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«Кримінологічні проблеми боротьби з професійною злочинністю на сучасному 
етапі» (Москва, 2001 р.); Д. Л. Виговського «Кримінальна субкультура в 
механізмі злочинності неповнолітніх» (Київ, 2006 р.); Н.А. Береналієва 
«Кримінологічні аспекти протидії професійній злочинності у Киргизькій 
Республіці» (Бішкек, 2014 р.); М.А. Огнєрубова «Професійні злочини медичних 
працівників» (Москва, 2014 р.); С.О. Прутяного «Кримінологічна характеристика 
та попередження професійної злочинності в Україні» (Харків, 2011 р.), 

докторської дисертації В. С. Батиргарєєвої «Кримінологічні засади запобігання 
рецидивної злочинності в Україні» (2011 р.). Слід відмітити існування з подібною 
назвою дисертаційного дослідження  А.О. Забеліча (Рязань, 2013 р.)1. 
Констатуємо інший зміст висновків та наукової новизни рецензованої роботи та 
дисертації А.О. Забеліча. Також констатуємо відсутність у структурі роботи 
такого традиційного підрозділу, як «Теоретико-методологічні засади 
дослідження…»2. Разом з цим, комплексного аналізу особистості професійного 
злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі як окремого 
кримінологічного дослідження в Україні не проводилося 

Поза увагою науковців, які досліджували цю тематику залишилися, зокрема 
питання соціально-демографічної, кримінально-правової, морально-психологічної 
та кримінально-виконавчої характеристик особистості професійного злочинця, 
який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. 

Отже наведені обставини свідчать про те, що дисертація Томи Маріани 
Георгіївни «Особистість професійного злочинця, який відбуває покарання в 
місцях позбавлення волі (як об’єкт кримінологічного дослідження)» присвячена 
дослідженню актуальної юридичної проблематики – аналізу структури 
особистості професійного злочинця, котрий відбуває покарання у виді 
позбавлення волі. 

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, по перше, добре вибрана методологія дослідження, ретельний 
аналіз досягнень більшості попередніх дослідників цих та суміжних питань, 
апробація результатів дослідження.  

Методи дослідження обрано з огляду на поставлену мету й завдання з 
урахуванням об’єкта і предмета дослідження. Зокрема, було використано різні 
наукові методи: завдяки історико-правовому аналізу, було комплексно 
																																																													

1 Забелич А.А. Личность профессионального преступника, отбывающего наказание в местах лишения свободы, 
как объект криминологического исследования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2013. 24 с. 

2 Тому це не дозволило здобувачу здійснити аналіз кандидатських дисертацій Н.В. Шигіної «Кримінологічні 
проблеми боротьби з професійною злочинністю на сучасному етапі» (Москва, 2001 р.); Д. Л. Виговського 
«Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх» (Київ, 2006 р.); Н.А. Береналієва 
«Кримінологічні аспекти протидії професійній злочинності у Киргизькій Республіці» (Бішкек, 2014 р.); 
М.А. Огнєрубова «Професійні злочини медичних працівників» (Москва, 2014 р.); С.О. Прутяного «Кримінологічна 
характеристика та попередження професійної злочинності в Україні» (Харків, 2011 р.); докторської дисертації В. С. 
Батиргарєєвої «Кримінологічні засади запобігання рецидивної злочинності в Україні» (2011 р.) та ін.  
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проаналізовано процес генезису професійної злочинної діяльності на історичних 
територіях сучасної України та систематизовано основні етапи становлення цього 
виду злочинної діяльності (підрозділ 1.1); за допомогою формально-логічного 
методу вирішувались наступні завдання: визначення правової сутності 
професійної злочинної діяльності та професійного злочинця (підрозділ 1.2) а 
також основних видів професійних злочинців (підрозділ 1.3) та складових 
елементів структури особистості злочинців-професіоналів, що відбувають 
покарання у вигляді позбавлення волі (розділ 2); завдяки зверненню до методів 
класифікації, групування, системно-структурного та системно-функціонального 
визначено особливості соціально-демографічної (підрозділ 2.1), кримінально-
правової (підрозділ 2.2), психологічної та моральної, а також кримінально-
виконавчої (підрозділ 2.3) характеристик професійних злочинців, що відбувають 
покарання в місцях позбавлення волі;  формулювання наукових визначень понять 
у дисертації (підрозділи 1.2., 1.3 і т. д.) та пропозицій щодо зміни та доповнення 
законодавства України з метою попередження професійної злочинності (підрозділ 
3.2) здійснювалося з використанням техніко-юридичного методу. 

 Використання зазначених методів допомогло М.Г. Томі здійснити певний 
кримінологічний аналіз особистості професійного злочинця, котрий відбуває 
покарання у виді позбавлення волі. 

Емпіричну базу дослідження становлять: законодавчі і нормативно-правові 
акти, котрі врегульовують питання запобігання та протидії професійній чи 
рецидивній злочинності, а також програмні документи про профілактику 
злочинності та правопорушень; дані звітів Генеральної прокуратури України про 
осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та про результати боротьби з 
організованими групами та злочинними організаціями за період 2015-2017 рр. 

Висновки і рекомендації дисертанта ґрунтуються на аналізі вітчизняних і 
зарубіжних джерел, літератури з теорії держави і права, кримінології, 
кримінального права та інших правничих наук, енциклопедично-довідкової 
літератури. Нормативну основу роботи склали Конституція України, міжнародно-
правові акти, чинні законодавчі та інші нормативно-правові акти окремих 
зарубіжних держав. 

Автором опрацьовано значний масив літератури, що прямо чи 
опосередковано стосується теми дисертаційного дослідження – 331 найменування 
джерел.  

Усе наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертанта у 
питаннях, які ним досліджуються, та забезпечує належний рівень обґрунтованості 
зроблених висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за своїм 
характером і змістом розглянутих питань дисертація є одним із перших в Україні 
всебічним комплексним і системним кримінологічним дослідженням особистості 
професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. В 
результаті сформульовано нові науково-обґрунтовані положення та пропозиції 
щодо вдосконалення чинного національного законодавства. Основні з них 
наступні: автором комплексно визначено «основні форми трансформації 
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особистості злочинця-професіонала, що відбуває покарання в місцях 
позбавлення волі, які обумовлюються зміною середовища існування цього злочинця 
та його реакцією на необхідність виправлення, перевиховання»; вперше 
запропоновано «запозичити підхід США щодо здійснення додаткового 
постпенітенціарного контролю та нагляду за особами, які відбули покарання у 
місцях позбавлення волі, за рахунок законослухняного суспільства, що 
користується веб-регістром правопорушників OTIS»; здобувачем 
«сформульована пропозиція щодо розробки та прийняття загальнонаціональної 
стратегічної програми попередження професійної злочинної діяльності». 

Є теоретично важливим висновок здобувача, що «професійна злочинність – 
це відносно самостійний вид злочинної діяльності, котрий на практиці 
здійснюється злочинцем, у межах його незмінної спеціалізації та зростаючої 
злочинної кваліфікації, будучи для нього промислом, результати якого є основним 
чи додатковим джерелом його існування, а також є показником, на підставі 
якого злочинець у тій чи іншій мірі просувається по кар’єрній драбині 
кримінального світу, до якого належить безпосередньо чи опосередковано» (с. 72 
дисертації).  

Слід підтримати дисертанта, що «професійна злочинність є фактично 
рецидивною злочинністю, оскільки є сталим видом кримінально карної діяльності 
злочинця, його злочинним промислом, займаючись яким, злочинець намагається 
зробити злочинну кар’єру, а, відповідно, і підвищити ціну на власні професійні 
вміння, їх цінність, паралельно, підвищуючи також і попит на власні професійні 
злочинні вміння у кримінальному світі» (с. 42 дисертації).  

Цікавою є ставлення здобувача до такої ознаки як «сталість професійної 
злочинної діяльності». Сталість, на думку дисертанта, «означає, що: а) злочинець-
професіонал вчиняє певні види злочинів і планує їх вчиняти у майбутньому, 
здійснюючи в кримінальному світі власну злочинну кар’єру; б) професійний 
злочинець є економічно та/або соціально (у сенсі криміналізованого суспільства) 
залежним від результату вчинення ним злочину, та, між тим, він не вчиняє певних 
правомірних дій, не планує їх вчиняти у довгостроковій перспективі з тим, щоби 
зменшити свою економічну залежність від відповідних результатів його 
протиправної діяльності (тобто, не шукає законних джерел існування); 2) 
стійкість у вчиненні однотипних злочинів (кримінальна спеціалізація). Окрім 
того, що професійна злочинність є рецидивною, цей вид злочинності 
характеризується також тим, що усі злочинці, що займаються зазначеним видом 
злочинності, як правило, попередньо чітко визначаються з тим, які саме види 
злочинів вони будуть вчиняти протягом усієї своєї професійної злочинної кар’єри. 
Іншими словами, професійний злочинець не лише беззмінно вчиняє злочини, але 
й постійно вчиняє злочини саме певного виду» (с. 43 дисертації). 

Слід погодитися з дисертантом, який вважає, що головним мотивом 
особистості професійного злочинця є користь, в основі якої лежить підвищення 
матеріального рівня життя, отримання постійних прибутків від злочинної 
діяльності (с. 98 дисертації). 

Позитивної оцінки заслуговує пропозиція здобувача популяризувати 
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інститут сім’ї як один із заходів попередження професійної злочинності (с. 164 
дисертації). 

Потребує певного схвалення, пропозиція М.Г. Томи щодо зміни існуючої 
назви Розділу VII КК України на «Повторність, сукупність, рецидив злочинів та 
злочинний професіоналізм» та, відповідно, доповнення цього розділу КК ст. 33-1 
«Злочинний професіоналізм» (с. 185 дисертації). 

Є практично важливим авторський висновок, що слід використовувати 
зарубіжний досвід щодо попередження як професійної, так і непрофесійної 
злочинності через виховний вплив на усіх дітей, хто за віком здатен 
усвідомлювати антизлочинну пропаганду, зокрема у «Лос-Анджелесі для 
боротьби з неповнолітньою злочинністю використовується метод впливу на 
психологічну атмосферу підлітків, через відвідування ними виправних установ» 
(с. 199). 

Є важливою та практично необхідною для цього дослідження соціально-
демографічна характеристика особистості професійного злочинця, який відбуває 
покарання в місцях позбавлення волі. Слід підтримати складові елементи такої 
характеристики, зазначені у роботі: «1) вік (як правило, є вищим середнього віку 
інших засуджених та конкретизує їх злочинні перспективи: для молодого 
злочинця місце позбавлення волі може оцінюватись в якості «злочинного 
інституту», а для професійного злочинця середнього віку термін відбування 
покарання може означати завершення активної кар’єри та перехід до лав 
«настоятелів»; приміром, за січень - червень 2017 року 2 особи вчинили умисне 
вбивство  у віці до 18 років, 36 – у віці 18–54 років, 2 – у віці 55 років і більше); 2) 
соціальне походження і становище, які дозволяють з’ясувати сутність особистості 
злочинця, як до моменту його адаптації до умов життя в місцях позбавлення волі, 
так і його «соціального» становища в колонії у межах в’язничної субкультури; 3) 
професійна приналежність та/або рід занять (цей показник є неоднорідним, адже, 
незважаючи на те, що більшість професійних злочинців до моменту відбування 
покарання були безробітними, окремі категорії цих злочинців були долучені до 
трудового процесу, яке використовували в якості прикриття своєї злочинної 
діяльності; зокрема, за січень - червень 2017 року крадіжки здійснили 1 326 осіб, 
що навчаються у навчальних закладах, 17 266 осіб, що є працездатними, однак, не 
працюють і не навчаються, 2 366 безробітних та шахрайські дії вчинили 59 осіб, 
що навчаються, 1 169 осіб, що є працездатними, однак, не працюють і не 
навчаються, 160 безробітних 3 державних службовця та 1 посадова особа 
місцевого самоврядування); 4) стать (як правило, злочинцями-професіоналами є 
чоловіки, хоча на сьогодні відбувається активна фемінізація професійної 
злочинності; наприклад, за період січень - червень 2017 року частка жінок, які 
вчинили умисне вбивство на замовлення становила 7,5 % від загальної кількості 
виявлених осіб, котрі вчинили це кримінальне правопорушення, 12,77 % – 
вчинили крадіжки, 28,79 % – вчинили шахрайські дії); 5) сімейне становище 
(сучасні професійні злочинці часто знаходяться у законних шлюбах, проте, не 
завжди здатні підтримувати родинні зв’язки під час відбування покарання)» 
(с. 209). 
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Усі ці положення дисертаційного дослідження містять елементи новизни і, 
без сумніву, є певним внеском у кримінологічну науку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що автором 
отримані відповідні документи, що засвідчують впровадження окремих положень 
дисертації (акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права від 
22.02.2018р.; акти впровадження Державної установи «Чернівецька установа 
виконання покарань № 33» від 16.05.2018 р. № 139/OД-18, Державна установа 
«Центрпробації у Чернівецькій області» від 11.05.2018 р. № 189-22/2018; акти 
впровадження Донецького юридичного інституту МВС України від 16.03.2018 р., 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 
10.05.2018 р.). 

Зміст та структура дисертації. М.Г. Тома в основному правильно 
побудувала конструкцію дослідження. Структура дисертації складається з 
анотації, вступу, трьох розділів,	 які включають вісім підрозділів, списків 
використаних джерел до кожного розділу, висновків та додатків. Загальний обсяг 
дисертаційного дослідження – 257 сторінок, з них основного тексту – 203 
сторінки. Список використаних джерел включає 331 найменування та займає 35 
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. 

У першому розділі дослідження «Загальна характеристика професійної 
злочинної діяльності та професійного злочинця» (складається з трьох підрозділів) 
досліджено генезис професійної злочинності в Україні, основні теоретико-
методологічні підходи до визначення понять «професійна злочинна діяльність» та 
«професійний злочинець», а також класифіковано професійних злочинців на певні 
види. 

У підрозділі 1.1. «Історія розвитку професійної злочинної діяльності в 
Україні» досліджено генезис професійної злочинності у різні історичні періоди 
існування України. Дисертант пропонує розглядати розвиток професійної 
злочинної діяльності в межах восьми історичних етапів, починаючи з часів 
існування України-Русі та князівств. 

Підрозділ 1.2 «Поняття професійної злочинної діяльності та професійного 
злочинця» присвячено критичному аналізу основних теоретико-методологічних 
підходів до визначення термінів «професійна злочинна діяльність» та 
«професійний злочинець», що були вироблені українськими та зарубіжними 
вченими. Переосмислюючи соціально-правову сутність професійної злочинності 
та злочинця-професіонала, дисертант виокремлює основні вади та переваги 
розглянутих підходів до визначення вказаних понять, а також формулює 
відповідні авторські дефініції.	 Встановлено, що професійна злочинність 
характеризується наступними групами ознак: 1) основні ознаки професійної 
злочинної діяльності, що є істотними для цього виду злочинності; 
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2) необов’язкові ознаки, тобто ті специфічні риси професійної злочинності, які 
характеризують цей вид злочинність, однак, і за їх відсутності злочинність не 
припиняє бути професійною. 

У підрозділі 1.3 «Категорії (види) професійних злочинців» запропоновано 
визначення певних видів професійних злочинців. Дисертант доходить висновку, 
що сучасні злочинці-професіонали є неоднорідним «суспільством» та поділяються 
відповідно до власних злочинних спеціалізацій та кваліфікацій, які сукупно 
визначають їх місце в ієрархії злочинного світу.  

Другий розділ «Характеристика особистості професійного злочинця, який 
відбуває покарання в місцях позбавлення волі» (складається із трьох підрозділів), 
присвячено комплексному кримінологічному аналізу особистості злочинця-
професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. 

У підрозділі 2.1. «Соціально-демографічна характеристика особистості 
професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі» 
дисертантом встановлюється сутність особистості засудженого до позбавлення 
волі професійного злочинця. Встановлено, що на сьогодні «злочинцями-
професіоналами у переважній більшості є чоловіки (хоча спостерігається 
фемінізація цього виду злочинності) у віці від 18 до 39 років, з урахуванням того, 
що вік злочинців середньої та високої кваліфікації, як правило, є вищим 
середнього віку інших засуджених; професійні злочинці не мають спільного 
соціального походження, однак, досить часто мають таке спільне походження 
злочинці однакових категорій злочинців-професіоналів; як правило, професійні 
злочинці є безробітними, однак, суспільна корисна праця для них може 
осмислюватись в якості способу здійснення професійної злочинної діяльності».  

У підрозділі 2.2. «Кримінально-правова характеристика особистості 
професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі» 
міститься аналіз поняття «кримінально-правова характеристика особистості 
професійних злочинців, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі», а 
також, зважаючи на актуальні статистичні данні, виокремлюються основні 
елементи вказаної характеристики особистості.  

Підрозділ 2.3. «Морально-психологічна та кримінально-виконавча 
характеристика особистості професійного злочинця, який відбуває покарання в 
місцях позбавлення волі» присвячено визначенню внутрішньої характеристики 
засуджених до позбавлення волі злочинців-професіоналів та ймовірних 
спрямовань її трансформації у процесі відбування покарання. 

Третій розділ «Попередження професійної злочинної діяльності з 
урахуванням вивчення особистості професійного злочинця, який відбуває 
покарання в місцях позбавлення волі» (складається із двох підрозділів) 
присвячено комплексному аналізу основних існуючих заходів попередження 
професійної злочинної діяльності та ключових напрямків вдосконалення цих 
заходів. 

У підрозділі 3.1. «Основні заходи попередження професійної злочинності» 
наведено аналіз загальносоціального, спеціально-кримінологічного попередження 
професійної злочинної діяльності, а також попередження цієї злочинності 
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заходами індивідуального характеру. Автором розкривається «попередження 
професійної злочинності як прямий (спеціальний) чи опосередкований 
(загальний) вплив державних органів, суспільства, інститутів громадського 
контролю, а також окремих громадян на криміногенні фактори, котрий 
обумовлює зменшення та/або позитивну зміну структури професійної 
злочинності, а так само – унеможливлює стійкість і поширення злочинного світу, 
злочинної ідеології й «моральності» в межах законослухняного суспільства». 

У підрозділі 3.2. «Вдосконалення правового регулювання попередження 
професійної злочинності» дисертантом наголошується на необхідності розробити 
та прийняти спеціальний законодавчий акт, яким би вносилися зміни в чинне 
національне  законодавство у напрямку посилення заходів щодо попередження 
професійної злочинності в нашій державі. Автор наголошує на доцільності 
розробки та затвердження відповідних загальнонаціональних і локальних програм 
попередження професійної злочинності. 

Завершують основний текст роботи висновки до дисертації, які 
відповідають висновкам у авторефераті. 

Дисертаційне дослідження містить 4 додатки на 9 сторінках (акти 
впровадження). 

Висновки і пропозиції, сформульовані у дисертаційному дослідженні, 
можуть бути використані для більш поглибленого їх дослідження в рамках інших 
дисертацій, монографій, підготовки навчально-методичних матеріалів, наукових 
статей, а також з оптимізації дій держави у напрямку попередження професійної 
злочинності з урахуванням результатів кримінологічного вивчення особистості 
професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. 

 За результатами дослідження автором опубліковано 7 наукових праць, 
серед яких 4 – статті у наукових фахових виданнях, внесених до переліку МОН 
України, одна стаття у науковому періодичному виданні іншої держави, 2 – 
матеріали конференцій. 

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 певних здобутках та оригінальних 
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, або врахування у перспективі, зокрема: 

І. Щодо наукової новизни та структури дослідження. 
1.1. Пропозиція автора (с. 17 дисертації) щодо запозичення досвіду США не 

є абсолютно новою. Слід пригадати згадану роботу Н.В. Шигіної, в якій вже було 
запропоновано створити єдиний банк даних про злочини, які вчинені 
професійними злочинцями. Однак, здобувач, фактично розвиває цю ідею та 
вважає можливим відкриття доступу до персональних даних професійних 
злочинців для пересічних громадян. При цьому здобувач погоджується з 
Д.Н. Сергєєвим, що, повідомляючи суспільству про кримінальне минуле особи, 
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«держава повинна приймати соціальні, організаційні та правові заходи щодо 
забезпечення безпеки включених до реєстру» (с. 196 дисертації). Відразу 
виникають питання: які саме заходи слід запровадити (в роботі відсутній аналіз 
таких пропозицій) та чи здатна держава в сучасних умовах це забезпечити? Також 
ця пропозиція не зовсім відповідає ст. 14 Закону України «Про захист 
персональних даних» від 01.06.2010 р. Вважаємо, лише внесенням змін до 
чинного законодавства та прийняттям спеціального нормативного акту ця 
проблема не буде остаточно вирішена. Розкриття персональних даних безумовно 
зачіпає конституційні права і свободи людини. Можна спрогнозувати звернення 
до Конституційного Суду України, щодо відповідності Конституції України 
відповідних законів України. Отже, слід порадити здобувачу посилити власну 
позицію та більш детально її обґрунтувати під час прилюдного захисту. 

1.2. На нашу думку, зміст третього розділу не відповідає його назві. У назві 
здобувач правильно визначає, відповідно предмета дослідження, що вивчає 
особистість професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях 
позбавлення волі. Однак, у назвах підрозділів 3.1 «Основні заходи попередження 
професійної злочинності» та 3.2 «Вдосконалення правового регулювання 
попередження професійної злочинності» роботи взагалі відсутня згадка про осіб, 
які відбувають покарання в місцях позбавлення волі (с. 10-11 дисертації). Також 
аналіз положень передбачених у вказаних підрозділах не завжди дозволяє 
визначити їх особливий зміст відповідно предмета дослідження.  

Наприклад, на с.	159-163 дисертації (підрозділ 3.1) автор пропонує соціальні 
заходи економічного характеру, які «являють собою цілісний комплекс заходів з 
протидії професійної злочинної діяльності, основними з яких є: 1) продовження 
ринкових перетворень економіки в умовах економічних кризових явищ;	2) протидія 
зубожінню населення та вирівнювання громадян в їх соціально-економічному 
становищі». Такі й інші подібні положення, які запропоновані у роботі носять 
загальний характер та не мають безпосереднього відношення до особистості 
професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.  

У підрозділі 3.2 здобувач стверджує, що «основа попередження професійної 
злочинності виражається в загальносоціальних заходах, а, відповідно, і у 
вдосконаленні законодавства, котре регулює трудові правовідносини та 
зайнятість, господарську діяльність, соціальне забезпечення одиноких батьків, 
безробітних тощо» (с.	183 дисертації). Виникають відразу питання: чи 
відноситься це до предмета дисертації та яким чином основою попередження 
професійної злочинності є вдосконалення законодавства, котре регулює 
господарську діяльність чи соціальне забезпечення одиноких батьків? 

 
 
ІІ. Щодо основного змісту роботи. 
 Окремі положення роботи є не зовсім точними.  
2.1. Не зовсім можна погодитися з викладеною дисертантом редакцією 

нової ст. 33-1 КК України «Злочинний професіоналізм» наступного змісту: 
«1. Вчиненням злочинів у межах злочинного професіоналізму (професійна 
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злочинна діяльність) визнається вчинення другого за рахунком однотипного 
злочину, кримінальна відповідальність за який передбачається тим же розділом 
Особливої частини цього Кодексу, що і за попередній злочин (кримінальна 
спеціалізація), якщо основною метою вчинення злочинів було отримання 
прибутку» (с. 186 дисертації). По-перше, така пропозиція не зовсім має 
відношення до предмета дослідження, оскільки автор розглядає саме особистість 
професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. По-
друге, слід обережно використовувати терміни з інших галузей господарства. 
Автор згадує про економічний термін «прибуток» («частина вартості додаткового 
продукту, виражена в грошах; частина чистого доходу; грошовий вираз вартості 
реалізованого чистого доходу, основна форма грошових накопичень 
господарського суб'єкта»), однак не враховує його позитивний зміст при 
формуванні злочинної мети професійного злочинця. Пригадаймо, що КК України 
містить в окремих нормах (ст.ст. 222-1, 232-1) таке поняття, однак воно 
природньо стосується лише окремих злочинів у сфері господарської діяльності. 
Як зазначав автор дисертації (на с. 188-189) перелік злочинів, які можуть бути 
вчинені професійними злочинцями не обмежуються лише вказаними злочинами у 
сфері господарської діяльності. Тому авторське поняття «Злочинний 
професіоналізм», на нашу думку, потребує ґрунтовного доопрацювання. 

2.2. Авторське визначення (с. 206-207 дисертації) особистості професійного 
злочинця, котрий відбуває покарання в місцях позбавлення волі потребує, на 
нашу думку, певної трансформації та редагування. Тома М.Г. зазначає що 
особистість – «це соціальна сутність й особистість людини, яка перебуває у місці 
позбавлення волі та є учасником злочинного світу, займаючи в ньому відповідне 
«соціальне» становище, а саме людини, котра: до засудження займалась 
злочинною професійною діяльністю за яку її позбавили волі; була засуджена до 
позбавлення волі за професійну злочинну діяльність й яка, відповідно, відбуває 
покарання та характеризується відповідним ставленням до законної дисципліни 
в місці позбавлення волі й готовністю (неготовністю) до виправлення й 
припинення злочинної діяльності після відбуття покарання». По-перше, зазначати 
при визначенні особистості, що це соціальна сутність й особистість є тавтологією. 
По-друге, таке поняття, на нашу думку, не дає можливості визначити характерні 
риси особистості професійного злочинця, котрий відбуває покарання в місцях 
позбавлення волі. 

Окремі положення роботи викликають дискусію та повинні бути більш 
аргументованими.  

2.3. Не є переконливим висновок автора, що «особистість злочинця істотно 
відрізняється від особистості засудженого» (с. 80 дисертації). Автор погоджується 
з думкою Ю.Р. Герасимова, що для особи засудженого притаманні ті ж самі 
характеристики, окрім готовності (неготовності) дотримуватися встановленого 
порядку відбування покарання. Отже, відмінність лише в одній ознаці, на нашу 
думку, не дозволяє говорити про суттєві розбіжності між зазначеними 
категоріями. 

2.4. Здобувач стверджує, що «важливим заходом запобігання професійній 
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злочинності в місцях позбавлення волі є також втручання у кризові ситуації, 
що є комплексом різноманітних заходів по утриманню злочинних проявів» (с. 176 
дисертації). Далі він посилається на думку С.Ю. Лукашевича, що втручання 
«припускає нейтралізацію і розв’язання міжособистих (групових) конфліктів 
засуджених з допомогою набору специфічних для місць позбавлення волі засобів 
діяльності суб’єктів попереджувальної діяльності»1. Однак у тексті роботи ми не 
знаходимо пояснень, які засоби впливу на засуджених має на увазі М.Г. Тома.  
Тому це положення слід пояснити під час захисту дисертації. 

 
ІІІ. Окремі положення роботи, які потребують майбутнього 

удосконалення в науковій діяльності дисертанта.  
3.1. Автор аналізує на с. 100 дисертації окремі ознаки «злодіїв в законі», 

однак не висловлює свою позицію щодо спроб криміналізувати зайняття особою 
вищого становища в злочинній ієрархії (злодії в законі). Пригадаймо, що 
законопроект № 1188 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів…» було 
відхилено парламентом України 17 травня 2016 р. На нашу думку аналіз 
вказаного законопроекту та відповідного зарубіжного досвіду значно посилив би 
кримінально-правову характеристику засудженого до позбавлення волі злочинця 
– професіонала. 

3.2. У висновках дисертації (с. 203, 204) запропоновано прийняти Закон 
України «Про попередження професійної злочинності». Основними положеннями 
цього закону, на думку здобувача,  повинні стати наступні розділи: 

«1) поняття та характеристика професійної злочинної діяльності, а саме: 
доповнення КК України нормами, в яких перераховувались би випадки, коли 
рецидив має визнаватись небезпечним (тобто, у випадку професійної 
злочинності); 

2) поняття та характеристика професійного злочинця, головним чином, 
доповнення КК України нормами, в котрих, приміром, містилось визначення 
терміну «професійний злочинець»; 

3) заходи щодо попередження професійної злочинності, зокрема:  
а) підвищення меж покарання у санкціях статей кримінального закону, 

доповнивши професійною злочинною діяльністю список обставин, що 
враховуються при призначенні покарання, обтяжуючи його та, відповідно, прямо 
закріпивши в КК України перелік випадків, коли така ознака, як вчинення 
кримінального правопорушення в межах злочинного професіоналізму, може мати 
місце;  

б)встановлення спеціальних правових наслідків констатації у вироку суду 
факту, що злочинцем є професійний злочинець (зокрема, доповнити КВК України 
нормами, котрими передбачалось би: обмеження для засуджених злочинців-
професіоналів окремих прав засуджених);  

в) розширення можливостей для оптимальної ресоціалізації засуджених, 

																																																													

1 Лукашевич С.Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях 
позбавлення волі: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2001. С. 14. 



	 12	

зокрема, за рахунок широкого підтримання злочинцем родинних зв’язків; 
 г) оптимізація заходів адаптації засудженого до позбавлення волі злочинця-

професіонала, після звільнення;  
д) здійснення нагляду та контролю після звільнення; 
4) питання попередження професійної злочинності, що вирішуються на 

рівні держави:  
а) розробка та затвердження загальнонаціональних цільових програм 

попередження професійної злочинності;  
б) визначення заходів фінансування процесу попередження професійної 

злочинності;  
в) запровадження обов’язкових для співробітників правоохоронних органів 

курсів підвищення кваліфікації щодо попередження діяльності в державі 
злочинців-професіоналів (на нашу думку, не є новою пропозиція автора щодо 
введення обов’язкових для співробітників правоохоронних органів курсів 
підвищення кваліфікації (мають здійснюватися на базі вищих навчальних закладів 
МВС України) для попередження професійної злочинності в державі (с. 197 
дисертації). Це положення вже раніше (2011 р.) було оприлюднене 
С.О. Прутяним1)». 

Автор зупиняється на окремих концептуальних положеннях згаданого 
нормативного акту, однак не пропонує самого тексту законопроекту. Тому на 
майбутнє пропонуємо розробити вказаний законопроект та подати на розгляд 
профільного Комітету Верховної Ради України. Зробивши це вчасно автор не 
тільки посилив теоретичну частину роботи, але й практично реалізував 
положення дисертації у правотворчу діяльність. 

 
Незважаючи на це, дисертація Томи Маріани Георгіївни «Особистість 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі (як 
об’єкт кримінологічного дослідження)», написана на достатньому 
методологічному рівні, з широким використанням загальної та спеціальної 
літератури, та має певну наукову цінність і практичну значимість.  

 
 
Висновки: 
1. Таким чином, дисертація Томи Маріани Георгіївни «Особистість 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі (як 
об’єкт кримінологічного дослідження)» є завершеною та кваліфікованою 
науковою працею, що містить результати проведених автором досліджень. Ним 
отримані нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності розв’язують 
конкретне наукове завдання, що має суттєве значення для кримінологічної науки, 
а саме – автором розглянуто зміст особистості професійного злочинця, який 
відбуває   покарання  у  місцях  позбавлення  волі та  запропоновано  заходи  щодо  

																																																													

1 Прутяний С.О. Кримінологічна характеристика та попередження професійної злочинності в Україні: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2011. С. 17-18. 
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