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РЕЦЕНЗІЯ 

кандидата юридичних наук, доцента Кулик Людмили Миколаївни на 

дисертацію Агапової Каріни Вікторівни «Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями в 

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

«Право» за спеціальністю 081 «Право» 

 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасною кримінологічною наукою 

доведено, що злочинність найбільш активно виявляється там, де суспільство 

перебуває у кризовому стані економічної, соціальної, управлінської та 

політичної сфери. Проблема полягає не стільки у тому, що злочинність має 

тенденції до змін кількісних та якісних параметрів, а у тому, що вона також 

виражається у зростанні кримінально протиправних проявів, які вчиненні 

молоддю. 

Молодіжна злочинність викликає особливе занепокоєння тому, що молоді 

люди є найбільш незахищеними від соціальних потрясінь і сприятливими до 

впливу антисоціальних чинників. Неповнолітнім та молоді притаманні 

максималізм, висока динаміка, схильність до суттєвих змін у способі життя, 

тому кримінальні правопорушення, що вчиняються неповнолітніми та 

молоддю, особливо коли йдеться про організовані форми кримінально 

протиправної діяльності, є не тільки своєрідним віддзеркаленням соціальних 

проблем, а й формує значну соціальну проблему в перспективі.  

Водночас, кримінальна статистика не відображає повністю справжній 

стан злочинності, оскільки не всі кримінальні правопорушення, які були 

реально вчинені, а також особи, які їх вчинили, реєструються відповідними 

державними органами, і тому утворюють пласт латентної злочинності, так 

звану «темну цифру» злочинності. Латентна злочинність, її розміри 

обумовлюють викривлене, неповне уявлення про злочинність в цілому і тому 

має досліджуватися для отримання більш адекватного уявлення про фактично 

вчинену кількість кримінальних правопорушень.  

Латентність кримінальних правопорушень, що вчиняються 

угрупованнями неповнолітніх та молоді, на нашу думку, є досить високою 

навіть за рахунок недостатнього дослідження цього небезпечного як у 

правовому, так і соціальному сенсі, явища. У такому розрізі актуальність 

рецензованої дисертації є беззаперечною. 

Злочинності молоді завжди приділялася велика увага прогресивної 

наукової спільноти, адже молодь розглядається як майбутнє нації і тому її 



деструктивна, а тим більше кримінально протиправна поведінка, точно не 

сприяє позитивним змінам у суспільстві. Окремі аспекти злочинності молоді 

розглядали у своїх працях Н.В. Кулакова, І.О. Бандурка, Д.М. Тичина, Л. В. 

Чеханюк, Т.А. Шевчук, А.О. Джужа, А.В. Півень, А.Б. Блага, Т.П. Гусак, В.І. 

Дьордяй, М.М. Кушнір, М.М. Рудик, Н.С. Юзікова, М.С. Андріяшевська, К.А. 

Бєліков, В.В. Артюхова, Д.А. Демчишин та інші. Проте, сучасність характерна 

збільшенням нових, раніше мало вивчених викликів, і тому нагальність 

дослідження кримінальних правопорушень, що вчиняються молодіжними 

угрупованнями та запобігання їм не викликає сумніву. 

Наведені аспекти свідчать про необхідність наукового удосконалення 

кримінологічної характеристики та побудови нової моделі запобігання 

злочинності молодіжних угрупувань.  

Оцінка наукового рівня дисертації і наукових публікацій здобувача. 

При рецензуванні дисертаційної роботи та наукових публікацій автора 

з'ясовано, що дослідження є структурованим, логічним, послідовним відповідає 

заявленій меті та поставленим завданням, відображеним у роботі. 

Автором, здійснено аналіз достатньої кількості публікацій, наукових 

підходів до розгляду досліджуваного явища. 

Основні результати дисертаційного дослідження Агапової К.В. 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. 

Ступінь наукової обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

дисертанткою, у своїй більшості є обґрунтованими і переконливими. 

Авторкою використано значну кількість вітчизняних та зарубіжних 

літературних джерел, законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів 

України (загалом 229 джерел). 

Дослідження здійснено спираючись на достатньо вагому емпіричну базу, 

яку складають: 

- зведені дані 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 була особа 14-30 років, 

що входила до молодіжних угрупувань; 

- 289 вироків, винесених судами України щодо кримінальних 

правопорушень вчинених молодіжними угрупуваннями упродовж 2013-2021 

рр. (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 

- узагальнені результати опитувань 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  

Використання широкого спектру сучасних методів наукового пошуку 

також позитивно вплинуло на ступінь обґрунтованості сформульованих 

дисертанткою висновків і рекомендацій. 

Новизна представлених теоретичних та/або експериментальних 

результатів проведених здобувачем досліджень, повнота викладу в 

опублікованих працях. Комплексне опрацювання та систематизація 

відомостей з наукових та нормативних джерел у їх порівняльно-правовому 

аспектах дало можливість Агаповій К.В. сформувати власне бачення наукової 

проблеми та розробити наукові положення, висновки і рекомендації, що 

відзначаються достовірністю та характеризуються науковою новизною. 

До найбільш вагомих наукових положень дисертації, що 

характеризуються новизною або її елементами, на думку рецензента, слід 

віднести наступні: 

1) 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;  

– обґрунтовано (на основі аналізу статистичних показників за 2013-2021 

рр.), 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; 

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);  

удосконалено: 



– 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;  

– 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»; 

дістало подальший розвиток: 

– класифікація неформальних молодіжних груп насильницької 

спрямованості з урахуванням ідеологічних поглядів та ступеня агресивності: 

вуличні, екстремістські, спортивні, тоталітарно-релігійні, музичні, другорядні;  

– 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). 

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження полягає в 

тому, що матеріали дослідження є конкретним внеском у кримінологічну науку. 

Викладені в роботі висновки і пропозиції впроваджено та 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 навчальних дисциплін  

«Кримінологія», «Профілактика кримінальних правопорушень», 

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



а також 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.;). 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому. Дисертаційне 

дослідження Агапової Каріни Вікторівни на тему «Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями в Україні», 

має чітку структуру, визначену вимогами, що викладені в положеннях МОН та, 

зокрема, у 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.  

Дисертація складається з анотацій українською й англійською мовами, 

списку опублікованих праць за темою дисертації, вступу, трьох розділів, які 

містять дев’ять 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. 

У Розділі 1. Соціально-правова характеристика молодіжних угруповань 

підрозділи 1.1. та 1.2. присвячено вивченню історико-правових передумов 

виникнення та розвитку молодіжних угруповань в Україні та сучасному 

розумінню поняття та ознак молодіжних угрупувань. 

До молодіжних груп і рухів екстремістської спрямованості авторка 

відносить «скінхедів», національну єдність, фашистів та інші формування. 

Близькою до субкультури кримінальних груп вважає субкультуру «фанатів» 

спортивних клубів, об’єднаних пристрастю до спортивних ігор. Не менш 

небезпечними визначає організації тоталітарно-релігійного спрямування, що 

проповідують помсту, насильство, нетерпимість. Незвичайним для України 

неформальним молодіжним рухом вважає «готів» – асоціальний 

квазірелігійний молодіжний рух, ідеологія та пов’язана з ним молодіжна 

субкультура характеризується містичним, похмурим, депресивним сприйняттям 

й ставлення до життя, ідеями романтизації смерті, болю, мук, заснованими на 

пропаганді естетики смерті та тління. Близькими за своїми поглядами до 

«готів» визначає «сатаністів», дії яких часто потрапляють до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за вчинення кримінальних правопорушень в ім’я своєї 

псевдорелігії тощо.  

У підрозділі 1.3. Особливості формування агресії та агресивної поведінки 

молодіжних угруповань автор визначає, що агресивна злочинність молодіжних 



угрупувань обумовлена взаємним впливом негативних факторів зовнішнього 

середовища і особистістю члена групи. Констатовано, що найчастіше 

кримінальні правопорушення вчиняють так звані «важкі», педагогічно 

«запущені» особи, на формування ідеалів яких надзвичайно впливає 

перебування у молодіжному угрупуванні, де члени групи мають досвід 

антисоціальної поведінки. 

У розділі 2. Кримінологічна характеристика кримінальних 

правопорушень, що вчиняються молодіжними угрупованнями в Україні 

досліджено основні показники злочинності молодіжних угрупувань, їх причини 

та умови, а також надана характеристика особи, яка вчиняє кримінальні 

правопорушення у складі молодіжних угруповань та типологія членів 

неформальних молодіжних груп. 

Авторкою з’ясовано, що значна кількість учинених молодіжними 

угрупуваннями кримінальних правопорушень залишається поза реєстрацією 

через низку причин: унаслідок традиційно поблажливого ставлення до таких 

правопорушників, багато з яких є неповнолітніми; неправильної кваліфікації 

групових порушень громадського (публічного) порядку з боку, наприклад 

фанатів, як адміністративних проступків; відмови у реєстрації низки супутніх 

суспільно небезпечних діянь, які вчиняються одночасно (протягом) з 

порушенням громадського порядку (наприклад, застосування насильства 

стосовно представника влади, заподіяння шкоди здоров’ю різного ступеня 

тяжкості, побої, знищення і пошкодження майна тощо). 

До загальних (макрорівень) детермінантів злочинної поведінки членів 

молодіжних угруповань автор відносить: стрімке розшарування суспільства на 

бідних і багатих та інший стратифікаційний розподіл суспільства на групи;  

загальне зниження керованості соціальними процесами; нестабільність 

економічної ситуації у країні; зниження рівня життя; неспроможність сім’ї; 

недоліки державного та громадського устрою; деформація морально-

психологічних установок членів неформальних молодіжних груп; переважання 

корисливих, егоїстично-індивідуальних, демонстративно-агресивних та 

насильницьких мотивів. До спеціальних (мікрорівень) детермінантів вчинення 

кримінальних правопорушень молодіжними угрупуваннями віднесено: 

дисфункціональність сім’ї; соціальну дезадаптацію особи та інші відчуження 

від соціального середовища; вікові, психічні та інші особистісні особливості;  

готовність уникнути від вирішення життєвих проблем у світі алкоголю та 

наркотиків, що утворюють тимчасову ілюзорну стабільність; відсутність 

можливості реалізуватися у суспільно корисній діяльності; відчуття 

безцільності існування; відданість близьким; дистанціювання від успішних 

молодих людей; вплив асоціального середовища. 
Заслуговує на увагу надана авторкою характеристика особи, яка вчиняє 

кримінальні правопорушення у складі молодіжних угруповань та типологія 

членів неформальних молодіжних груп.  

Зазначено, що основними характерними рисами соціально-

психологічного портрета особи, яка вчиняє кримінальні правопорушення у 



складі молодіжних угруповань 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.  

Вдалою, на нашу думку, є надана типологія членів неформальних 

молодіжних груп, які вчиняють кримінальні правопорушення. Авторка виділяє  

агресивно-епатажний – деформований тип з вираженою антигромадською 

спрямованістю, що характеризується жорстокістю та цинізмом; зневажливий – 

з негативним ставленням до життя і здоров’я людини, з домінантою 

демонстративної, агресивної поведінки, який застосовує насильство як єдиний 

засіб і спосіб вирішення конфлікту, в більшості випадків створеного ним 

самим; проміжний – негативний тип особи, схильний до протиправних дій, в 

якого агресія виступає як засіб досягнення злочинного результату, на відміну 

агресивно-епатажного типу, де є самоціллю; агресивно-насильницький – 

негативний тип особи, що застосовує насильство, зокрема й у відповідь на 

агресію ззовні (на відміну від агресивно-епатажного типу). 

Розділ 3. Заходи запобігання кримінальним правопорушенням, що 

вчиняються молодіжними угрупованнями присвячено дослідженню 

загальносоціальних, спеціально-кримінологічних та індивідуальних заходів 

запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупованнями.  

У роботі обґрунтовано та доведено, що важливим напрямком запобігання 

злочинності є діяльність державних та громадських органів, спрямована на 

виявлення та нейтралізацію причин та умов, що її детермінують. Під 

загальносоціальним запобіганням кримінальним правопорушенням, що 

вчиняються молодіжними угрупованнями автор пропонує розуміти систему 

економічних, соціальних, політичних, правових, ідеологічних, культурних та 

організаційних заходів, що застосовуються державою та суспільством, 

спрямованих на підвищення добробуту всього населення, удосконалення 

культурного рівня молоді, створення сприятливих умов їх життя з метою 

стабілізації та зниження рівня злочинності. Серед усіх заходів 

загальносоціального рівня найдієвішими авторка вважає політичні, економічні, 

соціальні, ідеологічні та інформаційні, зокрема: – політичного характеру – 

зміцнення демократії та реформування органів державної влади; упорядкування 

міграційних процесів у країні; стимулювання створення та розвитку 

громадських молодіжних об’єднань позитивного спрямування як альтернативи 

існуючим неформальним групам насильницького характеру; використання 

прогнозу їх діяльності при внесенні змін до чинного законодавства; розробка 

концепцій та програм із запобігання злочинності, що охоплюють своїми 

заходами неформальні молодіжні групи; – економічного характеру – зниження 

рівня тривожності населення в очікуванні падіння курсу національної валюти 



та зміцнення її потенціалу; зниження рівня корупції та кримінального 

бюрократизму; виконання державою соціальних гарантій у вигляді пенсій, 

допомог, заробітної плати; активізація матеріально-побутової, трудової та 

іншої адаптації вимушених переселенців; створення нових робочих місць та 

забезпечення підвищення рівня зайнятості населення; формування морального 

світогляду людини, здатного отримувати матеріальні блага законним шляхом; – 

соціально-економічного характеру – стабільний розвиток соціальної 

інфраструктури; формування дієвої системи соціального захисту громадян; 

створення та масове поширення доступних установ зайнятості молоді; – 

ідеологічного та культурно-виховного характеру – відновлення інститутів 

релігійного та патріотичного виховання, сприяючих загальному відродженню 

духовності населення; пропаганда національного виховання, патріотизму, 

поваги до представників іншої расової належності, національностей, 

віросповідань; визнання суспільством та державою сім’ї як основи формування 

соціальної свідомості; – інформаційного характеру – обмеження негативного 

впливу та запровадження цензури у ЗМІ; підтримка ініціатив щодо розширення 

позитивного впливу ЗМІ на орієнтацію, життєві цінності та ідеали молоді; 

створення системи безпеки Інтернет-ресурсів, що дозволяє виключати 

можливість загального доступу до сайтів, що містять демонстрацію сцен 

насильства, агресії, жорстокого поводження з людьми та тваринами, 

порнографії та педофілії. 

Авторка справедливо вважає, що спеціально-кримінологічні заходи 

запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупованнями повинні бути спрямовані на: а) створення на рівні ГУНП єдиної 

систематизованої інформаційної бази, яка включала би дані про неформальні 

молодіжні групи, осіб, які входять у їх структур, з подальшим використанням 

таких відомостей у запобіганні вчинення ними кримінальних правопорушень; 

б) внесення змін до ЄРДР додавши такий пункт «Додаткова характеристика 

кримінального правопорушення»; в) запровадження номенклатурного обліку 

відомостей, які стосуються діяльності окремих неформальних молодіжних 

груп, схильних до вчинення чи які вчинили правопорушення, на закріпленій за 

відповідним підрозділом поліції території. Зібрану інформацію щодо тієї чи 

іншої групи необхідно узагальнювати та систематизувати шляхом 

«паспортизації» цих об’єднань; г) впровадження уніфікованого стандарту 

запобіжних заходів, що реалізуються у разі виявлення неформальних 

молодіжних груп за напрямами активізації оперативно-розшукової діяльності з 

метою отримання оперативної інформації про протиправні діяння, які 

готуються та про осіб, що їх планують).  

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).  

Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації, запитання до 

здобувача. Позитивно оцінюючи отриманні Агаповою К.В. результати 

здійсненого нею дослідження, підкреслюючи їх наукову та практичну 

значимість, необхідно, слід звернути увагу на деякі дискусійні питання, 

нечіткість обґрунтування окремих положень, міркувань та висновків авторки, 

зокрема: 

1) З позиції сучасної кримінологічної науки видається, що назва 

підрозділу 2.2. «Причини та умови кримінальної протиправності учасників 

молодіжних угруповань» (сторінка 90 дисертації) не досить повно відображає 

детермінацію кримінальних правопорушень, що вчиняються молодіжними 

угрупованнями через призму виділення з системи детермінант лише причин та 

умов. Для такого виду кримінальних правопорушень, на нашу думку, 

характерними є й зв'язок станів, системно-структурний й кореляційний зв’язки. 

Тому вважаємо, що назва підрозділу 2.2. «Детермінація кримінальних 

правопорушень, що вчиняються молодіжними угрупованнями» виразила б 

увесь складний й неоднорідний рівень як спричинення, так і обумовлення 

вчинення кримінальних правопорушень молодіжними угрупованнями. 

2) Розглядаючи заходи запобігання кримінальним правопорушенням, що 

вчиняються молодіжними угрупованнями через призму триланкової системи, 

що включає в собі загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та 

індивідуально-профілактичні заходи запобігання, бажано було б щоб авторка 

звернулася до зарубіжного досвіду запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями, адже таке 

явище притаманне не лише нашій державі й позитивний досвід необхідно брати 

до уваги при реалізації запобіжних програм. 

Проте, не дивлячись на вказані вище зауваження, слід констатувати, що 

вони носять теоретико-пізнавальний та рекомендаційний характер і суттєвого 

впливу на отримані в ході даного дослідження результати не мають, як, власне, і 

в цілому не впливають на високий рівень проведеного здобувачкою наукового 

пошуку, відображають власну наукову позицію рецензента і можуть слугувати 

підставою для наукової дискусії під час захисту дисертації.  

Відсутність порушень академічної доброчесності.  

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. 

Аналіз тексту дисертації Агапової Каріни Вікторівни «Запобігання 

кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями 

в Україні», 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 чи 

фальсифікацій. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Тема дисертації є актуальною, сформульовані авторкою висновки та 

рекомендації є достатньо аргументованими, характеризуються науковою 

новизною та мають наукове та практичне значення. Дисертація відповідає 

науковій спеціальності, за якою здійснене дослідження, написана грамотною 

юридичною мовою та оформлена відповідно до вимог, що пред’являються до 

такого виду наукових праць. 

Дисертація Агапової Каріни Вікторівни «Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями в Україні», яка 

подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право», є: 

1. Завершеним особистим рукописом, у якому вирішено наукове завдання, 

що складає зміст предмету дослідження. 

2. 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». 
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