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Варто зазначити й те, що тема дослідження узгоджується з Концепцією 

державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої 

служби України, схваленої Указом Президента України від 8 листопада 2012 р. 

№ 631/2012 та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 

06.05.2015 р. «Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні», 

введеного в дію Указом Президента України від 16.06.2015 р. № 341/2015. 

Достовірність та обґрунтованість переважної більшості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, забезпе-

чується кількома чинниками: значною кількістю та різноманітністю 

опрацьованої джерельної бази, критичним аналізом матеріалів 

правозастосовної практики, веденням коректної полеміки, вдалою й 

продуманою логікою викладення матеріалу, що дозволило авторові виконати 

поставлені перед собою завдання.  

Під час підготовки дисертації здобувач опрацював цілком вагомий масив 

кримінологічної, кримінально-правової, соціологічної та іншої, повʼязаної з 

досліджуваною темою, літератури. Достатньою є емпірична база дослідження. 

Зібраний теоретичний та емпіричний матеріал аналізується з використанням 

різноманітних методів наукового пошуку. Обрані дисертантом методи 

дослідження є традиційними для кримінології й дозволили глибоко та 

різнобічно розкрити основні питання теми. Так, окремої позитивної оцінки 

заслуговують досліджені соціально-демографічні, морально-психологічні, 

кримінально-правові та кримінально-виконавчі ознаки засуджених, які вчинили 

злочини проти життя та здоровʼя особи у КВУЗТ, характеристики потерпілих і 

вплив їх негативної поведінки на вчинення злочинів проти життя та здоровʼя 

особи у КВУЗТ. Достатньо обґрунтованими є запропоновані заходи запобігання 

злочинам проти життя та здоровʼя особи у кримінально-виконавчих установах 

закритого типу. 

Зміст роботи відповідає заявленій темі та оголошеному плану. Матеріал 

викладається чітко, послідовно, юридично грамотно. Окремі розділи роботи 

рівноцінні між собою. 
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Практичне значення одержаних результатів у правозастосовній, 

науковій діяльності, навчальному процесі достатньою мірою висвітлено в 

дисертації, підтверджується наведеними актами впроваджень і сумнівів не 

викликає.  

Наукова новизна дисертації. Положення та висновки, заявлені 

дисертантом як нові в теоретичному плані й важливі для юридичної практики. 

Дисертація є першим монографічним дослідженням в Україні, яке присвячене 

комплексному аналізу кримінологічних засад запобігання злочинам проти 

життя та здоровʼя особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу. 

Серед положень, що вимагають схвалення і є важливі для науки 

кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права та 

практики є такі: 

- визначення поняття «злочини проти життя та здоровʼя особи у 

кримінально-виконавчих установах закритого типу» як сукупності суспільно 

небезпечних діянь, перелік яких законодавчо визначений у розділі 2 Особливої 

частини (ст. 115–145) Кримінального кодексу (КК) України, виходячи зі 

специфіки кримінально-виконавчих правовідносин, які вчинені засудженими на 

території конкретної кримінально-виконавчої установи закритого типу за 

певний проміжок часу і проявляються в посяганні на життя та здоровʼя особи 

(засудженого) шляхом застосування фізичного або психічного насильства над 

особою потерпілого (нерідко викликаного внаслідок провокаційної поведінки 

останнього) з метою спричинення йому фізичної або моральної шкоди, на 

ґрунті особистої неприязні, помсти, з корисливих, хуліганських чи інших 

мотивів; 

- узагальнений кримінологічний портрет особи, яка вчиняє злочини 

проти життя та здоровʼя особи у кримінально-виконавчих установах закритого 

типу, з метою вироблення заходів індивідуально-профілактичного впливу; 

- типологія засуджених, які вчиняють злочини проти життя та здоровʼя 

особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу; 
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Можна констатувати, що автором досягнута поставлена мета 

дисертаційного дослідження, вивчено запобігання злочинам проти життя та 

здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу, вироблено 

науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення відповідних положень 

законодавства та практики його застосування. 

Окремої позитивної оцінки заслуговує надана В.А. Носенком 

кримінально-правова характеристика злочинів проти життя та здоровʼя особи у 

кримінально-виконавчих установах закритого типу. Слід погодитися з 

твердженням автора щодо підвищеної суспільної небезпечності злочинів проти 

життя та здоровʼя особи у КВУЗТ, оскільки вони вчиняються особами, вже 

засудженими до покарання, пов’язаного з позбавленням волі, і які знову 

скоюють злочин при його відбуванні. 

Слід також відзначити широке використання автором статистичних та 

соціологічних методів дослідження, що надало можливості належним чином 

надати кримінологічну характеристику злочинів проти життя та здоровʼя особи 

у кримінально-виконавчих установах закритого типу та запропонувати систему 

заходів запобігання цим злочинам. 

Перспективними вбачаються пропозиції автора щодо удосконалення 

спеціально-кримінологічної діяльності оперативних підрозділів КВУЗТ 

(розроблено Пам’ятку оперативним працівникам щодо планування заходів із 

попередження і виявлення злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень 

встановленого порядку відбування покарання), а також внесення змін і 

доповнень до чинного законодавства та відомчих нормативно-правових актів 

(Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», 

відомчих нормативно-правових актів ДПтС України в частині постановки 

засуджених на профілактичний облік, Правил внутрішнього розпорядку 

установ виконання покарань та відомчих нормативно-правових актів, що мають 

гриф обмеження допуску). 

Водночас ознайомлення з дисертаційним дослідженням В.А. Носенка 

дозволяє висловити окремі побажання й критичні судження. 
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1. Віддаючи належне зібраній та опрацьованій автором емпіричній базі, 

виявленій ним відносно сталої динаміки злочинів проти життя та здоров’я 

особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу протягом останніх 

років в Україні, хотілося б звернути увагу на доцільність використання в ході 

проведення дослідження найостанніших статистичних даних, оскільки у 

недалекому минулому недостатнє використання, закритість та недоступність 

даних правової, а точніше кримінально-правової, адміністративно-правової та 

цивільно-правової статистик були основною причиною відриву правової науки 

від практики боротьби зі злочинністю в державі. Вважаємо, що опрацювання 

статистичних даних за 2016 рік щодо кількості вчинених злочинів проти життя 

та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу, 

кількості засуджених, які відбувають за них покарання, більш повно 

відобразило би стан досліджуваного явища. 

2. При наданні кримінально-правової характеристики злочинів проти 

життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу 

(с. 27-44 дисертації) автор зазначає, що, посягаючи на той або інший об’єкт 

кримінально-правової охорони, злочинець тим самим посягає на нормальну 

діяльність КВУЗТ. При цьому можуть порушуватися і такі більш важливі 

об’єкти, як життя та здоров’я особи. В даному випадку нормальна діяльність 

аналізованих установ, як об’єкт кримінально-правової охорони, є другорядною, 

виступає фоном, що дозволяє краще усвідомити суспільну небезпеку вчинених 

діянь. Ураховуючи специфіку установ виконання покарань, у місцях 

позбавлення волі, зокрема, у КВУЗТ вчиняються, як правило, шість складів 

злочинів проти життя та здоров’я особи: умисне вбивство (ст. 115 КК України), 

умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України), умисне середньої 

тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України), умисне легке тілесне 

ушкодження (ст. 125 КК України), необережне тяжке або середньої тяжкості 

тілесне ушкодження (ст. 128 КК України), погроза вбивством (ст. 129 

КК України). 
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Натомість, у КВУЗТ вчиняються не тільки злочини проти життя та 

здоровʼя засуджених, передбачені загальними нормами КК України, а й 

злочини, що посягають на життя та здоровʼя працівників цих установ, 

відповідальність за які може передбачатись іншими нормами КК. Проте у 

роботі не проведені критерії відмежування цих злочинів, співвідношення їх 

обʼєктів. Очевидно, тут необхідно почути позицію автора під час захисту 

дисертації.  

3. У роботі автор зазначає, що, оскільки кожний злочин індивідуальний, 

то й набір елементів та ознак кримінально-правової характеристики в кожному 

випадку має специфічний характер. Оскільки для досліджуваних злочинів 

специфічними є, зокрема, місце їх вчинення – кримінально-виконавчі установи 

закритого типу, обстановка – умови відбування покарання у виді позбавлення 

волі, то специфічними повинні бути і способи їх вчинення, які обумовлені 

відсутністю вільного доступу засуджених до зброї (с. 27-28 дисертації). Вважаю 

що детальне дослідження способів та безпосередньої обстановки вчинення 

злочинів проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах 

закритого типу надало б можливості більш повно обґрунтувати доцільність 

запровадження тих чи інших заходів їх запобігання. Проте здобувач 

обмежується загальною характеристикою насильства та обстановки при 

вчиненні цих злочинів, зокрема, констатує, що більшість злочинів проти життя 

та здоров’я особи у КВУЗТ вчиняються засудженими внаслідок раптово 

виниклої конфліктної ситуації або на ґрунті особистих неприязних відносин. 

Частка таких злочинів, учинених з попередньою підготовкою, становить 25 %, із 

використанням колюче-ріжучих предметів – 37,5 %, на території житлових зон 

установ – 87,5 %. Вважаю, що ця позиція також потребує окремого роз’яснення.  

4. Надаючи кримінологічну характеристику злочинів проти життя та 

здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу (с. 47-108 

дисертації) автор досліджує традиційні показники злочинності – стан, 

структуру та динаміку. Але, хоча географія і топографія цих злочинів є певною 

мірою умовними поняттями, оскільки вчиняються ці злочини на конкретно 
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визначених територіях кримінально-виконавчих установ закритого типу, на 

наш погляд, дисертація була б більш повною за наявності дослідження 

структури досліджуваної злочинності, класифікації безпосередніх місць 

вчинення злочинів на території цих установ з урахуванням видів останніх 

(колонії мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки), а також з 

урахуванням того, що певна частина КВУЗТ на сьогоднішній день перебуває на 

тимчасово окупованих територіях України. У зв’язку із цим автору під час 

захисту дисертації слід звернути увагу і на ці особливості досліджуваного 

явища.  

5. Автором у роботі встановлено, що одним з першочергових заходів 

загальносоціального запобігання злочинам проти життя та здоровʼя особи у 

КВУЗТ має бути гуманізація кримінально-правової та кримінально-виконавчої 

політики держави (с. 163 дисертації). При цьому він зазначає, що перспектива 

превентивної роботи з недопущення повторного вчинення злочинів одними і 

тими ж правопорушниками вбачається в безумовній гуманізації системи 

кримінальних покарань та відповідній такій гуманізації системи 

реструктуризації зайнятих у цій сфері державних установ. Разом з тим 

здобувачем не деталізуються напрямки такої гуманізації, не висвітлюється 

власна позиція щодо конкретних кроків держави у цьому напрямку, зокрема, 

щодо прийнятого Закону України «Про внесення зміни до Кримінального 

кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку 

попереднього ув’язнення у строк покарання» від 26 листопада 2015 р., яким 

внесені зміни до ст. 72 КК України про зарахування одного дня попереднього 

ув’язнення за два дні позбавлення волі, та його впливу на показники 

досліджуваної злочинності. Це також вимагає озвучення під час захисту. 

6. До загальносоціальних заходів запобігання злочинам проти життя та 

здоровʼя особи у КВУЗТ здобувач відносить оптимізацію процесу підготовки 

персоналу ДКВС України, підвищення рівня його професійної компетентності 

(знання психології засуджених, методів клінічної бесіди, методів вивчення та 

педагогічного впливу на засуджених, психоаналітична підготовка, 
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диференціація підготовки персоналу залежно від виду органів і установ 

виконання покарань) (с. 163, 169 дисертації). 

Разом з тим у роботі не аналізується сучасний стан підготовки персоналу 

ДКВС України, не висвітлюється ставлення автора до існуючої системи 

відомчої освіти Державної пенітенціарної служби та пропонованих в Україні 

напрямів вдосконалення правничої (юридичної) освіти. Позиція автора під час 

захисту дисертації знову ж таки має бути озвучена.  

Висловлені зауваження та висловлені побажання стосуються дискусійних 

питань або носять рекомендаційний характер і не впливають на науковий 

рівень дисертації, не піддають сумніву основні наукові результати, отримані 

автором, а лише підтверджують складність і злободенність досліджуваної 

В.А. Носенком проблематики. 

Положення, висновки й рекомендації, сформульовані в дисертації, 

достатньо повно викладені у фахових наукових виданнях з юридичних наук 

України та зарубіжних країн, а також тезах виступів і доповідей за 

результатами конференцій. 

Автореферат дисертації відображає зміст основних положень дисертації. 

Отже, за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю й 

достовірністю, науковою й практичною значущістю отриманих результатів, 

повнотою їх викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а 

також за оформленням дисертація відповідає вимогам, які встановлені в 

пунктах 9 і 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, (із 

змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19 серпня 

2015 р. № 656 та від 30 грудня 2015 р. № 1159), основним вимогам до 

дисертацій та авторефератів дисертацій та іншим керівним документам 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 
З огляду на викладене вважаю, що дисертація Носенка В’ячеслава Анатолійовича «Запобігання 
злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу» є 
завершеною  
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