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Актуальність теми. Проголошена на міжнародному рівні модель людського 

розвитку, яка базується на пріоритеті прав людини, передбачає вжиття взаємоузгоджених 

системних заходів із розробки та впровадження дієвої державної політики у сфері захисту 

прав дітей та молоді. В Україні останніми роками було зроблено досить багато для 

реформування сфери захисту прав дітей та охорони дитинства, зокрема, розвинуто 

інституції соціально-правового, цивільного та сімейного захисту дітей, захисту дітей від 

домашнього насильства і булінгу, створено службу пробації, однією з завдань якої 

визначено застосування пробаційних програм щодо неповнолітніх, які вчинили 

правопорушення тощо.  

Разом з тим залишається низка питань, що потребують свого вирішення щодо 

вчинення неповнолітніми та молоддю адміністративних чи кримінальних правопорушень. 

Діти у конфлікті з законом, тобто які вчинили кримінальні або адміністративні 

правопорушення, відповідно до чинного законодавства та міжнародних зобов’язань 

України, потребують належного поводження з боку держави, з урахуванням вікових, 

фізичних та психологічних особливостей, а також умов, в яких вони перебувають. Наразі 

залишаються відкритими багато питань з приводу механізмів медіації та можливостей 

здійснення відновного правосуддя щодо неповнолітніх та молоді, визначення та оновлення 

системи покарань, що можуть бути до них застосовані, недосконалих превентивних та 

реабілітаційних програм.  

Саме тому наукові дослідження і практичні дії у напрямі забезпечення і розвитку 

політик і практик, які відповідають міжнародним стандартам щодо забезпечення інтересів 

неповнолітніх і молоді, які вчинили кримінальні правопорушення, є актуальними і 

своєчасними.   

На актуальність обраної теми дослідження також вказує її зв’язок з науковими 

планами та темами, оскільки останнє виконано відповідно до тематики наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2020–2024 роки (наказ 

МВС України від 11 червня 2020 р. № 454), а також в межах науково-дослідних робіт 

Одеського державного університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрямки розвитку 
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реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у 

державі» (державний реєстраційний номер №0116U006773), та згідно з планом науково-

дослідницької роботи кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного 

університету внутрішніх справ «Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-

виконавчі заходи запобігання злочинності» (державний реєстраційний номер № 

012U002156). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Достовірність та обґрунтованість 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

забезпечується кількома чинниками: підбором і застосуванням сучасних методів наукового 

пізнання; наявністю належного обсягу емпіричної бази проведеного дослідження (зведені 

дані щодо вивчення 207 кримінальних проваджень відкритих за ознаками ст. 115, 121, 122, 

152, 186, 187, 296 Кримінального кодексу (КК) України упродовж 2013–2021 рр. в яких 

підозрюваною виступала особа 14–30 років, що входила до молодіжних угрупувань, а також 

289 вироків, винесених судами України щодо кримінальних правопорушень відповідної 

категорії в зазначений період (з усіх регіонів країни); узагальнені результати опитувань 422 

співробітників Національної поліції України, а також 220 осіб – членів неформальних 

молодіжних об’єднань; аналітичні узагальнення МВС України, Національної поліції 

України, Офісу Генерального прокурора, Верховного Суду, Державної судової 

адміністрації України, а також результати багаторічного вивчення оперативно-розшукової, 

слідчої та судової практики); широтою та різноманітністю джерельної бази (229 

найменувань). 

Вказане дозволяє зробити висновок, що сформульовані в дисертації наукові 

положення, висновки і рекомендації мають достатній ступінь обґрунтованості і 

достовірності. 

Наукова новизна положень, які виносяться на захист. Ознайомлення зі змістом 

дисертації дозволяє визнати, що мету дослідження виконано. Наукова новизна 

рецензованого дисертаційного дослідження полягає у тому, що дисертація є одним з 

перших в Україні комплексним монографічним дослідженням теоретичних і практичних 

проблем запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупованнями в Україні з урахуванням сучасного стану кримінального, кримінального 

процесуального законодавства та правоохоронної діяльності.  

Так, заслуговують на підтримку міркування та пропозиції здобувачки щодо: 
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– змісту елементів кримінологічної характеристики кримінальних правопорушень, що 

вчиняються молодіжними угрупованнями з виокремленням відомостей про їх стан, 

структуру, динаміку й географію, детермінанти, соціально-психологічні ознаки 

правопорушників і постраждалих від їх протиправних діянь;  

– систематизації детермінантів, що обумовлюють активність особи й сприяють в 

процесі соціалізації об’єднанню в групи для самоствердження та спілкування з 

однолітками, формування в них антисуспільної спрямованості, вчинення правопорушень та 

злочинів; 

– удосконалення напрямів індивідуально-виховної роботи з молоддю, що спрямована 

на соціальну та психологічну корекцію особи-члена молодіжної групи та вплив на спосіб й 

умови його життя, зокрема, за допомогою запропонованих у дисертації авторських 

кримінологічних методик. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і пропозиції становлять 

науковий та практичний інтерес і можуть бути використані у:  

– законотворчій діяльності – з метою удосконалення нормативно-правового 

забезпечення запобігання вчиненню молоддю протиправних дій та внесення доповнення до 

«Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та 

ведення» (2020); 

– діяльності правоохоронних органів – при розробленні й удосконаленні відомчих 

(міжвідомчих) нормативно-правових актів, підготовці методичних рекомендацій з питань 

організації запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупованнями підрозділами Національної поліції України;  

– освітньому процесі та науково-дослідній роботі: під час підготовки лекцій, 

навчальних і практичних посібників, методичних рекомендацій, тестових завдань і 

дидактичних матеріалів з дисциплін «Кримінологія», «Профілактика кримінальних 

правопорушень», «Віктимологія», «Юридична психологія», «Оперативно-розшукова 

діяльність» (акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження у науковий 

процес Одеського державного університету внутрішніх справ від 24.06.2022 р.; акт про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний процес Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 24.05.2022 р.;). 

Апробація результатів дослідження. Авторкою проведена належна апробація 

результатів дослідження. Так, за результатами дослідження К. В. Агаповою підготовлено 

одинадцять наукових публікаціях, у п’яти з яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації, та ще шість публікацій засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 
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Оцінка змісту дисертації. Дисертація складається з анотацій (українською та 

англійською мовами), вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел (229 найменувань) та додатків.  

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. Загалом 

позитивно оцінюючи виконану дисертанткою роботу, водночас вважаємо за необхідне 

звернути увагу на той факт, що певні теоретичні позиції, висновки і твердження, викладені 

у дисертації, на наш погляд, не є безспірними, а тому потребують додаткової аргументації. 

Як видається, все це може слугувати підґрунтям для наукової дискусії під час захисту 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук дисертації. 

1. Темою дисертаційної роботи обране «Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями в Україні», на першому 

місці у переліку ключових слів вказані «молодь, молодіжне угрупування». Проте, на жаль, 

у самій роботі авторка не наводить визначення зазначених понять та їх співвідношення з 

термінами «молодіжна субкультура», «група осіб», «група осіб за попередньою змовою», 

«організована група», «злочинна організація». Через це виникає низка питань 

методологічного характеру: яка вікова категорія осіб є об’єктом дослідження, та про які 

саме об’єднання йдеться, адже у Кримінальному кодексі термін «угруповання»/ 

«угрупування» не використовується? 

2. Дисертаційна робота ґрунтується на досить потужній емпіричній базі 

(вивчення 207 кримінальних проваджень та 289 вироків, опитування 422 поліцейських, а 

також 220 осіб – членів неформальних молодіжних об’єднань, аналітичні узагальнення 

різних суб’єктів, а також результати багаторічного вивчення оперативно-розшукової, 

слідчої та судової практики). Проте, у тексті роботи отримані результати практично не 

розкриваються (наводяться лише деякі узагальнюючі відсотки), хоча саме вони є 

найбільшою цінністю авторської роботи. Наприклад, на стор. 86 аналізуючи ціну 

молодіжної злочинності авторка вказує, що розміри матеріальних збитків по досліджених 

нею матеріалах доволі різні: «від мінімального розміру крадіжки – до мільйонів гривень». 

Звісно, було б цікаво більше дізнатися щодо справ про злочини, де молодіжними групами 

була завдана матеріальна шкода на мільйони гривень. Так само, при розкритті питання 

щодо характеристики особи правопорушників цінною була б інформація, яка характеризує 

їх як конкретних людей – членів молодіжних груп. Для надання більшої аргументованості 

теоретичних положень, які вивчаються в роботі, надання їм більшої практичної 

спрямованості, було б доцільним наводити матеріали конкретних кримінальних 

проваджень та судових справ, опрацьованих під час проведення дослідження, а також 
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проведених інтерв’ю правопорушників, законослухняних неповнолітніх та молоді, 

працівників поліції. 

3. У підрозділі 2.2 Каріна Вікторівна наводить перелік та розкриває загальні 

(макрорівень) та спеціальні (мікрорівень) детермінанти злочинної поведінки членів 

молодіжних угруповань. Проте, вказана інформація так і залишилась не використаною 

авторкою при підготовці підрозділів 3.1 і 3.2, які присвячені загальносоціальним та 

спеціально-кримінологічним заходам запобігання кримінальним правопорушенням, що 

вчиняються молодіжними угрупованнями.  

4. У підрозділі 2.3 наводяться характерні риси соціально-психологічного 

портрета особи, яка вчиняє кримінальні правопорушення у складі молодіжних угруповань, 

та надається типологія членів неформальних молодіжних груп, які вчиняють кримінальні 

правопорушення (агресивно-епатажний; зневажливий; проміжний; агресивно-

насильницький). Проте, запропоновані у підрозділі 3.3 індивідуально-профілактичні заходи 

запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупованнями, жодним чином не враховують ані соціально-психологічний портрет особи, 

ані типи членів неформальних молодіжних груп, що є суттєвим методологічним 

прорахунком.  

5. Слід констатувати, що у підрозділі 3.2, присвяченому спеціально-

кримінологічним заходам запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються 

молодіжними угрупованнями, досить багато уваги приділено не питанням запобігання, а 

проблемам нерозслідуваних кримінальних правопорушень, внаслідок чого відбувається так 

зване їх накопичення; раціональному використанню можливостей регіональних 

інформаційних центрів при Головних управліннях Національної поліції в областях, здатних 

накопичувати у своїх базах відповідні узагальнені відомості, та поповненню інформаційних 

банків різними суб’єктами.  

Крім того, не дивлячись на те, що практично 2/3 опитаних працівників поліції вказали, 

що реалізація цієї пропозиції суттєво ускладнена у зв’язку з наявністю численних недоліків, 

авторка все ж наполягає на тому, що потрібно на рівні ГУНП створити єдину 

систематизовану інформаційну базу, що включає дані про неформальні молодіжні групи, а 

також про осіб, які входять в ці неформальні групи, з метою подальшого використання 

таких відомостей для запобігання вчинення ними протиправних дій. І це при тому, що у 

підрозділі 1.2 було вказано, що неформальна група – це група людей, яких пов’язують 

особистісні, не закріплені організаційно та не оформлені юридично зв’язки (у неформальній 

групі статус членів та мета діяльності не завжди чітко визначені, взаємодії – міжособистісні, 
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засновані на взаємній симпатії, спільній справі чи звичці), тобто більшість неформальних 

груп – це просто друзі або товариші за якимось захопленням. Відповідно, їх облікування у 

органах поліції є абсолютно нереальним завданням. 

Дещо архіїчним виглядає твердження, що найефективнішими індивідуально-

профілактичними заходами впливу на осіб, які схильні до вчинення кримінальних 

правопорушень, є роз’єднання (члени неформальної групи переводяться до різних 

навчальних закладів або призначаються на різні підприємства; роль працівників поліції 

полягає у профілактичних бесідах з батьками та дискредитація лідера) й переорієнтація 

групи (розрив групи на менші об’єднання, з чим профілактична робота працівників поліції 

значно полегшується). 

6. У дисертації зазначено, що робота виконана на емпіричній базі за 2013–2021 

роки. Проте, було б цікаво дізнатися думку дисертантки, чи вплинуло на вчинення 

кримінальних правопорушень молодіжними угрупованнями повномасштабне вторгнення 

росії в Україну, і, якщо вплинуло, то як саме? 

У цілому висловлені зауваження мають дискусійний характер та не знижують 

загальну позитивну оцінку проведеного дослідження. Робота виконана на вельми актуальну 

тему, відрізняється новизною, містить приріст наукового знання щодо розв’язання 

теоретичних та практичних питань, пов’язаних з визначенням кримінологічних засад 

запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупованнями в Україні. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Основні положення дисертації з належним ступенем повноти були відображені у 

наукових статтях, підготовлених та опублікованих дисертанткою, кількість і якість яких 

відповідає вимогам щодо публікацій, зарахованих за темою дисертації. 

За результатами аналізу тексту дисертації К. В. Агаповою ««Запобігання 

кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями в Україні» 

свідчимо про відсутність порушень авторкою вимог академічної доброчесності; робота 

характеризується наявними посиланнями на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень і відомостей; надано достовірну інформацію про результати наукової діяльності; 

використано методики дослідження та джерела інформації.  

Тема дисертації є актуальною, сформульовані авторкою висновки та рекомендації є 

достатньо аргументованими, відзначаються науковою новизною та мають теоретичне та 

практичне значення.  
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Обсяг основного тексту дисертації відповідає встановленим нормативам до такого 

виду наукових робіт. Мова роботи характеризується точністю, логічністю та послідовністю 

викладу, що відповідає науковому стилю. Наукові положення у тексті дисертації за формою 

викладу доступні, у смисловому цілісні та взаємопов’язані.  

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК.  

Отже, можна дійти загального висновку, що дисертація «Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями в Україні» відповідає 

спеціальності 081 - «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 (зі змінами), 

Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12.01.2022 р. № 44, а її авторка – Агапова Каріна Вікторівна заслуговує на присудження 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 - «Право» за спеціальністю 081 - «Право». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


