
РЕЦЕНЗІЯ 

доктора юридичних наук, професора Бабенко Андрія Миколайовича на 

дисертацію Агапової Каріни Вікторівни «Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупуваннями в 

Україні», на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» 

за спеціальністю 081 «Право» 

 

Актуальність теми. Кримінальні правопорушення неповнолітніх та 

молоді посідають особливе місце у загальній структурі злочинності, оскільки 

є її значною частиною. Як загально відомо, молодь є природним резервом 

суспільного розвитку, а вчинення ними злочинів є індикатором недоліків 

суспільства, отже, дослідження злочинності молоді, особливо групової являє 

собою важливий напрям наукових досліджень, оскільки дозволяє виявити її 

кримінологічні особливості та окреслити нові шляхи вдосконалення 

діяльності правоохоронних органів із запобігання не лише цьому виду, а й 

усієї злочинності. У цьому сенсі, здобувач вірно наголошує, що злочинність 

молоді є вагомим показником стабільності соціальної системи. За оцінками 

експертів особи в молодому віці вчиняють більше 50% зареєстрованих 

кримінальних правопорушень. Переважна більшість з них носить груповий чи 

організований характер. Суспільна небезпека таких злочинних дій носить 

підвищений характер. Особливо гострою виявилася проблема в умовах 

військового стану, коли масштабні руйнування, масова міграція, відсутність 

робочих місць поставили українське населення в мови фізичного виживання. 

Молодь опинилася в ситуації найбільшого ризику, що, безумовно, виявилося 

вагомим фактором детермінації збільшення кількості вчинених кримінальних 

правопорушень молодіжними угрупуваннями. 

Злочинність, в тому числі і групова – молодіжна,  проявляється 

найбільше там, де суспільство перебуває в кризі економічних, соціальних та 

політичних проблем. Така злочинність зростає кількісно і якісно, вона 

знаходить вираз у постійному зростанні і найгірше у вчиненні тяжких і 
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особливо тяжких злочинів. На сьогодні  вчинення кримінальних 

правопорушень  молодіжними угрупуваннями в Україні стає надзвичайно 

важливою проблемою, яка вимагає найбільш пильної уваги як збоку органів 

державної влади так і громадськості, особливо засобів комунікації. В умовах 

сьогодення виникла нагальна проблема отримання науково - обґрунтованих 

даних щодо феномену кримінальних правопорушень, що вчиняються 

молодіжними угрупуваннями, виявлення специфіки їх детермінації, надання 

обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення системи її запобігання  

Наведене свідчить про те, що Агапової Каріни Вікторівни «Запобігання 

кримінальним правопорушенням, яке присвячене теоретичним і практичним 

проблемам запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються 

молодіжними угрупованнями в Україні з урахуванням сучасного стану 

кримінального, кримінального процесуального законодавства та 

правоохоронної діяльності є надзвичайно актуальним, оскільки розкриває 

сутність феномену кримінальних правопорушень, що вчиняються 

молодіжними угрупованнями, надає нові знання про їх детермінацію та 

дозволяє застосувати на практики рекомендації щодо побудови системи 

запобігання цим злочинам у сучасних умовах.  

Оцінка наукового рівня дисертації і наукових публікацій здобувача. 

У ході вивчення дисертації та наукових публікацій автора, з’ясовано, що 

наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані дисертанткою є 

обґрунтованими і переконливими. Дослідження є структурованим, 

послідовним та логічно пов’язаним, відповідає поставленій меті та завданням, 

заявленим у роботі. Авторкою використано значну кількість вітчизняних та 

зарубіжних літературних джерел, законодавчі та підзаконні нормативно-

правові акти України. 

Дослідження здійснено спираючись на узагальнені дані отримані під час 

аналізу статистичних показників, а також зведених даних 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 
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підозрюваним 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 (110 оперуповноважені, 74 слідчі та 60 

дізнавачів, 90 працівників ювенальної превенції, 88 дільничних офіцерів 

поліції) у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській 

областях, 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.  

Основні результати дослідження викладено у 11 науковій працях, з 

яких: 4 – у фахових виданнях з юридичних наук, перелік яких затверджено 

МОН України, 1 – у зарубіжному періодичному виданні та апробовано на 6 

всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях. Вивчення 

дисертації та оцінка наукових публікацій авторки дає підстави стверджувати 

про обґрунтованість результатів дослідження у галузі кримінального права, 

кримінології та кримінально-вконавчого права, як для теоретичного та 

практичного застосування в межах заявлених автором мети та завдань.  

Нами зафіксовано уміле використання авторкою широкого спектру 

сучасних методів наукового пошуку, що також позитивно вплинуло на 

ступінь обґрунтованості сформульованих дисертанткою висновків і 

рекомендацій. Дослідження Агапової Каріни Вікторівни виконано на 

високому науковому рівні, наукові публікації відображають основний зміст 

усіх розділів дисертації. 

Новизна представлених теоретичних та/або експериментальних 

результатів проведених здобувачем досліджень, повнота викладу в 

опублікованих працях. За своїм змістом дисертація Агапової Каріни 

Вікторівни є одним з перших в Україні комплексним монографічним 
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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. У роботі сформульовано низку 

нових положень, висновків і пропозицій.  

Авторкою вперше: розкрито зміст елементів кримінологічної 

характеристики кримінальних правопорушень, що вчиняються молодіжними 

угрупованнями з виокремленням відомостей про їх стан, структуру, динаміку 

й географію, детермінанти, соціально-психологічні ознаки правопорушників 

(учасників молодіжних груп, злочинних організацій, банд, інших формувань) і 

жертв, а також наведено взаємозв’язки між окремими елементами, зокрема, 

доведено зв’язок діяльності молодіжного угрупування зі ступенем агресивної 

поведінкової установки особи-злочинця, латентності та ефективністю вжитих 

заходів запобігання; на основі аналізу статистичних показників за 2013–2021 

рр. обґрунтовано, що сучасна злочинність в Україні характеризується 

щорічним збільшенням кількості тяжких кримінальних правопорушень 

учинених у складі молодіжних груп і організацій, у тому числі шляхом 

застосування зброї та вибухових речовин, залучення до вчинення порушень 

громадського порядку молодіжних об’єднань, що загалом негативно впливає 

на суспільний розвиток в умовах збройної агресії, загострення 

внутрішньополітичної конфронтації та економічної нестабільності; 

запропоновані спеціально-кримінологічні заходи запобігання протиправним 

діям молодіжних угрупувань, в умовах збільшення неконтрольованої 

вогнепальної зброї, бандитизму, озброєності, переорієнтації їх в організовані 

злочинні групи (паспортизація молодіжних угрупувань; обґрунтовано 

необхідність створення єдиної систематизованої інформаційної бази, яка 

включала би дані про неформальні молодіжні групи, осіб, які входять до її 

структури; активізація оперативно-розшукової діяльності з метою отримання 

оперативної інформації про злочини, які готуються та про осіб, що їх 

планують та інші); запропоновано механізм дій працівників оперативних 



 

5 

підрозділів та превентивної діяльності щодо запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупуваннями який 

включає випередження та припинення їх вчинення на стадії підготовки або 

замаху на вчинення; виявлення агресивних осіб у складі групи й постановка їх 

на профілактичний облік; удосконалено: систематизацію 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, шляхом 

розподілу на загальні (політичні, соціально-економічні, організаційно-правові 

– макрорівень) та спеціальні (морально-психологічні – мікрорівень); доведено, 

що інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності 

оперативних підрозділів і міжрегіональних органів Національної поліції 

України, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, з метою 

спрямування організації та координації роботи з виявлення, постановки на 

контроль та припинення злочинної діяльності молодіжного об’єднання, яке 

становить суспільну небезпеку й має суттєвий вплив на криміногенну 

ситуацію на території обслуговування; представлено напрями індивідуально-

виховної роботи з молоддю, що спрямована на соціальну та психологічну 

корекцію особи-члена молодіжної групи та вплив на спосіб й умови його 

життя, а також вимагає впровадження запропонованих авторських 

кримінологічних методик «відволікання молодих людей від протиправної 

діяльності», «роз’єднання і переорієнтація групи».  

Окремі положення дістали свого розвитку. Так, здійснено науково-

теоретичне обґрунтування механізму агресивної поведінки, що утворює 

взаємодію зовнішніх факторів, психічних процесів і станів особи, які 

детермінують рішення вчинити агресивне кримінальне протиправне діяння та 

контролювати його вчинення; представлено класифікацію неформальних 

молодіжних груп насильницької спрямованості з урахуванням ідеологічних 

поглядів та ступеня агресивності: вуличні, екстремістські, спортивні, 

тоталітарно-релігійні, музичні, другорядні.  
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Здійснено обґрунтування необхідності схвалення Стратегії боротьби зі 

злочинністю в Україні до 2030 року, яка визначатиме візію та перспективи 

забезпечення національної безпеки, стратегічні цілі боротьби зі злочинністю, 

шляхи досягнення та дії щодо їх реалізації, а на її виконання – розроблення 

Державної комплексної програми боротьби зі злочинністю молоді (яка 

містить механізми захисту молоді, а також систему першочергових 

превентивних заходів спрямованих на блокування криміногенних факторів й 

деформацію особи). Представлено розробку системи показників (індикаторів), 

що містить дані про злочинну діяльність молодіжних груп; Аргументовано 

необхідність створення підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 

як окремого міжрегіонального територіального органу в структурі 

Національної поліції України; експериментальних оперативно-

профілактичних підрозділів кримінальної поліції, одним із завдань яких 

передбачити оперативнорозшукову профілактику кримінальних 

правопорушень, з відпрацюванням форм і методів цієї роботи в умовах 

реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України і 

діяльності Національної поліції. В роботі мстяться і інші положення, висновки 

та пропозиції теоретичного і практичного характеру, які істотно розширюють 

наукові знання про феномен молодіжної групової злочинності і особливості її 

запобігання, а результати дослідження свідчать про цілісність наукового 

пошуку, завершеність та значущість новизни отриманих результатів не лише 

для теорії, а й для практичної діяльності. Наукові публікації, відображають 

основний зміст усіх розділів дисертації, а також основні положення і 

результати дослідження. 

Наукова обґрунтованість отриманих результатів, наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Автором 

проаналізовано, узагальнено та збагачено фундаментальні дослідження 

вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері кримінального, права, кримінології та 

кримінально-виконавчого права, досліджені історичні та методологічні засади у 

сфері аналізу злочинності, вивчення проблем детермінації та запобігання 
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кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупуваннями.  

Науково-теоретичним підґрунтям дисертації виявилися наукові праці 

фахівців, у тому числі зарубіжних, у галузі філософії, загальної теорії держави 

і права, кримінології, кримінального, кримінально-виконавчого права, 

психології; положення та висновки дисертації ґрунтуються на нормах 

Конституції України, законодавчих та підзаконних нормативно-правових 

актів, які регламентують порядок протидії злочинності, а також запобігання 

кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупуваннями. 

Автором досягнуто мети дослідження, а саме, вдалося теоретично 

узагальнити та розв’язати комплексну науково-прикладне завдання щодо 

розроблення системи запобігання кримінальним правопорушенням, що 

вчиняються молодіжними угрупованнями в Україні за допомогою 

кримінологічних засобів, що полягає у розробленні пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на удосконалення законодавства та відповідної 

правозастосовної практики завдяки цілісному розкриттю теми дисертаційної 

роботи у цілому та в кожному окремому розділі у підрозділах та у висновках і 

рекомендаціях. Крім цього, автором для досягнення мети та завдань 

дисертаційного дослідження використано широкий методологічний 

інструментарій, робота виконана на високому методологічному рівні, що 

свідчить про вдале опанування дисертантом методологією наукової 

діяльності. 

Рівень виконання поставленого наукового завдання, оволодіння 

здобувачем методологією наукової діяльності. Не викликають заперечень 

ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Останні забезпечуються: застосуванням дослідницьких методів 

сучасної теорії пізнання, у тому числі як загальнонаукових методів 

(діалектичний, логіко-семантичний, історичний, системно-функціональний, 

структурно-логічний, конкретно-логічний і т.д.), так й методів, притаманних 
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дослідженням у правових науках (порівняльно-правовий, формально-

юридичний, історико-правовий та ін.), а також методів, властивих конкретно-

соціологічним дослідженням (статистичні методи, вивчення правових 

документів, статистичних відомостей, анкетування та ін.). 

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. 

Сформульовані дисертантом у роботі висновки і пропозиції впроваджені і 

використовуються у освітньому процесі, наукові діяльності і у практичній 

діяльності, на що вказують акти впровадження у додатках дисертації. У 

контексті удосконалення нормативноправового забезпечення запобігання 

вчиненню молоддю протиправних дій та внесення доповнення до «Положення 

про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та 

ведення» (2020); при проведенні різних видів занять із відповідних дисциплін 

у процесі підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 081 «Право» та 

в системі підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України 

(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. тощо) (дис.С.22-23).  

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому. Структура та зміст 

дисертаційного дослідження Агапової Каріни Вікторівни «Запобігання 

кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупуваннями в Україні» характеризується логічною побудованою, 

зумовленою поставленими метою та завданнями дослідження, його об’єктом і 

предметом, відповідає логіці наукового пошуку. Має чітку структуру, 

визначену вимогами, що викладені у положеннях МОН, зокрема у порядку 

Композиційно складається з анотації, списку опублікованих праць, 

змісту, вступу, трьох розділів, які об’єднують 9 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (229 джерел) та 6 додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 232 сторінки, з яких основний текст займає 180 сторінок, список 
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використаних джерел розташований на 21 сторінках (229 найменування), 

додатки – на 29 сторінках. 

В анотації дисертації автором викладено в стислій формі основні 

здобутки та отримані результати, тези, ідеї, категорії та поняття, 

запропоновані напрямки та шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення та запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються 

молодіжними угрупованнями в Україні.  

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, 

визначено мету, об’єкт, предмет дисертаційного дослідження, поставлено 

завдання дослідження. Зазначено зв'язок роботи із науковими темами, 

програмами, планами. Представлено методи дослідження із зазначенням 

підрозділів в яких вони використовувалися. Окреслено наукову новизну 

отриманих результатів, практичне значення отриманих результатів та описано 

дані щодо реалізації основних теоретичних положень та практичних 

результатів.  

Перший розділ присвячений наданню соціально-правової 

характеристики молодіжних угрупувань. Розкрито сутність  історико-

правових передумов виникнення та розвитку молодіжних угруповань в 

Україні. Надано розгорнутий аналіз феномену молодіжних угрупувань як 

об’єкту кримінологічного дослідження. Окрім цього автором досліджено 

особливості формування агресії та агресивної поведінки молодіжних 

угруповань, формування злочинної поведінки, представлено її різновиди. 

Автором також вдало представлено історію становлення та розвитку 

неформальних молодіжних об’єднань, надано їх розгорнутий аналіз та 

класифікацію. Розкрито уявлення феномену групової молодіжної злочинності 

через призму поглядів зарубіжних та вітчизняних авторів. Агресивна 

злочинність молодіжних угрупувань, на думку автора, обумовлена взаємним 

впливом негативних факторів зовнішнього середовища і особистістю члена 

групи. Найчастіше кримінальні правопорушення вчиняють так звані «важкі», 

педагогічно «запущені» особи. На формування ідеалів такої особи 
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надзвичайно впливає перебування у молодіжному угрупуванні, члени групи, 

які мають досвід антисоціальної поведінки. 

У другому розділі автором надано кримінологічну характеристику 

кримінальних правопорушень, що вчиняються молодіжними угрупуваннями, 

проаналізовано стaн, динаміку, структур та географію кримінальних 

правопорушень, що вчиняються молодіжними угрупованнями. Заслуговує на 

схвалення характеристика причин та умов кримінальної протиправності 

учасників молодіжних угруповань, а також характеристика особи, яка вчиняє 

кримінальні правопорушення у складі молодіжних угруповань. Варто 

погодитися з автором, що головним залишається те, що злочинна 

спрямованість особистості в силу її способу життя і поведінки створює 

передумови для вчинення саме кримінальних протиправних діянь. Отже, 

першочергове значення мають умови суб’єктивного характеру, центральною є 

проблема особистості, але дуже істотну роль відіграє й соціальне середовище. 

За твердженням здобувача, особи молодіжного віку частіше чинять 

кримінальні правопорушення агресивного, імпульсивного характеру, 

протиправна ж поведінка осіб старшого віку менш імпульсивна, більш 

обдумана, в тому числі і з точки зору можливих наслідків такої поведінки, 

Формування антисоціальної поведінки у молоді становить процес 

нагромадження особистісних деформацій у сферах потреб, викривлених 

інтересів, пропагованих ціннісних орієнтирів. Не останню роль у детермінації 

протиправної поведінки молоді відіграють політичні та соціально-економічні 

зміни, зниження рівня життя, втрата моральних орієнтацій, ослаблення 

функцій сім’ї, криміналізація суспільства наклала глибокий відбиток на 

поведінку молоді. У загальному вигляді, на думку опитаних співробітників 

правоохоронних органів, детермінантами, що сприяють вчиненню 

кримінальних правопорушень молодіжними угрупуваннями є: нестабільність 

економіки – 31 %; зниження рівня життя – 39 %; неспроможність сім’ї – 22 %; 

недоліки громадського устрою – 3 %; стратифікація суспільства на групи – 5 

%. Основними характерними рисами соціально-психологічного портрета 
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особи, яка вчиняє кримінальні правопорушення у складі молодіжних 

угруповань, на думку автора є: зневага до суспільно значущих інтересів та 

інтересів інших осіб; виражений егоїзм, підпорядкування поведінки інших 

осіб власним інтересам і бажанням; особлива зухвалість, жорстокість 

стосовно до потерпілих; підвищена конфліктність; низький загальноосвітній 

рівень цієї категорії осіб; внутрішня готовність до протиправних вчинків; 

високий відсоток осіб підліткового та молодіжного віку, які вчиняють вуличне 

насильство; досить високий рівень групової організації вуличних 

насильницьких злочинців. 

Третій розділ дисертації присвячений аналізу системи заходів 

запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупуваннями. Автор їх поділяє на систему загальносоціальних заходів 

запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупованнями; спеціально-кримінологічні заходи запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями; та комплекс 

індивідуально-профілактичних заходів запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями. Автор 

наголошує на комплексному підході у запобіганні досліджуваному виду 

злочинності. Наголошує і робить пропозиції з розробки Державної 

комплексної програми боротьби зі злочинністю молоді, яка станом на 2022 рік 

ще не розроблена, розроблена та запропонована регіональна програма 

профілактики правопорушень серед дітей на 2023–2025 роки. Ґрунтуючись на 

зарубіжному, вітчизняному досвіді запобігання груповим молодіжним 

злочинам, дисертант надає комплекс заходів загально-соціального, 

спеціально-кримінолог та індивідуального характеру, які у повній мірі 

корелюють із сучасним станом злочинності, її детермінантами та 

кримінологічною характеристикою осіб, які вчиняють подібні злочини. 

Позитивним є також той факт, що автором у роботі представлені результати 

супроводжуються специфічними кримінологічними моделями у вигляді 

таблиць, схем, діаграм тощо. Комплексне опрацювання та систематизація 
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відомостей з наукових джерел і норм права в їх генезисному та порівняльно-

правовому аспектах дало можливість К.В.Агаповій сформувати своє бачення 

наукової проблеми та розробити власні наукові положення, висновки і 

рекомендації, що відзначаються достовірністю та характеризуються науковою 

новизною. 

 Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації в практиці. Результати дисертаційного дослідження Агапової 

Каріни Вікторівни можуть бути впроваджені у законотворчій діяльності у 

контексті удосконалення нормативноправового забезпечення запобігання 

вчиненню молоддю протиправних дій; у 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; у освітньому 

процесі та науково-дослідній роботі – під час підготовки лекцій, навчальних і 

практичних посібників, монографій, методичних рекомендацій, тестових 

завдань і дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін «Кримінологія», 

«Профілактика кримінальних правопорушень», «Віктимологія», «Юридична 

психологія», «Оперативно-розшукова діяльність», тощо, про що свідчать 

відповідні акти впровадження (дис.С.22-23). 

Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації, запитання до 

здобувача. 

1. У підрозділі 2.2. здобувачем досліджено проблему причин та умов 

кримінальної протиправності учасників молодіжних угруповань (дис.С.190-

106). Ним дуже вдало перелічені фактори та обставини, які впивають на 

злочинну діяльність молодіжних угрупувань. Разом з цим, робота тільки б 

виграла, якщо би здобувач описані ним фактори згрупував за критеріями – 

економічні, соціальні, ідеологічні тощо. Тим більше, що заходи 

запропонованої моделі регіональної програми профілактики правопорушень 

серед молоді на 2023-2025 року згруповані саме за таким принципом: 
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економічного характеру, соціального, ідеологічного, інформаційного тощо 

(дис. С. 132-136). 

2. Під час свого дослідження автором описано стан та підходи до 

запобігання злочинам, вчиненим молодіжними угрупуваннями за кордоном – 

у Європі, США і т.д. а також у різних частинах дисертації наведено приклади 

зарубіжного досвіду запобігання цьому виду кримінальних правопорушень 

(дис.53-55; 146-147; 151-152). Робота тільки б виграла, якщо б питання 

міжнародного досвіду аналізу та запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупуваннями було би 

згруповано та об’єднано у самостійному розділі з однойменною назвою.  

Вказані зауваження та рекомендації носять дискусійний характер і не 

знижують загальної позитивної оцінки представленого до захисту 

дисертаційного дослідження, і можуть бути враховані у ході подальших 

наукових досліджень.    

  Відсутність порушень академічної доброчесності. Під час аналізу 

рецензованої дисертації та опублікованих праць К.В.Агапової фактів 

порушення академічної доброчесності (плагіату, фальсифікацій, фабрикацій 

тощо) не виявлено. 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; використані методики дослідження та 

джерела інформації містять відповідні посилання. Дисертація є завершеною, 

самостійно виконаною роботою, що має вагоме теоретичне і прикладне 

значення. 

Висновок 

про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Агапової Каріни Вікторівни за темою «Запобігання 

кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупуваннями в Україні», на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» є завершеною, самостійно 
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виконаною кваліфікованою науковою працею, що має вагоме теоретичне, 

методологічне і практичне значення, що відповідає спеціальності 081 

«Право», а також вимогам 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 січня 2022 року 

№ 44, Вимогам до оформлення дисертацій, затверджених Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, а її автор 

Агапова Каріна Вікторівна заслуговує на присудження доктора філософії в 

галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 
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