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Денисової Т. А. на дисертацію Бурдеги Ростислава Володимировича 

«Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні України», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право 

 

Вивчення поданих Р. В. Бурдегою матеріалів дисертації та 

автореферату, а також ознайомлення з його публікаціями, дає підстави 

стверджувати, що автором було проведено достатній правовий аналіз теми, 

актуальної в теоретичному та практичному плані, сформульовано висновки і 

пропозиції, що виносяться на захист. 

Оцінюючи дисертацію в цілому, можна констатувати, що дисертація 

Р. В. Бурдеги написана на високому науковому рівні, її структура логічно 

побудована, ключові проблеми чітко сформульовані, наукові положення 

характеризуються високим ступенем обґрунтованості та достовірності, а 

висновки та рекомендації мають значення не лише для кримінологічної 

науки, а й можуть стати основою пошуку в інших галузевих юридичних 

науках. Цей загальний висновок підтверджується за основними критеріями, 

по яких оцінюються такі наукові праці. 

Актуальність теми дослідження. Забезпечення високого рівня 

правопорядку в країні і її регіонах є невід’ємною складовою соціально-

економічної та політичної стабільності держави. У цьому сенсі, рецидивна 

злочинність у країні та її регіонах є одним із найнебезпечніших видів 

злочинності. Вона підриває фундаментальні основи правопорядку, формує 

стійкі установки на антисуспільну діяльність та злочинний спосіб життя у 

окремих прошарків населення. Сучасні масштаби поширення рецидивної 

злочинності на території України набувають загрозливих форм, що викликає 

обґрунтоване занепокоєння у суспільстві та державі. Стурбованість 

викликає стан рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні, де 

рецидивістами вчиняється кожний десятий злочин від усіх повторних 

злочинів, учинених в Україні. Внаслідок особливостей природно-



рекреаційних властивостей і специфіки 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. Як слушно зазначає дисертант, лише у 2017 р. кількість 

рецидивних злочинів зросла на Херсонщині на 16%, у Миколаївській 

області – на 37%, на Одещині – на 41%. Якщо в середньому в Україні частка 

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

щорічно складає близько 21%, Миколаївській області – 34,5%, а у 

Херсонській області аналогічні показники зафіксовано на рівні 49,5%. 

Рецидивна злочинність у Причорноморському регіоні характеризується 

особливостями змін динаміки, структури, інтенсивності, територіального 

розподілу та детермінації, а отже і потребує відповідних диференційованих 

підходів до запобігання. 

В силу актуальності теми рецидивної злочинності, останнім часом в 

Україні проведено низку ґрунтовних досліджень, присвячених цій проблемі. 

Але на жаль, проблема дослідження рецидивної злочинності в регіонах (в 

тому числі і у Причорноморському), її територіальних відмінностей, 

детермінації та запобігання з урахуванням місцевих особливостей, довгі 

роки залишалася поза увагою вітчизняних учених, оскільки є однією з 

найскладніших у сучасній кримінології. Вона становить перед дослідником 

цілий комплекс важливих завдань, вирішення яких потребує глибокого і 

всебічного статистичного та кримінологічного аналізу, кропіткого вивчення, 

осмислення й оцінки різноманітних регіональних соціальних явищ і 

процесів. Унаслідок цього сучасний підхід щодо запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні України вимагає комплексної 

розробки кримінологічних засад запобіжної діяльності різними суб’єктами. 

Системний підхід в організації роботи щодо запобігання рецидивній 

злочинності на регіональному рівні вимагає диференційованого підходу у 

діяльності всіх державних та місцевих суб’єктів правоохоронної діяльності, 

має сприяти забезпеченню більш ефективної охорони та безпеки громадян і 

суспільства в усіх сферах життєдіяльності.  

Вищенаведене дає підстави зробити висновок про наявність істотної 

науково-практичної проблеми, що потребує відповідного оформлення у 

вигляді окремого напряму наукових досліджень. Зазначене свідчить про 

безумовну актуальність обраної теми і своєчасність проведеного 

Р. В. Бурдегою наукового дослідження. 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Результати дослідження 

видаються достатньо обґрунтованими. В роботі комплексно досліджується 

широкий спектр проблем. Надано загальну кримінологічну характеристику, 

систему детермінант та запропоновано заходи запобігання рецидивній 

злочинності в Причорноморському регіоні України. 

Здобувачем науково обґрунтовано і визначено об’єкт, предмет, мету та 

завдання дослідження, його методологію, які, в свою чергу, повною мірою 

відображені у структурі рецензованої роботи.  

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.  

Метою дослідження є вивчення кримінологічної характеристики 

рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України, дослідження її 

кількісно-якісних показників та детермінації, визначення основних заходів 

запобігання(с. 22 дис., с. 3 автореф.). 

Для досягнення поставленої мети автором правильно визначено наукові 

задачі, зокрема, дослідити стан наукової розробки явища рецидивної 

злочинності у Причорноморському регіоні України; 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. (с. 22-23 

дис., с. 3 автореф.). 

Як вбачається, з поставленими завданнями автор впорався повністю і 

виявив під час дослідження розглядуваної проблеми належні знання 

предмету і навички до самостійного наукового аналізу проблеми. 



Дисертант застосував прийнятну методологічну базу наукового пошуку 

(дис. С. 23-25; автореф. С. 3-5). Методи дослідження обрано з урахуванням 

поставленої мети й задач, об’єкта та предмета вивчення. У праці 

застосовуються сучасні методи наукового пізнання, зокрема, положення 

матеріалістичної діалектики та логіки в єдності їх розвитку та взаємодії, 

діалектичний, системно-структурний метод, формально-логічний (логіко-

правовий), історичний, порівняльно-правовий, системно-функціональний, 

статистичний, моделювання. Використання таких методів забезпечує 

достатній рівень обґрунтованості положень і висновків дисертації (с. 23-25 

дис., с. 3-5 автореф.). Отже, сформульовані у дисертації наукові положення, 

висновки та  рекомендації, мають достатній рівень обґрунтованості, що 

забезпечує їх достовірність. 

Теоретичну основу складають положення наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних фахівців із кримінології, кримінального права, регіонознавства, 

регіональної економіки, філософії, культурології, загальної і правової 

статистики, соціології, психології, педагогіки, психіатрії та інших 

дисциплін, що мають безпосереднє відношення до теми дисертаційного 

дослідження.  

Нормативну базу дослідження становлять Конституція України, 

Кримінальний, Кримінальний процесуальний та Кримінально-виконавчий 

кодекси України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, 

галузеве законодавство, підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють 

запобігання рецидивній злочинності в Причорноморському регіоні України. 

Автор опрацював достатню кількість наукових праць як 

загальнотеоретичного спрямування, так і тих, що безпосередньо присвячені 

темі дисертації, а також відповідне вітчизняне та зарубіжне законодавство, 

підзаконні нормативно-правові акти. Загальна кількість джерел становить 

232 найменування. 

Ознайомлення з емпіричною базою дисертації засвідчує її 

репрезентативність (с. 22-26 дис., с. 3-5 автореф.). Її становлять дані 

кримінально-правової статистики МВС України та Генеральної прокуратури 

України про стан та структуру злочинності в Україні за 2013–2017 рр.; 

відомості судової статистики щодо розгляду судами України кримінальних 

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

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

статистичні відомості щодо основних показників, які характеризують 

економічні, соціальні, демографічні процеси, що відбувалися в Україні у 

2013–2017 рр.; результати вивчення 240 кримінальних проваджень, 

розглянутих судами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей у 



2014–2016 рр.; повідомлення на інформаційних Інтернет-порталах за 2014-

2017 роки; анкетування 150 засуджених осіб, які перебували в установах 

виконання покарань в Причорноморському регіоні України, та 

інтерв’ювання 52 працівників виправної колонії. 

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

вказує автор, обраний напрям дослідження виконаний відповідно до 

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 досліджень в 

Україні Національної академії правових наук України (№ 808, 2015 р.). У ході 

дослідження тему уточнено Вченою радою Одеського державного 

університету внутрішніх справ (протокол № 12 від 27 червня 2018 р.). 

Структура дисертаційної праці є логічною, доцільною і системною, 

що свідчить про науково-аргументований підхід до вирішення поставлених 

завдань і забезпечує досягнення мети дослідження. 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.  

Викладені у вступі та розділах основної частини роботи положення, 

які стосуються постановки проблеми в цілому, окремих її аспектів, 

переконують в тому, що відповідні питання є теоретично і практично 

важливими, до кінця не розробленими в науці і перспективними для 

дослідження. 



Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації. Як зазначено здобувачем, дисертація є 

першим комплексним монографічним дослідженням, у якому надано загальну 

кримінологічну характеристику, систему детермінант та запропоновано заходи 

запобігання рецидивній злочинності в Причорноморському регіоні України (с. 

26 дис., с. 5 автореф.).  

На основі проведеного дослідження автором вперше: розроблено 

концептуально-методологічну модель дослідження рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України; визначено кримінологічні ознаки 

рецидивної злочинності у Причорноморському регіоні України; надано 

узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця, що вчиняє рецидивні 

злочини.  

Частину висунутих положень автором було удосконалено, а окремі з них 

набули подальшого розвитку. Зокрема, удосконалено: систему знань про 

рецидивну злочинність в регіоні як відносно самостійний напрям 

досліджень; уявлення про систему детермінації рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України; стратегію регіонального 

програмування і планування запобігання рецидивній злочинності. Дістали 

подальшого розвитку: уявлення про можливості використання зарубіжного та 

міжнародного досвіду запобігання рецидивній злочинності виключно на основі 

урахування вітчизняної специфіки й місцевих особливостей 

Причорноморського регіону України; теоретичні та прикладні засади 

загальносоціального й спеціально-кримінологічного запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському  регіоні України;  теоретичні положення 

щодо визначення основних напрямів удосконалення запобігання рецидивній 

злочинності з огляду на  диференційованій підхід та із застосуванням 

наявних науково-технічних і ресурсних можливостей, а так само з 

урахуванням місцевих особливостей криміногенної обстановки у 

Причорноморському регіоні України (с. 26-28 дис., с. 5-7 автореф.). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

висновки та пропозиції, які містяться в дисертації, можуть бути використані 

у науково-дослідній діяльності; у правотворчій діяльності та 

правозастосовній сфері і у навчальному процесі (акти впровадження у 

наукову діяльність та в навчальний процес Одеського державного 

університету внутрішніх справ). 

Результати дисертації пройшли належну апробацію. Основні 

положення дисертаційної роботи опубліковано в 12 наукових працях, з яких: 

5 – статті в наукових фахових виданнях України, 1 – стаття в зарубіжному 

виданні, 6 – матеріали конференцій. 



Науковий інтерес становлять, насамперед, положення праці, в яких 

автор:   

- доволі детально представляє розгорнутий аналіз наукових джерел 

щодо виникнення та розвитку досліджень регіональних особливостей 

рецидивної злочинності в кримінології. Здобувачем виділено кілька 

основних етапів їх формування: перший етап – це період зародження та 

становлення відповідних ідей у межах класичної й позитивістської шкіл 

кримінології у XVIII–XIX століттях (мав переважно стихійно описовий 

характер і використовувався як інструмент для пізнання природи злочинця-

рецидивіста); другий етап характеризувався інтенсивним розвитком цього 

напряму в межах географії та територіальних відмінностей рецидивної 

злочинності – від початку 20-х до кінця 80-х років XX ст. (являв собою 

додатковий елемент аналізу для запобігання рецидивній злочинності); від 

початку 90-х років минулого сторіччя й до сьогодні відбувається новітній 

період – вивчення регіональних особливостей як обов’язкового атрибуту 

пізнання рецидивної злочинності(с. 31-74 дис., с. 8-9 автореф.);   

- пропонує 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(с. 

54-74 дис., с. 5-6, 9 автореф.); 

- визначено кримінологічні ознаки рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України, що характеризуються: негативними 

міжрегіональними та внутрішньо регіональними кількісно-якісними змінами 

параметрів  рецидивної злочинності; нерівномірністю розподілу на 

територіях областей; диференційованістю кількісно-якісних показників; 

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(с. 75-96 дис., с. 9-10 автореф.); 



- акцентує увагу на тому, що рецидивна злочинність у 

Причорноморському регіоні характеризується помітними кількісно-

якісними регіональними особливостями та негативними тенденціями. Так, 

тільки протягом 2016-2017 рр. рецидивна злочинність на Херсонщині зросла 

на +16%, у Миколаївській – на +37, у Одеській – на 41%.  Якщо по Україні 

інтенсивність рецидивізму в середньому становить 156 злочинів на 100 тис. 

населення, то в Одеській області – 75; у Миколаївській – 211; у Херсонській 

– на рівні 374 злочинів; у Тернопільській – 44; в Івано-Франківській – 51; у 

Закарпатській – 90 (с. 75-96 дис., с. 9-10 автореф.); 

- фіксує внутрішньо регіональні особливості розподілу рецидивної 

злочинності: у Херсонській області на 76% цієї території зафіксовано 

аномально високий рівень кримінальної ураженості (від 299 до 1 073 

злочинів на 100 тис. населення) рецидивною злочинністю. 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), навпаки, 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 (с. 75-96 дис., с. 9-10 автореф.); 

- надає узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця, що 

вчиняє рецидивні злочини у Причорноморському регіоні України: це 

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

або повною середньою (52,0%) освітою, громадянин України, українець 

(95,7%), не одружений, не має дітей (75,0%), тривалий час піддається 

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

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

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

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

відбування попереднього покарання(с. 96-113 дис., с. 10-11 автореф.); 

- зазначає, що рецидивну злочинність у Причорноморському регіоні 

обумовлюють сукупність загальнодержавних та місцевих факторів. До 

першої групи належить 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(с. 113-142 дис., с. 11 автореф.); 

- наголошує, що 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 (с. 143-174 дис., с. 16 автореф.);  

- визначає, що 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 (с. 159-174 дис., с. 16 автореф.); 

- системно підходить до визначення напрямів удосконалення діяльності 

із запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні 

України. Потребує: 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(с. 174-195 дис., с. 12 автореф.).  

Ці та інші позиції автора свідчать про теоретичну й практичну цінність 

дисертації та дає підстави позитивно оцінити наукову працю Р.В.Бурдеги. 

Проте, позитивна оцінка рецензованої роботи в цілому та її 

окремих положень не виключає можливості і необхідності висловити 

окремі зауваження щодо позицій Бурдеги Ростислава Володимировича, 

які викликають сумніви чи потребують додаткової аргументації та 

звернути увагу на деякі недоліки й спірні положення, що дають 

можливість вступити в дискусію з автором: 

1. У науковій літературі відсутня єдність щодо вживання та тлумачення 

термінів, які відображають процес перешкоджання злочинності. З цього 

приводу, здобувачем в якості провідного обрано термін «запобігання», який 

не лише задекларований у назві теми дисертації, а і зустрічається 314 разів у 

її тексті та у авторефераті. Разом з цим, автор в процесі роботи використовує 

61 раз термін – «протидія», 19 разів – «профілактика», 6 разів – «боротьба». 

Під час прилюдного захисту здобувачеві необхідно пояснити в якому сенсі 

він вживає зазначені терміни та надати міркування обраному власному 

підходу.  

2. У авторефераті на с.8 та у дисертації на с. 29 автором задекларовано, 

що 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.  

Перевіркою ступеню висвітлення результатів дисертації встановлено їх 

загальну кількість 12 (5 статей у вітчизняних фахових виданнях та 1 – у 

зарубіжному, а також 6 – матеріалів конференцій) (с. 6-8 дис., с. 16-17 

автореф.). Чим пояснить здобувач таку розбіжність?  

3. У процесі дослідження здобувач неодноразово звертає увагу на 

важливість програмування та планування заходів запобігання рецидивній 

злочинності на регіональному рівні (с. 174-194 дис., с.13-14 автореф.) і 

навіть пропонує «…розробку й упровадження комплексних регіональних 



програм із запобігання рецидивній і професійній злочинності…» (с.181 

дис.). 

Результати дослідження значно посилилися б, у разі розробки автором 

спеціальної регіональної програми запобігання рецидивній злочинності у 

Причорноморському регіоні. 

4. У підрозділі 3.1. дисертації здобувач аналізує зарубіжний та 

міжнародний досвід запобігання рецидивній злочинності і можливості його 

використання у Причорноморському регіоні України (с. 143-158 дис., с. 12 

автореф.), але не вказує модель якої країни є найбільш прийнятною для 

України для запобігання рецидивній злочинності на регіональному рівні. 

5. Під час аналізу детермінації рецидивної злочинності у 

Причорноморському регіоні України, автор стверджує, що на кількісно-

якісні зміни цього виду злочинності впливають: 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; негативні зміни у стані первинної злочинності, злочинності 

неповнолітніх тощо (с. 137-138 дис., с. 11 автореф.). Разом з цим, автор не 

зазначає ступінь кореляції між вказаними явищами. 

6. На с.150, 173 тощо дисертації автор наголошує на важливості у 

запобіганні рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні, зокрема, 

вказує на вдосконалення кримінально-виконавчої політики, але не 

формулює конкретних пропозицій з цього приводу.  

Проте, висловлені зауваження стосуються переважно дискусійних 

питань праці, або окремих недостатньо чітких формулювань, або ж тих 

загальнотеоретичних проблем, які не були спеціальним предметом вивчення 

і тому суттєво не впливають на належний рівень проведеного дослідження. 

Вони не носять принципового характеру, є дискусійними та сприятимуть 

науковій дискусії під час публічного захисту дисертації.  

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації. 

Науковий стиль викладення українською мовою не викликає зауважень. 

Дисертація у цілому свідчить про вільну орієнтацію автора у 

кримінологічній науці та добру обізнаність у науковій літературі й 

законодавстві, що відповідає високому рівню наукової кваліфікації.  

Головні висновки і пропозиції автора ґрунтуються на достатній 

науковій платформі, що дає підстави визнати дослідження самостійним і 

завершеним.  




