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Андріївни на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинності у Збройних Силах України», поданої на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» щодо 

рекомендації до розгляду та захисту в разовій спеціалізованій вченій раді.  

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідь Дмитренко Н.А. про результати виконаного дослідження, яка 

у своєму виступі ознайомила присутніх із структурою дисертації, 

обґрунтувала актуальність обраної теми дослідження, сформулювала його 

мету та завдання, охарактеризувала основні положення, що відображають 

наукову новизну дослідження, висвітлила наукову та практичну значущість 

одержаних результатів. Дисертантка відмітила, що дослідження підготовлене з 

метою обґрунтування та розроблення конкретних заходів з удосконалення 

ефективності запобігання злочинності у Збройних Силах України. 

Серед актуальних проблем запобігання злочинності у Збройних Силах 

України виділяються, зокрема: 

- відсутність проведення сучасної динамічної реформи Збройних Сил 

Україні шляхом розробки нової військової концепції, спрямованої на 

майбутнє, а не на минуле; 

- поява у Збройних Силах України злочинних об’єднань та організованих 

груп, які сприяють розвитку злочинності та корупції; 

- скорочення військовослужбовців, відсутність для них робочих місць 

після проходження служби, відсутність можливості отримання житла та 

відповідної професії тощо; 

- зосередження влади в руках президентської адміністрації та відсутність 

парламентського контролю за Збройними Силами України тощо. 

Зазначене, наряду з іншими аспектами, свідчить про актуальність 

розробленої тематики та необхідність наукового удосконалення 

кримінологічної характеристики та побудови нової моделі запобігання 

злочинності у Збройних Силах України, що і зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження. 

Дисертантка доповіла, яким чином нею вирішувалися завдання, що 

ставилися перед дослідженням. Зокрема, сформульовано кримінологічне 

поняття злочинності у Збройних Силах України та розкрито його зміст; 

досліджено зарубіжний досвід запобігання злочинності серед військових; 

розкрито стан і тенденції вчинення кримінальних правопорушень у Збройних 

Силах України, тощо. 

В результаті наукового дослідження сформульовано ряд нових 

положень та висновків, які є важливими для кримінологічної науки та 

практики, зокрема: 

- запропоновано введення в науковий обіг поняття «злочинність у 

Збройних Силах України», як невід’ємну та обумовлену внутрішньою і 

зовнішньою детермінацією сукупність учинених особами з особового складу 

Збройних Сил України, а також громадянами, що перебувають у запасі, під час 
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проходження ними військових зборів, і 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. 

- доведено неефективність діяльності військових прокуратур в частині 

залучення населення і громадських організацій до запобігання злочинності у 

Збройних Силах України, тощо.  

Серед положень, що дістали подальшого розвитку зауважено на 

активізацію застосування методів математичного моделювання до аналізу 

статистичних даних злочинності у Збройних Силах Україні.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації 

впроваджені та мають перспективи використання в службовій діяльності, 

освітньому та нормотворчому процесі. 

Здобувачка зазначила, що підсумки розроблення проблеми в цілому, 

окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки було оприлюднені на 

науково-практичних конференціях, основні результати дисертації викладено у 

статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях.  

По закінченню доповіді Дмитренко Н.А. присутніми були поставлені 

наступні запитання: 

Професор кафедри кримінального права та кримінології, доктор 

юридичних наук, професор Меркулова В.О.: на підставі аналізу основних 

складів кримінальних правопорушень як ви можете визначити 

співвідношення, коли найчастіше використовується поняття «військова 

злочинність», «військові злочини», «військові кримінальні правопорушення»? 

Як ви співвідносите ці поняття? А також як ви можете зараз рекомендували і 

запропонувати нам більш правильний підхід для використання 

категоріального апарату, «злочинність» чи «кримінальні правопорушення»? 

Відповідь Дмитренко Н.А.: Дякую за поставлене питання. На нашу 

думку, з урахуванням змін, що були внесені в Кримінальний кодекс в липні 

місяці 2020 року в даному випадку доречніше було використання поняття 

«кримінальні правопорушення», що більш повною мірою характеризує всі 

аспекти. 

Меркулова В.О.: Дякую. Друге питання.  

Хто безпосередньо в Україні займався суто кримінологічним 

дослідженням в Україні теми злочинності серед військовослужбовців після 

2014 року? Хто досліджував кримінологічну характеристику військових 

злочинів з 2014 по 2020 роки? 

Відповідь Дмитренко Н.А.: Дякую за питання. Серед наукових праць у 

сфері розроблення актуальних проблем запобігання злочинності у ЗСУ варто 

виділити праці таких українських учених, як: О.М. Артеменко, В.В. Бабаніна, 

В.М. Білоконев, І.Г. Богатирьов, С.Ф. Денисов, Ю.П. Дзюба, С.І. Дячук, 

М.М. Івлєв, В.О. Навроцький, Т.Б. Ніколаєнко, А. Овчаренко, 

Є.Б. Пузиревський, В.М. Стратонов, Є.Л. Стрельцовим, О.С. Харитонов, 

О.О. Шкута. 

Меркулова В.О.: Дякую. Як реалізовується участь громадськості у 
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запобіганні злочинності військовослужбовців? 

Відповідь Дмитренко Н.А.: Дякую за поставлене питання. Наприклад, на 

місцевому рівні можна навести приклад нашої херсонської організації «А що 

зробив ти?», яка один раз на місяць проводить психологічні семінари, 

безкоштовні тренінги з залученням психологів для військовослужбовців, які 

повернулися з зони АТО, ООС. 

Перший проректор Одеського державного університету внутрішніх справ 

доктор юридичних наук, професор Грохольський В.Л.: В доповіді Ви 

відмітили, що до кримінальної відповідальності в Збройних Силах України 

притягується більше чоловіків ніж жінок. Яким чином здійснювався аналіз, 

враховуючи переважну кількість особового складу ЗСУ саме чоловічої статі? 

Відповідь Дмитренко Н.А.: Ми говоримо про відсоткове співвідношення 

чоловіків і жінок, серед осіб (військовослужбовців), що були притягнуті до 

кримінальної відповідальності та пройшли анкетування 

Завідувач кафедри кримінального права та кримінології, доктор 

юридичних наук, професор Конопельський В.Я.: Тема дійсно цікава і 

актуальна і ознайомившись з роботою, виникло кілька питань. По-перше, на 

ст.22 вашого наукового дослідження ви наголошуєте на те, що одним із 

детермінантів злочинності у ЗСУ є обмеження фінансування ЗСУ? Зважуючи 

на долю фінансування ЗСУ в Державному бюджеті, чи можемо ми говорити 

про недофінансування ЗСУ? Як заробітні плати можуть впливають на скоєння 

правопорушень? І друге питання. У новизні ви підкреслюєте, що рівень 

злочинності в ЗСУ має пряму залежність між політичним, економічним та 

соціальним рівнем розвитку суспільства та держави. Доведіть, будь-ласка, 

ваше твердження. 

Відповідь Дмитренко Н.А.: Дякую за запитання. Дійсно мінімальне 

грошове забезпечення контрактника першого року служби (1463 грн.) більш 

як удвічі менше, ніж середня заробітна плата в Україні, та найнижче 

порівняно із середньою заробітною платою в інших галузях. Це актуалізує 

необхідність не лише модернізації української армії, а й кардинальної зміни 

утримання, грошового й соціального забезпечення військовослужбовців, що, 

безперечно, сприятиме обмеженню соціально-економічних детермінант 

військових кримінальних правопорушень на макрорівні.  

Щодо другого питання, причинами та умовами злочинності у ЗСУ на 

макрорівні є різноманітними і включають різні за характером сфери життя й 

суспільні відносини: соціальні, економічні, політичні, правові, організаційно-

управлінські, ідеологічні, соціально-психологічні, культурно-виховні та ін. 

На сучасному етапі реформування Збройних Сил Україні особливо 

значущими серед них можна виділити такі: 1) глибока соціально-економічна 

й фінансова криза у державі, наслідки якої безпосередньо стосуються 

недостатнього бюджетного асигнування Міністерства оборони України, 

соціального забезпечення військових та їх сімей (за показником утримання 

одного солдата Україна посідає одне з останніх місць у Європі); 2) дисбаланс 

соціальної функції держави, внаслідок чого збережені надмірні пільги і 

привілеї військових не відповідають суттєвому скороченню реального 
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державного фінансування Збройних Сил України; 3) штучне гальмування 

законодавчого процесу щодо нормативно-правового забезпечення 

соціального захисту військовослужбовців, через що втрачається престижність 

професії захисника Вітчизни; 4) моральний занепад українського суспільства; 

5) аномія та беззаконня, що процвітають у багатьох сферах життя, природно 

виявляються й у середовищі військових; 6) прорахунки й непослідовність 

реформи Збройних Сил України та ін.  

Після відповідей на запитання завідувач кафедри професійних та 

спеціальних дисциплін, доктор юридичних наук, професор Шкута О.О. 

озвучив висновок наукового керівника – доктора юридичних наук, професора 

– Саінчина Олександра Сергійовича. 

Тему дисертації затверджено Вченою Херсонського державного 

університету, 26 грудня 2017 року (протокол № 7).  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації та результати наукових досліджень 

Н.А. Дмитренко видаються достатньо обґрунтованими. В роботі комплексно 

досліджується Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у 

Збройних Силах України. Обраний напрям дослідження узгоджується з 

положеннями 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 року, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 

942 від 07.09.2011 р.; Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015‒2020 рр., затвердженої Указом 

Президента України від 20.05.2015 р. №276/2015; Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 р. 

№5/2015; Тематиці 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.  

Структурна побудова дисертації свідчить про науково аргументований 

підхід до вирішення поставлених завдань дослідження, що знайшли своє 

відображення у висновках та рекомендаціях дисертанта. Відповідно до 

поставленої мети дисертант визначає завдання, що у подальшому сприяють 

формулюванню пропозиції щодо удосконалення кримінально-виконавчого 

законодавства. Підводячи загальний висновок, зазначаємо, що мета та 

завдання дисертаційного дослідження досягнуті. 

В цілому, зміст та актуальність обраної теми дозволяє високо оцінити 

дисертаційне дослідження Дмитренко Наталії Андріївни на тему 

«Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у Збройних 

Силах України», воно є завершеною працею, в якій отримано нові результати, 
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що в сукупності вирішують актуальне наукове завдання. Дослідження 

відповідає вимогам, які ставляться до такого виду наукових робіт, а її автор – 

Дмитренко Наталя Андріївна – заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філософії. 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці. 

Професор кафедри кримінального права та кримінології, доктор 

юридичних наук, професор, Бабенко А.М.  відзначив, що дисертантка 

показала глибокі теоретичні та практичні знання окресленої проблематики, 

вміння самостійно узагальнювати і аналізувати нормативні матеріали, 

загальну та спеціальну літературу, робити правильні, науково-обґрунтовані 

висновки, формулювати визначення правових понять і пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства.  

Актуальність дослідження не викликає сумнівів. Дисертантка опрацювала 

великий масив інформації: статистичні дані, анкетування 

військовослужбовців, аналітичні дані НПУ, Генеральної прокуратури, тощо. 

Звичайно робота має дискусійні положення, але у такому контексті, в якому 

робота виконана, з урахуванням тематики, її можна розвинути до рівня 

дослідження на ступінь доктора наук. 

Авторка правильно визначає мету дослідження і відповідно до неї 

визначає завдання дослідження. Дисертація складається з анотацій 

українською й англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, 

трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків (до кожного розділу та 

загальних висновків до всієї роботи), списку використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, висвітлено ступінь вивчення 

проблеми і зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; 

визначено мету й завдання, об’єкт і предмет дослідження; розкрито наукову 

новизну і практичне значення отриманих результатів; подано інформацію про 

апробацію результатів дослідження, структуру та обсяг дисертації. 

Також як позитивну рису даного дослідження слід відмітити кількість 

наукових статей, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації, а 

саме 7 наукових статей, 2 з яких опубліковані у зарубіжних виданнях.  

Дисертантка здійснила вивчення стану дослідження злочинності у 

Збройних Силах України та його методологічного інструментарію, яке 

показало те, що злочинність у Збройних ЗСУ вивчена вкрай недостатньо, що 

проявляється у відсутності ґрунтовних монографічних досліджень, 

напрацювань кримінологічного змісту, поняття та сутності злочинності у ЗСУ, 

натомість є окремі роботи, в яких проаналізовано кримінально-правовий 

аспект і проблема військової безпеки у ЗСУ.  

Слушною є позиція авторки дослідження, що серед основних рис 

злочинності у ЗСУ можна виділити: по - перше, кількість вчинених 

військовослужбовцями кримінальних правопорушень, що збігається з 

тенденцією динаміки злочинності в цілому по країні; по-друге, збільшення 

латентних кримінальних правопорушень у ЗСУ; по – третє, не належний 

соціально-правовий контроль з боку керівництва ЗСУ над даним видом 

злочинності; по-четверте, вплив на злочинність у ЗСУ детермінантів, які 
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характеризують її за межами ЗСУ. 

Вивчення зарубіжного досвіду багатьох країн світу у напрямку 

запобігання злочинності серед військових показало доцільність, дієвість та 

необхідність використання у 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 кримінального правопорушення. 

При дослідженні кримінологічної характеристики злочинності у 

Збройних Силах України авторкою проаналізовано детермінанти злочинності 

у Збройних Силах України та надано характеристику особи 

військовослужбовця, який вчиняє кримінальні правопорушення у Збройних 

Силах України. 

Аспіранткою доведено, що нестабільне становище України на світовій 

політичній та економічній аренах, спричинило підвищення криміногенної 

ситуації в державі. Основним показником, що впливає на динаміку рівня 

злочинності в ЗСУ є учать окремих підрозділів в проведенні АТО/ООС та 

масштабність мобілізації до лав ЗСУ. Усе це завдає істотну небезпеку 

боєздатності військових частин, впливає на загальне функціонування ЗСУ, і, 

як наслідок, причиняють значну шкоду обороноздатності країни.  

Слід погодитися з авторкою дослідження, що на тенденцією росту 

злочинності військовослужбовців, під час проходження або несення 

військової служби у ЗСУ, дійсно впливають такі ганебні звички, погляди та 

поняття, як культ неповаги до іншої людини, небажання виконувати будь-які 

обов’язки військової служби, допомагати товаришам по службі, ігнорування 

вимог статутів і військової дисципліни, агресивна поведінка у конфліктній 

ситуації тощо. Як і з тим , що значну частину злочинності у ЗСУ займає 

латентна злочинність, основною з суб’єктивних ознак існування якої є 

небажання потерпілого (здебільшого з незалежних від нього обставин), а в 

більшості випадків неможливість повідомити про скоєне щодо нього, 

здебільшого на тимчасово окупованих територіях України, правопорушення 

загально-кримінального спрямування.  

Заслуговує окремої уваги надана аспіранткою характеристика особи 

військовослужбовця, який вчиняє кримінальні правопорушення у Збройних 

Силах України. 

Рецензент звернув увагу на те, що авторкою доведено, що важливим 

напрямком запобігання злочинності у ЗСУ є віктимологічна профілактика, в 

системі якої також виділені заходи загально-соціального, спеціального та 

індивідуального характеру, а також зроблено висновок, що саме ці 

віктимологічні заходи сприяють активному привнесенню нових підходів до 

організації і здійснення запобігання злочинності у ЗСУ, забезпечення 

реального випереджувального характеру кримінологічного впливу. 

Позитивно в загальному оцінюючи зміст рукопису дисертації, слід 

відзначити наявність у ньому ряду дискусійних питань, нечіткість і 

недостатню переконливість обґрунтування окремих положень, міркувань та 

висновків авторки, зокрема: 
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1. Авторкою визначено, що рівеньзлочинності 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. В дисертації аспірантка говорить про перспективу створення 

військової поліції. Згідно законопроекту № 1805 від 21.01.2015р. 

«Про військову поліцію» вона мала визначатися, як військове правоохоронне 

формування, призначене для забезпечення правопорядку серед громадян 

України які є військовослужбовцями, військовозобов’язаних та резервістів 

під час проходження ними зборів, запобігання, виявлення кримінальних та 

інших правопорушень вчинених військовослужбовцями, а також 

працівниками та державними службовцями Міністерства оборони України і 

Збройних Сил України. Водночас, у подальшому аспірантка не зазначає 

прийнятий 

Яка доля даного законопроекту?. 

3. 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. 

4. На с. 115 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. 

5. 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. 

Зазначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку праці 

здобувачки, носять дискусійний характер, відображають власну наукову 

позицію рецензента і можуть слугувати підставою для наукової дискусії під 

час прилюдного захисту дисертації. 

Основні положення дисертації з належним ступенем повноти були 

відображені у наукових статтях, підготовлених та опублікованих 
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дисертанткою, кількість і якість яких відповідає вимогам щодо публікацій,  

зарахованих за темою дисертації. 

Аналіз тексту дисертації Дмитренко Н.А. «Кримінологічна 

характеристика та запобігання злочинності у Збройних силах України» 

свідчить про відсутність порушень авторкою вимог академічної 

доброчесності. У роботі наявні посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, тверджень і відомостей; дотримано вимоги норм 

законодавства про авторське право; надано достовірну інформацію про 

результати наукової діяльності; використано методики дослідження та 

джерела інформації. У роботі не виявлено ознак академічного плагіату, 

фабрикації чи фальсифікацій. 

Викладені в дисертації рекомендації та конкретні пропозиції щодо 

удосконалення практики та кримінального законодавства в контексті його 

зрозумілості є теоретично обґрунтованими та аргументованими. Тема 

дисертації є актуальною, сформульовані авторкою висновки та рекомендації є 

достатньо аргументованими, характеризують науковою новизною та мають 

значення не лише для науки кримінального права, а й для правозастосовної 

практики. Дисертація написана грамотною юридичною мовою та оформлена 

відповідно до вимог, що ставляться до такого роду праць. Дисертація 

відповідає науковій спеціальності, за якою здійснене дослідження. 

Дисертація Дмитренко Наталі Андріївни «Кримінологічна 

характеристика та запобігання злочинності у Збройних силах України», 

подане на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» 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), Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 та 

може бути рекомендована до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді за 

спеціальністю 081 «Право» на здобуття ступеня доктора філософії. 

Рецензент – доцент кафедри кримінального права та кримінології, 

кандидат юридичних наук, доцент Кулик Л.М. зазначила, що наукові 

положення, висновки і рекомендації, сформульовані дисертанткою, у своїй 

більшості є обґрунтованими і переконливими. Авторкою використано значну 

кількість вітчизняних та зарубіжних літературних джерел, законодавчі та 

підзаконні нормативно-правові акти України. 

За офіційними даними Департаменту інформаційно-аналітичного 

забезпечення Збройних Сил України, за останні п’ять років статистичні 

показники кількості вчинених у Збройних Силах України кримінальних 

правопорушень характеризуються нестабільністю та певною вразливістю до 

збільшення. Дані показники рівня динаміки вчинених у Збройних Силах 

України кримінальних правопорушень надають підстави стверджувати, що 

такі тенденції їх поширення є вкрай невтішними. Це передусім є сигналом для 
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активізації зусиль керівництва Збройних Сил України щодо впровадження 

сучасних заходів запобігання такого роду злочинності. 

Закцентувала увагу на те, що в дослідженні приділено увагу не лише 

кримінальним правопорушенням 19 Розділу КК України, а стосується всіх 

кримінальних правопорушень, які вчинюються в ЗС України, що є цікавим, 

виваженим підходом, адже правопорушення загально-кримінальної 

спрямованості мають височенний рівень латентності. Заслуговує на увагу 

підняте здобувачкою питання наркотизації серед особового складу, що також 

впливає на підвищення латентності. Адже особи, які перебувають в зоні 

постійного психічного напруження, емоційного збудження часто вживають 

наркотичні засоби, психотропні речовини. Позитивним є те, що авторка 

піднімає питання ресоціалізації таких осіб, адаптації до звичайного життя 

після АТО. 

Слід підкреслити юридичну і кримінологічну значущість як тенденції до 

зростання, так і до змін основних способів вчинення діянь особами, які на 

законних підставах користуються зброєю, так вони її використовують для 

вчинення незаконних діянь. Що також досліджено в роботі і дійсно є 

здобутком дисертантки. 

Щодо першого розділу, він класично відтворює теоретико-методологічні 

засади дослідження злочинності у Збройних Силах України. Авторка слушно 

відмічає в дослідженні, що серед основних рис злочинності у ЗСУ можна 

виділити те, що кількість вчинених військовослужбовцями кримінальних 

правопорушень має тенденцію до зростання, а також збільшується  кількість 

латентних кримінальних правопорушень. 

Викликає окрему увагу вивчення зарубіжного досвіду багатьох країн 

світу та отримані результати у напрямку запобігання злочинності серед 

військових показало доцільність, дієвість та необхідність використання у 

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 кримінального правопорушення. 

Авторка влучно звертає увагу на неефективність діяльності військових 

прокуратур що до запобігання злочинності у Збройних Силах України. 

Апробація дисертації проведена на гарному рівні, достатній часовий 

проміжок, кількість статей, дві з яких, що дуже прикрашає роботу, 

опубліковані в зарубіжних виданнях. 

Позитивно в загальному оцінюючи зміст рукопису дисертації, слід 

відзначити що робота не позбавлена певних дискусійних положень. Так, в 

рукописі 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. 

У висновках дослідження аспірантка на підставі проведеного 
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дослідження спираючись на зарубіжний досвід і вітчизняні реалії, 

запобігання злочинності у ЗСУ сформулювала пропозицію до чинного 

законодавства, щодо внесення змін і доповнень до ст. 18 Закону України 

статтю 18 Закону України «Про Збройні сили України» від 6 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 дана пропозиція до Верховної Ради України. 

У додатках 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.  

Тема дисертації є актуальною, сформульовані авторкою висновки та 

рекомендації є достатньо аргументованими, характеризуються науковою 

новизною та мають значення як для науки кримінального права, так і для 

правозастосовної практики.  

Зазначені зауваження носять дискусійний характер, відображають 

власну наукову позицію рецензента і можуть слугувати підставою для 

наукової дискусії під час прилюдного захисту дисертації. Зазначені 

зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку праці здобувачки. 

Дисертація Дмитренко Наталі Андріївни «Кримінологічна 

характеристика та запобігання злочинності у Збройних силах України», 

подане на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» відповідає вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах, Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії затвердженого постановою Кабінету міністрів 

України від 06 березня 2019 року № 167 та може бути рекомендована до 

захисту в разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право» 

на здобуття ступеня доктора філософії. 

 

В обговоренні дисертації доктор юридичних наук, професор Шкута О.О. 

відмітив, що дисертаційне дослідження на сьогодні є надзвичайно актуальним, 

особливо в період дії АТО та ООС. Враховуючи проведені емпіричні 

дослідження, зібрані статистичні данні, підготовлені аналітичні довідки, 

систематизацію військових кримінальних та загально-кримінальних 

правопорушень робота виконана достойно. Звичайно необхідно звернути 

увагу на зауваження, дискусійні питання і пропозиції, що прозвучали. 

Доктор юридичних наук, професор Конопельський В.Я. підтримав 

думку шановних рецензентів, провідних фахівців в галузі кримінології 
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кафедри, які дали позитивну оцінку роботі, вказавши на певні дискусійні 

моменти. Зазначив, що в роботі використано статистичні дані, які необхідно 

відобразити у вступі, є ряд аспектів, які потребують незначного 

доопрацювання. Загалом робота залишає гарне враження і з урахуванням 

зазначеного може бути рекомендована до захисту в разовій спеціалізованій 

вченій раді. 

Доктор юридичних наук, професор Меркулова В.О. відмітила, що 

безумовно тема дослідження є актуальною для реалій сьогодення, проведено 

значний обсяг роботи, авторка дійсно напрацювала значний статистичний 

матеріал, і хоча практична діяльність здобувачки не пов’язана з військовою 

сферою, це не стало перепоною для теоретичних напрацювань дослідження. 

Робота виконана, структурно, логічно, системно та практично розкрито 

поставлені завдання, з урахуванням окремих зауважень та порад учасників 

семінару рекомендується до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді. 

Доктор юридичних наук, професор Грохольський В. Л. у своєму виступі 

зазначив, що вивчення дисертації Дмитренко Н.А.. та копій опублікованих 

праць дозволяє зробити висновок про актуальність теми дослідження. 

Позитивним є те, що дисертантка провела анкетування військовослужбовців 

Збройних Сил України. Слушно приділено увагу теоретико-методологічним 

засадам запобігання злочинності у Збройних Силах України.  

Зважаючи на думки рецензентів та учасників фахового семінару, у цілому 

Грохольський В. Л. дав позитивну оцінку дисертації та зазначив, що 

дослідження Дмитренко Н.А. за темою «Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинності у Збройних Силах України» є завершеним, відповідає 

необхідним вимогам, тому робота може бути рекомендована до захисту в 

разовій спеціалізованій вченій раді Одеського державного університету 

внутрішніх справ.  
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ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Дмитренко Наталі Андріївни на тему: «Кримінологічна 

характеристика та запобігання злочинності у Збройних Силах України», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» 

зі спеціальності 081 «Право» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Зміна політичного та 

економічного курсів сучасної України в напрямку євроінтеграції, події на 

Майдані 2014 р. змусили кожного громадянина нашої держави переосмислити 

минуле й сучасне, наші досягнення та цінності. Військовий конфлікт на Сході 

країни безпосередньо позначився не лише на кримінально-правовій статистиці 

злочинності в державі, а й на стані злочинності в Збройних Силах України 

зокрема. 

Сьогодні вчинення кримінальних правопорушень 

військовослужбовцями стає проблемою, яка вимагає найбільш пильної уваги 

не тільки з боку органів державної влади, а і громадськості. Більше того, 

значення запобігання злочинності в Збройних Силах пояснюється неабияким 

зростанням кількості вчинених військовослужбовцями кримінальних 

правопорушень як проти встановленого порядку несення військової служби, 

так і інших загальнокримінальних правопорушень, що вчиняються ними в 

Збройних Силах України. 

Статистичні дані щодо вчинених у Збройних Силах України військових 

кримінальних правопорушень є досить невтішними. Тільки за 2014 р. їх 

кількість зросла більше ніж в 11 разів порівняно з 2013 р. (з 369 протягом 

2013 р. до 4153 у 2014 р.), а найбільший коефіцієнт їх вчинення припав на 

2015 р. – 6213. Така тенденція до зростання кількості вчинених у ЗС України 

кримінальних правопорушень, як військових, так і загальнокримінальних, 

перш за все пов’язана з початком «гарячої фази» АТО в окремих районах 

Донецької та Луганської областей, а також зростанням чисельності ЗС 

України. Так, у 2014–2020 рр. кількість вчинених у Збройних Силах України 

лише військових кримінальних правопорушень становила майже 30 000, з 

яких у 2014 р. – 4153, у 2015 р. – 6213, у 2016 р. – 3650, у 2017 р. – 4577, у 

2018 р. – 3694, у 2019 р. – 3616 та в 2020 р. – 4055, чверть з яких (1012) 

вчинена учасниками АТО/ООС (з яких: особливо тяжких – 187, тяжких – 3546, 

нетяжких – 128, кримінальних проступків – 7). 

Неабияке занепокоєння викликає різке зростання після 2015 р. вчинених 

у Збройних Силах України тяжких злочинів (з 21–27% у 2014–2015 рр. до 75–

85% у 2016–2020 рр., відсотковий еквівалент вчинених у ЗС України тяжких 

злочинів у 2019–2020 рр. становив 82–87% відповідно від загальної кількості 

вчинених у ЗС України військових кримінальних правопорушень) та з 2017 р. 

особливо тяжких злочинів (2017 р. – 5%, 2019–2020 рр. – 4,5%, у 2014 р., 

2015 р. та 2018 р. їх рівень не перевищував 0,5% від загальної кількості 

вчинених у ЗС України кримінальних правопорушень). 

Окрему категорію становлять загальнокримінальні правопорушення, що 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t120m1c1r1&key=4778453
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вчиняються в Збройних Силах України. Їх кількість становить приблизно 

1/5  від загальної кількості вчинених у Збройних Силах України кримінальних 

правопорушень. 

Особливою категорією також є латентна злочинність як сукупність 

невиявлених і не включених до статистичної звітності вчинених у Збройних 

Силах України кримінальних правопорушень. 

За офіційними даними Департаменту інформаційно-аналітичного 

забезпечення Збройних Сил України, за останні п’ять років статистичні 

показники кількості вчинених у Збройних Силах України кримінальних 

правопорушень характеризуються своєю нестабільністю та певною схильність 

до зростання. Ці показники рівня динаміки вчинених у Збройних Силах 

України кримінальних правопорушень дають підстави стверджувати, що такі 

тенденції їх поширення є вкрай невтішними, що, передусім, є сигналом для 

активізації зусиль керівництва Збройних Сил України у напрямку 

впровадження сучасних заходів запобігання такого роду злочинності. 

За результатами отриманих статистичних даних серед актуальних 

проблем запобігання злочинності в Збройних Силах України варто виділити 

такі: 

– відсутність проведення сучасної динамічної реформи Збройних Сил 

Україні шляхом розробки нової військової концепції, спрямованої на 

майбутнє, а не на минуле; 

– отримання Збройними Силами України в «спадщину» ще з радянських 

часів негативних явищ, зокрема, «дідівщини», нестатутних відносин, 

насильства тощо; 

– обмежене фінансування Збройних Сил Україні, яке не лише впливає на 

дисципліну військовослужбовців, а й на їх ставлення до виконання військових 

завдань; 

– поява в Збройних Силах України злочинних об’єднань та 

організованих груп, які сприяють розвитку злочинності та корупції; 

– скорочення військовослужбовців, відсутність для них робочих місць 

після проходження служби, відсутність можливості отримання житла й 

відповідної професії тощо; 

– втечі військовослужбовців із Збройних Сил України; 

– вчинення військовослужбовцями самогубств; 

– зосередження влади в руках президентської адміністрації та 

відсутність парламентського контролю за Збройними Силами України тощо. 

Наведені проблеми свідчать про необхідність наукового вдосконалення 

кримінологічної характеристики та побудови нової моделі запобігання 

злочинності в Збройних Силах України. Актуальність цього питання зумовила 

вибір теми дисертації. 

У сфері розроблення актуальних проблем запобігання злочинності у ЗС 

України варто виділити праці таких українських учених, як: О. М. Артеменко, 

В. В. Бабаніна, В. М. Білоконев, І. Г. Богатирьов, П. П. Богуцький, 

І. В. Боднар, В. В. Бондарєв, М. Б. Головко, В. К. Грищук, В. С. Давиденко, 

С. Ф. Денисов, Ю. П. Дзюба, С. І. Дячук, М. М. Івлєв, Д. В. Казначеєва, 
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В. І. Касинюк, В. А. Клименко, І. М. Коропатнік, Я. С. Кулькіна, 

Ю. Б. Курилюк, І. І. Митрофанов, В. О. Навроцький, Т. Б. Ніколаєнко, 

А. Овчаренко, М. І. Панов, О. Р. Полегенька, В. П. Попович, 

Є. Б. Пузиревський, О. М. Сарнавський, О. В. Столярський, В. М. Стратонов, 

Є. Л. Стрельцовим, О. С. Ткачук, М. С. Туркот, С. О. Харитонов, І. О. Харь, 

Г. І. Чангулі, В. В. Шаблистий, В. А. Шершенькова, О. О. Шкута та ін. 

Окремі аспекти злочинності в ЗС України на рівні дисертацій вивчали 

вітчизняні вчені в галузі кримінології, кримінального права та процесу 

кримінально-виконавчого права, зокрема: В. П. Бодаєвський («Кримінальна 

відповідальність військовослужбовців за корисливі посягання на військове 

майно (ст. 410 КК України)»); В. О. Бугаєв («Військові злочини і покарання»); 

М. І. Карпенко («Кримінальна відповідальність за порушення статутних 

правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин 

підлеглості»), («Теоретико-методологічне дослідження злочинів проти 

встановленого порядку несення військової служби за Кримінальним кодексом 

України»); Т. Ю. Касько («Кримінально-правова характеристика злочинів 

проти порядку проходження військової служби»); Є. С. Ковалевська 

(«Кримінально-правова охорона військового майна за статтями 411 та 412 

Кримінального кодексу України»); Д. Ю. Купар («Звільнення від кримінальної 

відповідальності за злочини проти порядку несення військової служби»); 

Ю. Б. Курилюк («Кримінальна відповідальність за порушення правил несення 

прикордонної служби); В. В. Кухар («Кримінально-правові засоби 

попередження розголошенню відомостей військового характеру, що 

становлять державну таємницю»); Б. Д. Леонов («Кримінальна 

відповідальність за бездіяльність військової влади (ст. 426 КК України)»); 

А. Р. Мухамеджанова («Кримінально-правова характеристика насильства над 

населенням у районі воєнних дій (ст. 433 Кримінального кодексу України)»); 

А. М. Ониськів («Кримінальна відповідальність за порушення порядку 

проходження військової служби, вчинені в умовах особливого періоду або в 

бойовій обстановці»); М. М. Сенько («Кримінальна відповідальність за 

самовільне залишення військової частини або місця служби»); М. С. Туркот 

(«Кримінальна відповідальність за зловживання військовою службовою 

особою владою або службовим становищем»); М. І. Хавронюк («Кримінальна 

відповідальність за перевищення військовою посадовою особою влади чи 

посадових повноважень») та ін. 

Перелічені наукові праці присвячені здебільшого хоч і військової сфери 

проте досліджують суто військові кримінальні правопорушення, у зв’язку з 

чим досить актуальною у сучасних умовах залишається потреба наукового 

дослідженні злочинності в ЗС України в цілому, з позиції сучасного стану та 

праворозуміння зазначеної сфери. 

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

грантами. Обраний напрям дослідження узгоджений з положеннями 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 
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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 розвитку «Україна – 2020», 

затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; 

Тематиці 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. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Херсонського державного 

університету від 26 грудня 2017 р. (протокол № 7). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є надання 

кримінологічної характеристики кримінальним правопорушенням, які 

вчиняються у Збройних Силах України, та розроблення на цій основі науково 

обґрунтованих заходів, спрямованих на запобігання їм.  

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

– з’ясувати стан дослідження злочинності в Збройних Силах України та 

його методологічний інструментарій; 

– сформулювати кримінологічне поняття злочинності в Збройних Силах 

України та розкрити його зміст; 

– дослідити зарубіжний досвід запобігання злочинності серед 

військових; 

– розкрити стан і тенденції вчинення кримінальних правопорушень у 

Збройних Силах України; 

– встановити детермінанти злочинності в Збройних Силах України; 

– надати характеристику особи яка вчиняє кримінальні правопорушення 

в Збройних Силах України; 

– розкрити заходи загальносоціального запобігання злочинності в 

Збройних Силах України; 

– охарактеризувати заходи спеціально-кримінологічного та 

індивідуального запобігання злочинності в Збройних Силах України; 

– надати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, 

спрямованого на запобігання злочинності в Збройних Силах України. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, пов’язані із запобіганням 

злочинності в Збройних Силах України. 

Предмет дослідження – кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинності в Збройних Силах України. 

Методи дослідження. 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-
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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). 

Емпіричну базу дослідження становлять: узагальнені дані, отримані під 

час аналізу статистичних показників Збройних Сил України за 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. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації комплексно досліджено кримінологічну характеристику та 

запобігання злочинності в Збройних Силах України й сформульовано ряд 

нових положень та висновків, які є важливими для кримінологічної науки й 

практики, зокрема: 

вперше: 

– запропоновано введення в науковий обіг поняття «злочинність у 

Збройних Силах України»; 

– 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 до запобігання злочинності в 

Збройних Силах України; 

– запропоновано внесення доповнень та змін до Закону України «Про 

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

Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження 

персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони 

України «Про затвердження Інструкції з організації та проведення 
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психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у 

Міністерстві оборони України та Збройних Силах України» від 14 квітня 

2015 р. № 164 (далі – Інструкція) і Порядку проведення психофізіологічного 

дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням 

поліграфа у Державному бюро розслідувань» від 11 травня 2017 р. № 449 (далі 

– Порядок), а саме доповнити: ст. 18 Закону та п. 3 ч. 3 (Основні завдання 

дослідження) розділу 1 Інструкції, ч. 2 розділу 1 Інструкції «суб’єкт 

дослідження» та внести зміни до: ч. 2 розділу 1 Інструкції «спеціаліст 

поліграфа», ч. 2 Положення «спеціаліст поліграфа»; 

удосконалено: 

– наукову позицію, згідно з якою корупцію в Збройних Силах України 

потрібно вважати не лише основною загрозою національній безпеці України, а 

й однією з першооснов порушення прав і свобод людини в усіх сферах; 

– шляхи підвищення ефективності військової доктрини, яка полягає у 

створенні координуючих і моніторингових органів, спрямованих на 

забезпечення реальної участі громадськості в запобіганні злочинності в 

Збройних Силах України, зокрема за допомогою просвітницьких методів у 

військових частинах; 

дістали подальшого розвитку: 

– гіпотеза про те, що 1) злочинність у Збройних Силах України є 

системним і поширеним явищем серед військовослужбовців; 2) однією з 

причин вчинення кримінальних правопорушень у Збройних Силах України є 

недостатнє фінансування військової сфери; 3) злочинність у Збройних Силах 

України є нижчою, ніж в інших силових органах держави; 

– позиція з приводу того, що рівень злочинності в Збройних Силах 

Україні безпосередньо залежить від політичного, економічного та соціального 

рівня розвитку суспільства й держави. Доведено, що чим вищий такий рівень, 

тим менший рівень кримінальних правопорушень у Збройних Силах Україні; 

– застосування методів математичного моделювання до аналізу 

статистичних даних злочинності в Збройних Силах Україні. 

– наукові положення щодо необхідності використання потенціалу 

громадянського суспільства України в запобіганні злочинності в Збройних 

Силах Україні. Зазначено, що резерв впливу громадських організацій у 

протидії злочинності в Збройних Силах Україні державою використовується 

недостатньо; 

– правовий механізм реалізації повноважень засобами масової 

комунікації в умовах збройного конфлікту на Сході країни, який забороняє 

перешкоджати їм виявляти серед військовослужбовців осіб, схильних до 

вчинення кримінального правопорушення; 

– аргументи, що злочинність у Збройних Силах України є однією з 

найгостріших проблем українського суспільства та загрозою національній 

безпеці держави. Основними детермінантами злочинності в Збройних Силах 

України є економічні, соціальні, правові, організаційно-управлінські та 
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морально-психологічні. 

Особистий внесок здобувача. Положення, які викладені в дисертації та 

виносяться на захист, розроблені авторкою особисто. Наукові ідеї та розробки, 

що належать співавторам, у дисертації не використовуються. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та викладені в дисертації положення, узагальнення, висновки й 

рекомендації мають як загальнотеоретичне, так і практичне значення для 

науки кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, 

які можуть бути використані в: 

– практичній діяльності – в оперативно-службовій діяльності 

практичних працівників щодо запобігання злочинності Збройних Сил України 

(акт впровадження Департаменту контррозвідки головного управління 

військової контррозвідки Служби безпеки України від 10.09.02020р.); 

– освітньому процесі та науково-дослідній роботі – під час підготовки 

лекцій, методичних рекомендацій, тестових завдань і дидактичних матеріалів з 

кримінології, кримінального та кримінально-виконавчого права, а також при 

проведенні різних видів занять із відповідних дисциплін у процесі підготовки 

бакалаврів та магістрів і в системі підвищення кваліфікації, слідчих та 

оперативних працівників органів Національної поліції України, Служби 

безпеки України, Збройних Сил України (акти впровадження Херсонського 

факультету Одеського державного університету внутрішніх справ від 21 липня 

2020 р. та Академії Державної пенітенціарної служби 24 червня 2020 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

викладено у 17 науковій працях, з яких: 5 – статті у фахових виданнях з 

юридичних наук, перелік яких затверджено МОН України, 2 – статті в 

зарубіжному періодичному виданні, – та апробовано на 10 всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «Місце юридичних 

наук у формуванні правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 

2018 р.); «Перші наукові читання керівника школи «Інтелект» доктора 

юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України 

Богатирьова І. Г.» (м. Ірпінь, 2019 р.); «Problemes et perspectives d`introduction 

de la recherché scientifique innovante» (м. Брюссель, Бельгія, 2019 р.); «Правові, 

економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: 

сучасні реалії та виклики часу» (м. Полтава, 2019 р.); «Роль інтеграційних 

процесів у формуванні національних правових систем» (м. Херсон, 2020 р.); 

«Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень» (м. Луцьк, 

2020 р.); «International forum: problems and scientific solutions» (м. Мельбурн, 

Австралія, 2020 р.); «Challenges inscience of nowadays» (м. Вашингтон, США, 

2020 р.); «Особливості розвитку законодавства України в контексті 

євроінтеграційних процесів» (м. Харків, 2020 р.); «Moldalitati conceptuale de 

dezvoltare a stiintei modern» (м. Бухарест, Румунія, 2020 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 230 сторінок, з них основний текст– 165 сторінок. Список 
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використаних джерел включає 281 найменування. 
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