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вчинених військовослужбовцями кримінальних правопорушень як проти 

встановленого порядку несення військової служби, так і інших 

загальнокримінальних правопорушень, що вчиняються ними в Збройних Силах 

України. 

У вступі (с. 19-29 дисертації) дисертант аргументовано довела 

актуальність обраної теми дослідження, а також її зв’язок з науковими 

програмами, темами, планами, сформулювала мету і задачі даної наукової 

розробки та визначила її об’єкт, предмет і методи дослідження, обґрунтувала 

наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення; повідомила 

про особистий внесок та апробацію результатів зазначеного дослідження, а 

також про кількість публікацій, у першу чергу, у фахових виданнях, що 

визначені Міністерством освіти і науки України. Тобто у повній мірі 

дотрималась тих формальних вимог, що пред’являються до вказаного 

структурного елемента будь-якої дисертації. 

Вивчення змісту дисертації свідчить, що обраний напрям дослідження 

знаходиться у тісному зв’язку з науковими програмами, планами, темами 

дослідження. Дисертаційну роботу виконано відповідно до положень 

пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень Збройних Сил 

України та плану науково-дослідної роботи Херсонського державного 

університету на 2017–2020 рр.; основним напрямам наукових досліджень та 

перспективних науково-дослідних робіт кафедри галузевого права юридичного 

факультету Херсонського державного університету. 

Робота ґрунтується на положеннях Стратегії національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. 

№ 287/2015 р. та відповідає Пріоритетним напрямам наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 рр.; Переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2020 р., затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 07 вересня 2011 р. № 942; Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015‒2020 рр., затвердженої 

Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015; Стратегії сталого 
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розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 

12 січня 2015 р. № 5/2015 (с. 7 рукопису дисертації). Дисертанткою вірно 

визначена мета і комплексно вирішені завдання дослідження кримінологічної 

характеристики та запобігання злочинності у Збройних силах України та 

сформовані на цій основі пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінальної 

відповідальності за такі дії.  

Оцінка обґрунтованості наукових положень дисертації, їх 

достовірності та новизни. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів дослідження 

забезпечена застосуванням сучасних загальнонаукових та спеціальних методів 

наукового пізнання, зокрема, У роботі використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, а саме: 

герменевтичний метод – для пізнання та інтерпретації текстів монографічних 

видань, наукових статей, навчальних матеріалів, що уможливило розкриття 

змісту й узагальнення в роботі положень (підрозділи 1.1, 1.2); історико-

правовий – для дослідження стану дослідження злочинності в Збройних Силах 

України та його методологічного інструментарію (підрозділ 1.1); системно-

структурний та формально-логічний методи – для розкриття стану й тенденцій 

вчинення кримінальних правопорушень у Збройних Силах України 

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); соціологічний – для з’ясування позицій і думок як 

учених, так і практиків щодо теорії та практики запобігання злочинності в 

Збройних Силах України (підрозділи 3.1, 3.2); компаративістський – для 

вивчення зарубіжного досвіду запобігання злочинності серед військових 

(підрозділ 1.3); догматичний – для виокремлення позитивних аспектів 

упровадження зарубіжного досвіду запобігання злочинності у військовій сфері 

для України (підрозділи 3.1, 3.2); статистичний – для опрацювання 

статистичних показників вчинених кримінальних правопорушень у Збройних 

Силах України за 2014–2020 рр. (підрозділи 2.1, 2.3) (с. 24-25 рукопису 

дисертації). 

Потужною є і емпірична база дослідження, яка  становить: узагальнені дані, 

отримані під час аналізу статистичних показників Збройних Сил України за 
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2014–2020 рр., статистичні дані Генеральної прокуратури України «Про 

зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового 

розслідування» за 2014–2020 рр., результати анкетування 

360 військовослужбовців Збройних Сил України, державна та відомча 

статистична звітність різних періодів, аналітичні дані МВС України, Національної 

поліції України, Генеральної прокуратури України, СБУ, ДБР, Верховного Суду 

України, Державної судової адміністрації України, а також інформація, яка 

висвітлена в оглядах, бюлетенях, інформаційних листах та наказах Збройних 

Сил України. (с. 24 рукопису дисертації).  

Водночас, аналіз дисертації Н.А. Дмитренко «Кримінологічна 

характеристика та запобігання злочинності у Збройних силах України», показує 

здатність аспірантки успішно вирішувати наукові завдання як фундаментального 

так і прикладного значення, про що свідчать напрацьовані дисертантом 

матеріали, докладність їх аналізу у різних аспектах обраної теми дослідження, а 

також формулювання проміжних та загальних наукових висновків, що 

забезпечують належний рівень достовірності та обґрунтованості всього змісту 

дисертаційної роботи.  

Зокрема, на користь цього свідчить авторські напрацювання Н.А. 

Дмитренко, які ґрунтуються на положеннях кримінологічної та віктимологічної 

науки, нормах чинного національного законодавства, міжнародних нормативно-

правових актів, на узагальненні, аналізі та використанні позитивного 

вітчизняного та іноземного досвіду. Результатам дисертаційного дослідження 

Н.А. Дмитренко, притаманний належний рівень наукової новизни, положення 

якої містяться у всіх трьох розділах дисертації.  

Достовірність і наукова обґрунтованість положень наукової новизни, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації Н.А. Дмитренко, не 

викликає заперечень. На схвалення та позитивну оцінку заслуговують більшість 

положень наукової новизни, які виносяться на захист. Насамперед, авторка 

дослідження, вперше:  

– запропонувала ввести у науковий обіг поняття «злочинність у Збройних 

Силах України» під яким у даній роботі розуміються невід’ємна та зумовлена 
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внутрішньою і зовнішньою детермінацією сукупність учинених особами з 

особового складу Збройних Сил України, а також громадянами, що перебувають 

у запасі, під час проходження ними військових зборів, чи персоналом 

військових частин, з’єднань та установ у зв’язку із виконанням ними службових 

обов’язків або в розташуванні цих частин, з’єднань і установ кримінальних 

правопорушень. 

– виявлено закономірності законодавчої військової політики України в 

сучасний період щодо запобігання злочинності у Збройних Силах України. 

Встановлено, що для неї характерні формальний підхід, декларативність, 

непослідовність прийняття законів, які суттєво мінімізують рівень кримінальних 

правопорушень у Збройних Силах Україні; 

– доведено неефективність діяльності військових прокуратур у частині 

залучення населення та громадських організацій щодо запобігання злочинності 

в Збройних Силах України; 

– запропоновано внесення змін і доповнень до Закону України «Про 

Збройні сили України» від 6 грудня 1991 року № 1934-XII (далі - Закон) та 

Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження 

персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України. 

Дисертаційна робота має логічно завершену структуру, побудовану 

відповідно до мети та поставлених автором задач, що дозволяє простежити 

авторський підхід до розв’язання складної наукової проблеми. У роботі чітко 

сформульовані об’єкт і предмет дослідження.  

Перший Розділ дисертації (с. 30-89 дисертації) присвячено дослідженню 

«Теоретико-методологічним засад дослідження злочинності у Збройних силах 

України» Авторкою вірно з’ясовано та систематизовано стан дослідження у 

кримінологічній науці щодо кримінологічної характеристики та запобігання 

злочинності у Збройних силах України, вдало сформульовано авторське 

визначення методологічного інструментарію дослідження, розкрито і надано 

нове бачення щодо кримінологічного поняття злочинності  в Збройних силах 

України, під якою запропоновано розуміти невід’ємну та зумовлену 
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внутрішньою і зовнішньою детермінацією сукупність учинених особами з 

особового складу Збройних Сил України, а також громадянами, що перебувають 

у запасі, під час проходження ними військових зборів, чи персоналом 

військових частин, з’єднань та установ у зв’язку із виконанням ними службових 

обов’язків або в розташуванні цих частин, з’єднань і установ кримінальних 

правопорушень.  

До речі, вивчення аспіранткою зарубіжного досвіду багатьох країн світу 

щодо запобігання злочинності серед військових показало доцільність, дієвість 

та необхідність використання в ЗСУ науково-технічного приладу – поліграфа, 

який можна вважати як одним із заходів запобігання злочинності серед 

військових, так і засобом забезпечення дієвого зменшення проникнення в армію 

осіб, схильних до вчинення кримінальних правопорушень. Встановлено, що в 

Україні на законодавчому рівні використання поліграфа не закріплено, а Закони 

України «Про національну поліцію» та «Про Державне бюро розслідувань» 

містять лише норми, що дозволяють використання поліграфа при вступі на 

службу. Обов’язковою умовою такого використання є вільна згода особи, яка 

піддається тестуванню на поліграфі.  

Другий розділ дисертації (с. 91-127 дисертації ) присвячений 

«Кримінологічній характеристиці злочинності в Збройних силах України» у 

якому аспіранткою проаналізовано стан тенденції вчинення кримінальних 

правопорушень в Збройних силах України, грунтовно проаналізовано  

детермінати злочинності в Збройних силах України надано характеристику 

особи, яка вчиняє кримінальні прапвопорушення в Збройних силах України. 

Позитивною стороною другого розділу є вивчення авторкою дослідження  особу 

військовослужбовця, який вчиняє кримінальні правопорушення у ЗСУ, і 

з’ясовано, що в ЗСУ до кримінальної відповідальності притягують таких 

військовослужбовців: громадян України (99,9%) чоловічої статі (99%), які 

мають повну загальну середню або базову загальну середню (42%) чи 

професійно-технічну (40,5%) освіту, віком від 18–54 років  

(18–28 років – 43%, 29–39 років – 35%, 40–54 роки – 20%), які здебільшого в 

минулому мали приводи до міліції/поліції (23,9 %), здебільшого мають одного з 
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батьків (68,7%), у зареєстрованому шлюбі не перебували (87,2 %) та належать 

до рядового та сержантського складу (близько 80%) (крім корупційних 

кримінальних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з незаконним 

використанням бюджетних коштів, – військовослужбовці старшого 

офіцерського складу (70,4%)). 

Третій розділ дисертації (с. 142-156 дисертації). присвячений  

«Запобіганню злочинності в Збройних силах України» де Н.А. Дмитренко 

здійснена спроба розкрити сучасні підходи до загальносоціального, спеціально-

кримінологічного та індивідуального запобігання злочинності в Збройних силах 

України.  

Надано ґрунтовну характеристику заходам запобігання злочинності у ЗСУ 

та виділено три основних рівні запобігання їй: загальносоціальний, спеціально-

кримінологічний та індивідуально-профілактичний, які передбачають:  

- поступовий, але дієвий перехід ЗСУ на контрактну професійну армію; 

- організація та проведення комплексних системних досліджень для 

забезпечення профілактики наркоманії та алкоголізму серед 

військовослужбовців ЗСУ;  

- створення умов для забезпечення належної виховно-патріотичної 

складової роботи з військовослужбовцями;  

- зменшення обсягу покладених на командирів функціональних 

обов’язків;  

- обов’язкове усунення військовослужбовця, визнаного судом винним у 

вчиненні будь-якого кримінального правопорушення (як 

загальнокримінального, так і військового) з певної посади та від певної 

діяльності;  

- для підвищення ефективності виконання кримінальних покарань, 

особливо на гауптвахтах і в дисциплінарних військових частинах, створення в 

рамках Міністерства оборони України структури, аналогічної кримінально-

виконавчій службі Міністерства юстиції України. 

Висновки дисертації за своїм змістом відображають досягнення 

дисертанткою поставленої мети, оскільки вирішують визначені завдання. 
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Авторкою сформульовано нові теоретичні узагальнення та концептуальні 

положення, запропоновано вирішення теоретичних, прикладних і нормативних 

проблем запобігання злочинності в Збройних силах України.  

Отож, суспільна вчинення військовослужбовцями та іншими особами 

Збройних сил України кримінальних правопорушень свідчить про їх високий 

рівень і може розглядатися як умови, що сприяє вчиненню цими особами 

повторних кримінальних правопорушень у ході відбування кримінального 

покарання, та, у контексті реформ, які проводяться у військовій сфері.  

Така оцінка ґрунтується на результатах узагальнених дисертанткою 

даних, отриманих під час аналізу статистичних показників Збройних Сил 

України за 2014–2020 рр., статистичних даних Генеральної прокуратури 

України «Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх 

досудового розслідування» за 2014–2020 рр., результатах анкетування 

360 військовослужбовців Збройних Сил України, державної та відомчої 

статистичної звітності різних періодів, аналітичних даних МВС України, 

Національної поліції України, Генеральної прокуратури України, СБУ, ДБР, 

Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України, а також 

інформацї, яка висвітлена в оглядах, бюлетенях, інформаційних листах та 

наказах Збройних Сил України, а також виведених дисертанткою елементів 

наукової новизни (с. 25-26), кожен із яких відображено у певній рубриці 

(вперше – 4 положення; удосконалено – 3; дістали подальшого розвитку – 4, 

несуть у собі низку концептуальних висновків і рекомендацій, що мають 

теоретичне та практичне значення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес у науково-дослідній 

сфері, у правотворчості, у правозастосовній діяльності та у навчальному 

процесі.  

Повнота викладу наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, анотації та опублікованих працях. Основні 

положення дисертації з достатньою повнотою викладені у семи наукових праць, 

із яких п’ять – наукові статі у фахових виданнях (у тому числі дві  у науковому 
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періодичному виданні іноземної держави), а також десяти тезах доповідей на 

науково-практичних заходах (228-230 с. рукопису дисертації). 

Зміст анотації (с.2-7 рукопису дисертації) і самої дисертації ідентичний 

основним положенням проведеного авторкою дослідження. Дисертація та 

анотація оформлені відповідно до встановлених вимог. Дослідницька робота 

виконана на високому науково-теоретичному рівні.  

Авторкою наукової роботи «Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинності в Збройних силах України» по-новому вирішені 

теоретичні питання теми дослідження, які є вагомим внеском у кримінологічну 

науку, а також свідчать про глибокі її знання, пов’язаних із розробленням 

кримінологічних аспектів запобігання «злочинності в Збройних силах України, 

її вміння абстрагуватися від другорядних питань та зосереджувати увагу на 

принципових і практично значущих проблемах виконаного наукового 

дослідження. 

У цілому позитивно оцінюючи рецензовану роботу, необхідно вказати на 

наявність певних висновків та пропозицій, що викликають сумніви, зауваження 

або вказують на окремі протиріччя й можуть слугувати підґрунтям для 

майбутньої наукової дискусії. Такі: 

1. На с. 27 рукопису дисертаційного дослідження авторкою визначено, що 

рівень злочинності у Збройних Силах Україні має пряму залежність між 

політичним, економічним та соціальним рівнем розвитку суспільства та 

держави. Доведено, що чим вище такий рівень, тим менший рівень 

кримінальних правопорушень у Збройних Силах Україні. На нашу думку, така 

позиція Н. Дмитренко є дискусійною і потребує певного обґрунтування. 

2. На с. 38 дослідження Н.О. Дмитренко пише про те, що кримінальна 

ураженість суспільства адекватно впливає на прояви злочинності у ЗС України 

шляхом поширеності нестатутних взаємин, ухилень від військової служби, 

розкрадання зброї, боєприпасів і вибухових речовин, у тому числі зі складів 

військових частин. На нашу думку, підтримуючи дану позицію аспірантки в 

цьому аспекті, їй варто було б навести приклади із практики діяльності ЗС 

України. Це підтвердило б про кримінальну зараженість ЗС України. 
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3. На с. 104 дисертації аспірантка аналізуючи відкриту інформацію надану 

місцевими судами м. Харкова та Харківської області, щодо загальної кількості 

кримінальних проваджень про військові злочини та злочини, вчинені 

військовослужбовцями робить висновок про збільшення у 2018 році кількості 

кримінальних проваджень що перебувають та перебували на розгляді в судах 

першої інстанції. На нашу думку, біль переконаною була б позиція Н 

Дмитренко, як би вона проаналізувала і інші області, зокрема, Одеську, 

Миколаївську та Херсонську.  

4. На с. 148 авторка дослідження зазначає, що існує низка принципових 

питань, які потребують спеціального дослідження, зокрема щодо заходів 

корекції загального порядку, які можуть у перспективі якісно вплинути на 

кількість вчинених у ЗСУ кримінальних правопорушень. На нашу думку Н. 

Дмитренко варто було б не тільки перерахувати низку принципових питань, які 

потребують спеціального дослідження. А водночас, запропонувати шляхи їх 

вирішення. 

5. На с. 148 рукопису дисертації Н. Дмитренко використовує термін 

«спеціально-кримінологічна профілактика», який був запропонований у 

дев’яностих роках зарубіжними вченими. Серед вітчизняних вчених 

кримінологів також цей термін є вживаним. На нашу думку, якщо авторка 

вважає за доцільне його використовувати у власному дослідженні тоді його 

варто було б обґрунтувати. 

6. У висновках дослідження аспірантка на підставі проведеного 

дослідження (с.182) спираючись на зарубіжний досвід і вітчизняні реалії, 

запобігання злочинності у ЗСУ сформулювала пропозицію до чинного 

законодавства, щодо доповнення статті 18 Закону України «Про Збройні сили 

України» від 06 грудня 1991 р. № 1934-XII частиною 3 такого змісту: з метою 

виявлення, протидії та запобігання вчиненню кримінальним правопорушенням, 

корупції та іншим ризикам, які можуть виникнути у службовій діяльності, 

особовий склад Збройних Сил України за його згодою проходить тестування на 

поліграфі. Ми підтримуємо таку ініціативу Н. Дмитренко. Водночас у додатках 

відсутній законопроект щодо даної пропозиції. Хотілося б знати направлялася 
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дана пропозиція до Верховної Ради України. 

7. І останнє зауваження воно взагалі є дискусійним, але опонент звернув 

на це увагу. Воно стосується додатків у яких авторка дослідження підготувала 

аналітичні довідки, які розкривають зміст проведеного нею емпіричного аналізу 

щодо кримінальних проваджень у ЗС України та особи, яка вчиняє кримінальне 

правопорушення у ЗС України. Такий підхід є новаторський з боку аспірантки. 

Водночас, вважаємо, що складання нею анкет було б не зайвим у проведенні 

даного дослідження. 

Між тим, висловлені зауваження щодо окремих положень дисертації, 

насамперед, мають здебільшого характер побажань щодо подальшого 

покращення наукової роботи або є дискусійними та такими, що не знижують 

достатньо високого рівня і позитивної характеристики дисертаційного 

дослідження Дмитренко Н.А. «Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинності у Збройних силах України», що є завершеною науковою роботою, 

виконаною особисто аспіранткою у виді кваліфікаційної наукової праці на 

правах рукопису.  

Дисертаційне дослідження містить науково обґрунтовані теоретичні та 

практичні результати, характеризується єдністю змісту та свідчить про 

особистий внесок авторки у кримінологічну науку України. У роботі отримано 

нові доктринально аргументовані результати, які у сукупності мають істотне 

значення для розроблення кримінологічних аспектів запобігання злочинності в 

Збройних силах України, а також розвитку можливостей її практичного 

використання у цілях вирішення нагальних завдань запобігання кримінального 

правопорушення, що вчиняються в Збройних силах України.. 

Висновок. Дисертація Дмитренко Наталії Андріївни «Кримінологічна 

характеристика та запобігання злочинності у Збройних силах України» 

відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року 

№ 283), пунктам 10 та 11 Порядку проведення експерименту з присудження 
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