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Обґрунтування вибору теми дослідження. Проблема дослідження 
злочинності є однією з найактуальніших об’єктів вивчення у кримінологічній 

науці та предметом обговорення під час дискусій у практиці кримінально-
правової протидії злочинності.  Багатогранність і складна структура 

злочинності зумовлює значне коло пов’язаних із нею кримінологічних проблем. 
Однією із таких проблем є визначення та аналіз поняття «наслідки 

злочинності», розкриття змісту прямого і непрямого збитку від злочинності, 
соціальних наслідків злочинів тощо. Слід констатувати факт, що 

фундаментальна проблема наслідків злочинності залишається недооціненою з 

боку держави, незважаючи на значущість відповідного інформаційного 

підґрунтя для організації протидії злочинності та забезпечення захисту 

громадян і суспільства від криміногенних ризиків.  
У кримінологічній науці домінує справедлива позиція, що «трагедійність 

нашого стану полягає в тому, що ми точно не знаємо реального узагальненого 

обсягу злочинності, не знаємо її повних соціальних та економічних наслідків, 

не знаємо дійсної ефективності боротьби зі злочинністю, не знаємо, у що вона у 
цілому обходиться нашій країні і не маємо адекватного прогнозу її можливого 

розвитку. При першому обережному оціночному наближенні до економічної 

ціни злочинності вона є колосальною»1. Слід констатувати те, що в Україні 

немає усталеного порядку розрахунку наслідків (ціни) злочинності в цілому та 
за окремими кримінальними правопорушеннями, не визначено вартість 

конкретних медичних та поліцейських послуг, що надаються жертвам 

протиправних діянь2.  
Зважаючи на ці фактори, у кримінологічній науці наявна значна кількість 

наукових робіт (Г.А. Аванесова, О.Р. Афанасьєвої, М.М. Бабаєва, А.М. Бабенка, 

О. М. Бандурки, В. С. Батиргареєвої, В. М. Бесчастного, І. Г. Богатирьова, 

А. М. Бойко, В. В. Василевича, В. О. Глушкова, В. В. Голіни, Б. М. Головкіна, 

                                                
1 Лунеев В. В. Модернизация в условиях преступности / В. В. Лунеев // Государство и право. – 2012. – № 5. – 

С. 56–67. 
2 Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. Том 18. Кримінологія. Кримінально-виконавчої 

право. – Харків : Право, 2019. – С. 498. 
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І. М. Даньшина, О. М. Джужі, В. М. Дрьоміна, Р. О. Долотова, З. А. Загиней-
Заболотенко, А. П. Закалюка, С.М. Іншакова, А.Е. Жалінського, О. Г. Кальмана, 

В.Ю. Квашиса, О.О. Кваші, М. Г. Колодяжного, Л.В. Кондратюка, 

О.М. Костенка, В. М. Кудрявцева, О. Г. Кулика, О.М. Литвака, О.М. Литвинова, 

В. В. Лунєєва, С. А. Мозоля, А. А. Музики, В. О. Навроцького, Д. О. Назаренка, 

В. С. Овчінського, Н. В. Сметаніної, В.О. Тулякова, П. Л. Фріса та інших 

учених), які характеризують власне соціальну шкоду від злочинності та 

пов’язані з нею аспекти. Науковий інтерес до категорії «наслідки злочинності» 

простежується у дисертаційних працях ряду українських науковців, як 

докторських – О. М. Ігнатова (2014), Ю. А. Турлової (2018), Я.О. Ліховіцького 

(2018), так і кандидатських – О. О. Сокол (2017), О. І. Михаліка (2018), 

О.  В. Заічко (2019), С. В. Єрмолаєвої-Задорожньої (2019), Ю. О. Гурстієвої 

(2019). 
Слід погодитися з думкою дисертанта про те, що «сутність, 

диференціація, механізми виникнення, методологія й методики розрахунку 

наслідків злочинності у кримінологічній літературі та практичній діяльності 

досліджені недостатньо» (с. 8 дисертації). 
Здобувач наголошує на відсутності комплексних, системних 

напрацювань, а наявні дослідження лише торкаються наслідків під час 
вивчення злочинності того чи іншого виду або загалом, кримінологічної 

характеристики конкретних деліктів чи деліктів певних підгруп/груп. 
Отже, наведені обставини свідчать про те, що дисертація Медицького 

Ігоря Богдановича «Наслідки злочинності в Україні: теоретико-прикладні 

засади» присвячена дослідженню актуальної для кримінологічної науки 

тематики. 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. 
Ознайомлення з дисертацією та її авторефератом дає підстави 

стверджувати, що робота містить основні необхідні для такого дослідження 

компоненти – це правильно обрана методологія дослідження, ретельний аналіз 

досягнень більшості попередніх дослідників цих та суміжних питань, а також 

звернення до зарубіжного досвіду, належна апробація результатів дослідження.  
Методи дослідження обрано з огляду на поставлену мету й завдання з 

урахуванням об’єкта і предмета дослідження. Зокрема, було використано 

наступні наукові методи: системно-структурний метод забезпечив можливість 

дослідження наслідків злочинності як частини системного утворення – 
злочинності, являючи собою структуровану для держави, суспільства, особи 

форму об’єктивних змін кримінальної дійсності (прямих і опосередкованих) 

(підрозділи 1.3., 1.4.); порівняльно-правовий метод дозволив здобувачу 

здійснити аналіз національного законодавства у частині функціонування 

компенсаційного механізму виплат у випадку загибелі (смерті) громадян 

(підрозділ 2.1.); правових норм, що регламентують питання відшкодування 

завданої злочинами шкоди, підстави і порядок виплати компенсації зі 

спеціальних державних й громадських фондів потерпілим від злочину особам 

(підрозділ 4.1.); застосування методу моделювання дало можливість 
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сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України 

в цілях мінімізації наслідків злочинності на індивідуальному рівні (підрозділи 

4.1., 4.2.); статистичні методи та метод аналізу документів використовувалися 

при вивченні практики судів першої інстанції, пов’язаної зі стягненням витрат 

на стаціонарне лікування потерпілих від злочинів осіб (підрозділ 2.1.); 

дослідженні стану виконання державних бюджетних програм та подальшому 

формулюванні висновків щодо економічної ефективності діяльності 

парламенту у сфері законотворення, діяльності органів кримінальної юстиції, 

суду, органів пенітенціарної системи (підрозділи 3.1., 3.2., 3.3.) (с. 10 
дисертації, с. 3-4 автореферату). Використання зазначених методів допомогло 

І.Б. Медицькому досягнути поставленої мети та задач при дослідженні 

наслідків злочинності в Україні. 
Нормативною основою дисертації є Конституція України, міжнародно-

правові акти, КК України, інші нормативно-правові акти України. 
Об’єктивність і достовірність висновків підтверджуються солідною 

емпіричною базою, яку становлять: «результати вивчення та узагальнення 

практики судів першої інстанції у справах про стягнення витрат на стаціонарне 

лікування потерпілих від злочинів осіб, злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту, спричинення смерті потерпілій особі (ст.ст.115, 118, 

119, 121 КК України), недоговірні зобов’язання (314 судових рішень, загальний 

період постановлення: 01.01.2019 р. – 31.12.2019 р.); практика Європейського 

суду з прав людини щодо України у справах про порушення ст. 2 Конвенції про 

захист прав і основних свобод людини (43 судові рішення); статистичні дані 

Генеральної прокуратури України про кримінальні правопорушення по державі 

(2013-2019 рр.); статистичні дані Державної судової адміністрації України про 

осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального 

покарання (2015-2019 рр.)» (с. 11 дисертації). 
Автором опрацьовано значний масив літератури, що прямо чи 

опосередковано стосується теми дисертаційного дослідження – 724 
найменування. 

Усе наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертанта у 

питаннях, які ним досліджуються, та забезпечує належний рівень 

обґрунтованості зроблених висновків за темою дослідження «Наслідки 

злочинності в Україні: теоретико-прикладні засади» 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним з перших в Україні комплексним і системним дослідженням наслідків 

злочинності як однієї із фундаментальних проблем кримінологічної науки, на 

підставі якого отримали своє розв’язання та подальший розвиток питання їх 

обсягу та мінімізації. Зокрема, у роботі уперше: «реалізовано 

міждисциплінарний науковий підхід до проблеми наслідків злочинності, на 

основі якого обґрунтовано концептуальні засади формування у кримінологічній 

доктрині нового різновиду теорії – консеквенціології злочинності; визначено 

сумарний обсяг втрат життєвого потенціалу населення України (обсяг 

криміносмертності) унаслідок насильницької злочинності, а також леталізації 

необережної злочинності, пов’язаної зі збільшенням кількості дорожньо-
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транспортного травматизму, порушенням безпекових правил у виробничій 

сфері, що призводить до пожеж, аварій та катастроф техногенного характеру; у 

контексті кримінологічного пізнання матеріальних наслідків злочинності 

обґрунтована необхідність використання комбінованого підходу – так званої 

«теорії корисності» та існуючої нормативної практики компенсаційних виплат 

загиблим особам; розраховано фізичну шкоду здоров’ю потерпілих від злочинів 

у вигляді затрат закладів охорони здоров’я України на їх лікування; 
встановлено обсяг наслідків збройного конфлікту міжнародного характеру на 

Сході України; диференційовано найбільш значущі нематеріальні наслідки 

злочинності, зважаючи на рівень (сферу) їх прояву; на основі економічного 

аналізу визначено місце кримінально-правового законотворення у структурі 

непрямих наслідків злочинності, на ефективність і собівартість якого 

впливають (с. 11–13 дисертації). 
Є теоретично важливим, але не до кінця аргументованим висновок 

дисертанта, щодо доцільності «проведення заходів оперативно-розшукової 

діяльності й після встановлення особи, яка вчинила корупційне кримінальне 

правопорушення, та/чи факту такого правопорушення, що неможливо замінити 

виконанням оперативними підрозділами доручень слідчих відповідно до вимог 

кримінального процесуального законодавства» (с. 13 дисертації). 
Потребує схвалення думка автора, щодо матеріальних наслідків 

злочинності. Він пропонує відносити «генеровані злочинністю для особи, 

суспільства, держави зміни уречевленого характеру, формами прояву яких 

виступає фізична шкода для життя і здоров’я індивіда, а також економічна 

шкода у безпосередньому її грошовому чи предметному еквіваленті» (с. 115 
дисертації). 

Вартий уваги та подальшого розвитку висновок автора, що «особливої 

ціни коштують суспільству законодавчі зміни, продиктовані політичною 

доцільністю та міркуваннями, а не вимогами вдосконалення кримінального 

закону з огляду на потреби правозастосовної практики чи наближенням 

кримінального закону до європейських стандартів» (с. 249 дисертації). 
Є важливим та перспективним висновок здобувача щодо удосконалення 

процедури прийняття законопроєктів (с. 374–375 дисертації). У роботі 

запропоновано передбачити обов’язок парламенту приймати рішення про 

відхилення законопроєкту у обов’язковому порядку за наявності двох 

негативних висновків Головного Науково-експертного управління Апарату 

ВРУ, а подальше внесення законопроєкту з відхиленим змістовним 

наповненням, на думку автора, слід заборонити. 
Потребує підтримки позиція здобувача щодо визначення певних критеріїв 

функціонування державного Фонду компенсації шкоди потерпілим від умисних 

насильницьких злочинів: «1) компенсація потерпілим від умисних 

насильницьких злочинів, матеріальною підставою яких є спричинення 

винятково фізичної шкоди; 2) фінансування виплат за рахунок державних 

коштів; 3) наповнення фондів за рахунок  фінансових санкцій до 

правопорушників» (с. 401 дисертації). 
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Усі ці положення дисертаційного дослідження містять елементи новизни 

і, без сумніву, є певним внеском у кримінологічну та кримінально-правову 
науки. Слід звернути увагу, що положення, викладені в дисертації та винесені 

на захист, розроблені автором особисто. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що автором 

отримані відповідні документи (4 екз.), що засвідчують впровадження окремих 

положень дисертації: у законодавчу діяльність – при вдосконаленні 

нормативно-правових механізмів протидії злочинності в Україні, мінімізації її 

соціальних наслідків (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України № 04-27/12-2020/97115 від 06.07.2020 р.; лист Міністерства юстиції 

щодо опрацювання пропозицій № 28342/15613-33-20/11.1.1 від 26.06.2020 р.); у 

практичну діяльність – у ході підвищення ефективності діяльності органів 

кримінальної юстиції та суду; у науково-дослідну сферу та навчальний процес – 
як підґрунтя для подальшого наукового пізнання наслідків злочинності; 

підготовки наукової та навчально-методичної літератури; під час викладання 

навчальних дисциплін «Кримінологія та кримінологічна (профілактична) 

політика», «Кримінально-правова політика в системі політики боротьби зі 

злочинністю», «Кримінально-виконавча політика» (акт впровадження Науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса Національної академії наук України від 06.07.2020 р.; акт 

впровадження у навчальний процес навчально-наукового юридичного 

інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» від 02.07.2020 р.). (с. 543–550 дисертації; копії документів є в 

додатках до роботи). 
Зміст та структура дисертації. Робота складається з переліку умовних 

позначень, вступу, чотирьох розділів, що включають 12 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел (724 найменування) та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 560 сторінок, із яких обсяг основного тексту – 401 сторінка, 

список використаних джерел – 87 сторінок, додатки – 69 сторінок. 
У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної теми та окреслено 

ступінь її розробленості; висвітлено зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами; визначено мету, задачі, об’єкт, предмет і методи 

дослідження; розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, наведено дані про їх апробацію, публікації. 
Розділ 1 «Концептуальні засади кримінологічного пізнання наслідків 

злочинності» складається з п’яти підрозділів.  
У підрозділі 1.1. «Наслідки злочинності як складова предмета 

кримінологічної науки: стан розробки питання» окреслено сучасний стан 

наукового інтересу до наслідків злочинності у монографічній та навчально-
методичній літературі. Здобувачем доведено, що наслідки злочинності, як 

частина предмета наукового пізнання, потребують свого комплексно-
системного вивчення, і у якості важливої складової кримінологічної теорії, і у 

якості інформаційного базису для розробки обґрунтованої та раціональної 

політики держави у сфері протидії злочинності. 
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У підрозділі 1.2. «Методологія дослідження наслідків злочинності» 

наведено загальні уявлення про методологію науки (у тому числі 

кримінологічної), її ознаки, принципи та структуру; відзначено поширення 

упродовж останнього часу у юридичних науках альтернативних 

методологічних підходів. Здобувачем розкрито значення методів, використаних 

у ході наукового пошуку: діалектичного, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, 

системного (методу системно-структурного аналізу), порівняльно-правового, 

статистичного і соціологічного (аналізу документів), моделювання. 

Обґрунтовується можливість застосування вибіркового методу та одержання у 

підсумку достатньо точних висновків, які можуть бути поширені на 

досліджувані явища та процеси у цілому. 
Підрозділ 1.3. «Поняття, значення, методики оцінки наслідків злочинності» 

стосується категоріального апарату питань, які утворюють предмет 

дослідження, їх теоретико-прикладного розуміння та можливостей визначення 

обсягу. Автором запропоновано дефініцію наслідків злочинності та 

аргументовано доцільність її подальшого ужитку в якості родового поняття. 
У дослідженні вказано на складність розроблення універсальної методики 

оцінки втрат від злочинності та констатовано, що найбільш поширені з них у 

кримінологічній літературі зводяться до: «1) середнього показника втрат 

(недоотриманої вигоди) унаслідок смерті людини; 2) індивідуальних інвестицій 

членів суспільства у процес захисту від злочинних посягань; 3) вартості 

погіршення «якості» життя». 
У підрозділі 1.4. «Структура та побудова класифікаційних схем наслідків 

злочинності» звертається увага на різноманіття наслідків злочинності, 

зумовлене чисельністю суспільних відносин, благ, цінностей та інтересів, 

узятих під правову охорону. У роботі встановлено, що диференціація наслідків 

злочинності проводиться за різними критеріями, основними з яких слід вважати 

такі: 1) зміст/характер; 2) зв’язок зі злочинною діяльністю; 3) значення; 

4) часовий проміжок вияву; 5) криміногенність; 6) латентність; 8) регіональний 

характер; 9) рівень «відновлюваності».  
У підрозділі 1.5. «Зарубіжний досвід вивчення наслідків/ціни злочинності» 

здійснено аналіз позицій зарубіжних науковців (кримінологів, економістів) 

щодо розуміння ними категорії наслідків/ціни злочинності, їх структурних 

елементів, методології та методик обрахунку складників, врахування отриманої 

інформації у процесі реалізації стримуючих заходів впливу. 
Дисертантом узагальнено дані про матеріальний еквівалент наслідків 

злочинності у США та окремих європейських державах (Англії та Уельсу, 

Франції, ФРН, Польщі), пострадянських державах (Латвійській Республіці, 

Російській Федерації, Республіці Казахстан, Республіці Вірменія, Киргизькій 

Республіці). У роботі відзначено спільну динаміку поступового зростання втрат 

від злочинності, що пояснюється підвищенням життєвих стандартів населення, 

і, відповідно, збільшенням розміру страхових та інших компенсаційних виплат; 

а також витрат на утримання органів кримінальної юстиції та суду. 
Розділ 2 «Види та зміст наслідків злочинності» складається з двох 

підрозділів.  
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У підрозділі 2.1. «Матеріальні наслідки злочинності» розглянуто 

найпоширеніші види криміногенних загроз для особи, об’єктивна та достовірна 

інформація про які має безпосереднє значення для втілення у життя ідей 

кримінологічної безпеки. Автором запропоновано дефініцію матеріальних 

наслідків злочинності. У дослідженні здійснено аналіз: насильницької 

злочинності проти особи, інформація про яку ускладнена значним рівнем її 

латентності, перебуванням за межами обліку тимчасово непідконтрольних 

Україні територій, несприятливими змінами у структурі кваліфікованих видів 

умисних вбивств, низьким рівнем виявлення осіб, що їх вчинили та 

інтенсивністю, яка перевищує епідеміологічний поріг; злочинності, пов’язаної з 

спричиненням тяжких тілесних ушкоджень особі, сформульовано висновок про 

зміни показників маятникового типу; необережної злочинності та з’ясовано 

наслідки фізичного та (або) матеріального/економічного характеру дорожньо-
транспортного травматизму, виробничого травматизму, пожеж, аварій та 

катастроф техногенного характеру; встановлено криміногенні наслідки 

наркотизму та алкоголізації, суїцидальної поведінки. 
У підрозділі 2.2. «Нематеріальні наслідки злочинності» запропоновано 

дефініцію нематеріальних наслідків злочинності, базовими компонентами якої 

виступає нормативне розуміння та практика правозастосування таких категорій, 

як «моральна шкода», «психологічні», «психічні», «моральні» та «душевні» 

страждання. На підставі аналізу практики Європейського суду з прав людини, 
положень чинного законодавства та практики його застосування підтверджено 

можливість злочинної шкоди нематеріальним активам суб’єктів 

господарювання та необхідність розробки методик її встановлення та 
обрахунку. На підставі оцінки результатів опитувань автором окреслено рівень 

довіри населення до органів кримінальної юстиції та суду, найнижчі показники 

серед яких пов’язані з діяльністю суду та органів прокуратури. Серед найбільш 

поширених причин недовіри визначено: «високий рівень корумпованості; 

залежність від інтересів олігархів та політиків (захист вищих прошарків 

суспільства та власних відомчих інтересів); комерціалізацію діяльності 

(ухвалення замовних рішень); низький рівень професійних знань/підготовки».  
Розділ 3 «Вплив держави на злочинність у структурі її наслідків» 

складається з трьох підрозділів.  
Підрозділ 3.1. «Кримінально-правове законотворення у структурі наслідків 

злочинності: стан, ефективність, собівартість» присвячений кримінально-
правовому законотворенню, яке автор обґрунтовує розглядати у структурі 

непрямих наслідків злочинності. У роботі зосереджено увагу на критичності 

стану та ефективності кримінально-правового законотворення, з точки зору 

його загальної спрямованості, врахування сучасних і об’єктивних знань про 

криміногенну ситуацію в державі, переваг та недоліків внесених до Особливої 

частини КК України змін, а також якості відповідної законопроєктної роботи.  
У роботі встановлено, що кримінологічна інформація про параметри 

злочинності не знаходить повноцінного відображення у законопроєктній роботі 

парламенту. Автором негативно оцінюється практика «механістичного» 
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запозичення міжнародного досвіду, без урахування особливостей та вимог 
вітчизняної правової доктрини.  

Підрозділ 3.2. «Діяльність органів кримінальної юстиції та суду у 

структурі наслідків злочинності: стан, ефективність, собівартість» присвячений 

діяльності органів кримінальної юстиції та суду, яку автор обґрунтовує 

розглядати у структурі непрямих наслідків злочинності. 
На підставі аналізу директивних документів виокремлено системні 

проблеми у діяльності органів кримінальної юстиції та суду, основні з яких слід 

пов’язувати із недосконалістю кадрового планування; недосконалістю 

бюджетного планування й фінансового управління та відсутністю єдиних 

методологічних підходів у плануванні видатків; низькою ефективністю 

проведення досудового розслідування; надмірним навантаженням на органи 

досудового розслідування та їх неукомплектованістю. У дисертації 

встановлено, що рішення ЄСПЛ про порушення національними органами вимог 

до кримінального розслідування та судового розгляду справ (2006-2019 рр., 

647 694 євро компенсації) мають безпосередній зв’язок із подальшими 

видатками з бюджету України. 
Підрозділ 3.3. «Діяльність органів пенітенціарної системи у структурі 

наслідків злочинності: стан, ефективність, собівартість» присвячений 

діяльності органів пенітенціарної системи, яку автор обґрунтовує розглядати у 

структурі непрямих наслідків злочинності.  
Дисертант зазначає, що практика державних інвестиційних проєктів у 

пенітенціарній сфері характерна нестабільністю, будучи пов’язаною із 

макроекономічними показниками фінансового розвитку держави. 
Розділ 4 «Мінімізація наслідків злочинності як нагальна потреба 

сучасності» складається з двох підрозділів.  
У підрозділі 4.1. «Економіко-правові механізми допомоги потерпілим від 

злочинів: міжнародні і вітчизняні стандарти» здійснено аналіз міжнародно-
правових документів, що регламентують питання відшкодування потерпілим 

від злочинів особам та визначено базові рекомендації участі держав у цьому 

процесі. У дослідженні реалізовано порівняльне дослідження норм зарубіжного 

законодавства у частині компенсації потерпілим завданої шкоди, підстав та 

порядку здійснення виплат зі спеціальних державних й громадських фондів. 
У підрозділі 4.2. «Теоретичні та прикладні проблеми мінімізації непрямих 

наслідків злочинності (сфери правотворення і правоохорони)» встановлено, що 

оцінка існуючих правоохоронних тенденцій демонструє кардинальне зміщення 

вектору від декларованої раніше моделі тотального «подолання», 

«викорінення», «ліквідації» злочинності до конструктиву розуміння реальних 

можливостей суспільства у протидії означеному феномену. Здобувачем 

сформульовано рекомендації у частині можливостей мінімізації непрямих 

наслідків злочинності у сферах: 1) законотворення; 2) правоохорони 

(правозастосування). 
Завершують основний текст роботи висновки до дисертації, які 

відповідають висновкам у авторефераті. 
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Дисертаційне дослідження містить додатки на 69 сторінках (с. 491–579 
дисертації). 

По тексту дисертації її автор використовує результати власних емпіричних 

досліджень (с. 139, 142, 185 та ін. дисертації). 
За результатами дослідження автором опубліковано 30 наукових праць: 1 

одноосібна монографія, 1 колективна монографія, 23 статті, опубліковані у 

фахових виданнях України та виданнях інших держав, 4 доповіді у збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій та 1 навчальний посібник (с. 429–

432). 
Зміст автореферату дисертації відповідає її змісту та встановленим 

вимогам. У ньому адекватно і стисло відображені положення щодо кожного із 

структурних елементів дисертаційної роботи (вступу; основної частини; 

висновків). 
Не спиняючись надалі детально на численних здобутках та 

позитивних моментах виконаної дисертаційної роботи, та у цілому 

позитивно оцінюючи рецензовану працю, звернемо увагу на окремі 

протиріччя, спірні положення, які, на наш погляд, потребують або 

додаткової аргументації, або ж спеціальних роз’яснень, зокрема: 
1.  Щодо об’єкта та предмета дослідження.  
Аналіз назви роботи (предмета дослідження) та об’єкта дослідження 

дозволяє зробити висновок про певну їх неузгодженість. 
Назва роботи «Наслідки злочинності в Україні: теоретико-прикладні 

засади» і предмет дослідження справедливо не мають суттєвих відмінностей. 

Об’єктом дослідження дисертант визначає суспільну практику протидії 

злочинності, а предметом – «теоретичні і прикладні засади наслідків 

злочинності в Україні» (с. 10 дисертації).  
По-перше, автор визначає суспільну практику протидії злочинності як 

об’єкт дослідження. Проте у роботі автор не розкриває значення даного 

поняття.  
По-друге, потребує пояснення співвідношення об’єкта та предмета 

дослідження, оскільки, визначаючи об’єкт, здобувач наголошує на практику 

протидії злочинності, а предмет, як зазначено, охоплює як теоретичні, так і 
прикладні засади наслідків злочинності.  

По-третє, можна цілком погодитися з автором, коли під предметом 

злочинності він розуміє теоретичні засади. Інша частина формулювання 

предмета дослідження – «прикладні засади наслідків злочинності», на нашу 

думку, є дискусійною. Коли ми говоримо про наслідки злочинності, то є не 

коректним вживати термін «прикладні засади». 
Вказані положення роботи викликають дискусію та потребують певного 

пояснення під час прилюдного захисту. 
2. Щодо змісту роботи.  
2.1. Розглядаючи наслідки злочинності в Україні, автор залишив поза 

увагою причини (детермінанти) такого асоціального явища. Загальновідомо, що 

дослідити наслідки злочинності неможливо без глибокого аналізу її причин. На 

нашу думку, одним зі структурних частин роботи повинен був бути підрозділ 
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(розділ), присвячений детермінантам злочинності. 
2.2. Вважаємо достатньо дискусійною назву третього розділу 

дослідження «Вплив держави на злочинність у структурі її наслідків».  
По-перше, викликає зауваження редакція назви цього розділу. По-друге, як 

відомо,  «структура злочинності є якісною характеристикою, яка включає 

показники, які являють собою питому вагу (частку) окремих груп або видів 

злочинів відносно їх загальної кількості»1. Отже у дослідженні слід було 

пояснити, яке місце займають саме наслідки в структурі злочинності. Ці 

питання потребують додаткового пояснення та подальшої наукової розробки. 
2.3. На нашу думку, назва четвертого розділу «Мінімізація наслідків 

злочинності як нагальна потреба сучасності» також потребує редакційного 

уточнення. Є недостатньо коректним, з позиції юридичної термінології, вислів 

«потреба сучасності».  
2.4. На жаль, автор залишив поза увагою роль і місце недержавних 

установ та об’єднань громадян у попередженні злочинності з метою зменшення 

її наслідків. Все це потребує додаткових пояснень під час публічного захисту 

роботи. 
3. Щодо наукової новизни роботи. 
3.1. Одним із значних наукових досягнень роботи (п. 1 наукової новизни) 

є «формування нового різновиду кримінологічної теорії – консеквенціології 
злочинності» (с. 11 дисертації). Такий висновок потребує пояснення та 

додаткового обґрунтування.  
По-перше, автор вказує, що сформулював новий різновид 

«кримінологічної теорії». Проте у подальшому в роботі він не розкрив зміст 

зазначеного різновиду, а також не дослідив належним чином існуючі 
кримінологічні теорії та яке місце займає «консеквенціологія злочинності» 

серед таких теорій.  
По-друге, автор у роботі не формулює ознаки цієї теорії. Здобувач лише 

посилається на відповідний дослідницький інструментарій, який повинен 
«базуватися на системному міждисциплінарному науковому підході (спільні 

зусилля кримінології, кримінально-правової політики, економіки, соціології, 

соціальної психології, статистики і ін.)» (с. 29-30 дисертації). Вказівка на 

окремі науки та сфери діяльності, які формують дану теорію не дозволяє в 

повному обсязі визначити її самостійне значення. 
По-третє, здобувач, очевидно, підмінює назву кримінально-правової 

науки на інше поняття «кримінально-правова політика».  
3.2. З одного боку, слід підтримати позицію здобувача щодо класифікації 

нематеріальних наслідків злочинності за рівнем (сферою) їх прояву (с. 12 

дисертації). З іншого – змістовне наповнення державного рівня («криза довіри» 

до органів кримінальної юстиції та суду; зниження міжнародного іміджу 

держави) є дискусійним. На нашу думку, «криза довіри» до органів 

кримінальної юстиції та суду відноситься до суспільного рівня, бо характеризує 

                                                
1 Кримінологія : підруч. / В.В. Голіна та ін. ; за заг. ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. Xарків : Право, 2014. 

С.58. 
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ставлення людей до діяльності державних органів. До державного рівня, на 

нашу думку, слід віднести деформацію свідомості працівників державних 

органів, збільшення кількості кримінальних правопорушень, які вчинюються 

такими особами тощо.    
4. Щодо основного змісту роботи. 
4.1 Потребує належного обґрунтування поняття «наслідки злочинності» 

(«абсолютна сукупність підсумкових змін, переважно негативного змісту, 

генерованих злочинністю для особи, суспільства, держави (безпосередні 

наслідки); а також вимушена реакція останніх на факт її існування та 

розвитку, втілену у затратах на організацію протидії злочинності та 

запобігання злочинним проявам (опосередковані наслідки)». 
Складові ознаки цього визначення недостатньо чітко викладені в 

основному змісті роботи.  
По-перше, автор зазначає про «підсумкові зміни, переважно негативного 

змісту». Отже дисертант допускає й позитивні зміни від злочинності. У роботі 

недостатньо інформації про такі зміни від злочинності. Це потребує належного 

пояснення. 
По-друге, здобувач вказує на розвиток злочинності. Однак сам термін 

«розвиток», як правило, містить позитивний зміст. Він стосується розвитку 

легальних суспільних процесів. Його використання при характеристиці 

вказаного негативного асоціального явища, на нашу думку, є не зовсім 
коректним. 

4.2. Не можна повністю погодитися з авторською класифікацією наслідків 

злочинності. За критерієм змісту (характеру) у дослідженні виділяються 

політичні, економічні, ідеологічні, соціальні та особистісні наслідки 
злочинності (с. 82 дисертації). На нашу думку, за вказаним критерієм не зовсім 

коректно виділяти особистісні наслідки (зауваження стосуються саме 

термінології «особистісні наслідки»). Нам імпонує подібна класифікація 

Р.А. Сабітова, який виділяє фізичні, психічні, моральні, інформаційні, 

економічні, екологічні, політичні, організаційні наслідки злочинності та ін.1   
Спробуємо з’ясувати зміст вказаних наслідків. Здобувач до особистісних 

відносить «ті негативні зміни, які відбуваються в соціально-психологічних, 

поведінкових сферах, а також у правовій характеристиці особистості» (с. 83 
дисертації). Дане визначення не дає відповідь щодо змісту вказаних наслідків, 
оскільки потребує визначення поняття вказаних сфер: соціально-психологічної 

та поведінкової. Також, вважаємо, є дискусійним, використане у роботі, 

поняття «правова характеристика особистості».  
5.3. Потребує підтримки пропозиція автора щодо виключення з системи 

покарань тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні 

(с. 386–387 дисертації). Однак перелік альтернативних видів покарання 

(«відбування засудженими військовослужбовцями покарання на базі гауптвахт 

в Україні, придатних для цієї мети своєю чисельністю (14); розташуванням 

                                                
1 Лунеев В. В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности.  Государство и право. 2009. № 1. С. 36-

56. 



12 

 

(зональні відділи (відділення) Військової служби правопорядку Збройних Сил 

України; можливістю тримання значної кількості засуджених 

військовослужбовців; проведенням відповідних занять та соціально-виховної 

роботи; залученням до роботи тощо»), на нашу думку, потребує відповідного 

уточнення, оскільки, наприклад, «проведення відповідних занять та соціально-
виховна робота», однозначно не можуть бути видами покарання. 

5. Щодо перспектив удосконалення наукових розвідок за вказаною 

проблематикою. 
5.1. Здобувач в роботі наводить з одного боку цікаві, з іншого – 

приголомшливі факти:  «згідно з ст.19 Закону України «Про державний бюджет 

України на 2019 рік» Кабінету Міністрів України надано право 

реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7 544 562 370 грн. за 

рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями 

Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ 

проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком 

обігу до семи років з відстроченням платежів за такою заборгованістю на один 

рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Зважаючи на існуючу 

заборгованість у розмірі 7 544 562,37 тис. грн. та за умови затвердження у 

подальшому бюджетних призначень не менше, ніж 594 422,7 тис. грн., 

остаточне погашення може відбутися орієнтовно через 12 (дванадцять) років» 

(с. 307 дисертації). 
Які ж висновки робить дисертант на підставі вказаних даних? На с. 37 

роботи він стверджує: «допущені уповноваженими суб’єктами зловживання та 

грубі порушення принципу законності формують свою частку непрямих 

(опосередкованих) наслідків злочинності, створюючи, окрім безпосередніх 

втрат бюджету, й інші негативні зміни нематеріального змісту (іміджеві втрати 

для держави, «кризу довіри» з боку населення тощо)». Безумовно, такий 

висновок важливий, але він не вирішує проблему. Дисертація кримінологічного 

профілю повинна давати відповіді не тільки на питання, які причини та 

наслідки злочинності, але й мати прогностичний характер – пропонувати як 

мінімізувати як детермінанти, так і негативні зміни. На жаль, авторських 

реальних пропозицій за вказаним питанням у роботі ми не знаходимо. Тому 

пропонуємо у майбутньому розробити механізм, насамперед законодавчий, 

відшкодування збитків саме публічними службовими особами за протиправні 

діяння. 
5.2. Слід підтримати ініціативу здобувача щодо створення Фонду 

компенсації шкоди потерпілим від умисних насильницьких злочинів (с. 538–

540 дисертації). 
Однак залишаються без належного захисту потерпілі від кримінальних 

правопорушень проти власності тощо. А таких потерпілих, як відомо, значно 

більше ніж жертв насильницьких кримінальних правопорушень. Дисертант 

робить цей висновок на підставі використання досвіду окремих зарубіжних 

країн (с. 399 дисертації). Зокрема у США, як правило, відбувається 

відшкодування державою лише фізичної шкоди, яка спричинена 

насильницьким злочином (с. 337 дисертації). Хоча при цьому здобувач 
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зазначає, що в США існує розгалужена система обов’язкового страхування, а в 
окремих штатах (Нью-Йорк, Меріленд та Каліфорнія) передбачено додаткову 
виплату компенсації за шкоду, завдану власності потерпілого (як правило, це 
відшкодування витрат на придбання предметів першої необхідності). На нашу 
думку, піддавати рецепції окремі компенсаційні механізми зарубіжних країн є 
цілком виправданим кроком здобувана. Однак слід враховувати й інші 
зарубіжні інструменти компенсації шкоди потерпілим від майнових 
кримінальних правопорушень. Тому автору слід запропонувати багатовекторну 
та комплексну національну модель компенсації потерпілим від усіх (або 
окремих видів) кримінальних правопорушень.

Вказані рекомендації, сподіваємося, стануть предметом подальших 
наукових розвідок здобувана.

Незважаючи на це, дисертація щодо теоретичних та практичних засад 
встановлення обсягу та змісту наслідків злочинності в Україні написана на 
достатньому науковому рівні, з широким використанням загальної та 
спеціальної літератури, та має теоретичну і практичну значимість.

Висновки:
1. Дисертація Медицького Ігоря Богдановича на тему «Наслідки 

злочинності в Україні: теоретико-прикладні засади», є самостійною 
оригінальною кваліфікованою науковою працею, яка містить теоретично 
обґрунтовані положення, що вирішують проблему розробки концептуальних 
засад пізнання наслідків злочинності в Україні, з’ясуванні їх обсягу та шляхів 
мінімізації.

2. Дисертація відповідає паспорту спеціальності 12.00.08 «Кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право», пунктам 9, 10, 12, ІЗ 
Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (з відповідними змінами від 
19.08.2015 № 656, 30.12.2015 № 1159, 27.07.2016 № 567, 20.11.2019 №943), а 
також Вимогам до оформлення дисертації, затвердженим наказом МОН 
України від 12 січня 2017 року № 40.

3. Дисертант -  Медицький Ігор Богданович, на основі прилюдного 
захисту дисертації на тему «Наслідки злочинності в Україні: теоретико- 
прикладні засади» -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право».
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