класу скоротилася у 2,7 рази – із 1,9% у 

2008 р. до 0,7% у 2015 р. Серед опитаних громадян лише 5,4% мають надію 

на покращення економічної ситуації [29].  

Високими є показники інфляції. Якщо в 2013 р. споживчі ціни зросли 

лише на піввідсотка, то в 2014 р. – майже на 25%, у 2016 р. – на 43%[82, с. 9-

10]. Водночас середньомісячна реальна заробітна плата становила в 2014 р. 

94% від рівня 2013 р., а в 2016 р. – 80% від рівня попереднього року. Хоча 

номінально середня заробітна плата зросла до 3 480 грн. у 2014 р. і до 4 195 

грн. у 2016 р., однак у результаті стрімкої інфляції національної валюти в 

доларовому еквіваленті вона різко скоротилася – до 292 дол. США в 2015 р. і 

до 192 дол. США в 2016 р. [162, c. 6]. Що стосується безробіття, то нами 

отримані такі дані. У грудні 2016 р. середньооблікова кількість працівників 

становила 7,8 млн осіб, що на 600 тис. менше, ніж у грудні 2014 р. 

Чисельність безробітних досягла 1,6 млн., або 9% економічно активного 

населення. Причому серед молоді до 25 років – 22%, тобто вдвічі більше. 
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Стрімко зріс рівень абсолютної бідності – з 3,3% у 2014 р. до 5,8% у 2016 р. 

За індексом людського розвитку Україна у 2016 р. посіла 81-е місце серед 

188 країн світу [198]. 

Станом на 1 січня 2018 р. допомогу по безробіттю отримували 284 тис. 

осіб. Серед безробітних, зареєстрованих в Державній службі зайнятості 

України станом на 1 січня 2018 р., 30% раніше були зайняті у сільському, 

лісовому та рибному господарстві, 16% – у торгівлі та ремонті; 14% – у 

переробній промисловості; 12% – у державному управлінні, обороні, 

обов’язковому соціальному страхуванні [225]. Значна частка осіб, що 

звертаються за пошуком роботи до Державної служби зайнятості, громадяни 

з вищою освітою. Так, 43% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 

37% – професійно-технічну, 20% – загальну середню освіту [225]. За 

професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається на 

кваліфікованих робітників з інструментом (24%), а також на робітників з 

обслуговування, експлуатації устаткування та машин (18%) [225]. Станом на 

кінець 2017 р. офіційна чисельність безробітних (розрахована за 

методологією МОП) становила 1,7 млн. осіб, зокрема, у містах – 1,1 млн. осіб 

та 0,6 млн. осіб – у сільській місцевості; чоловіків – 1,1 млн осіб та 0,6 млн 

жінок. Отже, рівень безробіття (за методологією МОП) становив 9,4% 

економічно активного населення. Залишається високим рівень безробіття 

серед молоді віком 15-24 років – 18,9% [225].  

Порівняння офіційних даних Державної служби зайнятості України із 

чисельністю офіційно зайнятого населення висвітлює дещо інші показники. 

Так, станом на 2017 р. кількість офіційно працюючих осіб у віці 15-70 років 

становила 16,2 млн осіб (56,3%), зокрема, у міських поселеннях – 57,1%, у 

сільській місцевості – 54,8% [225]. Елементарні математичні розрахунки 

дозволяють установити, що на дві працездатні особи в Україні офіційно 

працевлаштована лише одна особа. Більше того, протягом 2017 р. 

роботодавцями було подано інформацію про заплановане масове вивільнення 
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з офіційного сектора ще 203 тис. працівників [225]. До речі, у середньому у 

країнах ЄС рівень безробіття становить близько 7,3% [225]. Отже, рівень 

безробіття в Україні та у її регіонах помітно перевищує аналогічні показники 

в європейських країнах. При цьому простежуються тенденції до подальшого 

погіршення ситуації у цій сфері. Ще більш помітними відмінності у сфері 

зайнятості є на рівні регіонів. Так, за офіційними даними, стосовно 

регіональних особливостей пропозиції та попиту на робочі місця у 

Причорноморському регіоні зафіксована така ситуація: найвищий рівень 

безробіття відмічається у Херсонській області – 11,3%; на другому місті 

опинилася Миколаївська область – 10,4%; в Одеській області рівень 

безробіття становив 7,3% [189; 225]. Наведений нами рейтинговий розподіл 

рівня безробіття повністю співпадає із розподілом інтенсивності рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні. Нагадаємо, що відповідно до 

представлених нами даних у попередніх підрозділах інтенсивність 

рецидивної злочинності на 100 тис. населення становить: у Херсонській 

області – 315 (1 місце); у Миколаївській область  – 150 (2 місце); в Одеській 

області – 53 (3 місце). Отримані нами дані співпадають із розрахунками 

фахівців, які виявили істотні статистично значимі кореляційні залежності між 

безробіттям та злочинністю у регіоні, яка за їх оцінками становить коефіцієнт 

– 0,55 [217,с.278]. Отже, на прикладі Одеської, Миколаївської та Херсонської 

областей ми підтверджуємо наявність зв’язку між рівнем безробіття та його 

впливом на формування регіональних особливостей рецидивної злочинності 

у регіоні.  

Кримінологи давно помітили, що якість життя людей суттєво 

знижується у разі зниження доходів і підвищення відповідних витрат, що 

неминуче призводить до зростання всіх видів злочинності. Це особливо  

стосується рецидивної злочинності у регіонах [11, с. 186-195]. У зв’язку із 

цим негативні зміни рівня та динаміки рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні багато в чому зумовлюється суттєвим 
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зниженням доходів та підвищенням витрат на задоволення першочергових 

потреб. Отже, важливим показником якості життя населення є його 

фінансове благополуччя, а саме його доходи та витрати. За підрахунками 

фахівців, високі тарифи на комунальні послуги (опалення, гаряча вода, газ та 

ін.) складають у середньому 30-45% від доходу середньостатистичної 

працюючої родини. Наприклад, лише витрати на опалення 2-ох кімнатної 

квартири складає: в Одеській області – 1 430 грн, у Харківській – 1 470 грн, у 

Київській – 1 520 грн, тоді як у Львівській – 1 220 грн, в Івано-Франківській – 

1 240 грн [165]. 

Важливим показником негативного впливу на злочинність, у тому 

числі й на рецидивну, є рівень цін та тарифів. У цьому сенсі за останні три 

роки ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива 

зросли у 2 рази, що зумовлено суттєвим підвищенням тарифів на природний 

газ у 3,7 рази, гарячу воду та опалення – в 1,8 рази, електроенергію – в 1,7 

рази [198]. Негативний вплив на рецидивну злочинність так само 

підсилюється  зростанням цін на послуги та продукцію у сфері охорони 

здоров’я, які в усіх регіонах, у тому числі й у Причорноморському, зросли на 

29,1%. Разом із цим подорожчання фармацевтичної продукції, медичних 

товарів та обладнання відбулося на 34,6%. Крім того, на 24,4% стали 

дорожчими амбулаторні послуги [198].  

Порівняння географії та територіальних особливостей інтенсивності й  

структурного розподілу різного роду асоціальних явищ із показниками 

рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні дозволяє більш точно 

виявити специфіку детермінації цього виду злочинності. У цьому плані, як 

загальновідомо, рецидивна злочинність є елементом, що пов’язує між собою 

минулий, теперішній та майбутній стани злочинності. Про минулий стан 

йдеться тому, що вона є наслідком і має тісний зв’язок із первинною 

злочинністю (неповнолітніх, корисливої, насильницької і т.д.), 

зареєстрованою у попередні роки. Говоримо про нинішній стан, тому що  від 
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теперішнього стану рецидивної злочинності залежить рівень ураженості 

тюремною ідеологією свідомості населення. Крім того, рецидивна 

злочинність має здатність відтворювати первинну злочинність та окремі її 

види у майбутньому. Так, за даними А. М. Бабенка, які пізніше підтверджені 

І. М. Чекмарьовою, детермінацію рецидивної злочинності, а отже, і 

кримінологічний портрет Причорноморського регіону багато в чому 

визначають загальний стан первинної злочинності. Наприклад, в Одеській, 

Миколаївській та Херсонській областях стабільно вчиняється понад 11,13% 

злочинів від усієї злочинності, зареєстрованої у країні [13, с. 381-388; 218, с. 

80-98]. Суттєвий вплив на відтворення рецидивної злочинності відіграє 

злочинність у сфері незаконного обігу наркотиків та зброї, оскільки тут 

вчиняється кожен десятий злочин цього виду [13, с. 381-388; 218, с. 80-98]. 

Значним резервом рецидивної злочинності у Північному Причорномор’ї є 

висока інтенсивність та питома вага у загальній структурі злочинності 

неповнолітніх [13, с. 381-388; 218, с. 80-98]. За цими параметрами 

Миколаївська область належить до групи регіонів із дуже високою 

кримінальною враженістю злочинністю неповнолітніх, Херсонська та 

Одеська області належать відповідно до категорії регіонів із високою 

враженістю [11 с. 455]. Такий розподіл злочинності неповнолітніх за 

рейтингом співпадає з кримінологічною картиною сучасного стану 

рецидивної злочинності. Схожа ситуація, з точки зору детермінації 

рецидивної злочинності та повторним засудженням, пов’язується із високою 

активністю злочинців у діяльності в сфері економіки, контрабанди, 

організованих злочинних угрупувань [13, с. 370-388]. Не останню роль у 

детермінації рецидивної злочинності в регіоні відіграють високий рівень 

споживання алкоголю та наркотиків та вчинення на цьому ґрунті повторних 

злочинів [218, с. 80-98].  

Оскільки Причорноморський регіон має прикордонне географічне 

розташування, то окремо слід зупинитися на такому факторі детермінації 
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рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України, як незаконна 

міграція. Особливої уваги заслуговує фактор міграції осіб, які належать до 

кримінального світу і діяльність яких пов’язана із незаконним обігом 

наркотиків, зброї, торгівлі людьми, контрабанді, діяльності організованих 

злочинних угрупувань, що спеціалізуються на економічних злочинах, 

незаконному переміщенні автотранспорту і т.д. Нагадаємо, що 

Причорноморський регіон має одну з найбільших ділянок державного 

кордону загальною протяжністю 1 972 км, у тому числі з: Республікою 

Молдова – 1 068,668 км; Республікою Румунія – 181,093 км. При цьому 

сухопутна ділянка державного рубежу становить 828,168 км: річкова – 

398,193 км; морська – 723,2 км; озерна – 23,4 км [171]. Щорічно державний 

кордон України перетинає близько 90 млн. осіб. і 20 млн. транспортних 

засобів [78; 188]. Лише у 2017 р. заїхали та виїхали з України 97,3 млн. осіб, 

що у двічі перевищує все населення нашої країни. Із 79,82 млн. осіб, які 

перетинали кордон України у 2015 р., виїхали з країни 53,85 (67%) млн., а 

заїхали 25,97 (33%) млн. осіб [78; 188]. Щорічно понад 48 тис. осіб 

затримуються за незаконну спробу чи перетинання державного кордону. За 

даними Державної прикордонної служби України, протягом 2017 р. на 

кордоні України з незаконного обігу вилучено: 917 одиниць зброї; 19,3 тис. 

штук боєприпасів; 539 кг наркотичних засобів; 13,4 кг вибухових речовин; 

363 кг психотропних речовин; вилучено контрабандних товарів на суму 440 

млн. грн; затримано нелегальних мігрантів – 3 813 осіб; 2 854 особи 

затримано за порушення правил перебування в Україні [78; 188]. До того ж   

5119 іноземним особам відмовлено у пропуску в Україну, оскільки вони 

виявилися потенційними нелегальними мігрантами [78; 188]. За офіційними 

даними Держприкордонслужби та нашими розрахунками, на прикордонні 

ділянки Причорноморського регіону припадає у середньому 14-20% усіх 

вищеперелічених протиправних дій у країні. Крім цього, тут щорічно 

виявляється та припиняється 15% адміністративних правопорушень, 
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пов’язаних із перетином кордону; припиняється 18% спроб нелегального 

перетину кордону; виявляється 20% підроблених або чужих документів [78; 

188]. Така ситуація тісно пов’язана із довжиною кордону, наявністю 

суходільних, морських та повітряних дільниць цієї частини нашої країни. 

Вона не є випадковою, а стабільно простежується протягом 2015-2017 рр. 

[78; 188]. Безумовно, це прямо свідчить про наявність у Причорноморському 

регіоні специфічного середовища, що створює привабливість територій для 

ведення протиправного способу життя, чим, безумовно, користуються особи, 

які раніше мали проблеми із законом як у нашій, так й у зарубіжних країнах. 

Наведені дані підтверджуються результатами дослідження О.С. Саінчина, 

який стверджує, що саме Причорноморський регіон є територією найбільш 

привабливою для мігрантів, етнічних злочинних угрупувань, які 

спеціалізуються на різного роду злочинній діяльності. Ця територія посідає  

особливе місце не лише у соціально-економічному житті держави, а й у  

діяльності злочинних елементів [194, с. 428-435; 194, с. 180-190]. Ситуація 

ускладнюється ще й тим, що регіон є насиченим нелегалами із країн, 

охоплених військовими конфліктами (Афганістану, Шрі-Ланки, Пакистану, 

Сирії та ін.). Злочинці, як правило, мають досвід бойових дій, вчиняли 

злочини насильницької чи корисливої спрямованості, брали участь у 

терористичній діяльності [194, с.179-180].        

Збереженню негативного стану рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні сприяє ціла низка факторів соціально-

психологічного характеру. Фахівцями у галузі регіональної кримінології 

узагальнені основні соціально-психологічні та культурологічні фактори, які, 

без сумніву, впливають й на рецидивну злочинність у Причорноморському 

регіоні. Зокрема, до таких у різній сукупності найчастіше відносять: 

пропагування в засобах масової інформації негативних стереотипів 

поведінки; прищеплювання психології вседозволеності, сексуальної 

розпусти; нав’язування культу споживацького ставлення до життя; 
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пропаганду насильства, жорстокості, знущання над людьми; панування 

кризогенної ідеології протиприродності в людській свідомості; підміну 

цінностей та ін.  [11, с. 283; 136, c. 68;91, с. 229-232; 100, с. 81; 123, с. 11].  

У цьому сенсі однією із впливових детермінант рецидивної злочинності 

в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях є негативний вплив 

засобів масової інформації на моральний стан суспільства. О.С. Моргун 

правильно зазначає, що засоби масової інформації надають велику кількість 

зразків протиправної поведінки. Дослідження прикладів насильства по ТВ 

дало підстави виділити негативні наслідки. Регулярний перегляд сцен 

насильства у ЗМІ: а) веде до посилення агресивності; б) підвищує рівень 

чутливості глядачів до насильства; в) формує неадекватні погляди на 

соціальну реальність у неповнолітніх. Тобто сучасне телебачення заповнене 

насильством, показує безкарність злочинця, еротику тощо, що є однією з 

причин криміналізації населення [163, с. 41]. Цьому є дуже просте пояснення, 

оскільки особи, які раніше засуджувалися, мають багато вільного часу, який 

часто проводять за екранами телевізорів. 

На психологію злочинців досліджуваних регіонів і, як наслідок, на 

формування негативного ставлення до виконання приписів закону з боку 

рецидивістів також впливають: пропаганда культу наживи, кримінальних 

способів заволодіння власністю, романтизація діяльності кримінальних 

співтовариств, героїзація і канонізація кримінальних авторитетів, які стали 

домінуючими епохальними стереотипами в багатьох кінофільмах, 

телепередачах, публікаціях у ЗМІ [31, с. 86-92; 11, с. 285]. Наприклад, за 

даними О.І. Бугери, зі 100 % досліджених нею фільмів, які увійшли до 

вибірки, лише 30 % не містили сцен насильства, у решти вони були присутні; 

на один фільм припадало в середньому близько семи таких сцен, у 22 % –  

дев’ять, а у 10 % – 16-17. Тривалість сцени насильства становила в 

середньому 5 хвилин, у більшості фільмів у них брало участь 4-7 

персонажів [31, с. 8-12]. А.М. Бабенко із цього приводу справедливо 
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зазначає, що на індивідуальному рівні негативний вплив ЗМІ зумовлює 

формування у рецидивістів таких якостей, як: лінощі (ледарство), що 

обмежують інтереси, передусім у діяльнісній сфері; нехтування 

елементарними правилами моралі та загальної культури; стійкі звички, 

стандарти та стереотипи антигромадської поведінки, зокрема, зловживання 

алкоголем та палінням; тощо[13,с.167-179]. Серед вагомих  факторів, що 

впливають на поведінку раніше судимих осіб, окремо слід наголосити на 

негативній інформації, що поширюється через Інтернет-мережу. Не останню 

роль у позитивному ставленні рецидивістів до злочинного способу життя 

відіграє специфічна тюремна ідеологія. Порівняння кількості тюрем, 

розташованих на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, 

із рівнем рецидивної злочинності на цих територіях, дає підстави 

стверджувати про наявність кореляції між ними. Так, рецидивна злочинність 

практично повністю відтворюють рівень насиченості регіонів тюрмами. 

Нагадаємо, що у Миколаївській області їх зосереджено 7, в Одеській та 

Херсонській – по 6 установ, тоді як у Закарпатській – 1, у Чернівецькій – 2, в 

Івано-Франківській – 4. Останні три області характеризуються і значно 

нижчим рівнем рецидивної злочинності[13,с.380]. 

У цілому 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; 
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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 в учиненні контрабанди, торгівлі 

наркотиками та психотропними речовинами; висока насиченість регіону 

зброєю та негативні міграційні процеси тощо.  

Отже, ґрунтуючись на результатах дисертаційного дослідження, 

зазначимо, що рецидивну злочинність та її регіональні особливості у регіоні 

Причорномор’я зумовлюють специфічні набори факторів 

загальносоціального та спеціально-кримінологічного характеру, а саме: 

географічні, соціальні, економічні, демографічні, культурні та виховні 

чинники. На спеціально-кримінологічному рівні  рецидивну злочинність у 

Причорноморському регіоні України зумовлюють: висока концентрація 

установ із виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі, вища 

за сусідні регіони враженість психології населення цих територій тюремною 

ідеологією; значний рівень безробіття; помітно вищий, ніж у сусідніх 

областях рівень споживання алкоголю, наркотиків та психотропних речовин. 

Відтворення рецидивної злочинності в Одеській, Миколаївській та 

Херсонській областях значно підсилюють негативні зміни у стані первинної 

злочинності, злочинності неповнолітніх, слабкий контроль за діяльність 

злочинних угрупувань у сфері контрабанди, торгівлі наркотиками та 

психотропними речовинами, насиченість регіону зброєю та негативні 

міграційні процеси.   
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Висновки до розділу 2 

 

На підставі вивчення кількісно-якісних показників рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні, особи, що вчиняють рецидивні 

злочини, та детермінації цього виду злочинності можна дійти таких 

висновків:    

1. Причорноморські регіони України характеризуються негативними 

тенденціями у стані рецидивної злочинності. У 2017 р. кількість рецидивних 

злочинів у цьому регіоні зросла на 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 коефіцієнт 

інтенсивності рецидивної злочинності в цілому у країні у 2013 р. становив 

137,4 на 100 тис. населення, то у 2017 р. його зафіксовано на рівні – 156 

злочинів на 100 тис. населення. Причорноморський регіон України 

характеризувався притаманними йому регіональними особливостями. Так, в 

Одеській області інтенсивність рецидивізму у два рази є нижчою, ніж у 

середньому по країні: у 2013 р. коефіцієнт інтенсивності злочинності 

становив 35, а у 2017 р. – 75 злочинів на 100 тис. населення. У Миколаївській 

області інтенсивність рецидивної злочинності на 30% перевищує 

загальноукраїнські й утричі є вищою за Одеську область. Щорічно тут 

фіксується близько 211 рецидивних злочинів на 100 тис. населення.  

Херсонська область протягом 2014–2017 рр. є абсолютним лідером в Україні 

за інтенсивністю рецидивної злочинності: у 2014 р. коефіцієнт інтенсивності 

рецидивної злочинності тут складав 335; у 2015 р. – 347, у 2016 р. – 315; у 

2017 р. – 374 злочини на 100 тис. населення. 

2. Аналіз внутрішнього регіонального розподілу рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні висвітлює більш детальну картину 
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у насиченості цих територій рецидивізмом. Найбільш привабливою для 

вчинення рецидивних злочинів виявилася Херсонська область, де всі 

адміністративно-територіальні одиниці (21) характеризуються вкрай 

негативною кримінологічною враженістю рецидивною злочинністю з 

інтенсивністю від 164 до 1073 злочини на 100 тис. населення; на 76% (16)  

цієї території зафіксовано аномально високий рівень кримінальної 

враженості  рецидивною злочинністю (від 299 до 1 073 злочинів на 100 тис. 

нас.), що у два і більше рази перевищує середні загальнодержавні параметри. 

Із 24 адміністративно-територіальних одиниць у Миколаївській області 70% 

(17) території належить до негативної зони кримінальної ураженості 

рецидивною злочинністю (від 167 до 379 злочинів на 100 тис. населення), і 

лише 7 (30%) території характеризується помірною насиченістю рецидивною 

злочинністю (від 81 до 155 злочинів на 100 тис. населення). В Одеській 

області лише 3% населених пунктів вважаються територією високої 

кримінологічної враженості рецидивною злочинністю. У той самий час 97% 

(32) території Одеської області належить до території із помірною 

кримінальною враженістю рецидивною злочинністю.  

3. Причорноморський регіон України протягом 2014-2017 рр. 

характеризується помітно вищою питомою вагою рецидивної злочинності, 

ніж у середньому у країні (20%). В Одеській області питома вага рецидивізму 

становить 18-21%; у Миколаївській – 38-40%; у Херсонській – 42-49%.  У 

Причорноморському регіоні є стабільно високою питома вага тяжких та 

особливо тяжких злочинів: у Одеській області рецидивістами вчиняється 

близько 21% (582) тяжких та особливо тяжких злочинів; у Миколаївській – 

31,4% (727), у Херсонській – 47,8 % (943). 

4. Основними видами вчинених рецидивістами злочинів є 

правопорушення корисливої та насильницької спрямованості. Серед 

виявлених рецидивних злочинів проти власності у Херсонській області 

(2 431) крадіжки становили 2 170 (89,3%), грабежі –146 (6,0%), шахрайства – 
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77 (3,2%), розбої – 25 (1,0%), вимагання – 2 (0,8%). У Миколаївські області із 

загальної кількості затриманих рецидивістів (1 268) крадіжок виявлено  – 989 

(78,0%), грабежів – 165 (13,0%), шахрайств – 68 (5,4%), розбоїв – 32 (2,5%), 

вимагань – 2 (0,2%). Зовсім інша ситуація склалася в Одеській області, де із 

995 злочинів проти власності, зареєстрованих у 2016 р. на цій території, 

рецидивістами вчинено: крадіжок – 640 (або 64,3%), грабежів –172 (17,3%), 

шахрайства 107 (10,8%), розбоїв – 59 (1,8%), вимагань – 2 (0,2%) тощо. 

5. Серед особливостей особи злочинця-рецидивіста у 

Причорноморському регіоні є підвищений серед таких осіб рівень соціальної 

занедбаності, використання незначних приводів для вчинення злочинів; 

безглузда жорстокість до оточуючих, неадекватна реакція на ситуацію; 

тяжіння до зловживання алкоголем та наркотиками, байдужість до власної 

долі та долі оточуючих, стійкі установки до ведення злочинного способу 

життя і т.д. Узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця, що 

вчиняє рецидивні злочини у Причорноморському регіоні України, є таким.  

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

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

Більшість рецидивістів (50,8%) починають учиняти 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. 

6. Серед факторів, що змушують колишніх засуджених учиняти  нові 

злочини, найчастіше виявилися такі обставини: власна соціально-

психологічна занедбаність – 56% (84); соціально-економічні умови – 75% 

(113); відсутність роботи та життєвих перспектив – 88% (132); відсутність 

підтримки з боку держави – 68% (102); незадовільна робота соціально-

реабілітаційних служб – 54% (81). Серед обставин, які сприяли б зниженню 
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рецидивізму серед засуджених, останніми найчастіше називалися такі:  

посилення кримінальної відповідальності – 78% (117) злочинців; страх перед 

невідворотністю покарання – 85% (128); посилення режиму та умов 

відбування покарання – 79% (119); подолання корупції серед персоналу 

виправних колоній – 20% (30); покращення умов відбування покарань – 79% 

(119); забезпеченість засуджених роботою та гідною заробітною платнею – 

85% (128); посилення контролю за засудженими після відбування покарання 

вказали – 79% (119) злочинців. 

7. Стан та зміни кількісно-якісних параметрів рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні зумовлює сукупність загальносоціальних та 

внутрішньорегіональних факторів. Загальнодержавними факторами 

рецидивної злочинності в цьому 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 в 

учиненні контрабанди, торгівлі наркотиками та психотропними речовинами; 

висока насиченість регіону зброєю; негативні міграційні процеси тощо. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У 

ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Зарубіжний та міжнародний досвід запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні України та можливості його 

використання 

 

Унаслідок своєї важливості та негативних наслідків для соціальної 

системи тема запобігання рецидивній злочинності завжди привертала увагу 

не лише вітчизняних, а й зарубіжних спеціалістів. У цьому сенсі наша країна, 

перебуваючи у міжнародному правовому полі, поділяє міжнародні стандарти 

поводження із засудженими і з повагою ставиться до досвіду запобігання 

рецидивній злочинності в інших країнах. У нинішніх кримінологічних 

реаліях Україна прагне пристосувати свою правоохоронну систему до 

аналогічних практик запобігання злочинності, які позитивно себе 

зарекомендували за рубежем. Разом із цим ми погоджуємося з тими вченими, 

які висловлюються проти автоматичного перенесення зарубіжного досвіду у 

законодавчу і соціальну практику регулювання того або іншого явища [21, с. 

23-33]. У нашому розумінні вивчення зарубіжного досвіду запобігання 

рецидивній злочинності має слугувати лише орієнтиром для обрання 

найбільш прийнятних заходів та вироблення найбільш ефективної стратегії 

запобігання злочинності з урахуванням соціально-економічного становища і 

регіональних особливостей криміногенної обстановки у нашій країні.  

У наукових поглядах ще на зорі зародження кримінології закріпилася 

думка про покарання як один з основних видів протидії рецидивній 

злочинності. Рецидивна злочинність є переважно  постпенітенціарною, тому 

західні кримінологи значну роль відводили каральній та пенітенціарній 

профілактиці як невід’ємному елементу запобігання, оскільки, на їх думку, 
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саме місця позбавлення волі породжують і продукують рецидивну 

злочинність. Тюрма, за твердженням класиків кримінології, – є «фабрикою» 

рецидивної і похідної від нею злочинності [161, c. 32-88;97;64; 217, c. 80-

81;135;21]. Уже у рамках класичної школи кримінологічної профілактики 

склалася цілісна система поглядів у галузі запобігання рецидивізму, що 

суперечила ідеям тотального застосування покарання у виді позбавлення волі 

як єдиного правильного способу реагування на злочинність. Концепції цієї 

школи були спрямовані проти безглуздя і непослідовності практики 

кримінального судочинства, що існувала на той час, в процесі якого судді 

виходили із власних упереджень. Застосування жорстоких покарань 

найчастіше спрямовувалися не на правосуддя, а на помсту, що здебільшого 

не мало нічого спільного з правосуддям [138, с. 22-24], а лише сприяло 

формуванню протестних настроїв у соціумі, і, як наслідок, призводило до 

зростання рецидивізму злочинів.   

У роботах Ш. Монтеск’є «Персидські листи» і «Про дух законів» 

акцент робиться на соціальну обумовленість (у тому числі й рецидивної) 

поведінки особи. На його думку, людина внаслідок обмеженості розумного 

передбачення, слабкості до омани і пристрастей здатна до порушень законів 

природи і суспільства. Однак за наявності справедливого законодавця можна 

протидіяти соціальним відхиленням. Ш. Монтеск’є стверджував, що 

жорстокість покарань шкідлива для держави та суспільства, оскільки, по-

перше, у людей формуються риси жорстокості, що є «надзвичайним злом», 

по-друге, в державах, де застосовуються короткострокові покарання, 

злочинність не вища, аніж у тих, де превалює жорстокість [138, с. 24].  

У роботі Ч. Беккаріа «Про злочини та покарання» робиться акцент на 

запобіжний (превентивний) вплив покарання. Вчений вважав, що жорстоке 

покарання не відповідає «природі суспільного договору» і є явно не 

справедливим. Він ставив під сумнів ефективність такого виду покарання і 

говорив про те, що: «У ті часи і в тих країнах, де були найбільш жорстокі 
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покарання, відбувалися і найбільш криваві і нелюдські вчинки, бо той же 

самий дух звірства, який водив рукою законодавця, керував рукою і 

батьковбивці, і розбійника» [25, c. 84-85]. Ч. Беккаріа сформував власні 

принципи щодо покарання: 1) концепція найбільшого благополуччя для 

великої кількості людей має стати основою соціальної діяльності; 2) злочин 

повинен розглядатися як шкода суспільству; 3) запобігання злочину 

важливіше за покарання; 4) таємні засудження і тортури мають бути змінені 

гуманними і швидкими судовим процесом, а свідчення проти співучасників у 

розрахунку на послаблення є «публічним свідченням зради», і тому воно 

повинно бути скасоване; 5) метою покарання є утримання людей від 

вчинення злочинів, а не соціальна помста за вчинений злочин; 6) тюремне 

ув’язнення слід застосовувати значно ширше, але умови тримання у в’язниці 

потрібно поліпшити [99;25, c. 84-85]. На думку Ч. Беккаріа, основною метою 

покарання має бути прищеплення людині внутрішнього переконання на 

утримання від прояву пристрастей, що мотивують злочини. Однак для 

досягнення такого стримуючого фактора, покарання, на думку Ч. Беккаріа, 

повинно бути публічним, швидким, необхідним і співвідноситися із діянням. 

Разом із тим автор наголошує на необхідності протидіяти злочинності не 

лише засобами покарання, а й завдяки зміцненню моральних устоїв та 

просвіти населення. Ч. Беккаріа вважав, що краще злочин попередити, ніж 

карати за нього, і в цьому повинна полягати ідея мудрого законодавця. 

Чіткість законодавства і принцип невідворотності покарання формулюються 

філософом як чинники запобігання злочинності [133, с. 33-34; 138, с. 24]. 

Зазначені ідеї можуть бути із впевненістю покладені в основу побудови 

цілісної концепції регіональної системи запобігання рецидивній злочинності, 

в тому числі й на території українського Причорномор’я.  

Як основні напрями регіональної стратегії запобігання рецидивній 

злочинності може бути обрано ідеї, висловлені на початку ХХ ст.  

австрійським юристом Г. Гроссом (1847-1915 рр.), який запропонував 
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здійснювати протидію злочинності за трьома основними напрямами: 1) 

вивчення злочинності, особи і причин злочинності; 2) розробка методів 

некаральної протидії; 3) застосування виваженої кримінальної політики та 

пенології і кримінального права [138, с. 29]. 

У західній кримінології сформовано цілу низку теорій щодо пояснення 

феномену рецидивної злочинності та формування на цій основі 

фундаментальних принципів її запобігання. У цьому аспекті свого часу 

В.С. Батиргареєва висловила дуже корисну думку, що кожне проведене 

комплексне дослідження так чи інакше висуває проблему синтезу 

накопичених знань про негативні соціальні явища. У межах вивчення 

рецидивної злочинності вчена запропонувала, на наш погляд, дуже вдалий 

підхід щодо розгляду рецидивної злочинності і розробки системи її 

запобігання через призму західних теорій [21, с. 340]. На думку вченої, яку 

ми підтримуємо, у межах пізнання феномена та організації запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні трьома «китами» в 

поясненні походження рецидивної злочинності виступають положення 

теорій: соціальної дезорганізації (аномії), диференціальної асоціації 

(навчання), і стигми (клеймування) [21, с. 340] (курсив – В.С. Батиргареєвої). 

Істотним доповненням указаних теорій у межах запобігання рецидивній 

злочинності на місцевому, регіональному рівні може виявитися 

кримінологічна теорія «розбитих вікон», що була сформульована у 1982 р. 

американськими соціологами Д. Вілсоном і Д. Келлінгом. Указана теорія 

розглядає дрібні правопорушення не лише як індикатор криміногенної 

обстановки, а й як активний чинник, що впливає на рівень злочинності в 

цілому [138, с. 57-58]. Для Причорноморського регіону активна робота 

державних, правоохоронних органів, громадськості та окремих громадян 

щодо запобігання дрібним порушенням і покарання порушників навіть самих 

малозначних правил (так звана нульова терпимість) здатна створити 

атмосферу нетерпимості до порушень у цілому у регіоні, а сама діяльність із 
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припинення дрібних правопорушень дозволяє «попутно» затримувати або 

істотно обмежувати в можливостях рецидивістів, які зазвичай нехтують 

правилами поведінки в громадських місцях та у побуті. Не зупиняючись на 

детальному розкритті сутності загальновідомих положень указаних теорій та 

ґрунтуючись на інформації про специфіку рецидивної злочинності і її 

детермінацію у Причорноморському регіоні, розкриту нами у розділах 1 та 2 

нашого дослідження, наголосимо на необхідності у протиставлені 

злочинності системи найбільш ефективних заходів зарубіжної практики 

впливу на рецидивну злочинність, які б підривали сутнісні основи 

формування та функціонування рецидивної злочинності у досліджуваному 

нами регіоні.    

В умовах глобалізації для світового співтовариства (в тому числі й для 

України) надзвичайно гостро постала проблема протидії злочинності та 

забезпечення міжнародної безпеки і стабільного розвитку кожної із країн. 

Беручи це до уваги, у другій половині XX ст. держави досягли згоди у 

створенні таких між– та наддержавних інститутів безпеки, як ООН, Рада 

Європи. Для протидії міжнародній злочинності співтовариство держав 

здійснює свою співпрацю під егідою ООН, яка діє на основі спеціального 

міжнародного договору – Статуту. Так, у ст. 1 Статуту ООН проголошено, 

що ООН підтримує міжнародний мир і безпеку, розвиває дружні взаємини 

між державами; здійснює міжнародну співпрацю у вирішенні міжнародних 

проблем економічного, соціального та гуманітарного характеру. У 

відповідності до ч. 3 ст. 55 і ст. 56 Статуту ООН держави зобов’язані 

співпрацювати в галузі соціальних проблем, зокрема в сфері боротьби зі 

злочинністю [138, с. 388]. Із цією метою розробляються спеціальні програми 

ООН по боротьбі зі злочинністю та кримінальному правосуддю. В основу 

відповідних програм закладаються рішення Генеральної асамблеї 

економічної та соціальної ради Комісії ООН з попередження злочинності та 

кримінального правосуддя, а також рекомендації конгресів ООН з 
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попередження злочинності та поводження з правопорушниками [138, с. 388-

389]. Також ООН розробляє основні стандарти, принципи, рекомендації, 

формулює міжнародні норми щодо захисту осіб, обвинувачених у вчиненні 

злочинів, та осіб, позбавлених волі. Ці норми у своїй основі ґрунтуються на 

положеннях Загальної декларації прав людини і Міжнародного пакту про 

громадські та політичні права [138, с. 388-389]. 

Генеральна асамблея ООН ухвалила низку документів, що спрямовані 

на протидію всій, у тому числі й рецидивній злочинності. Серед них окремо 

варто виділити: Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими; 

Кодекс поведінки посадових осіб із підтримки правопорядку; заходи протидії 

корупції; Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб; Основні 

принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами для 

підтримки правопорядку; Декларація основних принципів правосуддя щодо 

жертв злочинів та зловживання владою; Основні принципи, що стосуються 

ролі адвокатів [117, с. 9-28]. На основі загальновизнаних міжнародних 

стандартів, принципів та рекомендацій кожна держава розробляє власну 

систему впливу на злочинність і виділяє основні пріоритети у запобіганні 

рецидивній злочинності.  

У межах нашого дослідження, на жаль, відсутня можливість для 

детальної характеристики всіх світових систем запобігання рецидивній 

злочинності у їх різноманітті заходів та широкій палітрі складових елементів. 

Тим більше, не всі з них, на наш погляд, можуть виявитися ефективними для 

вдосконалення української регіональної системи запобігання рецидивізму. 

Тому ми зупинимося лише на тих, що можуть бути впроваджені в умовах 

реалій нашої країни.        

Наприклад, ядром системи впливу на рецидивну злочинність у Китаї є 

вся структура суспільно-політичного життя країни, що засновується на 

принципах соціально-економічної рівності, загальної занятості і матеріальної 

забезпеченості хоча б на мінімальному рівні, необхідному для задоволення 
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потреб [99, с. 280-281]. Основними сферами впливу на злочинність у Китаї є 

протидія первинній і рецидивній її формам. Вагомими інститутами 

профілактичного впливу на первинну злочинність у цій країні є ідеологія і 

виховна політика. Істотна роль у запобіганні злочинності належить родині, де 

підтримуються традиції доброзичливості, поваги до старших, пропагуються 

ідеї патріотизму і відданості країні [99, с. 283]. Профілактична і виховна 

політика Китаю поєднується із жорсткими заходами до правопорушників.  

Залежно від ступеню тяжкості злочину та рівня занедбаності особи у Китаї 

до злочинця застосовуються такі покарання, як нагляд, кримінальний арешт, 

позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі, смертна кара. 

Також передбачено цілу низку додаткових покарань (штраф, конфіскація 

майна і т.д.). У Китаї налічується понад 680 виправних установ [99, с. 286-

287]. В основу виправлення в’язнів у Китаї покладено підвищення рівня 

освіти і систематична праця. До злісних порушників режиму застосовуються 

заходи фізичного впливу і посилення трудового режиму. За такої системи 

переважна більшість осіб після відбуття покарання повертається до 

законослухняного способу життя. Останнім часом у Китаї фіксується один із 

самих низьких рівнів рецидиву у світі. Він коливається у межах 6-8%, у той 

час як у світі цей показник фіксується на рівні 20-50% [99,с.288]. Вважаємо, 

що під для побудови ефективної регіональної системи запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні досвід Китаю може 

виявитися одним із пріоритетних та ефективних. 

Важливою складовою сучасної моделі запобігання рецидивізму у 

Японії є ефективна кримінологічна політика, кримінальна та кримінально-

виконавча політика. М.Г. Колодяжним узагальнені їх основні риси: 

застосування відновного правосуддя; відносна гуманність судової системи; 

ефективна робота поліції та служб пробації; координація діяльності різних 

органів кримінальної юстиції, поліції, прокуратури, суду, установ виконання 

покарань; програмування заходів запобігання злочинності у коротко- й 



146 

середньостроковій перспективі, виходячи із запланованих тенденцій 

розвитку економіки Японії, тощо [115, с. 133-135]. Якщо вищеперелічені 

заходи у тому або іншому вигляді функціонують й у регіонах нашої країни, 

то відносно корисною новелою для практики запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні може виявитися організація 

роботи спеціальних органів з реабілітаційної допомоги колишнім в’язням. 

Подібна практика з реабілітації рецидивістів у Японії функціонує на всіх 

рівнях суспільного життя та зафіксована окремим розділом у комплексних 

програмах із протидії рецидивізму. Функції із профілактики рецидивізму 

здійснюють спеціальні органи реабілітаційної допомоги, в яких працюють 

добровільні та штатні співробітники. Активно використовуються 

муніципальні програми, в яких бере участь населення районів. В Японії 

також діє асоціація профілактики рецидивних злочинів – громадсько-

державна організація, що функціонує на різних рівнях при кожному 

відділенні поліції, а її нижчими ланками є пункти запобігання «первинним» і 

рецидивним злочинам, які працюють у контакті з квартальними комітетами 

самоврядування [208, c. 169-176]. Такі комітети об’єднують усіх мешканців 

окремого району та ведуть конкретну роботу, спрямовану на запобігання 

ситуаційній злочинності та делінквентності. Цікавою новелою для 

правоохоронних органів Причорноморського регіону може виявитися досвід 

японського міста Осака, де було розроблено і впроваджено спеціальну 

програму для мобільних телефонів марки «iPhone», яка дозволяє мешканцям 

міста ознайомлюватися з картою злочинності, обирати найбільш безпечні 

місця для пересування, бути уважними у місцях потенційної кримінологічної 

небезпеки [99, с. 234-235; 115, с. 134-135; 208, 169-176]. Запровадження 

подібної практики здатне привести до зменшення рівня первинної, і, як 

наслідок, до покращення ситуації у сфері стану рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України. 
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Сучасна англо-американська превентивна практика запобігання 

рецидивній злочинності характеризується наявністю багатьох різноманітних 

програм, спрямованих на запобігання правопорушень. Урядові програми із 

протидії рецидивній злочинності являють собою комплекс різних методів і 

заходів, у здійсненні яких беруть участь поліція, юстиція, органи місцевого 

самоврядування, представники громадськості та наукових кіл [107, c. 110-

113]. 

Вивченням зарубіжного досвіду запобігання рецидивній злочинності 

встановлено, що однією із країн, де найповніше реалізується стратегія 

запобігання рецидивній злочинності, є Сполучені Штати Америки. Ця країна 

є однією з найбільших країн у світі, у ній існують яскраво виражені 

регіональні відмінності у злочинності і фіксується один із найвищих рівнів 

рецидиву злочинів. Кількісно-якісні зміни у стані рецидивної злочинності у 

США часто пов’язують із виваженою соціально-економічною політикою, 

каральною практикою органів кримінальної юстиції, діяльністю громадських 

структур, профілактикою злочинності, змінами в системі зайнятості 

населення [99, с.258-263; 115, с.56-59].  

Відмінною рисою роботи із запобігання рецидивній злочинності в 

США за останнє десятиріччя було прагнення до централізованого 

планування й координації цієї сфери діяльності, створення для цих цілей 

спеціальних органів і надання їм широких повноважень. Приймаються й 

реалізуються численні запобіжні заходи в окремих штатах та 

правоохоронних відомствах. Існують міжштатні програми боротьби з 

рецидивною злочинністю [54, c. 81-82]. Також у Сполучених Штатах 

Америки широко розвинуто залучення пересічних громадян до профілактики 

рецидивізму. Із цією метою створений інститут добровільних помічників 

поліції. Федеральний уряд надає фінансову, організаційну і методологічну 

допомогу школам, громадським службам, державним і приватним 

організаціям у превенції рецидиву на рівні громади. Так, суб’єкти 
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запобігання на місцях користуються фінансовою підтримкою при розробці 

різних заходів у сфері профілактики та здійснення надзору за 

криміногенними особами, створення добровільних робочих таборів для 

залучення таких осіб до позитивних форм діяльності [114, c. 6-13]. 

Заслуговують на увагу також кримінально-виконавчі особливості впливу на 

рецидивну злочинність. Наприклад, у США особи, які відбули частину 

строку ув’язнення і отримали право на умовно-дострокове звільнення, щоб 

підготуватись до життя на волі, направляються в громадські виправні центри. 

В таких центрах засуджені починають самостійно шукати собі роботу, 

встановлювати контакти з рідними і близькими, а також інші зв’язки, 

необхідні для успішної адаптації в нових умовах життя на волі [54, c. 81-82; 

99, с. 258-263; 115, с. 56-59]. Середній строк перебування в центрі – шість 

місяців. Ресоціалізація злочинців проходить кілька етапів. Після прибуття в 

центр протягом першого тижня їм заборонено виходити за межі будівлі. 

Потім засудженим дається можливість покидати центр на п’ять годин у день, 

але при цьому вони не отримують готівки. На першому етапі, поки вони не 

влаштувались на роботу, їм двічі на день безкоштовно видається їжа. 

Працюючі засуджені переходять на самоутримання. На зароблені кошти вони 

харчуються, купують необхідні речі, користуються платним телефоном [54, 

c. 81-82; 99, с. 258-263; 115, с. 56-59].   

Загальною рисою сучасної системи запобігання злочинності 

Федеративної Республіки Німеччини є наявність трьох рівнів запобігання 

злочинності: первинне запобігання, що полягає в удосконаленні різних сфер 

суспільного життя; вторинне запобігання – зменшення реальних 

можливостей вчинення злочинів; третинне запобігання – профілактика 

рецидиву [115, с. 108]. Специфічною особливістю запобігання всім видам 

злочинності у Німеччині є те, що це справа не лише державних та 

правоохоронних органів, а й усього німецького суспільства на рівні: 

Федерального уряду, земель, муніципалітетів, громадських організацій, 
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окремих громадян [115, с. 108]. Серед великої кількості форм і засобів 

протидії рецидивній злочинності у ФРН для Причорноморського регіону 

може бути корисним досвід використання у запобіжній практиці ФРН 

інформаційної програми «PravIS», основна суть якої полягає в 

автоматизованому інформаційно-аналітичному забезпеченні роботи поліції, 

основаному на виявленні закономірностей злочинності (в тому числі й 

рецидивної) шляхом  обробки великого масиву даних у регіональному та 

загальнодержавному масштабах [115, с. 108]. В Австрії та Німеччині основна 

увага із запобігання рецидиву робиться також на підготовку поліцейських 

кадрів. Сучасні умови підготовки поліцейських, на думку керівництва цих 

країн, являють собою міцну основу для підтримання правопорядку у країні. 

Різноманітні поліцейські організації спрямовують свою діяльність на 

соціальний захист населення і надання допомоги населенню, в тому числі й 

колишнім в’язням [117, с. 54]. Що стосується діяльності кримінально-

виконавчих установ, то при тюрмах Німеччини функціонують «відкриті» 

відділення. Вони існують для осіб, засуджених на відносно невеликий строк 

позбавлення волі. Інших осіб переводять у цей відділ зі звичайних тюрем за 

рік до їх звільнення. Засуджені в таких відділах носять власний одяг, можуть 

спілкуватись по телефону з родичами і знайомими. Вони самостійно їздять на 

роботу і ввечері повертаються назад, живуть в номерах по три-чотири 

людини. Один день на тиждень вони мають право жити в сім’ї. Особам, 

звільненим з місць позбавлення волі, при необхідності надається допомога у 

працевлаштуванні [223, с. 394-395]. У засудженого протягом всього терміну 

перебування в тюрмі утримують третину заробітку, поки не назбирається 

сума, достатня, щоб в перші місяці після звільнення він міг забезпечити себе 

і сім’ю, а не попав у соціум без будь-яких заощаджень, що викликатиме 

матеріальні труднощі [223, с. 394-395]. Для того щоб вирішити проблему 

працевлаштування й адаптації засуджених після звільнення, адміністрація 
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сама встановлює зв’язки з різними роботодавцями, які зацікавлені тим, щоб 

використати працю таких робітників [223, с. 394-395].  

Що стосується Франції, то тут ще у 1983 р. створено постійно діючу 

Національну раду із запобігання злочинам, до якої увійшли члени 

парламенту, мери міст, міністри, експерти, представники бізнесових 

структур. Головою Національної ради із запобігання злочинам є прем’єр-

міністр країни. Рада вирішує такі завдання: фінансує програми запобігання 

злочинам; інформує громадськість про стан справ зі злочинністю; розробляє 

національну політику у сфері боротьби зі злочинністю, стимулює державні 

антикримінальні ініціативи, координує взаємодію між місцевими органами 

влади, громадськими організаціями і приватним сектором [109, c. 132-135].  

Великий блок заходів у Франції спрямований на зниження проявів 

рецидивізму. У багатьох країнах світу створено аналогічні органи, які 

систематично аналізують стан справ у сфері запобігання злочинності й дають 

належні рекомендації урядовим структурам для прийняття відповідних 

рішень [109, c. 132-135].  

У Великій Британії засуджені, які відбувають покарання у виді 

позбавлення волі строком більше одного року, і всі неповнолітні після 

звільнення знаходяться під спостереженням, що залежить від строку 

призначеного покарання [46, c. 272]. Схожим із вищеописаними шляхами до 

запобігання рецидивній злочинності пішла Республіка Білорусь. Там законом 

передбачений превентивний нагляд і профілактичне спостереження за 

особами, які відбули покарання. Щодо осіб, які знаходяться під 

превентивним наглядом, можуть бути встановлені певні обов’язки: прибути в 

установлений термін до місця проживання і зареєструватись в органі 

внутрішніх справ, повідомляти орган про зміни місця роботи чи проживання, 

покидати межі району по службовим чи особистих справах тільки з дозволу 

органу, який здійснює нагляд [7, c. 81-83]. Поряд зі здійсненням 

поліцейського нагляду за рецидивістами, створений єдиний інформаційний 
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банк даних, в якому знаходиться інформація про неодноразово засуджених 

осіб, місця їх проживання соціально корисні і негативні зв’язки [7, c. 81-83]. 

Майже в усіх державах є такий центр, в якому сконцентровані відомості про 

всіх засуджених, у тому числі й рецидивістів. У цих центрах знаходиться 

різноманітна інформація, яка може бути використана в пробаційних цілях [7, 

c. 81-83; 99, с. 258-263]. 

У Республіці Молдова діє Закон «Про пробацію», який регулює 

організацію і функціонування органів пробації, установлює їх компетенцію з 

метою запобігання рецидиву злочинів. У цьому Законі використаний досвід 

роботи служби пробації деяких західних країн. З особами, звільненими з 

місць позбавлення волі, які потребують соціальної адаптації, укладається 

договір про надання їм відповідної допомоги. Органи пробації здійснюють 

функції: контролю за особами, умовно-достроково звільненими від 

кримінального покарання; надання постпенітенціарної допомоги і 

консультації; координації діяльності представників різних центральних і 

місцевих органів публічної влади, неурядових організацій, діяльність яких 

пов’язана з пробацією; введення програм соціальної корекції суб’єктів 

пробації; співпраці з пенітенціарними установами при підготовці осіб до 

звільнення з місць позбавлення волі [168]. 

У Польщі підготовка засудженого до звільнення з тюремної установи 

починається за шість місяців. До цього часу збирається вся необхідна 

інформація про нього, для того щоб його можна було успішно 

ресоціалізувати. Заходи із ресоціалізації звільнених із місць позбавлення волі 

здійснюють куратори, які працюють у відділах соціального забезпечення.  В 

цих відділах є юристи, педагоги, психологи, соціальні працівники. Вони 

взаємодіють із правоохоронними органами, яких повинні попереджувати у 

випадках, коли мають відомості про неправомірну поведінку особи, до якої 

застосовується нагляд [7, c. 84]. Популярність пробації у сучасних умовах 

визначається значним потенціалом запобігання рецидиву злочинів, 
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економічною доцільністю для суспільства, а також моральною цінністю, що 

дозволяє досягти мети кримінальної політики найбільш гуманними засобами.  

У зарубіжній практиці боротьба з рецидивною злочинністю 

ґрунтується не лише на пенітенціарній і постпенітенціарній пробації, що є  

специфічним рівнем профілактики злочинності. Така боротьба є 

комплексною і спрямована також на усунення факторів зовнішнього 

середовища, що  сприяють вчиненню правопорушень, та профілактику, яка 

має на меті запобігти криміналізації потенційних правопорушників. Тобто 

викорінення рецидивної злочинності проводиться на первинному і 

вторинному рівні профілактики злочинності так само [83, c. 274] Власне, за 

відсутності загальних причин злочинності не було б і рецидивів, так само як 

й інших видів злочинності.  

Протягом багатьох років ці напрями профілактичної діяльності 

здійснювались окремо один від одного. Але останнім часом намітилась 

тенденція до використання у профілактичній діяльності комплексних, 

багатоаспектних підходів, які виходять за межі однієї умовної класифікації і 

передбачають у їх реалізації участь багатьох органів та організацій. Причому 

вирішальне значення мають заходи профілактики, спрямовані на усунення 

зовнішніх факторів, що сприяють вчиненню правопорушень, а також 

недопущенню формування у конкретної особистості криміногенних якостей. 

[51, c. 275]. Оцінюючи вищезазначену діяльність, треба підкреслити, що 

протидія рецидивній злочинності у країнах Європейського Союзу і США 

здійснюється на основі науково обґрунтованих комплексних ресурсно-

забезпечених програм, які розробляються фахівцями для різних 

адміністративно-територіальних рівнів. Запобіжна діяльність, на думку 

В. В. Голіни, є невід’ємною частиною цілеспрямованої роботи з наукового 

управління соціальними процесами [93, c. 117]. Значним досягненням 

системи профілактики злочинів розвинутих іноземних країн слід визнати її 

ґрунтовне правове та фінансове забезпечення. Урядові програми містять 
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перелік пріоритетних напрямів, що ґрунтуються на соціологічних 

дослідженнях, науково обґрунтованих методиках. Вони готуються, як 

правило, профільними фахівцями, отримують належне фінансування, що стає 

запорукою успішної реалізації та ефективного впливу на показники 

рецидивної злочинності.   

Між зарубіжними правоохоронними органами у запобіганні 

рецидивній злочинності налагоджена ефективна міждержавна співпраця з 

обміну інформації про злочинність. На міждержавному рівні функціонують 

міжнародні системи Інтерпол та Європол, що дозволяють відстежувати, 

ідентифікувати і затримувати злочинців. На сьогодні Інтерпол та Європол є 

ефективними органами, де ведеться повномасштабний облік 

транснаціональних злочинів і осіб, що їх вчинили. Вони є головними 

координаторами інтернаціонального розшуку злочинців. Саме тут 

визначають стратегічні напрями діяльності поліції. У зв’язку з цим 

заслуговує на увагу програма запобігання злочинності (в тому числі й 

рецидивної), яка розроблена Інтерполом спільно з Радою Європи, ООН, а 

також за активної участі низки міжурядових комісій, що на міжнародному 

рівні передбачає: підтримку національних центрів із запобігання  

злочинності, які координують діяльність правоохоронних і контролюючих 

структур, а також займаються дослідженням причин і факторів, що 

генерують злочинність; фінансове і технічне забезпечення органів місцевого 

самоврядування з покладанням на них завдання щодо формування та 

координації діяльності громадських об’єднань із запобігання злочинності на 

місцевому рівні; послідовне проведення в життя програми щодо запобігання 

злочинності з обов’язковим включенням: а) аналізу попереднього досвіду 

проведення подібних програм; б) застосування заходів довгострокового 

характеру, які могли б стати корисними для досягання тактичних цілей; в) 

наукового підходу, заснованого на всебічних дослідженнях; здійснення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи правоохоронними органами; надання 
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всебічної підтримки найменш захищеним соціальним верствам населення 

(дітям, жінкам, етнічним меншинам) та найменш стійким до проявів злочин-

ності; залучення громадян до участі в різних програмах із профілактики 

злочинності, та забезпечення безпеки в районі власного мешкання; розвиток 

міжнародної кооперації у галузі обмеження та зниження дії чинників, що 

генерують злочинність, таких як зберігання вогнепальної зброї, незаконний 

обіг наркотиків, а також засобів мас-медіа, що пропагують насильство, 

релігійну на расову нетерпимість. У 90-ті роки XX ст. були створені 

Міжнародні кримінальні трибунали, що займаються розслідуванням злочинів 

у Югославії та Руанді. Цей досвід дав поштовх ООН для створення у 1998 р. 

Міжнародного кримінального суду [138, с. 392-393]. 

Підсумовуючи цю частину нашого дослідження, зазначимо, що 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.   
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3.2. Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України 

 

Як уже неодноразово зазначалося у попередніх розділах, у запобіганні 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні ми дотримуємося ідей          

так званої теорії розбитих вікон. Ураховуючи місцеву специфіку рецидивної 

злочинності Причорноморського регіону, висвітлену у попередньому розділі, 

саме положення цієї теорії, на наш погляд, у найбільш цілісному вигляді 

здатні забезпечити невідворотність покарання для рецидивістів, 

профілактичний контроль за місцевим регіональним середовищем. Разом з 

цим було б великою помилкою будь-яку західну теорію (навіть й саму 

ефективну) використовувати, так би мовити, у чистому виді, без урахування  

вітчизняних кримінологічних реалій та багаторічно напрацьованого 

теоретичного та практичного досвіду у запобіганні злочинності. У цьому 

сенсі в основу генеральної лінії, своєрідного «хребта», «серця» та «мозку» 

раціональної стратегії запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні України ми закладаємо надбання вітчизняних 

фахівців. Водночас теоретичні положення вищезгаданих зарубіжних вчених 

ми використовуємо скоріше як важливий допоміжний сегмент.  

Незважаючи на істотний багаж накопичених знань, помітним 

недоліком сучасної вітчизняної теорії та практики є відсутність єдності у 

термінології щодо процесу перешкоджання злочинності. Різні наукові школи 

та наукові галузі вживають відмінну за обсягом та змістом термінологію, чим 

вноситься певна плутанина. На сьогодні відсутня ясність в обсязі та значенні 

застосування певних категорій. Основні теоретичні дебати розгорнулися 

навколо таких термінів, як «запобігання», «попередження», «боротьба», 

«протидія», «профілактика» і т.д. Одна група вчених як провідний вважає 

термін «протидія», використовуючи його не лише в якості назв тематичних 

досліджень, а й основного базового поняття у процесі загального впливу на 
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всі види злочинності [19; 20; 101], в тому числі й на рецидивну. Інші вчені 

вживають терміни «боротьба» [30;136, с. 159] або «попередження» [169; 212]. 

Непоодинокими є випадки використання терміна «профілактика»[ 44; 133]. 

Серед усіх перелічених термінів у сучасних регіональних кримінологічних 

дослідженнях найчастіше за все вживаються «профілактика», «протидія» та 

«запобігання».  

Під профілактикою розуміється особливий вид соціального управління, 

що покликаний забезпечити безпеку правоохоронюваних цінностей і полягає 

у розробці та здійсненні спеціальних заходів щодо виявлення й усунення 

детермінант злочинності, а також здійсненні запобіжного впливу на осіб, 

схильних до протиправної поведінки [136 с. 110-111]. Особливістю 

профілактики за аналогією із медицини є те, що вона проводиться до початку 

вчинення злочинів, відносно невизначеного кола осіб, містить набір заходів 

некарального характеру [100, c.161-163]. Під «протидією злочинності» 

розуміється система соціальних заходів, що здійснюються органами 

державної виконавчої влади, спеціалізованими правоохоронними органами і 

формуваннями громадськості та окремими громадянами та пов’язана із 

застосуванням чинного законодавства, міжнародних правових норм у сфері 

боротьби зі злочинністю, практичного досвіду та досягнень науки [48, с. 227]. 

Що стосується «запобігання», то після ретельного кримінологічного та 

етимологічного аналізу А.П. Закалюк обґрунтував необхідність його 

використання як основного, узагальнюючого терміна, довівши, що за 

походженням він є синонімом російського «попередження» [91, с. 324; 47,    

с. 320] і саме він найбільш точно відбиває всі форми, види та способи у 

перешкоджанні злочинності. Така ідея була підтримана, знайшовши своїх 

прихильників у сучасній науці. На наш погляд, вона є достатньо 

обґрунтованою і використовується навіть у законодавчій практиці. Уникаючи 

дискусій із приводу термінів і їх тлумачення, зазначимо, що остаточного 

вирішення це питання набуло б у разі прийняття спеціального Закону, 



157 

наприклад, «Про основні засади запобігання, протидії та профілактики 

злочинності», де законодавець залежно від стадії злочинної дії та 

повноважень відповідних суб’єктів чітко визначився б із термінологією. У 

межах нашого дослідження запобігання використовується як основний  

узагальнюючий термін, що охоплює всі види, рівні й форми перешкоджання 

рецидивній злочинності. Про протидію ми ведемо мову як про діяльність 

правоохоронних органів із боротьби зі злочинністю. Профілактикою 

охоплюється комплекс некаральних заходів, що проводиться до початку 

вчинення злочинів або спрямований на недопущення вчинення нових 

злочинів особами, які раніше піддавалися заходам запобіжного впливу.  

Підтримуючи позицію А.П. Закалюка, визнаємо, що запобіганням 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України слід вважати 

різновид соціально-профілактичної діяльності, функціональний зміст якої 

полягає у перешкоджанні дії її детермінант та усіх проявів, передусім причин 

й умов останніх через обмеження, нейтралізацію, а за можливістю – усунення 

їх дії [91,с.324].     

Як зазначалося вище, у межах нашого дослідження поняття 

«запобігання злочинності» охоплює всі суб’єкти, види, форми та способи з 

протидії рецидивній злочинності [36, с. 116-123; 

32;33;34;35;37;38;39;40;41;42;43]. У запобіганні рецидивній злочинності 

виділяють два важливі напрями: кримінально-правовий та кримінологічний. 

Кримінально-правовий являє собою комплекс заходів, пов’язаних з 

особливостями діяльності правоохоронних органів щодо виявлення й 

розслідування рецидивних злочинів, установлення винних осіб і притягнення 

їх до кримінальної відповідальності, а так само судовий розгляд 

кримінальних справ і виконання покарань. Кримінологічний напрям – це 

діяльність державних і правоохоронних органів із виявлення існуючих 

детермінант рецидивної злочинності у регіоні, їх усунення, нейтралізації, а 

також із профілактики вчинення нових злочинів [11, с. 307]. 
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Запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні 

України можна визнати 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 [11, c. 328-329]. 

Ґрунтуючись на основних положеннях сучасної кримінології [97, с. 5-

145; 92, с. 583-609; 64; 21, с. 388-524; 135; 136, с. 216-228; 134; 91; 150; 141; 

26; 11], слід зазначити, 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 [97, с. 5-145; 92, с. 

583-609; 64; 21, с. 388-524; 135; 136, с. 216-228; 134; 91; 150; 141; 26; 11]. 

Спеціально-кримінологічне  запобігання спрямовується на зниження 

кількісно-якісних показників рецидивної злочинності внаслідок забезпечення 

ефективного контролю за регіональним кримінологічним середовищем [97, с. 

5-145; 92, с. 583-609; 64; 21, с. 388-524; 135; 136, с. 216-228; 134; 91; 150; 141; 

26; 11]. Особливості спеціально-кримінологічних заходів у розглядуваних 

областях полягають у безперервному захисті суспільства від рецидивних 

злочинів шляхом: 1) застосування адекватного покарання до рецидивістів; 2) 
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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 

[97, с. 5-145; 92, с. 583-609; 64; 21, с. 388-524; 135; 136, с. 216-228; 134; 91; 

150; 141; 26; 11]. 

Існування будь-якого виду злочинності, в тому числі й рецидивної у 

Причорноморському регіоні, свідчить про наявність невирішених проблем в 

економіці, освіті, вихованні та інших сферах cоціального буття. У зв’язку із 

цим проблему запобігання злочинності неможливо вирішити, абстрагуючись 

від суспільних відносин, за законом яких живе і формується певна особа. 

Несприятлива ситуація в економіці, спад виробництва, безробіття, зниження 

рівня життя, наркоманія, алкоголізм, занепад моралі та інші фактори, що  

негативно відбиваються на рівні соціально-економічного благополуччя, 

штовхають окремих членів суспільства на шлях задоволення своїх потреб, 

протиставляючи власні інтереси та інтереси суспільства, що призводить до 

суперечностей і вирішується за допомогою вчинення злочинів. Визнання 

соціальної зумовленості злочинності означає усвідомлення реальних 

можливостей запобігання їй за допомогою зміни умов суспільного буття, 

соціального розвитку й етичного формування особистості. [126, c. 116]. Із  

цього приводу М. В. Колодяжний справедливо зазначає, що саме 

загальносоціальне запобігання дає можливість блокувати деструктивну 

поведінку та усувати її причини [113, c. 163], адже в його арсеналі є 

практично всі інструменти соціально-економічних перетворень в суспільстві 

[66]. Указаний рівень запобігання акумулює зусилля держави та всіх 

соціальних інститутів, що, на думку В. В. Висоцької, є перспективним і 

комплексним засобом удосконалення та гармонізації суспільних відносин і 
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усунення факторів рецидивної злочинності [52, c.102]. Заходи 

загальносоціального запобігання здійснюють не прямий, а опосередкований 

вплив на кримінологічні детермінанти рецидивної злочинності у регіоні, 

однак саме вони виступають основою запобігання злочинності в масштабі 

держави або конкретного регіону. Реалізація цих заходів у 

Причорноморському регіоні виходить із загальної мети і цілей стратегії 

запобігання. Отже, загальносоціальне запобігання злочинності у 

Причорноморському регіоні можна визначити як сукупність соціально-

економічних, ідеологічних, виховних та інших заходів, що спрямовані на 

вдосконалення суспільних відносин та усунення негативних явищ загалом та 

причин і умов злочинності, зокрема. 

Практика показує, що діяльність із загальносоціального запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні має проводитися у 

взаємодії всіх державних органів влади, органів місцевого самоврядування та 

громадськості. Така робота проводиться шляхом реалізації соціально-

економічних, правових, ідеологічних, організаційно-управлінських, 

культурно-виховних, інформаційних, технічних, освітніх, екологічних та 

інших заходів. Досягнути такої взаємодії на всій вертикалі та горизонталі 

системи суб’єктів загальносоціального запобігання можливо лише за 

допомогою визначення єдиного вектору регіональної політики держави та 

встановлення спільної мети, цілей та засобів. 

У цьому сенсі істотному зниженню рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні може сприяти реалізація положень Закону 

України «Про стимулювання розвитку регіонів» [186]. Цей Закон зумовлює 

створення позитивного соціально-економічного, демографічного, 

культурного і т.д. середовища шляхом реалізації відповідних правових, 

організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на 

досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, 

соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному 
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рівнях. Зі змісту згаданого Закону можна виділити такі заходи 

загальносоціального запобігання злочинності в регіонах, як-то: забезпечення 

сталого розвитку регіону, підвищення рівня життя населення, подолання 

бідності, безробіття, формування середнього класу, подолання депресивного 

стану окремих територій, своєчасне і комплексне розв’язання проблем 

охорони довкілля та ін. [186]. Реалізація положень цього Закону сприятиме 

максимально ефективному використанню потенціалу регіонів в інтересах їх 

жителів та держави в цілому, а так само сприятиме зниженню соціально- 

економічних протиріч у регіонах, і як наслідок, зумовлюватиме широкі 

можливості для місцевого населення під час задоволення своїх потреб 

законослухняним способом [186]. У цьому сенсі ми погоджуємося із 

позицією,  що підвищення матеріального становища громадян сприяє їх 

захищеності, що значно знизить рівень корисливих та корисливо-

насильницьких злочинів, які становлять значну частину злочинів, що 

вчиняють рецидивісти. Відчуття фінансової та соціальної захищеності 

знижує ймовірність формування такого стану особи, що є основною умовою 

вчинення повторних злочинів. [122, c. 194]. Перспективним напрямом 

економічного зростання Причорноморського регіону, і як наслідок, зниження 

рівня злочинності, в тому числі й рецидивної, є використання його 

географічного розташування як курортного регіону, що має вихід до моря. У 

цьому напряму вагомого ефекту можна досягнути за допомогою розбудови 

прикордонної інфраструктури, туристичної мережі, покращення екології. 

Доцільно також налагоджувати міждержавні контакти з країнами-сусідами 

для реалізації спільних економічних та соціально-гуманітарних проектів і 

прикордонного співробітництва [13, c. 287]. 

Потужний резерв у загальносоціальному запобіганні рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні міститься у культурно-виховних 

та інформаційних заходах. Саме вони впливають на культурне буття 

суспільства, його правосвідомість, і, як наслідок, знижують криміногенний 
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потенціал регіонального соціуму. Підвищення рівня правової культури 

суспільства також є значним чинником у запобіганні рецидивної злочинності 

у регіоні. Засобом досягнення окреслених цілей є підвищення правової освіти 

населення, культивування атмосфери негативного ставлення до злочинності, 

пропаганда правової культури та формування в особистості позитивних 

цінностей, почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх 

реалізації. Значний ресурсний потенціал у цій діяльності міститься у 

використанні можливостей ЗМІ та мережі Інтернету, які на сьогодні є 

найдоступнішими джерелами профілактичної інформації [174]. 

На відміну від загальносоціального, спеціально-кримінологічне 

запобігання злочинності є цілеспрямованим комплексом заходів, змістом 

яких є різноманітна робота державних органів, громадських організацій, 

соціальних груп і громадян, спрямована на усунення причин та умов, що 

породжують і сприяють злочинності (в тому числі й рецидивній), а також 

недопущення вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки [134, 

с. 96]. Спеціально-кримінологічне запобігання рецидивній злочинності у 

регіоні не лише доповнює та конкретизує загальносоціальне запобігання, й 

одночасно виступає фактором підвищення його ефективності [218, с. 161]. 

На запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні 

спрямовується діяльність багатьох суб’єктів. У юридичній літературі вони 

поділяються на спеціалізовані та неспеціалізовані [148, с. 97-102; 159, с. 242]. 

До неспеціалізованих суб’єктів запобігання рецидивній злочинності в цілому 

та  її проявам на регіональному рівні належать: Верховна Рада України, 

Президент України та Кабінет Міністрів України, міністерства, центральні та 

регіональні органи виконавчої влади. Головним завданням цих суб’єктів є 

здійснення позитивних економічних, соціальних, політичних, ідеологічних та 

інших перетворень у державі та її регіонах. Вони формують законодавчу та 

іншу нормативно-правову базу, яка є основою для запобігання як усій 

злочинності, так й рецидивній злочинності у регіонах, зокрема. Ці органи 
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встановлюють компетенцію, права та обов’язки інших суб’єктів запобіжної 

діяльності; здійснюють фінансування, матеріально-технічне та кадрове 

забезпечення запобігання рецидивній злочинності; контролюють та 

здійснюють керівництво цілеспрямованими запобіжними заходами [13, с. 

278]. 

Особливе місце в зазначеній системі суб’єктів посідають органи 

місцевого самоврядування, які на своєму рівні мають всі повноваження щодо 

організаційно-управлінського забезпечення, здійснення контролю виконання, 

надання певних ресурсів, залучення та активізації діяльності громадських 

об’єднань. Вони забезпечують розроблення проекту реалізації регіональної 

стратегії розвитку, провадять оцінку виконання цих стратегій та подають 

відповідні звіти щодо результатів їх моніторингу, вносять пропозиції під час 

розробки державної стратегії регіонального розвитку. Обов’язком цих 

органів також є безпосереднє здійснення економічних, освітніх, медичних та 

інших соціальних заходів, які мають загальносоціальне запобіжне значення 

[215, c. 181]. До інших суб’єктів загальносоціального запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні варто віднести суб’єктів 

господарювання, установи культури та спорту, ЗМІ, різноманітні громадські 

організації, асоціації та інші об’єднання та окремих громадян, які 

проживають на зазначеній території. Ці суб’єкти також беруть участь у 

розробці та забезпеченні виконання різноманітних програм і планів розвитку 

загальнодержавного та регіонального масштабу. І хоча вони прямо не 

впливають на рівень рецидивної злочинності, однак через реалізацію 

соціально корисних заходів вони опосередковано сприяють зниженню рівня 

рецидивної злочинності у регіоні.  

У відповідності до покладених завдань, важлива роль у запобіганні 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні покладається на 

територіальні органи Національної поліції. Залежно від своїх повноважень 

поліцейські підрозділи здійснюють запобігання рецидивній злочинності на 
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території району, міста або області. На території Одеської, Миколаївської та 

Херсонської областей вони виявляють осіб, схильних до вчинення 

рецидивних злочинів; ставлять їх на профілактичний облік; проводять 

профілактичні бесіди та інші заходи щодо недопущення вчинення 

рецидивних злочинів; припиняють рецидивні злочини за допомогою 

оперативно-розшукових засобів; притягують до кримінальної 

відповідальності осіб, які вчинили рецидивні злочини та були затримані на 

стадії готування або замаху на злочин; проводять профілактику рецидивізму 

серед категорій громадян, які можуть вчинити такі злочини [103, с. 42]. 

Особливістю роботи підрозділів Національної поліції у Причорноморському 

регіоні є те, що вони мають широкі повноваження й у запобіганні 

рецидивізму. Поряд із гласними способами та заходами виховного впливу, 

вони застосовують цілу низку організаційно-управлінських та негласних 

оперативно-розшукових заходів [100, с. 181]. Так, територіальні органи 

поліції здійснюють: розробку та реалізацію загальних напрямів профілактики 

на основі аналізу кількісно-якісних змін рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні; на основі змін оперативної обстановки, 

конкретизують загальні напрями запобігання рецидивній злочинності  

залежно від найбільш уражених сфер суспільного життя: побут, громадські 

місця, об’єкти народного господарства і т. д. [38, с. 57-60]. Вивченням 

досвіду роботи територіальних підрозділів поліції Одеської, Миколаївської 

та Херсонської областей нами встановлено, що залежно від оперативної 

обстановки, сезонних коливань рецидивної та первинної злочинності у 

Причорноморському регіоні проводять цілу низку заходів, які спеціально 

спрямовані на зниження рівня рецидивної та пов’язаних із нею видів 

злочинності. Крім вищезазначених заходів, органи місцевої поліції 

систематично проводять комплексні заходи – цільові операції «Мігрант», 

«Зброя», «Побут», «Нагляд», «Нічне місто», «Літо», «Вокзал» тощо[181; 

183]. На основі цих операцій відбуваються заздалегідь сплановані 
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оперативно-профілактичні заходи, що реалізуються як на 

загальнодержавному, так і на регіональному й місцевому рівнях. Вони, як 

правило, проводяться великими силами із залученням різних підрозділів 

поліції, а також у взаємодії з іншими центральними та місцевими органами 

виконавчої влади України. А якщо потрібно, то існують технічні та правові 

підстави для їх проведення з відповідними органами інших держав. 

Основним завданням таких операцій є виявлення та затримання осіб-

рецидивістів, які проживають, або прибули у регіон для вчинення злочинів. 

Ці заходи також сприяють перекриттю каналів ввезення на територію регіону 

зброї, фальсифікованої, неякісної та контрафактної продукції, наркотичних 

засобів та прекурсорів (як правило, такі заходи досягають більшого ефекту, 

коли проводяться у взаємодії із працівниками Міністерства охорони 

здоров’я, місцевих підрозділів Державної митної служби, Служби безпеки 

України) [181 ; 183].  

Важливий блок заходів спрямовується на забезпечення підтримки 

правопорядку та затримання злочинців, які систематично займаються 

вчиненням злочинів на території вулиць, вокзалів, автостанцій та залізничних 

станцій, рухомого складу залізниці, портів, у громадському транспорті, на 

території продовольчих і речових ринків, у закладах освіти, роздрібної 

торговельної мережі тощо. Враховуючи місцеву специфіку рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні, великі зусилля правоохоронних 

органів спрямовуються на припинення злочинної діяльності рецидивістів у 

сфері незаконної торгівлі людьми, викрадення автотранспортних засобів і їх 

комплектуючих, профілактику дитячої бездоглядності та безпритульності, 

припинення діяльності сутенерів, будинків розпусти з надання незаконних 

платних сексуальних послуг [181; 183]. 

Крім цього, територіальні підрозділи Національної поліції у 

Причорноморському регіоні вивчають та узагальнюють оперативну й іншу 

інформацію стосовно кримінальних авторитетів, лідерів і учасників 
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організованих злочинних груп та злочинних організацій, що перебувають у 

регіоні, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, знаходяться під 

адміністративним наглядом, засуджених до покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі, звільнених від відбування покарання, насамперед 

відносно причетних до вчинення злочинів із застосуванням вогнепальної 

зброї і вибухівки. Працівники поліції Одеської, Миколаївської та 

Херсонської областей узагальнюють кримінологічну інформацію щодо місць 

концентрації осіб із числа криміногенного елементу, планують заходи щодо 

їх відпрацювання з метою виявлення корисливих та насильницьких злочинів, 

а також пов’язаних із нелегальним обігом наркотиків, вогнепальної зброї, 

вибухівки тощо, а також встановлюють серед контингенту осіб, що 

відвідують регіон, злочинців, які перебувають у розшуку [181; 183]. 

Спеціально уповноважені поліцейські підрозділи перевіряють та поновлюють 

списки місць концентрації криміногенного елементу, ймовірних осередків 

незаконного виготовлення та вживання наркотиків, розважальних закладів 

тощо. З використанням можливостей територіальних підрозділів оперативної 

служби здійснюється комплекс оперативно-розшукових заходів на речових 

та продовольчих ринках, у морських портах, спрямованих на виявлення осіб і 

підприємств, які надають економічну допомогу злочинним угрупованням. За 

результатами проведених заходів заводять справи оперативного обліку, 

вживають заходів щодо належного документування протиправної діяльності 

учасників угруповань, викриття їх злочинної діяльності та затримання [181; 

183]. 

Основні зусилля правоохоронних органів у досліджуваному регіоні 

спрямовуються на протидію корисливій та насильницькій рецидивній 

злочинності, особливо організованим її формам; на зниження криміналізації 

економіки, усунення її економічного підґрунтя та корупційних зв’язків; 

протидію злочинності неповнолітніх тощо. 
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Самостійним напрямом запобігання рецидивній злочинності є 

індивідуально-виховна робота з особами, що перебувають на 

профілактичному обліку в органах поліції; здійснення адміністративного 

нагляду за особами, які звільнилися з місць позбавлення волі; розкриття 

рецидивних злочинів; індивідуальна профілактика серед осіб, що були 

раніше засуджені, з метою не допустити вчинення ними нових злочинів [181; 

183; 100, с. 181;40;32].  

Виходячи із розгалуженої структури, функцій і повноважень, значна 

роль в удосконаленні запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні відводиться органам прокуратури [103, с. 12-

399]. Ці органи здійснюють: 1) кримінологічний моніторинг рецидивної 

злочинності та її детермінацію в регіоні обслуговування; 2) вивчення та 

аналіз регіональних програм запобігання злочинності, вносять свої 

пропозиції з їх удосконалення 3) здійснюють нагляд за додержанням 

законності правоохоронними органами, що ведуть боротьбу з рецидивними 

злочинами; 4) проводять політику у сфері кадрового забезпечення 

реформування органів прокуратури; 5) організовують правове виховання і 

правову освіту населення; 6) налагоджують інформаційно-аналітичне 

забезпечення правоохоронної діяльності тощо [103, с. 12-399]. 

Серед заходів запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні не можна ігнорувати важливість координації 

діяльності суб’єктів, що реалізують запобіжні заходи. У практиці запобігання 

рецидивній злочинності у регіоні склалися різні форми координації такої 

діяльності. Прокуратура тут розглядається як основний орган, що проводить 

таку діяльність. Вона має налагоджувати діяльність із запобігання 

рецидивній злочинності на рівні району, міста або групи міст, на рівні 

області чи кількох областей. Прокуратура організує та проводить міжвідомчі 

засідання та наради, бере участь у плануванні та здійснює перевірку планів і 

виконаних заходів із запобігання рецидивній злочинності; здійснює 



168 

реагування на виявлені причини та умови, що зумовлюють рецидивну 

злочинність.   

Ще одним органом, що впливає на рівень рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні, є місцеві суди. Свій внесок у запобігання 

рецидиву злочинів суди роблять шляхом здійснення правосуддя. 

Профілактичний ефект досягається на основі винесення законного та 

справедливого рішення за кримінальними провадженнями. Цей орган є 

одним із головних суб’єктів, який забезпечує невідворотність покарання, 

реалізує у життя загальну та спеціальну превенцію. Крім цього, справедливі 

рішення місцевих судів у кримінальних, цивільних, сімейних і т.д. справах 

сприяють усуненню або пом’якшенню криміногенних чи конфліктних 

ситуацій, що детермінують кримінальну активність певних категорій осіб 

[100, с. 177].  

Важко переоцінити можливості та значення у запобіганні рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні України установ, що виконують 

кримінальні покарання у виді обмеження або позбавлення волі, та органів, 

які організовують виконання інших покарань. Діяльність указаних інституцій 

спрямовується на виправлення засуджених і запобігання вчиненню ними 

нових злочинів. Специфіка запобіжної діяльності вказаних органів й установ 

у Причорноморському регіоні залежить від виду покарань та вимог режиму. 

Особливе значення, за висловленням учених, у запобіганні регіональній 

рецидивній злочинності має: робота в місцях позбавлення волі з підготовки 

засуджених до звільнення; взаємодія із територіальними підрозділами 

Національної поліції та органами соціального захисту із питань, пов’язаних із 

соціальною адаптацією цих категорій осіб; налагодження співпраці із 

церквою; трудове і побутове влаштування; контроль за їх поведінкою після 

звільнення [100, c. 180]. 

 Отже, формування позитивної кримінологічної обстановки і, як 

наслідок, зниження рівня рецидивної злочинності в Одеській, Миколаївській 
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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 

кримінологічним середовищем Причорноморського регіону та підтримання 

максимального рівня безпеки та правопорядку на цій території. 

 

3.3. Напрями вдосконалення запобігання рецидивній злочинності                         

у Причорноморському регіоні України 

 

У попередніх розділах дослідження нами були представлені 

здобутки, що відбивають: головні результати досліджень рецидивної 

злочинності, в тому числі й на регіональному рівні; особливості 

організації та проведення пізнання рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України; основні кількісно-якісні параметри 

цієї злочинності; загальні риси осіб, що вчиняють рецидивні злочини; а 

також систему факторів, що зумовлюють зміни показників рецидивної 

злочинності у досліджуваному регіоні. Ґрунтуючись на отриманих 

результатах, теоретичних розробках учених із цієї проблематики та на 

результатах вивчення існуючої практики запобігання цьому різновиду 

злочинності, сформулюємо окремі висновки і пропозиції стосовно 

основних напрямів удосконалення заходів як загальносоціального, так і 



170 

спеціально-кримінологічного запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні України. 

У регіональних кримінологічних дослідженнях напрями 

вдосконалення запобіжної діяльності прийнято групувати за певною 

системою. Так, одні автори дотримуються підходу, основна ідея якого 

полягає в тому, що пропозиції з удосконалення запобігання рецидивній 

злочинності вибудовуються у струнку лінію у відповідності до системи 

детермінації злочинності на основі загальновизнаних теорій походження 

злочинності [21, с. 394]. Такий підхід, на наш погляд, заслуговує на 

схвалення та подальший розвиток у межах нашого дослідження. Інші 

автори формулюють запобіжні заходи залежно від особливостей 

діяльності суб’єктів із запобігання злочинності та нормативно-правового 

забезпечення відповідної запобіжної діяльності [48, с. 262-294]. Треті 

автори бачать таку діяльність, виходячи зі сфери впливу на суспільні 

відносини, при цьому виділяючи конкретні об’єкти кримінологічного 

впливу і формуючи відповідним чином систему заходів щодо їх захисту 

[218, с. 185].  

Узагальнюючи вказані підходи, варто підтримати позицію 

В.С. Батиргареєвої, яка в основу побудови власної системи запобігання 

рецидивній злочинності закладає комплекс заходів, що  безпосередньо 

впливають на соціальну дезорганізацію – аномію, диференціальну 

асоціацію – навчання і стигматизацію – клеймування. Вчена пропонує 

ефективний набір заходів, що знижують криміногенний тиск негативних 

факторів, підсилюють дію антикриміногенних, а також охоплюють всі 

види і форми запобіжної діяльності в усій їх різноманітності. Як наслідок, 

це призводить до позитивних перетворень кількісно-якісних параметрів 

рецидивної злочинності [21, с. 394-524], у тому числі й на регіональному 
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рівні. Р.С. Веприцький будує пропозиції з удосконалення системи 

запобігання злочинності на основі вдосконалення організації та 

нормативно-правового забезпечення протидії злочинності і рецидивної як 

її невід’ємної складової [48, с. 247-272]. У свою чергу, І.М. Чекмарьова 

формулює напрями вдосконалення системи запобігання злочинності у 

прикордонних регіонах Півдня України у сфері запобігання: організованій 

злочинності та корупції, насильницькій злочинності, рецидивній, 

злочинності неповнолітніх, кіберзлочинності, злочинам у сфері обігу 

наркотичних засобів, проти довкілля, проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту, у сфері громадської безпеки, проти громадського порядку та 

моральності тощо [218, с. 185]. Існує також й змішаний підхід, відповідно 

до якого напрями вдосконалення запобігання злочинності пропонуються 

залежно від регіональних її особливостей, системи місцевої детермінації 

та недоліків у діяльності державних та правоохоронних органів [13, с. 305-

335].  

При цьому об’єднуючим фактором перелічених вище підходів є той 

факт, що всі дослідники єдині в одному, що основою вдосконалення будь-

якої запобіжної діяльності є комплексність, системність, безперервність та 

наукова обґрунтованість такого роду діяльності. Ефективність їх реалізації 

можлива лише на основі прогнозування, програмування та ретельного 

планування, виходячи з конкретної кримінологічної обстановки, системи 

факторів криміногенного та антикриміногенного потенціалу регіону і 

врахування всіх реальних можливостей місцевих державних та 

правоохоронних органів [13, с. 305-327] у запобіганні рецидивній 

злочинності.     

Узагальнюючи вищезазначені ідеї, погодимося з необхідністю 

врахування, ще раз підкреслимо, всієї їх сукупності. Також наголосимо, 
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що в основі ефективної діяльності із запобігання будь-якому виду 

злочинності, в тому числі й рецидивної у Причорноморському регіоні, є 

ретельне планування такої діяльності. З огляду на кількісно-якісні 

особливості рецидивної злочинності в цьому регіоні, наявні комплекси 

кримінологічних  загроз та специфіку набору детермінуючих і 

антикриміногенних її факторів, нами використаний підхід, згідно з яким 

до структури комплексного регіонального плану запобігання рецидивній 

злочинності мають включатися такі елементи: аналіз криміногенної 

обстановки в регіоні, тобто стан первинної та рецидивної злочинності, 

визначення найбільш загрозливих тенденцій окремих її видів, а також 

факторів, що впливають на соціально-кримінологічну обстановку [13, с. 

301-302]. Не менш важливим є прогнозування рецидивної злочинності, 

іншими словами, процес наукового передбачення майбутнього стану 

прогнозованого об’єкта на основі аналізу його минулого й теперішнього 

стану шляхом систематичного отримання науково обґрунтованої 

інформації, що містить кількісну й якісну характеристику досліджуваного 

явища відносно перспективного періоду [5, с. 18].  

Ще одним елементом запобіжної діяльності є безпосередня розробка 

заходів, спрямованих на координацію діяльності суб’єктів запобігання 

рецидивній злочинності у регіоні, які мають охоплювати всі 

адміністративно-територіальні одиниці території області або групи 

областей [13, с. 301-302].  Далі запобіжні заходи формуються за такими 

сферами: запобігання та протидія організованій та професійній рецидивній 

злочинності; профілактика та протидія злочинності неповнолітніх; 

запобігання рецидивному впливу на економічні відносини; профілактика 

наркоманії, алкоголізму, проституції та тютюнопаління; запобігання 

рецидивній злочинності на рівні міст, районів та сільських населених 
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пунктів; віктимологічна профілактика; інформаційна профілактика; 

релігійна профілактика; правова освіта населення; упровадження в 

практичну діяльність сучасних методик аналізу, прогнозування та 

запобігання злочинності в територіально-просторових системах різного 

типу: промислових; сільськогосподарських; прикордонних, курортних, 

екстремально-критичного типу тощо [13, с. 301-302]. Вивчення практики 

реагування та стан рецидивної злочинності дають підстави стверджувати 

про неефективність регіональної системи запобігання у цьому сегменті.  

Залежно від розвитку і стадії запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні потребують покращення: стан кримінально-

правового запобігання рецидивній злочинності у регіоні, що загалом 

забезпечується впливом кримінального закону та покарання, який останні 

чинять на осіб, котрі скоїли злочин, з метою упередження повторного 

порушення ними закону, а також на інших осіб  із метою недопущення 

вчинення ними злочинів під загрозою покарання; кримінально-

процесуальні засоби, за допомогою яких відбувається вплив на 

підозрюваних, обвинувачених, підсудних у процесі досудового слідства та 

судового розгляду справ; а також кримінально-виконавчі (пенітенціарні) 

засоби запобігання застосовуються до осіб, засуджених за вчинення 

злочинів, із метою їх кари та виправлення [11, с. 343]. Саме за такими 

сферами потребує покращення система реагування на рецидивну 

злочинність шляхом: застосування невідворотності покарання; 

притягнення усіх винних рецидивістів до відповідальності; якісного 

розслідування кримінальних проваджень; призначення достатнього для 

виправлення засудженої особи покарання; створення гідних умов для 

відбування покарання і становлення особи на шлях виправлення.    
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Як важливий напрям удосконалення процесу запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні варто назвати налагодження 

взаємодії територіальних підрозділів поліції з іншими службами під час 

виявлення та припинення рецидивної злочинності. Із цього приводу в 

юридичній літературі виділяються такі заходи, як: 1) організація спільної 

розробки і проведення комплексних заходів профілактичного й 

оперативного характеру; 2) сумісне планування окремих заходів, 

зумовлених динамікою змін кількісно-якісних показників рецидивної 

злочинності у регіоні; 3) використання необхідної допомоги структурних і 

спеціальних підрозділів органів поліції у проведенні заходів щодо 

виявлення та припинення рецидивних злочинів; 4) використання 

можливостей різних служб щодо роботи з особами-рецидивістами, від 

яких із високим ступенем ймовірності можна очікувати вчинення 

повторних злочинів; 5) здійснення обміну інформацією щодо рецидивної 

злочинності між усіма правоохоронними органами (СБУ, прокуратура, 

суд, прикордонна та міграційна служба тощо) стосовно вчинених 

рецидивних злочинів, а також осіб, які систематично займаються такою 

діяльністю на території різних регіонів тощо [13, с. 301-302]. 

Важко не погодитися з тезою, що ефективне вдосконалення системи 

запобігання рецидивній злочинності не можливе без урахуванням як 

позитивного вітчизняного, зарубіжного і міжнародного досвіду, так й 

сучасних досягнень науки і техніки [13, с. 301-304]. Невід’ємними 

складовими удосконалення діяльності із запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні мають розглядатися: 

1) комплексний аналіз рецидивної злочинності та факторів, що 

здійснюють на неї криміногенний та антикриміногенний вплив; 

2) прогнозування рецидивної злочинності та виявлення ймовірних 



175 

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) оцінка 

результативності запобігання цій злочинності. Такий підхід має бути 

диференційованим відповідно до територіальної поширеності та місцевих 

кількісно-якісних особливостей рецидивної злочинності [13, с. 301-302]. 

Ураховуючи особливості криміногенної обстановки Одеської, 

Миколаївської та Херсонської областей та специфіку кількісно-якісних 

параметрів рецидивної злочинності, варто визначити перелік видів 

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 вбивствах на замовлення, 

сутенерстві, незаконному поширенні наркотиків, крадіжках, розбоях, 

грабежах, шахрайстві, викраденні автотранспорту тощо.  

Удосконалення системи запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському, як і в інших регіонах України, передбачає також 

комплекс заходів загальносоціального та спеціально-кримінологічного 

характеру. Серед заходів першого блоку варто виділити необхідність 
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переорієнтації кримінальної та кримінально-виконавчої політики на захист 

потерпілих від вчинення злочинів, у тому числі й рецидивних. У цьому 

сенсі, на наш погляд, чинне  законодавство має орієнтуватися на 

посилення кримінальної відповідальності рецидивістів та інших злочинців 

(що систематично вчиняли злочини, але раніше не були притягнуті до 

відповідальності), дії яких свідчать про негативне ставлення до 

загальновизнаних правил поведінки. Головною метою державних і 

правоохоронних органів тут має бути захист і всіляка підтримка 

законослухняних громадян і осуд, а також кара осіб, які своєю поведінкою 

довели стійке небажання дотримуватися законослухняного способу життя.  

Не менш важливим є вдосконалення системи соціальних, 

економічних, культурних, інформаційних і т.д. відносин, спрямованих на 

побудову соціально орієнтованої, правової держави із широкими 

можливостями для законослухняних громадян і з обмеженнями для 

виконання функцій представників влади для осіб, які раніше притягалися 

до кримінальної відповідальності.  

Окремим напрямом удосконалення діючої системи запобігання 

рецидивній злочинності розглядається перешкоджання поширенню 

тюремної ідеології, злочинних традицій та звичаїв. Тут має відбуватися 

очищення теле- і радіоефіру від «продукції», що пропагує «блатну» 

романтику, підносить злочинців, створює їх шляхетний, страждальний 

образ [10]. Сучасним прикладом розповсюдження такої ідеології може 

бути молодіжний рух з абревіатурою АУЄ (Арештантсько-уркаганська 

єдність), що поширюється серед неповнолітніх та молоді у віці від 13 до 

30 років. Цей рух набуває поширення у різних регіонах України, зокрема, 

він має місце серед малозабезпечених верств населення Одеської, 

Миколаївської та Херсонської області. Його сутність полягає у дотриманні 
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учасниками руху тюремних традицій, ігноруванні загальнолюдських 

цінностей, популяризації «злодійських ідей» серед молоді, сповідуванні 

культу насильства, веденні і спонуканні інших до злочинного способу 

життя, передачі місцевим кримінальним авторитетам частини злочинного 

прибутку на потреби злочинного світу тощо [10]. 

 Іншим дієвим напрямом визнаємо розробку й упровадження 

комплексних регіональних програм із запобігання рецидивній і 

професійній злочинності. За прикладом зарубіжних країн ці програми 

мають узгоджувати і координувати діяльність усіх регіональних суб’єктів 

запобігання рецидивній злочинності; мають бути матеріально-фінансово 

забезпеченими; враховувати позитивний вітчизняний і зарубіжний досвід 

при формуванні переліку запобіжних заходів, спрямованих на зменшення 

рівня рецидивної злочинності у населених пунктах; ґрунтуватися на 

реальних показниках рецидивної злочинності у конкретних населених 

пунктах області і на цій основі здійснювати раціональний розподіл сил та 

засобів із протидії рецидивній злочинності на місцевому рівні.   

Не менш важливим визнаються заходи з підвищення якості роботи 

правоохоронних органів із запобігання рецидивній злочинності в умовах 

Причорноморського регіону України. У попередніх розділах ми звертали 

увагу на відсутність системності та низьку якість роботи сучасних 

правоохоронних органів із запобігання злочинам, вчиненим 

рецидивістами. Для того, щоб досягти значної ефективності у запобіганні 

рецидивній злочинності у досліджуваному регіоні, робота правоохоронних 

органів має ґрунтуватися насамперед на комплексному застосуванні всіх 

сил і засобів, спрямованих на усунення причин та умов не лише 

рецидивної, а й первинної злочинності як обов’язкової умови існування 

рецидивізму. Територіальні правоохоронні органи також мають 
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формувати у населення установки на невигідність учинення злочинів. Це 

досягається завдяки суцільній реалізації принципу невідворотності 

кримінального покарання і притягнення всіх винних до відповідальності за 

вчинення злочинів. На досягнення цієї мети спрямовується діяльність із 

підвищення рівня розкриття вчинених злочинів, покращення якості 

розслідування кримінальних проваджень, призначення справедливого 

покарання, забезпечення належних умов його відбування.  

Велику запобіжну роль у зменшенні рівня рецидивної злочинності в 

умовах Причорноморського регіону відіграють заходи із виявлення та 

постановки на облік осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, які 

скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також засуджених за умисні 

злочини до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Місцеві 

правоохоронні органи мають налагодити ефективний контроль за 

своєчасним прибуттям, документуванням і реєстрацією осіб, які 

звільнилися з місць позбавлення волі. Таким особам потрібно сприяти у 

влаштуванні на роботу та у налагоджені й облаштуванні їх побуту. 

Важливий профілактичний ефект  у запобіганні рецидивній злочинності у 

регіоні міститься у своєчасній постановці і здійсненні профілактичного 

контролю за особами, які після звільнення з місць позбавлення волі 

потребують адміністративного нагляду.  

Як окремий профілактичний захід можна виділити необхідність 

створення і використання єдиної спеціальної бази даних про професійних 

злочинців та осіб, що притягалися до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності, а також раніше засуджувалися за вчинення злочинів. 

Така база має бути автоматизованою, містити фотографії, анкетні дані, 

розгорнуту інформацію про вчинені правопорушення, а також про 

родинні, дружні і кримінальні зв’язки.  
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Значну запобіжну роль у зменшені рівня рецидивної злочинності у 

регіоні можуть відігравати комплекс заходів, спрямованих на реалізацію 

положень Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі». Такий нагляд установлюється 

щодо повнолітніх осіб: засуджених  до  позбавлення волі за тяжкі, 

особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення 

волі за умисні злочини, якщо під час відбування покарання їх поведінка 

свідчила, що вони вперто не бажають стати на шлях виправлення і 

залишаються небезпечними для суспільства [81, с. 4-116; 230, с. 274-302]; 

щодо засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини 

або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, 

якщо вони після відбування покарання або умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання, незважаючи на попередження 

органів Національної поліції, систематично порушують громадський 

порядок і права інших громадян, вчиняють інші правопорушення [81, с. 4-

116; 230, с. 274-302]; щодо засуджених до позбавлення волі за один із 

злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів [81, с. 4-116; 230, с. 274-302]. 

Особливе місце у запобіганні рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні відводиться індивідуальній профілактиці: 

профілактичним бесідам, наданню соціальної та правової допомоги, 

постановці на профілактичний облік, установленню контролю за 

проведенням заходів із соціальної реабілітації осіб, які раніше вчиняли 

злочини.   

Серед важливих напрямів удосконалення діяльності із запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України доцільно 

також назвати: покращення матеріально-технічного забезпечення 
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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.  

В аспекті зниження рівня рецидивної злочинності необхідно ширше 

використовувати можливості сучасної кримінологічної картографії. У 

цьому сенсі добре відомо, що будь-який злочин учиняється конкретною 

особою, у конкретному місці, в конкретний час. Систематизація та 

узагальнення такої інформації на практиці дозволяють виявити 

закономірності, що відображають оперативно значиму інформацію для 

розкриття рецидивних злочинів, установлювати і притягати до 

відповідальності таких осіб, вилучати майно, отримане злочинним 

шляхом, тощо. Узагальнення такої інформації можливе на основі 

застосування кримінологічної картографії та сучасних можливостей Гео- 

та Гіс-технологій. Згадані системи дозволяють складати карти найбільш 

уражених рецидивною злочинністю територій на рівні області, міст, 

районів, вулиць та будинків; фіксувати місця проживання за видами 

раніше вчинених рецидивістами злочинів; узагальнювати інформацію 

стосовно місць збуту викраденого; систематизувати маршрути, шляхи 

транспортування та місця збуту наркотичних засобів та зброї. Така 

інформація є важливою для системного впливу не лише на окремих осіб-
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рецидивістів, а й на рівні цілих їх груп залежно від спеціалізації злочинної 

діяльності (крадії, грабіжники, розбійники, збувачі наркотичних засобів 

або зброї тощо).  

Самостійним пріоритетним напрямом удосконалення практики 

запобігання рецидивним злочинам у Причорноморському регіоні можна 

визнати співпрацю вищих навчальних закладів відповідної спеціалізації із 

практичними правоохоронними органами. Так, у Одеському державному 

університеті внутрішніх справ зазначена робота проводиться у таких 

формах: 1) періодичні виступи у засобах масової інформації – на 

телебаченні, у пресі, на Інтернет-сторінках із доведенням до населення 

інформації про місця, види, форми та способи вчинення злочинів (у тому 

числі й рецидивних) на території Одеської, Миколаївської та Херсонської 

областей; 2) роз’яснювальна робота у школах, вищих та середньо-

спеціальних навчальних закладах і т.д. із віктимологічної профілактики та 

запобігання злочинності; 3) співпраця із громадськими організаціями, які 

займаються профілактикою наркоманії, алкоголізму, насильства у сім’ї, 

реабілітацією осіб, які звільнилися із місць позбавлення волі; 4) 

проведення науково-практичних конференцій за пріоритетними 

напрямами запобігання злочинності та профілактики правопорушень тощо 

[199; 15]. 

Вагомий профілактичний потенціал у запобіганні первинної і 

рецидивної злочинності міститься у взаємодії вищих навчальних закладів 

із державними та правоохоронними органами. Вивченням подібної 

практики нами встановлено, що у Причорноморському регіоні на 

постійній основі діє спеціальний консультативно-профілактичний орган 

«Рада ректорів». На цій платформі вирішуються не лише проблеми 

підвищення якості освіти, а й розв’язуються питання формування у молоді 
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законослухняних форм поведінки, профілактики злочинності серед 

місцевого населення регіону. У межах діяльності цієї ради на рівні 

ректорів затверджуються щорічні плани роботи з профілактики різних 

видів злочинності у регіоні з обов’язковим звітуванням про результати їх 

виконання у кінці року. На базі правових факультетів ВНЗ регіону 

створені спеціальні правові клініки та міжвузівські творчі колективи з 

числа професорів, викладачів, курсантів та студентів. Зазначена діяльність 

затверджується відповідним наказом ректора, є підзвітною керівництву 

ВНЗ та «Раді ректорів». Основним завданням правових клінік є надання 

безкоштовних консультацій місцевому населенню та профілактика 

правопорушень. Члени цих органів здійснюють безкоштовну правову 

допомоги малозабезпеченим особам; проводять консультації для осіб, які 

мали у минулому проблеми із законом, але вирішили стати на шлях 

виправлення; відвідують із правовими лекціями будинки-інтернати для 

неповнолітніх; сумісно з громадськими організаціями проводять заходи на 

правову тематику серед місцевого населення; з метою профілактики 

злочинності та асоціальної поведінки та шкідливих звичаїв (наркоманії,  

алкоголізму, ігроманії, паління тютюну тощо.) проводять тематичні лекції 

серед учнів та студентів; із профілактичними, освітянськими та науковими 

цілями відвідують місця відбування покарання та попереднього 

ув’язнення регіону. 

З метою профілактики первинної та рецидивної злочинності вченими 

та студентами ВНЗ: проводиться моніторинг криміногенної ситуації у 

регіоні; здійснюються опитування та анонімні анкетування серед 

населення з метою виявлення рівня враженості свідомості населення 

кримінальною ідеологією; вивчається передовий та зарубіжний досвід із 

запобігання злочинності (в тому числі й рецидивної); надаються 
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пропозиції правоохоронним органам з удосконалення системи запобігання 

злочинності; з метою профілактики рецидивної злочинності серед в’язнів 

відвідуються місця позбавлення волі; здійснюються виступи у ЗМІ за 

віктимологічною та профілактичною тематикою стосовно різних видів 

злочинності; розробляються макети регіональних програм із запобігання 

різним видам злочинності та профілактики девіантної поведінки серед 

населення. Важливим напрямом роботи ВНЗ регіону є надання науково-

консультативної та методичної допомоги місцевим правоохоронним 

органам із питань удосконалення системи запобігання злочинності (в тому 

числі й рецидивної); розробка та впровадження у практичну діяльність 

сучасних науково-технічних та інформаційно-аналітичних систем зі збору 

та обробки інформації про злочинність; проведення наукових досліджень з 

удосконалення практики протидії рецидивній (а також іншим видам) 

злочинності, результати яких впроваджуються у діяльність місцевої 

поліції, СБУ, прокуратури та суду [199; 15]. Важко переоцінити 

профілактичні можливості у запобіганні рецидивній (як й іншим видам) 

злочинності у регіоні на основі діяльності вищих навчальних закладів та 

наукових установ. Ці установи у своєму складі мають високопрофесійних 

та досвідчених фахівців, володіють передовими досягненнями науки і 

техніки, мають навички спілкування з великими масами людей; проводять 

розробки та впроваджують результати останніх у навчальний процес і 

практику. Так, у Одеському державному університеті внутрішніх справ 

успішно використовують можливості інформаційно-пошукових та 

аналітичних систем (QuickMap 2.2. та IPAS BBtaS-1), а так само 

кримінального аналізу [199; 15]. На їх основі вчені провадять аналіз 

кримінологічної обстановки в Одеській та  наближених до неї регіонах; 

виявляють найбільш уражені рецидивною та іншими видами злочинності 
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території; надають консультації, а також пропозиції і оперативно-технічну 

допомогу регіональним правоохоронним органам; здійснюють моніторинг 

Інтернет-простору; узагальнюють дані про місця вчинення та категорії 

осіб, які ведуть злочинний спосіб життя, тощо. Отриману інформацію 

доводять до відома правоохоронних органів та через ЗМІ до місцевого 

населення. На основі такої діяльності вдалося істотно знизити окремі види 

первинної та похідної від неї – рецидивної злочинності у регіоні [199; 15]. 

Невичерпний резерв у підвищенні ефективності профілактики 

рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні міститься в 

удосконаленні форми і методів віктимологічної профілактики. Цей вид 

профілактики є одним із найгуманніших і таких, що не потребує значних 

фінансових витрат. Разом із цим він вважається і найбільш дієвим, 

оскільки відкриває широкі можливості для охоплення превентивним 

впливом сотні тисяч мешканців регіону – потенційних жертв злочинів. 

Важлива роль також відводиться й нетрадиційним формам профілактики, 

таким, наприклад, як профілактика злочинності за допомогою традицій і 

звичаїв місцевого населення [11, с. 343]. 

Невичерпні можливості в удосконаленні практики запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні має застосування 

релігійної профілактики. Так, церква несе суспільству «Слово Господнє», 

вся її діяльність спрямовується на досягнення миру, злагоди та рівноваги у 

суспільстві. Внаслідок своєї специфіки та призначення релігійні заходи 

здатні підсилювати позитивні процеси виправлення засуджених у місцях 

позбавлення волі, призводити до покаяння за вчинені злочини, 

підсилювати віру засуджених у добро та прагнення до ведення 

законослухняного способу життя. Релігійні діячі проводять таку 

профілактику серед засуджених безкоштовно. Після звільнення з міць 
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позбавлення волі вони надають колишнім в’язням притулок, житло, 

роботу та засоби до існування.  

Підсумовуючи цю частину нашого дослідження, констатуємо, що  

дієва регіональна система запобігання рецидивній злочинності має 

ґрунтуватися на принципах комплексності, системності, безперервності та 

наукової обґрунтованості запобіжної діяльності. Ефективність їх реалізації 

можлива лише на основі прогнозування, програмування та ретельного 

планування  залежно від конкретної місцевої кримінологічної обстановки, 

системи факторів криміногенного та антикриміногенного потенціалу 

регіону і врахування всіх реальних можливостей місцевих державних та 

правоохоронних органів. 
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Висновки до розділу 3 

 

За результатами вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду 

запобігання рецидивній злочинності, загально соціального та спеціально-

кримінологічного запобігання та напрямів вдосконалення системи її 

запобігання у Причорноморському регіоні України можна зробити такі 

висновки: 

1. Підвищення якості стратегії запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні України передбачає необхідність урахування 

місцевих кількісно-якісних параметрів рецидивної злочинності, її 

детермінації та застосування всіх наявних сучасних можливостей  державних 

і регіональних правоохоронних органів. Вона має ґрунтуватися на 

багаторічному теоретичному та практичному досвіді у запобіганні 

злочинності вітчизняних фахівців, а також розвиватися і збагачуватися за 

рахунок напрацювань й теоретичних розробок, що опрацьовані  зарубіжними 

фахівцями у зазначеній сфері. 

2. Значним досягненням системи запобігання рецидивним злочинам 

розвинутих іноземних країн слід визнати її ґрунтовне правове та фінансове 

забезпечення. Урядові програми містять перелік пріоритетних напрямів, що 

ґрунтуються на соціологічних дослідженнях, науково обґрунтованих 

методиках. Вони готуються, як правило, профільними фахівцями, отримують 

належне фінансування, що стає запорукою успішної реалізації та 

ефективного впливу на показники рецидивної злочинності. Зарубіжна 

практика планування, програмування й організації запобігання рецидивній 

злочинності ґрунтується на автоматизованому інформаційно-аналітичному 

забезпеченні роботи поліції, заснованому на моніторингу місцевих 

закономірностей злочинності (в тому числі й рецидивної) шляхом обробки та 



187 

узагальнення великого масиву даних у загальнодержавному та регіональному 

масштабах. 

3. 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 мають створювати 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. 

4. В основу вдосконалення системи запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні мають закладатися  

комплексність, системність, безперервність та наукова обґрунтованість такої 

діяльності. Ефективність їх реалізації можлива лише на основі 
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прогнозування, програмування та ретельного планування, виходячи з 

конкретної регіональної кримінологічної обстановки, системи факторів 

криміногенного та антикриміногенного потенціалу регіону і врахування всіх 

реальних можливостей місцевих державних і правоохоронних органів у 

запобіганні рецидивній злочинності.   

5. Система запобіжних заходів рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні має формуватися за такими сферами: 

запобігання та протидія організованій та професійній рецидивній 

злочинності; профілактика та протидія злочинності неповнолітніх; 

запобігання рецидивному впливу на економічні відносини; профілактика 

наркоманії, алкоголізму, проституції та тютюнопаління; запобігання 

рецидивній злочинності на рівні міст, районів та сільських населених 

пунктів; віктимологічна профілактика; інформаційна профілактика; релігійна 

профілактика; правова освіта населення; упровадження в практичну 

діяльність сучасних методик аналізу, прогнозування та запобігання 

злочинності в територіально-просторових системах різного типу: 

промислових; сільськогосподарських; прикордонних, курортних, 

екстремально-критичного типу. 

6. Залежно від розвитку і стадії запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні потребують покращення: стан кримінально-

правового запобігання рецидивній злочинності у регіоні, що забезпечується 

за допомогою кримінального закону та покарання на осіб, які вчинили 

злочин, із метою упередження повторного порушення ними закону, а також 

на інших осіб із метою недопущення вчинення ними злочинів під загрозою 

покарання; кримінально-процесуальні засоби, за допомогою яких 

відбувається вплив на підозрюваних, обвинувачених, підсудних у процесі 

досудового слідства та судового розгляду справ; а також кримінально-
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виконавчі (пенітенціарні) засоби запобігання, що застосовуються до осіб, 

засуджених за вчинення злочинів, із метою їх кари та виправлення.  

7. Потребує покращення система реагування на рецидивну злочинність 

шляхом: застосування невідворотності покарання; притягнення усіх винних 

рецидивістів до відповідальності; якісного розслідування кримінальних 

проваджень; призначення достатнього для виправлення засудженої особи 

покарання; створення гідних умов для відбування покарання і становлення 

особи на шлях виправлення.   

8. Ураховуючи, що основні зміни індикаторів рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні пов’язані з процесами, що пояснюються 

положеннями теорій: соціальної дезорганізації (аномії), диференціальної 

асоціації (навчання) і стигматизацією (клеймування) рецидивного 

середовища, концептуальною основою вдосконалення запобігання 

рецидивній злочинності на місцевому, регіональному рівнях вважається так 

звана кримінологічна теорія розбитих вікон. У межах цієї теорії для 

Причорноморського регіону потребує активізації діяльність державних, 

правоохоронних органів, громадськості та окремих громадян у напряму 

запобігання не лише злочинам, а й дрібним порушенням. Діяльність із 

тотального припинення всіх, навіть дрібних правопорушень, дозволяє 

попутно затримувати та істотно обмежувати осіб в можливостях учинення 

ними злочинів.  Покарання порушників навіть за малозначні діяння має 

призвести до нульової терпимості до злочинності, що створить у регіоні 

атмосферу нетерпимості до всіх правопорушень, чим забезпечить зниження 

злочинності і, як наслідок, призведе до зміни кількісно-якісних параметрів 

рецидивізму.  

9. Значний резерв у підвищенні ефективності профілактики рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні міститься в удосконаленні форми 

і методів віктимологічної профілактики. Цей вид профілактики є одним із 
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найгуманніших і таких, що не потребує значних фінансових витрат. 

Невичерпні можливості в удосконаленні практики запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні має застосування релігійної 

профілактики. Внаслідок своєї специфіки та призначення релігійні заходи 

здатні підсилювати позитивні процеси виправлення засуджених у місцях 

позбавлення волі, призводити до покаяння за вчинені злочини, підсилювати 

віру засуджених у добро та прагнення до ведення законослухняного способу 

життя. Релігійні діячі проводять таку профілактику серед засуджених 

безкоштовно. Після звільнення з міць позбавлення волі вони надають 

колишнім в’язням притулок, житло, роботу та засоби до існування, що 

знижує ймовірність учинення рецидивних злочинів.  
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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 

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 
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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 
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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 
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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 

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 
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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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 Додаток А 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

Наукові праці, в яких відображені основні результати дослідження: 
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Вип. 45. Том 2. 2017. С. 57-60. 

3. Бурдега Р. В. Географічні та соціально-економічні фактори 

детермінації рецидивної злочинності в Причорноморському регіоні України. 

Правовий часопис Донбасу. 2018. № 2(63). С. 110-116. 

4. Бурдега Р. В. Кримінологічна характеристика та запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України. Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Науковий журнал. 2018. № 1(90). С. 116-123. 

5. Бурдега Р. В. Регіональні особливості рецидивної злочинності в 

Причорноморському регіоні України. International journal of «Supremance of 

lav». 2018. № 2. С. 226-232. 

6. Бурдега Р. В. Запобігання рецидивній злочинності в українському 

Причорномор’ї з урахуванням її регіональних особливостей. Порівняльно-

аналітичне право. Електронне наукове фахове видання Ужгородського 

національного університету. 2018. №2. С. 289-292. URL: 

http://pap.in.ua/2_2018/86.pdf. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Бурдега Р. В. Кримінологічна характеристика особи рецидивіста.  

Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали 

http://pap.in.ua/2_2018/86.pdf
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міжнар. наук.-практ. конф., (25-26 жовтня 2013р.). Херсон: Вид. дім 

«Гельветика», 2013. С. 106-111. 
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розвитку: матеріали VIII Всеукр. наук. конф. молод. уч., присвяч. Дню прав 
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доповіддю; участь у обговоренні; публікація тез доповіді. 
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Додаток Б 

Акт впровадження 
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Додаток В 

Акт впровадження 
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 Додаток Г 

Рис. Г.1. Географія інтенсивності рецидивної злочинності на 100 тис. 

населення у регіонах України5 станом на 2016 р.6 

 

                                                           
5 Примітка. Дані отримані та розраховані за методикою IPAS BBtaS-1. 
6 Примітка. Щодо Автономної Республіки Крим та Донецької області використані статистичні дані станом 

до 2014 р.  
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 Рис.Г.2. Географія інтенсивності рецидивної злочинності на 100 тис. 

населення у Херсонській області станом на 2017 р.7  

 

                                                           
7 Примітка. Дані отримані та розраховані за методикою IPAS BBtaS-1. 
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 Рис. Г.3. Географія інтенсивності рецидивної злочинності на 100 тис. 

населення у Миколаївській області станом на 2017 р.8   

 

 

                                                           
8 Примітка. Дані отримані та розраховані за методикою IPAS BBtaS-1. 
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 Рис. Г.4. Географія інтенсивності рецидивної злочинності на 100 тис. 

населення у Одеській області станом на 2017 р.9  

 

 

                                                           
9 Примітка. Дані отримані та розраховані за методикою IPAS BBtaS-1. 
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Додаток Д 

Рис. Д.1. Кримінологічне картографування місць вчинених злочинів 

особами, які раніше засуджувалися за вчинення кримінальних 

правопорушень10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Примітка. Побудовано за методикою IPAS BBtaS-1. 
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Рис. Д.2. Кримінологічне картографування місць проживання осіб, які 

раніше засуджувалися за вчинення кримінальних правопорушень11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Примітка. Побудовано за методикою IPAS BBtaS-1. 
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 Рис. Д.3. Кримінологічне картографування місць збуту викраденого 

майна особами, які раніше засуджувалися за вчинення кримінальних 

правопорушень12  

 

                                                           
12 Примітка. Побудовано за методикою IPAS BBtaS-1. 
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Додаток Е 

Рис. Е.1. Динаміка рецидивної злочинності в Україні за 2001-2013 рр.13 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Примітка. Представлено за даними Бабенка А. М. (Запобігання злочинності в регіонах України: 

концептуально-методологічний та праксеологічний вимір: монографія. Одеса: ОДУВС, 2014. 416 с.). 
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Рис. Е.2. Динаміка рецидивної злочинності в Україні за 2013 -  

жовтень 2017 рр. 
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 Рис. Е.3. Динаміка рецидивної злочинності в Одеській області                     

за 2014-2016 рр. 
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Рис. Е.4. Динаміка рецидивної злочинності в Миколаївській області  

за 2014-2016  рр. 
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Рис. Е.5. Динаміка рецидивної злочинності в Херсонській області 

 за 2014-2016 рр. 
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Рис. Е.6. Коефіцієнт інтенсивності рецидивної злочинності                        

з 2013 по 2016 рр. (на 100 тис. населення) по Україні 
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Рис. Е.7. Коефіцієнт інтенсивності рецидивної злочинності з 2014 по 

2016 рр. (на 100 тис. населення) у Причорноморському регіоні 
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Додаток Ж 

Динаміка рецидивної злочинності з 2014 по 2017 рр. 

(на 100 тис. населення) у Причорноморському регіоні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень 

рецидивної 

злочинності 

 

2014 

 

2015 

 

+/-

% 

 

2016 

 

+/-

% 

 

2017 

 

+/-

% 

Одеська обл. 1877 1877 0 1269   - 32% 1800 +41% 

Миколаївська 

обл. 

2807 2900 +3,31 1757 -39% 2414 +37% 

Херсонська 

обл. 

3588 3708 +3,34 3368  -10% 3913 +16% 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m3c2r26&key=2514351
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Додаток З  

Географія розподілу рецидивної злочинності у містах та сільських 

районах Причорноморського регіону за 2017 р. 

Параметри Одеська Миколаївська Херсонська 

По області 1800 2414 3913 

В усіх містах області  1318 (73%) 1486 (61,5%) 1902 (48,6%) 

У місті регіонального 

значення  

1099 (61%)  1121 (46%) 1401 (35,8%) 

В інших містах 

області 

219 (12%) 365 (15%) 501 (13%) 

у сільській місцевості 482 (27%) 928 (38,5%) 2011 (51,4%) 

 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m3c2r26&key=2514351
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Додаток Й  

Порівняння рейтингу інтенсивності рецидивної злочинності у містах та 

сільських районах Причорноморського регіону на 100 тис. населення        

за 2017 р. 14 

 
Параметр Нас. пункт К.і. зл.  

на 100 

тис. 

Нас. пункт К.і. зл.  

на 100 

тис. 

Нас. пункт К.і. зл.  

на 100 

тис. 

Ранг Одеська обл. 75 Миколаївська 

обл. 

211 Херсонська 

обл. 

374 

1 

м. Ізмаїл 163 Єланецький 379 

Верхньорога-

чицький 1073 

2 

Захарівський 118 м. Очаків 274 

Нижньосіро-

гозький 814 

3 

м. Подільськ 108 Казанківський 268 

м.Нова 

Каховка  536 

4 

м. Одеса 108 Вітовський 251 

Нововорон-

цовський 501 

5 
Балтський 97 Снігурівський 251 Іванівський 476 

6 

Лиманський 93 Доманівський 243 

Великолепе-

тиський 475 

7 
Березівський 88 м.Вознесенськ 239 м. Херсон 425 

8 

Кілійський 87 м.Первомайськ 239 

Великоолек-

сандрівський 410 

9 
Ананьївський 79 Врадіївський 237 Скадовський 403 

10 
Миколаївський 74 м. Миколаїв 230 м. Каховка 392 

По 

Україні 
156 

 

 

 

                                                           
14 Примітка. У таблицях 4 і 5 розрахунки проведено за даними Генеральної прокуратури України, її регіональних 

підрозділів та за даними Державної служби статистики України.  
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Додаток К 

Питома вага рецидивної злочинності в загальній структурі злочинності 

у Причорноморському регіоні за 2014-2016 рр. 

Області 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Одеська обл. 18,32% 20,4% 21 % 

Миколаївська обл. 38% 40,3% 34,5% 

Херсонська обл. 42% 46,14% 49,8% 
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Додаток Л 

Рис. Л.1. Розподіл рецидивної злочинності в Одеській області                  

за порою року станом на 2016 р.  

 

 

Рис. Л.2. Розподіл рецидивної злочинності в Миколаївській області               

за порою року станом на 2016 р.  
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Рис. Л.3. Розподіл рецидивної злочинності в Херсонській області за 

порою року станом на 2016 р.  

 

 

Рис. Л.4. Розподіл рецидивної злочинності по Україні за місцевістю 

вчинення за 2016 р. 
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Додаток М 

Рис. М.1. Структура тяжких та особливо тяжких злочинів, учинених 

рецидивістами за 2014-2016 рр. у Причорноморському регіоні України 
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Додаток Н 

Стан, динаміка та структура злочинів проти власності за 2016 р. 

Регіон 

(область) 

Одеська Миколаївська Херсонська 

Всього 995 1268 2431 

Крадіжка, ст.185 

КК України 

640 (64,32%) 989 (78%) 2170 (89,6%) 

Грабіж, ст.186 КК 

України 

172 (17,29%) 165 (13,01%) 146 (6,01%) 

Розбій, ст.187 КК 

України 

59 (1,8%) 32 (2,52%) 25 (1,03%) 

Вимагання, ст.189 

КК України 

2 (0,2%) 2 (0,16%) 2 (0,8%) 

Шахрайство, ст.190 

КК України 

107 (10,75%) 68 (5,36%) 77 (3,17) 
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Додаток П  

Рис.П.1. Стан та структура рецидивної злочинності проти життя та 

здоров'я особи за 2016 р. 

 
Регіони 

(область) 

По Україні  Одеська Миколаївська Херсонська 

Всього 3203 62 (2%) 129 (4,03%) 398 (12,43%) 

Умисні вбивства, 

ст.115 КК України 

307 (9,58%) 14 (22,58%) 5 (3,88%) 23 (5,77%) 

Умисні тяжкі 

тілесні ушкодження, 

ст.121 КК України 

427 (13,33%) 18 (29,03%) 23 (17,83%) 25 (6,28%) 

Умисні середньої 

тяжкості тілесні 

ушкодження, ст.122 

КК України 

258 (8,05%) 4 (6,45%) 12 (9,3%) 24 (6%) 

 

 

Рис.П.2. Стан та структура рецидивної злочинності у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

та інші злочини проти здоров'я населення за 2016 рік 

Регіони  

(області) 

Одеська Миколаївська Херсонська 

Всьго наркозлочинів 

у області 

416 398 483 

Рецидивні 

наркозлочини 

52 (12,5%) 145 (36%) 211 (44%) 
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Рис. П.3. Стан та структура рецидивної злочинності проти громадської 

безпеки за 2016 рік 

Регіони 

(області) 

По Україні Одеська Миколаївська Херсонська 

Всього  1021 17 (1,67%) 36 (3,53%) 62 (6,07%) 

Незаконне 

поводження зі 

зброєю, 

бойовими 

припасами або 

вибуховими 

речовинами, 

ст.263 

       936 14 (82%) 31 (86%) 55 (89%) 
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Додаток С 

Рис. С.1. Розподіл осіб, які вчиняють рецидивні злочини на території 

України за статтю 
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Додаток Т 

Рис. Т.1. Розподіл осіб, які раніше вчиняли кримінальні 

правопорушення за статтю у Причорноморському регіоні України 

 

Додаток У 

 

Рис. У.1. Рівень неповнолітніх злочинців-рецидивістів у 

Причорноморському регіоні України  
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Додаток Ф 

Рис. Ф.1. Розподіл іноземців у вчиненні загальної  

та рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України 

3,30%

0,43% 0,50%0,47%

1,25%

0,27%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

Одеська область Миколаївська область Херсонська область

Іноземцями Іноземцями-рецидивістами
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Додаток Х 

Рис. Х.1. Розподіл осіб, які раніше вчиняли кримінальне 

правопорушення, за освітнім рівнем15  

42%

[]

6%

Неповна середня освіта Повна середня освіта Вища освіта

 

 

                                                           
15 Примітка. Систематизовано та узагальнено автором. 
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Додаток Ц  

Рис. Ц.1. Розподіл осіб, які раніше вчиняли кримінальні 

правопорушення за наявністю та кількістю дітей 
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Мають більше трьої дітей
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Додаток Ш 

Рис. Ш.1. Кримінологічні дані, що зазначають упродовж якого часу 

рецидивісти вчиняють повторні кримінальні правопорушення після 

відбування 

покарання

49,20%

32,60%

8,40%

4,20%
4,90%

0,70%

Перший рік після відбування 

покарання

Від року до двох

Від двох до трьох

Від трьох до чотирьох

Від чотирьох до п`яти

Від п`яти до шести
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Додаток Ш.2 

Рис. Ш.2. Розподіл осіб злочинців-рецидивістів за станом сп’яніння              

під час вчинення злочинів 
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Додаток Щ  

Рис. Щ.1. Розподіл осіб злочинців-рецидивістів, які вчиняють злочини          

у складі організованних груп у Причорноморському регіоні України 
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Додаток Ю.  

Рис. Ю.1. Поширеність рецидивної злочинності залежно від місць 

учинення кримінальних правопорушень 
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Додаток Я   

АНКЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ16 

засуджених, які вчинили нові злочини на території Причорноморського регіону і 

відбувають покарання у виправній колонії у виді позбавлення волі на певний строк, 

за 2017-2018 рр.  

 

Анкетування здійснюється анонімно, виключно у наукових цілях із метою 

отримання об’єктивних наукових даних, що будуть покладені в основу розробки 

висновків та рекомендацій з удосконалення практики профілактики рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні. 

Перш ніж відповісти на запитання, уважно його прочитайте, вивчить можливі 

варіанти відповідей і обведіть ті варіанти, які, на Ваш погляд, є правильними. У разі, 

якщо Ви вважаєте правильною відповідь, що не вказана у запропонованих 

відповідей, то запишіть свій варіант. 

1.Чи задовольняють Вас умови тримання у виправній колонії? 

Задовольняють повністю 0 

Задовольняють частково  17% (26) 

Не задовольняють жодним чином 83% (124) 

2. Чи відповідає міра призначеного покарання ступеню тяжкості вчиненого Вами 

злочину? 

Так 18% (27)  

Ні  82% (123) 

3. Чи є міра покарання за вчинений Вами злочин справедливою ? 

Так  25% (37) 

Ні 75% (113) 

4. Чи є суворість покарання фактором, який утримує від вчинення нового злочину? 

Так  35% (52) 

Ні 65% (98) 

5. Яка міра покарання Вас утримала б від вчинення нового злочину? 

До одного року   34% (51) 

До трьох років 31% (46) 

До п’яти років  38% (57) 

До десяти років   44% (66) 

                                                           
16 Примітка: У окремих відповідях цифри не збігаються зі 100 відсотками, оскільки респонденти на одне 

питання відповідали декілька разів, а інші залишали без відповіді. 
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До п’ятнадцяти років   64% (96) 

Довічне позбавлення волі   90% (135) 

6. Чи боїтеся Ви тюремного ув’язнення? 

Так 15% (22) 

Ні  85% (128) 

7. Який відсоток засуджених за вчинення злочину не зупиниться на одному злочині, а 

знову будуть вчиняти злочини після звільнення? 

Відповідь Ніхто Від 10 до 

25% 

Від 25 до 

50% 

Від 50 до 

75% 

Від 75 до 

100% 

Всі 

Респонд. 34 29 34 60 54 - 

8. Якому відсотку осіб після вчинення злочину вдається уникнути відповідальності? 

Відповідь Нікому до 

10% 

Від 10 до 

25% 

Від 25 до 

50% 

Від 50 до 

75% 

Від 75 до 

100% 

Всім 

Респонд. 5 36 56 75 80 10 

9. Чи велика ймовірність після вчинення злочину залишитися безкарним? 

Відповідь Дуже 

велика 

Велика Низька Всі, хто 

вчинив 

злочини, 

несуть 

покарання 

Респонд. 67 28 5 0 

10. Який відсоток осіб після відбування покарання у вигляді позбавлення волі 

вчиняють новий злочин протягом певного періоду? 

Вчинять нові 

злочини 

протягом: 

Узагальнені 

результати 

У першій рік 49,2% (74) 

Від року до 

двох 

32,6% (49) 

Від двох до 

трьох  

8,4% (13) 

Від трьох до 

чотирьох  

4,2% (6) 

Від чотирьох до 

п’яти 

4,9% (7) 

Від п’яти і вище 0,7% (1) 
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11. Що засуджених змушує вчиняти нові злочини? 

Власна соціально-психологічна занедбаність 56% (84) 

Соціально-економічні умови   75% (113) 

Відсутність роботи та життєвих перспектив 88% (132) 

Відсутність підтримки з боку держави   68% 

Незадовільна робота соціально-реабілітаційних служб  54% (81) 

12. Чи вважаєте Ви ефективною сучасну практику притягнення до відповідальності 

за вчинення злочину? 

Так 13% (20) 

Ні 87% (130) 

13. Чи у достатній мірі держава та правоохоронні органи забезпечують 

невідворотність покарання за вчинення злочину?  

Повністю 

Частково 13% (20) 

Зовсім не забезпечують 87% (130) 

14. Яким чином змінилася б ефективність покарання в утриманні громадян від 

вчинення злочинів, якщо б відбулися такі зміни у практиці виконання 

кримінальних покарань? 

Варіанти змін Підвищиться Знизиться Не 

зміниться 

Посилення кримінальної 

відповідальності 

78% (117) 10% (15) 12% (18) 

Забезпечення невідворотності 

покарання 

85% (128) 10% (15) 5% (8) 

Посилення режиму та умов відбування 

покарання 

79% (119) 11% (17) 10% (15) 

Подолання корупції серед персоналу 

виправних колоній 

20% (30) 12% (18) 68% (102) 

Покращення умов відбування 

покарань 

79% (119) 11% (16) 10% (15) 

Забезпечення засуджених роботою та 

гідною заробітною платнею 

85% (128) 10% (15) 5% (8) 

Посилення контролю за засудженими 

після відбування покарання 

79% (119) 11% (16) 10% (15) 

 

Дякуємо за відповіді! 


