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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Обрана 
І. М. Чекмарьовою тема дослідження є дійсно актуальною за сучасних умов, 
коли вимогою часу стало вирішення питання не просто ефективного 
реагування на зростання злочинності в Україні, а й удосконалення системи 
запобігання злочинності залежно специфіки того чи іншого регіону. При 
цьому звертає на себе увагу той факт, що сучасна регіональна злочинність у 
прикордонних регіонах стала більш мобільною, гнучкою, тоді, як самі 
злочинці виявляють більшу досвідченість і активність у запровадженні 
нових форм, видів і способів ведення злочинної діяльності. На цьому тлі 
геополітичні виклики, недосконалість регіональної і національної системи 
запобігання злочинам перетворюють прикордонні регіони Півдня України на 
зону, сприятливу для протиправної діяльності представників злочинного 
світу. Фактор прикордоння полегшує ведення протиправної діяльності, 
підсилює привабливість злочинної діяльності з точки зору планування та 
вчинення злочинів, зникнення з місця події, уникнення від кримінальної 
відповідальності. Наведене ставить території Південної України до розряду 
надзвичайно привабливої прикордонної території і, як наслідок, у 
макрорегіон посиленої кримінологічної загрози. Проте на сьогодні 
комплексного дослідження проблем запобігання злочинності у Одеській, 
Миколаївській та Херсонській областях України не проводилося.

Актуальність теми рецензованого дисертаційного дослідження 
підкреслюється також і її узгодженістю з Концепцією розвитку 
кримінологічної науки в Україні на початку XXI ст., Переліком пріоритетних 
напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України 
на період 2015-2019 років, планом досліджень кафедри кримінального права
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та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ на 
і; .4-2019 роки за науковим напрямом «Теоретичні та практичні проблеми 
протидії злочинності: кримінально-правові та кримінологічні аспекти».

Наукова новизна, достовірність отриманих результатів. Наукова 
новизна одержаних результатів не викликає сумнівів, оскільки дисертація є 
першим комплексним монографічним дослідженням, у якому надано 
загальну кримінологічну характеристику, систему детермінації та 
запропоновано заходи запобігання злочинності у прикордонних регіонах 
Півдня України.

За результатами дослідження обґрунтовано низку концептуальних 
положень, висновків і рекомендацій, які відповідають критеріям наукової 
новизни. Науковий інтерес становлять насамперед положення новизни праці 
дисертантки, в яких:

- запропоновано модель кримінологічного моніторингу, що дозволяє 
визначати основні кримінологічні загрози;

- надано комплексну кримінологічну характеристику злочинності у 
прикордонних регіонах Півдня України;

- виявлено специфіку кримінологічної характеристики осіб, які 
вчинили злочини у прикордонних регіонах Півдня України;

Крім того, автором цілком обґрунтовано звертається увага на 
необхідність удосконалення:

сучасної концептуально-методологічної моделі дослідження 
злочинності у прикордонних регіонах Причорномор’я України;

- системи детермінант злочинності у Причорноморському прикордонні;
- системи запобігання злочинності на основі диференційованого 

підходу з урахуванням кримінологічного типу кримінологічної обстановки 
прикордонних територій.

Цінними в науковому та прикладному плані є пропозиції щодо:
особливостей діяльності регіональних суб’єктів запобігання 

злочинності на основі відомчої, міжвідомчої та міждержавної взаємодії 
державних та правоохоронних органів;

- теоретико-прикладних засад вдосконалення системи запобігання 
злочинності у прикордонних регіонах Півдня України на основі 
використання новітніх інформаційно-моніторингових систем та досягнень 
технічних можливостей з контролю за кримінологічним середовищем.

У дисертаційному дослідженні пропонується та доводиться доцільність 
застосування низки нових понять і положень, які мають вагоме значення для
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нормативного визначення і практики запобігання злочинності у 
прикордонних регіонах Півдня України.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків
(рекомендацій), сформульованих у дисертації та їх достовірність.

Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, базується не тільки на 
методологічно вірному визначенні мети і завдань дослідження, а й на логіці 
викладення матеріалу; широті й різноманітності опрацьованої здобувачкою 
джерельної бази (367 найменувань, у т. ч. й іноземними мовами); 
застосуванні ретельно підібраних методів наукового пізнання 
(діалектичному, системно-структурного аналізу, формально-логічному, 
аналізу та синтезу, історичному, статистичному, порівняльно-правовому та 
соціологічному); наявності достатньої емпіричної бази (дані кримінально- 
правової статистики МВС та Генеральної прокуратури України про стан та 
структуру злочинності і злочинців в Україні за 2007-2016 рр.; дані судової 
статистики за 2012 - 2016 рр.; офіційні статистичні дані щодо основних 
економічних, соціальних, демографічних процесів в Україні за 2007-2016 
рр.; результати вивчення 300 вироків за матеріалами кримінальних 
проваджень (справ), розглянутих судами Миколаївської, Одеської та 
Херсонської областей у 2012-2016 рр.; матеріали інтерв’ювання, 
анкетування й опитування 325 фахівців, які безпосередньо займаються 
запобіганням злочинності на території Одеської, Миколаївської та 
Херсонської областей; 185 повідомлень на інформаційних Інтернет-порталах 
за 2014-2016 рр.).

Про ступінь обґрунтованості положень і висновків винесених на захист 
свідчить також належна їх апробація. За наслідками дисертаційного 
дослідження опубліковано 14 наукових праць, з яких: 4 - статті у фахових 
виданнях України, 1 — стаття в зарубіжному виданні, 9 — матеріали 
конференції.

Значення результатів дослідження для науки і практики.
Результати дослідження можуть бути використані в науково-дослідній 
діяльності - як підґрунтя для подальших наукових досліджень 
кримінологічних аспектів запобігання злочинності в прикордонних регіонах 
України (акт впровадження в наукову діяльність Одеського державного 
університету внутрішніх справ від 20.12.2016 р., акт впровадження в наукову 
діяльність Херсонського державного університету від 27.01.2017 р.); 
правотворчій діяльності — під час розробки змін і доповнень до законодавчих
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та інших нормативно-правових актів, які регулюють планування і 
програмування запобігання злочинності в Україні на регіональному рівні; 
правозастосовній сфері - як науково обґрунтовані заходи щодо підвищення 
ефективності діяльності з профілактики та запобігання регіональній 
злочинності в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях; навчальному 
процесі - під час підготовки відповідних наукових, навчально-методичних 
видань та проведенні 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 
14.09.2016 р., акт впровадження у навчальний процес Херсонського 
державного університету від 12.01.2017 р.).

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому. Зміст роботи 
відповідає науковій спеціальності, за якою виконана дисертація. Матеріал 
викладено юридично грамотно, з належною аргументацією положень та 
висновків, які містяться в дисертації та винесені автором на захист. Автор 
кваліфіковано оперує не тільки кримінологічними термінами, але термінами 
інших галузей науки. Дисертація характеризується цілісністю, смисловою 
завершеністю, послідовністю і логічним взаємозв’язком її структурних 
елементів.

Структурно дисертація складається з переліку умовних позначень, 
вступу, трьох розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Такий план дисертації дозволив 
дисертантці в повному обсязі дослідити обрану проблематику. Представлена 
автором до захисту дисертація має загальний обсяг 307 сторінок, з яких: 199 
сторінок - основний текст, 47 - список використаних наукових джерел, 49 - 
додатки до дисертації.

У вступі дисертації відповідно до вимог МОН обґрунтовано 
актуальність теми дисертації; вказано на зв’язок роботи з науковими 
програми, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і 
методи дослідження; наведено наукову новизну й практичне значення 
одержаних результатів; наведено дані щодо апробації та публікацій.

У першому розділі своєї роботи дисертантка представила розгорнутий 
аналіз сучасного стану наукової розробки проблем регіональних 
особливостей злочинності та її запобігання та на цій основі сформувала 
систему оптимальних методологічно значущих кількісно-якісних параметрів, 
які дозволяють оперативно визначати основні криміногенні загрози та
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індикатори змін кримінологічної обстановки в межах конкретних 
територіально-просторових транскордонних систем.

Після цього вона охарактеризувала злочинність у прикордонному 
регіоні Півдня України як специфічного феномену і об’єкта 
кримінологічного дослідження й обґрунтувала, що слід вважати 
прикордонними регіонами Півдня України. Окрім цього, значну увагу 
дисертанткою було приділено формуванню концептуально-методологічної 
моделі дослідження злочинності у прикордонних районах Півдня 
(Причорномор’я) України.

Розвиваючи висловлені у попередньому розділі ідеї, у другому розділі 
своєї дисертації І. М. Чекмарьовою вміло аналізує кількісні та якісні 
показники злочинності, а також розкриває специфіку кримінологічної 
характеристики осіб, які вчинили злочини у прикордонних районах Півдня 
України.

Здійснений аналіз детермінаційного комплексу злочинності у 
прикордонних районах Півдня України дозволив автору зробити висновок, 
що на цей вид злочинності впливає ціла сукупність загальнодержавних та 
місцевих факторів історичного, географічного, політичного, соціального, 
економічного, екологічного, соціально-психологічного та культурного 
характеру.

Третій розділ дисертації присвячено дослідженню кримінологічних 
засад запобігання злочинності у прикордонних районах Півдня України. Не 
можна не погодитись з думкою автора, що загальносоціальне запобігання 
злочинності у досліджуваних регіонах слугує фундаментом для інших форм 
запобігання. До головних векторів спеціально-кримінологічної запобіжної 
діяльності дисертантка відносить злагоджену роботу всіх спеціальних 
територіальних суб’єктів запобігання злочинності, а також міжрегіональне і 
прикордонне співробітництво. Так само цікавими є виявлені дисертанткою 
основні напрямки удосконалення запобігання злочинності у прикордонних 
регіонах Півдня України.

Даючи позитивну загальну оцінку рецензованої роботи, констатуючи 
правильність і важливість конкретних положень, які виносяться на захист, 
відмічаючи інші позитивні сторони дисертації, варто звернути увагу і на 
окремі дискусійні аспекти теми, а саме:

1. У дисертації та у авторефераті {підрозділ 3.2) містяться корисні 
теоретичні положення та цікаві науково-практичні пропозиції щодо 
використання позитивного досвіду у протидії прикордонній злочинності у
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таких країнах, як США, Японія Швейцарія, Болгарія, Польща, Словенія, 
Румунія і т. д. Поряд із цим здобувай, на жаль, не зазначає, яка на її думку 
модель запобіжної діяльності є найбільш прийнятною для застосування у 
прикордонних регіонах Півдня України. А враховуючи важливість та 
складність у впровадженні зарубіжного досвіду щодо протидії злочинності, 
можливо більш доцільним було б зарубіжному досвіду протидії злочинності 
у прикордонних регіонах присвятити окремий підрозділ.

2. У своєму дослідженні авторка звертається в основному до досвіду 
протидії злочинності у європейських країнах та країн далеко зарубіжжя 
(Японії, США, Швейцарії тощо). Проте було б цікаво дізнатися її ставлення 
до можливості використання подібного досвіду країн СНД.

3. Червоною лінією у дисертації проходять пропозиції щодо 
необхідності запровадження у практику протидії злочинності у 
прикордонних регіонах Півдня України якісного програмного забезпечення 
такої діяльності. Крім цього визначаються основні напрямки і цілий 
комплекс заходів такої програми (підрозділ 3.3). Проте, на жаль, автор не 
пішла далі й не запропонувала власного проекту такої програми 
(регіональної або міжрегіональної), що, безумовно, знижує практичну 
цінність її роботи.

4. У окремих місцях роботи звертає на себе увагу певна термінологічна 
неузгодженість. Зокрема, вживається термін «учені», хоча згідно Закону 
України «Про вищу освіту» (ст. 13) повинно бути «вчені», а також «утеча», 
коли має бути «втеча» (ст.ст. 393, 394 КК України). Думається, що названі 
неточності, скоріше за все, пов’язані із недоліками літературного 
редагування, проте дисертантці також слід більш уважно ставитись до 
лексичної складової роботи та не допускати мовних помилок.

Висловлені зауваження та побажання не є принциповими для загальної 
позитивної оцінки дисертації, стосуються складних і дискусійних питань, не 
впливають на загальний високий науковий рівень дисертації, не піддають 
сумніву основні наукові результати, отримані автором.

Загальний висновок по дисертації. Ознайомлення з дисертацією та 
авторефератом надає підстави вважати, що автором проведене самостійне і 
творче, завершене наукове дослідження у галузі кримінології. Воно містить 
наукові положення та науково обґрунтовані результати, які ров’язують 
важливу наукову проблему і становлять істотний внесок в розвиток науки 
кримінології. Дисертація оформлена відповідно до державного стандарту. 
Обсяг основного тексту дисертації відповідає встановленим нормативам до
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такого виду наукових робіт. Мова роботи загалом відзначається точністю, 
лексично та стилістично правильно побудована. Наукові положення в тексті 
дисертації у смисловому плані, як правило, завершені, цілісні та 
взаємопов’язані. Зміст дисертації відповідає заявленій дисертантом науковій 
спеціальності, вона належно апробована. Мета та завдання цього наукового 
дослідження повністю досягнуті.

Виходячи з викладеного вище, можна стверджувати, що дисертація 
«Запобігання злочинності у прикордонних регіонах Півдня України» 
відповідає вимогам, що пред’являються до кандидатських дисертацій згідно з 
п. 9, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор, Ірина 
Миколаївна Чекмарьова, заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право.

Офіційний опонент 
професор кафедри цивільного 
та кримінального права і процесу 
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили
доктор юридичних наук, доцент

Підпис Благої А. Б. засвідчую

вчений секретар Вченої ради 
Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили, 
кандидат політичних наук
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