
До спеціалізованої вченої ради К 41.884.04      

в  Одеському  державному  університеті 

внутрішніх справ МВС України за адресою: 

65000, м. Одеса, вул. Успенська, 1  

 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента – доктора юридичних наук,  

старшого наукового співробітника Батиргареєвої В.С.  

на дисертацію Бурдеги Ростислава Володимировича     

“Кримінологічна характеристика та запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України”,                           

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право  

та кримінологія; кримінально-виконавче право 

 

 

Непевно, інститут рецидиву злочинів є відомим усім сучасним правовим 

системам світу, адже у будь-якому суспільстві за всіх часів існували й існують  

особи, що вдаються до вчинення злочину кілька разів за своє життя, а так само 

лише гіпотетично є виключенням ті види злочинності, що не знають рецидиву. 

Висловлене стосується й українського соціуму, в умовах численних соціальних 

негараздів якого рецидивна злочинність виступає серйозною соціально-правовою 

та кримінологічною проблемою. Постановка цієї проблеми завжди зіштовхується з 

відомою тезою „non bis in idem”, вільний переклад якої на мову кримінологічної 

науки звучить приблизно так: „Минулий злочин і судимість за нього, як й інші 

ознаки особи, що характеризують її погляди і звички, не впливають на суспільну 

небезпечність знов вчинюваного злочину і не збільшують її”. Намагання знайти 

золоту середину між цією тезою та необхідністю вживати більш енергійних 

заходів щодо убезпечення суспільства від повторення з боку окремих несвідомих 

членів останнього нових злочинів у майбутньому суть незгасаючої дискусії 

прихильників різних поглядів щодо впливу рецидиву на оцінку як знов вчиненого 

діяння, так й особи злочинця-рецидивіста.        
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Доволі гострий інтерес до проблеми злочинного рецидивізму полягає і в 

тому, що оцінка його рівня нерідко зазнавала і зазнає різночитання, а іноді навіть 

стає предметом свідомих маніпуляцій. Так, серед науковців і практиків досить 

поширеною є думка, що у структурі злочинності питома вага рецидивних злочинів 

продовжує стабільно і неухильно зростати. Але висловлюючись у такий спосіб, 

досить часто апелюють нерозмірними цифрами, коли за рівень рецидивізму 

видається відсоток злочинів, учинених не вперше засудженими до позбавлення 

волі особами відносно загальної кількості засуджених саме до такого покарання; 

або рецидивну злочинність ототожнюють з повторною, яка включає в себе 

випадки вчинення як рецидивних злочинів, так і нових злочинів, які згідно із 

кримінальним законом не визнаються рецидивом; або розрахунки провадяться з 

огляду на латентну частину рецидивної злочинності, оцінка якої не 

підкріплюється ґрунтовними обчисленнями. До того ж засекреченість донедавна 

відомостей про рецидивну злочинність та організацію заходів запобігання їй, 

недоступність для більшості вчених необхідних матеріалів теж негативно 

вплинули на відповідні дослідження у цій площині.   

Проблема рецидивної злочинності й боротьба з нею не нова, вона постійно 

ставала предметом наукового осмислення. На сьогодні накопичено значний 

теоретичний матеріал. Разом із тим при всій аксіоматичності твердження про 

рецидивну злочинність як константу кримінальної дійсності за будь-яких часів і в 

будь-якій державі, її природа відрізняється своєрідністю, оскільки це навіть не 

окремий вид злочинів у структурі загальної злочинності, а системне утворення цієї 

дійсності, міцні позиції якого свідчать, з одного боку, про підвищену суспільну 

небезпечність рецидивної злочинності, а з другого – про необхідність постійного 

спостереження за її розвитком та запровадження енергійних заходів для захисту 

соціуму від продукування все нової і нової злочинної агресії в широкому 

розумінні слова.  
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Роздуми над цими та багатьма іншими аспектами рецидивної злочинності 

стають ще більш цікавими, якщо їх екстраполювати на матерію вивчення 

рецидивної злочинності у конкретному регіоні тієї чи іншої країни.    

Актуальність теми дослідження вбачається в тому, що Бурдега Р.В.  

комплексно підійшов до проблеми кримінологічного аналізу рецидивної 

злочинності в Причорноморському регіоні, справедливо вказуючи, що вона 

виявляється не лише негативним показником загального стану злочинності в 

певному регіоні країни, а й фактично є індикатором низької ефективності 

діяльності правоохоронної системи у цілому. До такого висновку дозволило, 

зокрема, дійти співставлення частки рецидивних злочинів, зареєстрованих у 

2017 р. у структурі загальнонаціональної злочинності, яка дорівнюється 18-20%, із 

питомою вагою аналогічних злочинів у структурі злочинності в областях 

Причорномор’я (в Одеській області – 21%, Миколаївській області – 34,5%,  

Херсонській області – 49,5%). А з урахуванням превалювання на теперішній час у 

структурі рецидивної злочинності тяжких та особливо тяжких злочинів (проти 

злочинів середньої тяжкості як за минулих часів) можна говорити про новий віток 

так званого розгулу криміналітету, яким позначалися й позначаються всі 

переломні етапи історії нашої держави. І та ситуація, що склалася у 

Причорноморському регіоні, свідчить, що найбільш гостро відповідні процеси, 

якими помічаються періоди будь-яких суспільно-політичних трансформацій, 

відбуваються саме в аналізованому регіоні. Викликає занепокоєння й той факт, що 

Одеська, Миколаївська та Херсонська області в економічному комплексі країни 

відіграють дуже важливу роль сільськогосподарського, рекреаційного та 

транспортно-логістичного характеру. А з огляду на укріплення позицій 

організованої злочинності, ядро якої якраз й складають рецидивісти, та  

злочинного інтересу останніх до зазначених сфер, у подальшому не виключено 

системні збої у роботі налагодженого господарського механізму нашої країни в 

цілому. До того ж опрацювання проблеми злочинного рецидивізму відбувається 
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фактично в нових реаліях життя нашої країни, які ставлять на порядку денному 

завдання врахування у складному детермінаційному комплексі аналізованого виду 

злочинності тих чинники суспільно-політичного та економічного життя, що 

зв’язалися в українському суспільстві після подій Революції гідності.      

Висловлене, на наш погляд, свідчить про наявність складної науково-

практичної проблеми, що зумовлює необхідність нового звернення до проблеми 

рецидивної злочинності як такої та до кримінологічного і соціально-правового 

аналізу цього явища, його ґенези та шляхів, якщо не подолання, то принаймні 

обмеження, на прикладі окремого регіону України. Таким чином, тема наукового 

дослідження Бурдеги Ростислава Володимировича є, безумовно, актуальною, а  

проведення цього дослідження своєчасним.     

Докладне вивчення тексту як дисертації, так й автореферату здобувача. 

дозволяє констатувати, що об’єкт і предмет роботи  (стор. 3 автореферату та стор. 

23 дисертації) відповідають заявленій темі та свідчать про правильність обраних 

автором методологічних підходів до розкриття проблем, що відбиваються у назві 

та плані представленої для аналізу дисертації. Структура плану роботи та 

послідовність його викладення також відповідають темі дослідження й у повній 

мірі розкривають її зміст. Дисертантом правильно визначені основні завдання 

дослідження, що логічно випливають із задекларованої мети, та застосований 

методологічний інструментарій для досягнення очікуваних результатів. 

Зазначений інструментарій представляє собою комплекс загальнонаукових і 

спеціально-наукових методів пізнання, що, власне, й забезпечило об’єктивність і 

послідовність аналізу предмета дослідження і надало можливість опрацювати 

проблему у різних ракурсах, заглибившись у її внутрішній зміст, а не відбити 

лише зовнішні прояви розглядуваного явища (стор. 3-5 автореферату та стор. 23-

25 дисертації).  

Зі змісту роботи можна констатувати наявність безпосереднього зв’язку 

розглядуваної проблематики із науковими програмами, планами і темами. Так, 



 5 

представлена 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) та 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), відповідаючи п. 5.2. «Кримінологічна 

характеристика злочинності в Україні, регіональні (територіальні) її особливості» 

додатку 5 до 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 (стор. 2-3 автореферату; 

стор. 21-22 дисертації).  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації, зумовлена такими чинниками: 

1) аналізом історичних, політико-правових та доктринальних передумов 

становлення й розвитку вчення про регіональні особливості рецидивної 

злочинності в кримінології;   

2) формулюванням положень, які становлять своєрідне ядро теоретичного 

знання про соціально-правову та кримінологічну природу рецидивної злочинності 

у Причорноморському регіоні України та виявляються засадничими положеннями 

практики запобігання цим злочинам;  

3) застосуванням дослідницьких методів сучасної теорії пізнання, у тому 

числі як загальнонаукових методів (діалектичний, формально-логічний, системно-

структурний, аналіз, синтез, класифікація, моделювання та ін.), так й методів, 

притаманних дослідженням у правових науках (порівняльно-правовий, 

формально-юридичний, історико-правовий та ін.), а також методів, властивих 
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конкретно-соціологічним дослідженням (статистичні методи, вивчення правових 

документів, статистичних відомостей, опитування та ін.); 

4) використанням під час дослідження чисельних законодавчих актів нашої 

держави за різних часів її історії, а також міжнародно-правових актів з означеної 

тематики, статистичних відомостей Генеральної прокуратури України, МВС 

України, Державної судової адміністрації України; офіційних статистичних 

відомостей щодо основних показників, які характеризують економічні, соціальні, 

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

5) результатами узагальнення 240 кримінальних проваджень, розглянутих 

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

6) анкетуванням 150 засуджених осіб, які перебували в установах виконання 

покарань в Причорноморському регіоні України, та інтерв’юванням 52 

працівників виправної колонії; 

7) вивченням достатньої кількості наукових робіт із кримінального права, 

кримінології, кримінального процесу, загальної теорії права, історії політико-

правових вчень, філософії, соціології, психології тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що представлена 

дисертаційна робота є одним із перших на теренах України комплексних 

монографічних досліджень, в якому з урахуванням сучасного стану юридичної 

доктрини та унормування інституту рецидиву злочинів у вітчизняному 

законодавстві надано загальну кримінологічну характеристику явища злочинного 

рецидивізму та особи злочинця-рецидивіста, наведено систему детермінант та 

запропоновано заходи запобігання рецидивній злочинності в Причорноморському 

регіоні України. Доречно відмітити, що останнім часом у будь-яких регіонах 

України рецидивна злочинність виявляється одним із найнебезпечніших видів 

злочинності, що загрожує навіть національній безпеці країни у цілому, адже вона  

демонструє яскраву тенденцію до своєрідного обтяження власної структури за 

рахунок переважання в цій тяжких та особливо тяжких злочинів, таких як 
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кваліфіковані види крадіжок і грабежів, розбої, вимагання, умисні вбивства, тяжкі 

тілесні ушкодження, зґвалтування, хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, 

збут наркотичних засобів тощо. Крім того, визначальними рисами цього сегменту 

злочинності стають підвищення професіоналізму й організованості рецидивних 

угруповань, витонченість в учиненні і приховуванні слідів злочинів, безкарність та 

ін. (стор. 20, 49-50 дисертації). Високий рівень тяжких та особливо тяжких 

злочинів, безумовно, свідчить як про підвищену суспільну небезпечність цього 

виду злочинності, так і про незначну ефективність карального впливу на особу за 

вчинення попередніх злочинів в аналізованому регіоні.  

Автором дисертації проводиться ідея про те, що рецидивну злочинність у 

Причорноморському регіоні зумовлює сукупність загальнодержавних та місцевих 

факторів, які значною мірою визначаються історичними, географічними, 

соціально-економічними, демографічними, психологічними, культурно-

виховними та інформаційними чинниками (наприклад, див. стор. 136-137 

дисертації). Тому цілком справедливим слід визнати висновок автора про те, що 

зниження кількісно-якісних показників рецидивної злочинності можна 

забезпечити шляхом ефективного контролю за регіональним кримінологічним 

середовищем. При цьому автором визначається й низка складників запобіжної 

стратегії у розглядуваних областях України, зокрема, призначення адекватного 

покарання рецидивістам та створення належних умов його відбування, інститут 

адміністративного нагляду за цими особами, реалізація компенсаційної функції у 

вигляді відшкодування збитків державі, суспільству та окремим громадянам, які 

потерпіли від злочинних дій, та ін.  

Таким чином, прирощення нового наукового знання з огляду на ці та багато 

інших аспектів свідчить про неабияку наукову новизну отриманих результатів та 

оригінальність творчого пошуку.   

У ракурсі такої наукової розвідки Бурдегою Р.В. правильно окреслено низку 

завдань, які необхідно було розв’язати під час проведення дослідження, а саме: 
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1) з’ясування стану наукової розробки проблематики рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України; 2) опрацювання термінологічного апарату 

кримінологічного дослідження, як-от: «рецидивна злочинність», «регіон», 

«Причорноморський регіон України» та ін.; 3) створення кількісно-якісної моделі  

рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України; 4) визначення 

основних кримінологічних ознак особи злочинця-рецидивіста розглядуваного  

регіону України; 4) розкриття особливостей детермінації рецидивної злочинності 

у цьому регіоні; 5) вивчення зарубіжного та міжнародного досвіду запобігання 

рецидивній злочинності з тим, щоб визначитися зі шляхами його використання у 

Причорноморському регіоні України; 6) окреслення основних загальносоціальних 

та спеціально-кримінологічних заходів запобігання рецидивній злочинності у  

конкретному регіоні; 7) розробка головних напрямів удосконалення системи 

запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України. 

На окреме схвалення заслуговує періодизація формування знання про 

регіональні особливості рецидивної злочинності в окремий напрям 

кримінологічної науки та структуризація методики проведення подібного роду 

досліджень. Корисним для практики боротьби із розглядуваним видом 

злочинності в регіональному аспекті є представлений у роботі класифікаційний 

поділ усієї сукупності детермінант рецидивної злочинності на загальнодержавні та 

місцеві фактори. 

Цілком доречним у дисертаційній роботі уявляється аналіз міжнародного 

досвіду боротьби з рецидивною злочинністю, що дозволяє виокремити ті складові 

подібного досвіду, упровадження яких у національну площину має призвести в 

Україні до позитивних зрушень у стані відповідної злочинності. Серед таких 

пріоритетів, зокрема, визнається: розвиток відповідної системи залучення 

громадян до профілактичної роботи; функціонування інституту добровільних 

помічників поліції; робота спеціальних асоціацій із допомоги колишнім 
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засудженим у працевлаштуванні та профілактиці злочинів; функціонування 

спеціальних рад із запобігання злочинам (у тому числі й рецидивним) та ін.  

Отже, саме із наведених та багатьох інших причин дисертаційне дослідження 

Бурдеги Р.В., без всякого сумніву, повторимося, вирізняється новизною й 

оригінальністю та свідчить про досягнення аспірантом достатнього фахового рівня 

для проведення самостійних наукових досліджень. 

Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності в цілому. 

Структура дисертації є цілком логічною. Спочатку дисертант (у першому розділі 

«Рецидивна злочинність у Причорноморському регіоні як об’єкт кримінологічного 

пізнання») зосереджує увагу на методологічних (у широкому смислі слова) 

моментах організації й проведення ґрунтовного вивчення численних аспектів 

предмета дослідження, яким виступає кримінологічна характеристика та 

запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України. Цим 

вивченням охоплюється, зокрема, з’ясування стану наукової розробки явища 

рецидивної злочинності та запобігання їй у зазначеному регіоні України з 

наведенням відповідної періодизації формування знання в окремий напрям. 

Водночас у цьому ж, методологічному за своєю природою, розділі дисертантом 

приділено увагу організаційним аспектам проведення складного дослідження, 

здатного розкрити сутність та властивості явища рецидивної злочинності, 

визначити зміст понятійного апарату, яким оперую дослідник під час прирощення 

нового знання щодо аналізованого феномена. Після цього (розділ 2 

«Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності у Причорноморському 

регіоні України») у роботі здійснюється аналізу кількісно-якісних параметрів 

рецидивної злочинності у зазначеному регіоні нашої країни, розкриваються 

провідні тенденції існування та відтворення цього виду злочинності, а так само 

розглядається система рис і властивостей злочинців-рецидивістів, що дозволяє 

розробити узагальнений кримінологічний портрет цього злочинця, що вчиняє 

рецидивні злочини у Причорноморському регіоні України. Завершується цей 
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розділ роботи експонуванням комплексу детермінант рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України, що представлений, з одного боку, 

загальнодержавними, а з другого – місцевими факторами. У третьому розділі 

(«Заходи запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні 

України») розглядається зарубіжний та міжнародний досвід запобігання 

рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України та можливості 

його використання у національній практиці. Разом із тим наводиться перелік та 

розкривається зміст загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів 

запобігання цьому виду злочинності та аналізуються напрями вдосконалення цих 

заходів. 

Таким чином, аналіз змісту самої дисертації, а також наукових праць 

дисертанта, опублікованих за темою дисертаційного дослідження, використаних 

літературних джерел, методології та методики творчого осмислення отриманої 

інформації, ступеня обґрунтованості результатів дослідження свідчать про те, що 

кандидатська дисертація Бурдеги Р.В. є завершеною монографічною науково-

дослідною роботою, яка виконана автором особисто. Робота відрізняється 

достатнім рівнем викладення матеріалу, чіткістю і логічністю формулювань, 

доступністю для сприйняття. 

Значення дисертаційної роботи для науки і практики та можливі шляхи 

використання результатів дослідження. Дисертаційна робота Бурдеги Р.В. дає 

поштовх для майбутніх теоретичних досліджень проблеми кримінологічного 

осмислення явища злочинного рецидивізму в Україні в цілому та у 

Причорноморському регіоні, зокрема. Висновки та рекомендації, що містяться у 

роботі, можуть бути враховані під час подальшого удосконалення практики 

запобігання чисельним рецидивним злочинам не лише у розглядуваному регіоні 

України, а й у суміжних із ним областях. Для остаточної перевірки правильності 

отриманих теоретичних висновків із зазначеної тематики на практиці можуть бути 
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проведені нові кримінологічні дослідження на предмет виявлення ефективності дії 

запропонованих положень у правозастосовній діяльності.  

Про повноту викладення наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, свідчить та обставина, що результати 

дисертаційного дослідження відбиті у п’яти статтях, опублікованих у наукових 

виданнях України, що визнані фаховими з юридичних наук, одній статті, 

опублікованій у науковому виданні іноземної держави, та у шести тезах доповідей 

на науково-теоретичних і науково-практичних конференціях. 

Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам.  

Загалом позитивно оцінюючи виконану дисертантом роботу, разом із тим  

вважаємо за необхідне звернути увагу на той факт, що певні теоретичні позиції, 

висновки і твердження, викладені у дисертації, на наш погляд, не є безспірними, а 

тому потребують додаткової аргументації. Як здається, все це може слугувати 

підґрунтям для наукової дискусії під час захисту поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук дисертації. 

Слідуючи логіці процесу прирощення нового наукового знання, всі 

зауваження, висловлені щодо роботи, доцільно поділити на такі групи: 1) 

зауваження, що стосуються методологічних засад організацій та проведення 

дослідження, та 2) зауваження щодо змістовного наповнення тих чи інших 

обов’язкових складових кримінологічного дослідження.  

Перейдемо до викладення сутності конкретних зауважень у межах 

окреслених вище блоків (груп). 

1. У представленій роботі експозиції сучасного розуміння злочинного 

рецидивізму передує історико-правовий аналіз виникнення, розвитку та 

закріплення у кримінальному законодавстві цього інституту. І така логіка 

дослідження є цілком обґрунтованою, оскільки поняття рецидиву злочинів та його 

законодавче визначення за різних часів не було одноманітним. Однак 

хронологічно відслідковуючи ґенезу закріплення рецидиву злочинів у 
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законодавстві ХV–ХХ століть та при цьому не обмежуючись дією відповідного 

інституту лише на території Причорноморського регіону, дослідник надав 

перевагу аналізу окремих джерел кримінального права лише Московського 

царства та Російської імперії. Утім, упродовж зазначеного періоду українські 

землі, що згодом склали територію сучасної України, як відомо, були роз’єднані. 

Більша частина – Східна, або Наддніпрянська Україна – дійсно перебувала у 

складі Російської імперії, а ось західноукраїнські землі (Східна Галичина, Північна 

Буковина та Закарпаття) тривалий час перебували під владою Австрійської, а 

пізніше Австро-Угорської монархії. У зв’язку із цим великий вплив на регуляцію 

кримінальних відносин на цих західноукраїнських землях справив перший 

австрійський кримінальний кодекс 1768 р., так зване Кримінальне уложення 

(Терезіана), видане з ініціативи імператриці Марії-Терізії, а також кримінальні 

кодекси 1787 р. і 1803 р. (до речі, Кримінальний кодекс 1803 р. був чинним у 

Східній Галичині до введення у 1932 р. польського Кримінального кодексу). 

Уявляється, що інститут рецидиву злочинів цікаво було б розглянути принаймні 

крізь призму закріпленого у Терезіані інквізиційного процесу розгляду справ та 

жорстокої системи покарань – спалення, колесування, четвертування, 

відрубування голови тощо.  

І хоча, повторимося, юрисдикційно землі Причорномор’я не підпадали під 

дію зазначених правових пам’яток, проте, щоб дотриматися історичної 

справедливості та наукової «чистоти експерименту» все ж таки, на наш погляд, 

потрібно було б звернути увагу на кримінальне законодавство інших країн, що 

діяло на території майбутньої України як незалежної цілісної країни. До того 

вкрай рідко у кримінологічних та кримінально-правових дослідженнях науковці 

звертаються до перелічених вище нормативних актів.       

Що стосується Причорномор’я, то не треба забувати й про правові акти 

Боспорського царства, Візантійської імперії, Хазарського каганату, Золотої Орди, 

Кримського ханства, Османської імперії та ін., в орбіту інтересів яких входили ті 
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землі, які за наших днів позначаються як Одеська, Миколаївська та Херсонська 

області.  

Далі. Із відомими подіями Жовтневого перевороту 1917 г. історія 

законодавчого регулювання інституту рецидиву злочинів не закінчилася. Адже 

останньому увага приділялася й у кримінальних кодексах, що діяли на території 

Радянської України, у 1922, 1927 та 1960  рр. А це окрема цікава сторінка нашої 

вітчизняної історії.          

Таким чином, в роботі доцільно було б проаналізувати інститут рецидиву 

злочинів й за іншими, окрім Російської імперії, правовими документами, які 

регламентували питання кримінальної відповідальності за вчинення подібних  

злочинів на етнічних українських територіях за різних історичних періодів нашої 

країни.  

2. Як відомо, обсяг категорії „рецидив злочинів” за тих чи інших часів не був 

постійним, оскільки цей обсяг визначався багатьма обставинами, як-от: розуміння  

повторної злочинності та проведення вододілу між цим видом злочинності та, 

власне, рецидивною; розстановка у суспільстві класових сил і гострота класових 

протиріч; зміст і спрямованість державної кримінальної політики; концептуальні 

підстави побудови правових інститутів у кримінальному законодавстві; пануючі в 

кримінально-правовій теорії уявлення про сутність злочину, цілі й функції 

покарання; можливості повернення злочинця-рецидивіста до законослухняного 

життя тощо. Отже, у цьому аспекті особливе місце в розвитку вчення про 

рецидивну злочинність належить тій категоріальній матриці, що закладається у 

підґрунтя визнання цього виду злочинності.  

Визначаючи обсяги поняття рецидивної злочинності, дисертант апелює до 

підходу, який закріплений на практиці та згідно з яким у статистиці відбивається 

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

кримінологічний рецидив. На наш погляд, подібний підхід є дискусійним, адже 

головним в окресленні обсягів кримінологічного вивчення рецидивної злочинності 
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є легальна дефініція „рецидив злочинів”, що міститься в ст. 34 КК України. Це 

дозволяє не лише чітко визначитися з об’єктом дослідження, а й, отримавши 

більш реалістичну картину про кримінальну дійсність, намітити, з чим треба 

боротися в першу чергу. У противному разі розширення поняття „рецидивна 

злочинність” за рахунок включення до нього повторних злочинів, які за законом 

не є рецидивними, створює практично необмежене коло теоретичних і прикладних 

проблем, пов’язаних із занадто широким підходом до явища злочинного 

рецидивізму.  

Справа в тому, що через об’єднання в одній групі злочинних діянь, учинених 

всіма особами, до яких раніше вже застосовувалося покарання (незалежно від 

наявності в них на момент учинення ними нового злочинного діяння (діянь) 

судимості за попередній злочин (злочини)), відбувається перекручення загальної 

структури злочинності, штучно підвищується рівень нібито рецидивної 

злочинності. Однак так зване ядро дійсної рецидивної злочинності в тому 

значенні, яке відповідає сьогоднішній законодавчій формулі, розчинюється у 

множинності інших випадків учинення повторних протиправних діянь, що, у свою 

чергу, призводить до прямої невідповідності даних кримінально-правової 

статистики існуючим реаліям. Як справедливо зазначав із цього приводу 

І. М. Даньшин, за широким поняттям „рецидивісти, які вчинили злочин”, чітко не 

простежується якісна характеристика й закономірності структури рецидиву. Адже 

між рецидивістами і повторними злочинцями є істотні розбіжності, які полягають 

у тому, що другі – не така монолітна група, як перші, в плані їх соціально-

демографічних, кримінально-правових і морально-психологічних рис та ознак. 

Такі злочинці, як правило, за своє життя мають лише дві судимості. При цьому 

нерідко обидва злочини у них кваліфікуються як необережні або лише одне зі 

злочинних діянь є умисним. Якщо ж має місце вчинення нового умисного злочину 

після попереднього (теж умисного), то це відбувається за відсутності судимості, 

яка до моменту вчинення нового правопорушення погашена або знята, тобто між 
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злочинами спливає достатньо тривалий час. Ціннісно-нормативна сфера 

повторних і рецидивних злочинців значно відрізняється хоча б тому, що перші 

намагаються свідомо уникати попадання під вплив дії злодійських „законів” і 

„принципів”. З огляду на вікові, освітні, сімейні та інші параметри повторні 

злочинці значно різняться між собою й одночасно мають відмінності й від 

основної маси рецидивістів. Тому попутно відмітити, що доречно серед основних 

заходів запобігання рецидивній злочинності передбачити удосконалення форм 

статистичної звітності щодо обліку рецидивної й повторної злочинності, який  

ведеться в органах прокуратури.  

Отже, на наш погляд, під рецидивною злочинністю слід розуміти масив 

умисних злочинів, учинених на певній території за певний проміжок часу 

особами, які на момент вчинення цих злочинів мали не зняту або непогашену 

судимість за вчинення так само умисного чи умисних злочинів, природа яких має 

цілком соціально зумовлений характер. 

3. Солідаризуючись з А. Б. Благою, аспірант цілком справедливо зазначає, що 

основними елементами структури особи злочинця найчастіше обирають 

соціально-демографічні, кримінально-правові, соціально-рольові та морально-

психологічні характеристики (стор. 98 дисертації). У зв’язку із цим, на думку 

дисертанта, «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 з місць позбавлення 

волі» (стор. 111 дисертації). 

На наш погляд, у дисертаційній роботі в повній мірі не досліджений 

морально-психологічний образ злочинця-рецидивіста, хоча морально-психологічні 

риси і властивості характеризують змістовну сторону особи, яка знову порушила 

кримінальний закон, допомагають проникнути у достатньо закриту для 

зовнішнього світу систему (адже одним із принципів виживання подібних осіб є 
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відомий принцип «нікому не довіряти»). До того ж цією групою ознак у структурі 

особи охоплюється широке коло найрізноманітніших проявів внутрішнього „я” – 

потрібно-мотиваційні й інтелектуальні властивості, рівень світогляду, ціннісні 

орієнтації і соціально значущі риси характеру, емоційно-вольові якості та ін. 

Вивчення психологічних якостей обвинуваченого дає можливість глибше, 

всебічніше й об’єктивніше вирішити питання, зокрема, під час обрання 

запобіжного заходу, призначення виду та розміру покарання, визначення 

адаптаційних перспектив такої особи щодо законослухняного життя після 

відбування нею покарання та ін.  

У дисертаційній роботі аспірант, на жаль, обмежився лише з’ясуванням 

життєвих перспектив засуджених, їх ставленням до призначеного судом 

покарання та тих чинників, що з високою ймовірністю впливатиме у майбутньому 

на рішення засуджених знову повернутися до вчинення нових злочинів. Водночас, 

вважаємо, що проведене анкетування засуджених давало досліднику можливість 

як представити більш широку палітру морально-психологічних властивостей 

злочинців-рецидивістів, так і визначити їх становище в ієрархії злочинного світу, 

ставлення до кримінальної субкультури, багатьох соціальних цінностей 

законослухняного світу тощо.  

4. Із попереднього зауваження логічно випливає й наступне запитання: «Чи 

треба у вітчизняному кримінальному законодавстві повернутися до категорії 

«особливо небезпечний рецидивіст», що існувала аж до прийняття Кримінального 

кодексу України 2001 року? Якщо дисертант вважає все ж таки за доцільне 

повернутися до подібної (аутентичної чи оновленої) категорії, що раніше вже 

існувала у кримінальному праві, то чи не стане такий крок своєрідною 

реанімацією положень теорії небезпечного стану особи? 

5. В авторефераті та дисертації аспірант цілком справедливо підкреслює, що 

«особливості спеціально-кримінологічних заходів у розглядуваних областях 

<України> полягають у безперервному захисті суспільства від рецидивних 
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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» (стор. 12 

автореферату, стор. 163, 191 дисертації). 

Однак у роботі майже не розкривається сутність заходів соціальної адаптації 

та ресоціалізації. Більше того, серед елементів кримінологічної системи, які мають 

удосконалюватися, останні взагалі не наводяться. Разом із тим, як відомо, велика 

надія в нашій країні покладається на новий курс соціальної політики запобігання 

рецидивізму, центр ваги якої зміщено саме на соціальну адаптацію осіб, які 

відбули покарання. У цьому напряму вже зроблені конкретні кроки, що дає 

підстави стверджувати: на сьогодні за тією кількістю соціальних заходів допомоги 

колишнім засудженим, які задекларовані в офіційних українських документах, 

навряд чи будь-яка європейська країна може випередити Україну, не говорячи вже 

про країни СНД. До речі, в Україні дії Закон «Про соціальну адаптацію осіб, які 

відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк» № 3160-VI від 17 березня 2011 р. Через кілька років результати цієї 

соціальної політики щодо повернення колишніх засуджених до законослухняного 

суспільства, напевно, мають стануть помітними. Рівень рецидивної злочинності 

якраз і буде мірилом ефективності соціальної політики, оскільки будь-які 

досягнення в цій сфері позначатимуться насамперед на кількості рецидивних 

злочинів. Отже, про ці кроки хотілося б почути і на прикладі Причорноморського 

регіону.  

6. Один із підрозділів дисертації присвячується використанню можливостей 

позитивного зарубіжного досвіду у практиці запобігання злочинному рецидивізму 
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у Причорноморському регіоні України. При цьому автор спирається на 

відповідний досвід таких країн, як Сполучені Штати Америки, Китай, Японія, 

Федеративна Республіка Німеччини, Франція, Австрія, Польща, Велика Британія, 

Молдова та Республіка Білорусь. Однак, ураховуючи географічне становище 

регіону та його специфіку, що зумовлюється, у тому числі, й близькістю до 

Чорного моря, на наш погляд, доцільно було б, у першу чергу, розглянути 

практику запобігання рецидивній злочинності країн саме Причорномор’я, до яких 

принаймні належать Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузії та ін.       

У цілому висловлені зауваження мають дискусійний характер, при цьому не 

знижуючи загальної позитивної оцінки проведеного дослідження. Робота 

виконана на вельми актуальну тему, вирізняється новизною, містить приріст 

наукового знання про теоретичні засади запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні України, без втілення яких у практичну площину 

неможливо досягнути відчутних успіхів у запобіжній діяльності відповідного 

напряму.  Дослідження є корисним для подальшого розв’язання непростих питань 

протидії рецидивній злочинності як у цілому в Україні, так й у 

Причорноморському регіоні, зокрема, та удосконалення багатьох положень 

кримінального закону, якими регулюється відповідальність осіб, що раніше вже 

вчиняли злочини. 

Із наведеного можна зробити однозначний висновок, що дисертаційне 

дослідження Бурдеги Ростислава Володимировича “Кримінологічна 

характеристика та запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському 

регіоні України” є завершеною кваліфікаційною науковою працею, виконаною на 

належному рівні, що містить науково обґрунтовані та емпірично підтверджені 

теоретичні результати стосовно явища злочинного рецидивізму та особу 

злочинця-рецидивіста, положення про детермінацію та основні напрями 

запобігання цьому виду злочинності у Причорноморському регіоні України, 

характеризується логічністю й єдністю змісту, а також безперечно свідчить про  
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особистий внесок здобувана у кримінологічну науку. Отже, представлена 

дисертація є такою, що повністю відповідає паспорту спеціальності 12.00.08 -  

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та вимогам 

пунктів 9, 11 і 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор -  

Бурдега Ростислав Володимирович заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право.
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