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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Професійна злочинність, яка уособлює 

собою злочинний світ, є паразитарним антисоціальним явищем, котре 

деструктивним чином впливає на правопорядок і стрімко розкладає законослухняне 

суспільство. Саме тому, найбільш помітні піки стрімкого розвитку означеної 

категорії злочинної діяльності спостерігаються у найбільш нестабільні для держави 

періоди її існування. Разом із тим, активно розвиваючись у кризові періоди, 

професійна злочинність також посилює згубний вплив відповідних кризових 

процесів, ставлячи під сумнів як авторитет держави, так і доцільність 

законослухняного суспільства, прискорюючи процеси розпаду держави. 

Ці та інші обставини вказують на той факт, що основна увага теоретиків і 

практиків у галузі кримінології, а також увага сучасного українського законодавця 

повинна бути в достатній мірі сконцентрована на питанні попередження 

професійної злочинності, мінімізації паразитарного впливу злочинців-професіоналів 

на законослухняне суспільство. Особливу увагу у вирішенні зазначених проблем 

слід зводити до тих професійних злочинців, котрі вже потрапили в поле зору 

держави – були засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, 

звільняються з місць позбавлення волі. Саме на цих «активістів» злочинного світу 

держава повинна спрямовувати, зокрема, свій першорядний виховний та 

профілактичний вплив, прагнучи перевиховати цю категорію злочинців, в достатній 

мірі ресоціалізовувати їх. Поряд із тим, цілком очевидно, що для того, щоб 

ефективно впливати на психіку тієї чи іншої категорії злочинців, необхідно розуміти 

структуру їх особистості, їх мотиви, життєві прагнення. Тому, вивчення особистості 

злочинця-професіонала, котрий відбуває покарання у місцях позбавлення, є 

актуальним завданням, виконання якого сприятиме удосконаленню політики 

попередження нашою державою спеціальної рецидивної злочинності, а також більш 

комплексному забезпеченню національної безпеки України. 

Окремі питання професійної злочинності вже були предметом дослідження 

багатьох радянських та сучасних українських, зарубіжних вчених-кримінологів і 

дослідників, зокрема Ю.А. Абросімової, Ю.М. Антоняна, М.М. Асланяна, 

О.В. Баганця, І.О. Бандурки, О.М. Бандурки, В.М. Бесчастного, Т.П. Бірюкової, 

В.Т. Білоуса, П.С. Берзіна, В.В. Вітвіцької, Я.І. Гілінського, В.В. Голіни, Л.Ф. Гули, 

О.І. Гурова, О.М. Джужі, Г.В. Дідківської, О.О. Дудорова, А.О. Забеліча, 

А.П. Закалюка, О.М. Ігнатова, О.А. Калганової, О.О. Ковалкіна, О.М. Костенка, 

О.В. Кришевич, В.В. Кузнецова, О.В. Лисодєда, О.М. Литвинова, С.Ю. Лукашевича, 

Дж. Мітфорда, О.К. Міхеєвої, П.П. Михайленка, А.М. Орлеана, В.В. Пивоварова, 

В.П. Сабадаша, В.П. Сахно, В.В. Сташиса, В.В. Сухоноса, С.А.  Тарарухіна, 

Є.В. Фесенка, В.І. Шакуна О.Ю. Шостко та інших. Не применшуючи наукового 

внеску вказаних та інших  вчених-кримінологів, котрі раніше розглядали проблеми 

професійної злочинності, слід наголосити на тому, що в нашій державі особистість 

злочинця-професіонала, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, не 

була об’єктом кримінологічного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота проведена з урахуванням завдань, поставлених в Концепції реформування 
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кримінальної юстиції України, затвердженої Указом Президента України від 

08.04.2008 № 311/2008, зокрема, щодо виконання п.3 «Реформування у сфері 

виконання судових рішень у кримінальних справах», а також  відповідно до Плану 

заходів реалізації даної Концепції (затверджений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2008 № 1153-р).  

Дисертаційне дослідження є складовою частиною наукових досліджень 

Міністерства внутрішніх справ України, передбачених, зокрема, п. 5 (зокрема, 5.1, 

5.2, 5.4, 5.8, 5.9) Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затверджених Наказом МВС 

України від 16.03.2015 № 275. Тема дослідження узгоджується з пунктом 

«Фундаментальні та прикладні проблеми наукового забезпечення боротьби зі 

злочинністю в Україні» Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-

2020 роки, затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України 03.03.2016.  

Робота виконана згідно із планом наукових досліджень кафедри кримінально-

правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС 

України та планом науково-дослідних робіт Донецького юридичного інституту 

МВС України. Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням Вченої 

ради Донецького юридичного інституту МВС України від 28 січня 2011 року 

(протокол № 5), уточнено 27 січня 2017 року (протокол № 5).  

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Мета дисертаційного 

дослідження полягає в тому, щоб на підставі комплексного аналізу складових 

елементів структури особистості професійного злочинця, котрий відбуває покарання у 

виді позбавлення волі, поглибити існуючу кримінологічну теорію про особистість цієї 

категорії злочинців, завдяки чому в результаті сформулювати актуальні пропозиції з 

оптимізації політики нашої держави щодо попередження професійної злочинності. 

Для досягнення мети у роботі поставлені такі основні завдання: 

- проаналізувати історію розвитку професійної злочинної діяльності на 

історичних територіях сучасної України та систематизувати основні етапи еволюції 

цього виду злочинності; 

- сформулювати визначення термінів «професійна злочинна діяльність» та 

«професійний злочинець»; 

- визначити та надати характеристику основних видів професійних злочинців; 

- надати соціально-демографічну характеристику особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі; 

- надати кримінально-правову характеристику особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі; 

- надати морально-психологічну та кримінально-виконавчу характеристики 

особистості професійного злочинця, що відбуває покарання в місцях позбавлення волі; 

- визначити та проаналізувати основні заходи попередження професійної 

злочинності, зокрема, сукупність загально-соціальних, спеціально-кримінологічних 

та індивідуальних заходів попередження відповідного виду діяльності;    

- сформулювати рекомендації щодо вдосконалення чинного національного  

законодавства, а також з оптимізації дій держави у напрямку попередження професійної 
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злочинності з урахуванням результатів кримінологічного вивчення особистості 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.  

Об’єктом дослідження є професійна злочинна діяльність, її детермінанти та 

заходи запобігання.   

Предметом дослідження є особистість професійного злочинця, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі.  

Методи дослідження. Методологічна основа дисертаційного дослідження 

складається із сукупності сучасних загальних і спеціальних теоретико-

методологічних засобів наукового пізнання суспільних явищ та процесів. 

Звертаючись до історико-правового аналізу, було комплексно 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). Визначення особливостей соціально-демографічної 

(підрозділ 2.1), кримінально-правової (підрозділ 2.2), психологічної та моральної, а 

також кримінально-виконавчої (підрозділ 2.3) характеристики професійних 

злочинців, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також 

дослідження основних заходів попередження професійної злочинної діяльності 

(підрозділ 3.1) було здійснено завдяки зверненню до методів класифікації, 

групування, системно-структурного та системно-функціонального методів 

дослідження. 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, а також правил 

лінгвістики. 

Емпіричну базу дослідження склали: 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 роки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим в Україні дослідженням, спрямованим на вивчення особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. В результаті 

сформульовано нові науково-обґрунтовані теоретичні положення та пропозиції щодо 

вдосконалення чинного національного законодавства. Основні з них наступні:  

вперше: 

- комплексно визначено основні форми трансформації особистості злочинця-

професіонала, що відбуває покарання в місцях позбавлення волі, які обумовлюються 

зміною середовища існування цього злочинця та його реакцією на необхідність 

виправлення, перевиховання, зокрема: деструкція особистості злочинця, що 
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об’єктивно закінчується у момент звільнення від відбування покарання; відсутність 

процесу деструкції особистості злочинця; трансформація особистості професійного 

злочинця у звичайну особистість злочинця; 

- 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. Зважаючи на те, що професійні злочинці досить 

часто спеціалізуються на таких кримінальних правопорушеннях як «білокомірцеві 

злочини», шахрайство, фальшивомонетництво та рейдерство, обґрунтовується 

доцільність розробки та створення Інформаційної системи відстеження 

правопорушників, в яких би містилась інформація про всіх осіб, що відбувають та 

відбули покарання у вигляді позбавлення волі за професійну злочинну діяльність; 

- запропоновано та комплексно розроблено концепцію проекту  спеціального 

Закону України «Про попередження професійної злочинності», яким би вносились 

відповідні зміни до чинних кримінального та кримінально-виконавчого законів 

України. Зокрема, пропонується: підвищити межі покарання у санкціях статей 

кримінального закону, доповнивши професійною злочинною діяльністю список 

обставин, що враховуються при призначенні покарання, обтяжуючи його та, 

відповідно, прямо закріпивши в кримінальному законі перелік випадків, коли така 

ознака, як вчинення кримінального правопорушення в межах злочинного 

професіоналізму, може мати місце; встановити спеціальні кримінально-виконавчі 

наслідки констатації у вироку суду факту, що злочинцем є професійний злочинець, 

приміром, доповнивши кримінально-виконавче законодавство нормами, котрими 

передбачалось би обмеження права на кореспонденцію та переказ і отримання 

грошових коштів від не родичів тощо; 

- сформульована пропозиція щодо розробки та прийняття 

загальнонаціональної стратегічної програми попередження професійної злочинної 

діяльності, котра, зокрема, має охоплювати наступні напрямки: закріплення 

шефства та наставництва над раніше судимими особами, котрі відбули покарання у 

вигляді позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень на професійній 

основі; активізація взаємодії правоохоронних органів зі засобами масової інформації 

з метою пропаганди правової культури населення; оптимізація профілактичної 

роботи з неповнолітніми, а особливо з тими з них, хто вже порушував чинне 

законодавство чи знаходиться у «групі ризику»; 

удосконалено: 

- існуюче наукове знання про еволюцію професійної злочинності на 

історичних територіях сучасної України, починаючи появою на Русі холопства, 

представники якого досить часто, втікаючи від своїх господарів, рекрутували до 

«лісових розбійників». Встановлено, що історичний шлях розвитку професійної 

злочинності доцільно розглядати в межах восьми історичних періодів, зокрема: 

зародження примітивних видів професійної злочинної діяльності; утвердження в 

некримінальному суспільстві моделі злочинного промислу; інтенсивної 

структуризації дореволюційної професійної злочинності за видами і 

спеціальностями і т. д.;  
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-  низку термінів, що стосуються предмету дослідження, зокрема таких понять, 

як: «професійна злочинність», «професійний злочинець», «особа професійного 

злочинця», «особистість професійного злочинця, що відбуває покарання у вигляді 

позбавлення волі», «попередження професійної злочинності», «загальносоціальне 

попередження професійної злочинності», «спеціально-кримінологічне 

попередження професійної злочинності», «попередження професійної злочинності 

засобами індивідуального характеру»; 

- систему ознак професійної злочинності, котра складається з наступних груп 

ознак: основні ознаки, що є такими, без яких ця суспільно небезпечна діяльність не 

могла би характеризуватись як професійна злочинність (зокрема, це: сталість 

професійної злочинної діяльності; кримінальна спеціалізація; взаємопов’язаність зі 

злочинною субкультурою; виявляється для злочинця-професіонала суттєвим джерелом 

доходу); необов’язкові ознаки, тобто ті специфічні риси професійної злочинності, які 

характеризують цей вид злочинності, однак, і за їх відсутності злочинність не припиняє 

бути професійною (наявність у злочинця некримінальної кваліфікації; вчинення 

злочинів за допомогою досягнень науково-технічного прогресу тощо); 

- структуру основних ознак професійного злочинця, серед яких: сповідування 

паразитарної злочинної ідеології та, відповідно, відмежування себе від 

законослухняного суспільства; формування життєвих прагнень в рамках злочинного 

світу; приналежності до кримінальної субкультури та злочинного світу, в якому 

злочинець займає власне ієрархічне становище та взаємодія з іншими злочинцями-

професіоналами; 

- підходи до інтерпретації морально-психологічної характеристики 

особистості злочинця-професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення 

волі, що пропонується розуміти у сенсі якісних характеристик особистості, зокрема, 

таких як її ставлення до різних соціальних та моральних цінностей, міра орієнтації 

на ці цінності, ставлення до правопорядку та правосуддя, котрі: почали формуватися 

до моменту засудження, сприяли зайняттю професійною злочинною діяльністю; у 

сукупності характеризують ставлення й готовність засудженого злочинця-

професіонала до виправлення й припинення злочинної діяльності під час й після 

відбуття покарання;  

- кримінально-правову характеристику особистості професійних злочинців, 

котрі відбувають покарання в місцях позбавлення волі, яку пропонується розуміти в 

якості комплексу ознак, що сукупно вплинули на: вирішення питання про 

притягнення злочинця до кримінальної відповідальності саме в якості професійного 

злочинця; призначення судом виду покарання у вигляді позбавлення волі; 

визначення судом відповідної міри покарання; 

- кримінально-виконавчу характеристику особистості злочинця-професіонала, 

який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, яку пропонується розглядати в 

якості комплексу об’єктивної та суб’єктивної інформації, що дає достатньо цілісне 

уявлення про рівень трансформації особистості професійного злочинця у 

законослухняну особистість та готовність цього засудженого (або ж звільненого від 

відбування покарання) злочинця-професіонала вести після відбування покарання 

законослухняний спосіб життя;  

набули подальшого розвитку: 
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- підходи до систематизації сучасних українських професійних злочинців у 

певні категорій (залежно від їх ієрархічного становища в злочинному світі), зокрема, 

виокремлено такі категорії досліджуваних злочинців: адміністрація злочинного 

світу, котрі представлені «злодіями в законі»; «інтелігенція» злочинного світу, яка 

охоплює фальшивомонетників, шахраїв, професійних та «кишенькових» злодіїв; 

фізичні та силові категорії професійних злочинців, до яких можна віднести 

вимагачів чи рекетирів та кілерів; декласовані професійні злочинці; 

- комплексні теоретичні розробки про структурні елементи соціально-

демографічних, морально-психологічних, кримінально-правових та кримінально-

виконавчих ознак особистості професійного злочинця, який відбуває покарання в 

місцях позбавлення волі; 

- основні заходи попередження професійної злочинності в Україні, якими є 

комплекс заходів: загальносоціального характеру (соціально-економічні, соціально-

демографічні, організаційно-управлінські, духовно-моральні, виховні та ідеологічні 

заходи); спеціально-кримінологічного характеру (кримінологічна профілактика; 

запобігання вчиненню професійних кримінальних правопорушень); індивідуального 

характеру (переконання; надання психологічної та педагогічної допомоги; 

індивідуальні запобіжні заходи; примус). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені у 

дисертаційній роботі положення у подальшому можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних досліджень 

особистості професійного злочинця, який відбуває покарання у місцях позбавлення 

волі, а також професійної злочинності загалом (акт впровадження Науково-

дослідного інституту публічного права від 22.02.2018 р.);  

у правотворчій діяльності – в процесі розробки законопроектів, якими будуть 

змінюватись кримінальний, кримінально-виконавчий та кримінальний 

процесуальний закони у частині посилення попереджувального впливу держави на 

професійну злочинність; 

у правозастосовній діяльності – для оптимізації реалізації заходів 

попередження професійної злочинної діяльності (акти впровадження Державної 

установи «Чернівецька установа виконання покарань № 33» від 16.05.2018 р. № 

139/OД -18, Державна установа «Центр пробації у Чернівецькій області» від 

11.05.2018 р. № 189-22/2018);  

у навчальному процесі – під час підготовки методичних розробок, підручників, 

а також навчальних посібників з курсів «Кримінологія», «Кримінальне право», 

«Кримінально-виконавче право» (акти впровадження Донецького юридичного 

інституту МВС України від 16.03.2018р., Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича від 10.05.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації, 

висновки та практичні рекомендації обговорювалися на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 

28-29 січня 2016 р.); «Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху 

України до ЄС» (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у п’яти   

наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та виданнях 
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іноземних держав, двох тезах доповідей і наукових повідомлень на вказаних 

наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації визначені її метою та завданнями. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, які включають вісім підрозділів, списків 

використаних джерел до кожного розділу, висновків. Загальний обсяг 

дисертаційного дослідження – 257 сторінок, з них основного тексту – 203 сторінки. 

Список використаних джерел включає 331 найменування та займає 35 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Вступ містить обґрунтування вибору теми дослідження, мету, предмет, об’єкт 

і завдання дисертації, викладення стану наукової розробленості досліджуваної 

тематики, теоретичне та практичне значення основних положень роботи, її наукову 

новизну, а також апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Загальна характеристика професійної злочинної 

діяльності та професійного злочинця», що складається з трьох підрозділів, 

досліджено генезис професійної злочинності в Україні, починаючи з часів України-

Русі, основні теоретико-методологічні підходи до визначення понять «професійна 

злочинна діяльність» та «професійний злочинець», а також структуровано основні 

види професійних злочинців. 

Підрозділ 1.1. «Історія розвитку професійної злочинної діяльності в Україні» 

присвячено дослідженню розвитку професійної злочинності у різні історичні 

періоди існування України. Дисертант пропонує розглядати генезис професійної 

злочинної діяльності в межах восьми історичних етапів, починаючи з часів 

існування України-Русі та князівств. При цьому специфічним для сучасного періоду 

розвитку цього виду злочинності є те, що злочинці-професіонали, стоячи в основі 

злочинного світу України, «майстерно» використовують результати науково-

технічного прогресу у своїй суспільно небезпечній діяльності, все глибше 

занурюючись у кібер-простір, не полишаючи й вже традиційні методи й способи 

вчинення професійних злочинів в нашій державі (рейдерство, вбивства на 

замовлення, крадіжки з проникненням у житло тощо). 

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 (сталість професійної злочинної діяльності, що 

направлена на побудову злочинної кар’єри; стійкість у вчиненні однотипних 

злочинів – кримінальна спеціалізація; наявність у злочинців певних протиправних 

знань і навичок скоєння кримінального правопорушення – злочинна кваліфікація; ця 

діяльність для злочинця є основою його доходу; пряме чи опосередковане 



9 

 

входження злочинців у кримінальну субкультуру та підкорення кримінально-

злочинним правилам і законам; 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 (наявність у злочинця-

професіонала певних соціально корисних знань і навичок, котрі він використовує 

задля скоєння злочину; вчинення злочинів професійними способами й методами за 

допомогою досягнень науково-технічного прогресу). 

Підрозділ 1.3. «Категорії (види) професійних злочинців» присвячено 

визначенню основних видів професійних злочинців та їх систематизації. 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. 

Професійні злочинці очолюються т. зв. «злодіями у законі», що обираються 

«злодійською сходкою» – кримінальною «законодавчою» владою злочинного світу. 

«Еліту» злочинного світу уособлює «інтелігенція», котра охоплює 

фальшивомонетників, шахраїв і професійних злодіїв. Важливу частину злочинного 

світу також складають професійні злочинці, які вчиняють злочини за рахунок 

власних фізичних здібностей та вмінь (головним чином, це вимагачі чи рекетири та 

кілери), а також декласовані професійні злочинці. 

Другий розділ «Характеристика особистості професійного злочинця, який 

відбуває покарання в місцях позбавлення волі», що 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, враховуючи відповідні актуальні статистичні дані. 

Доводиться, 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. 

Окрім того, дисертант звертає особливу увагу на те, що в сучасних реаліях 

професійними злочинцями стають також одружені особи (а неодружені злочинці-

професіонали можуть одружуватись), що раніше було виключенням з правила. 

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. На підставі здійсненого аналізу автор доходе 

висновку, що злочинці-професіонали систематично вчиняють кримінальні 
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правопорушення: з метою отримання доходу, тобто, завжди з корисливим мотивом; 

як правило, у тверезому стані; переважно, вже будучи судимим; у спосіб, що 

позначає динаміку деградації морально-психологічних елементів його особистості; 

консолідовано (тобто, у межах співучасті, однак лише тоді, коли злочин можливо 

вчинити таким чином). 

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. Дисертант аналізує сутність 

злочинної психології та моралі, їх вплив на світогляд і життєві прагнення злочинців 

професіоналів, а також їх вплив на міру ресоціалізації засуджених до позбавлення 

волі професійних злочинців. Автором сформульовані основні критерії виправлення 

злочинця-професіонала, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, а також 

оптимальні способи досягнення основної мети покарання. 

Третій розділ «Попередження професійної злочинної діяльності з 

урахуванням вивчення особистості професійного злочинця, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі», що складається із двох підрозділів, 

присвячено комплексному аналізу основних існуючих заходів попередження 

професійної злочинної діяльності та ключових напрямків вдосконалення цих 

заходів. 

Підрозділ 3.1. «Основні заходи попередження професійної злочинності» 

містить комплексний аналіз загальносоціального, спеціально-кримінологічного 

попередження професійної злочинної діяльності, а також попередження цієї 

злочинності 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. Дисертантом встановлено: 

1) загальносоціальне попередження професійної злочинності – одна зі сторін 

соціального розвитку та комплексний, безперервний процес, що реалізується у 

рамках державного механізму економічного й державного розвитку, є змістовно 

спрямованим на суспільство, сприятливо впливаючи на соціально-економічні, 

сімейні, культурні статуси членів цього суспільства, їх психофізичне і духовне 

здоров’я, а, відповідно, не допускаючи криміналізації особистості та всього 

суспільства у напрямку професійної злочинної діяльності, опосередковано 

мінімізуючи вплив причин та умов професійної злочинності. Основними заходами 

загальносоціального попередження професійної злочинності є заходи соціально-

економічного, соціально-демографічного, організаційно-управлінського, духовно-

морального, виховного та ідеологічного характеру; 

2) спеціально-кримінологічне попередження професійної злочинності – 

соціальний процес, що базується на реалізації компетентними суб’єктами державної 
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влади спеціальних методів і прийомів, знань і навичок, які відповідають законності та 

гуманності, та спрямовані на: запобігання виникненню та ліквідацію існуючих факторів, 

які обумовлюють існування та поширення професійної злочинності; недопущення 

вчинення кримінального правопорушення злочинцями-професіоналами на різних 

стадіях вчинення правопорушення та припинення триваючого кримінального 

правопорушення, вчинюваного професійним злочинцем. Цей вид попередження 

професійної злочинності охоплює наступну систему заходів: кримінологічна 

профілактика кримінальних правопорушень, вчинюваних в межах професійної 

злочинної діяльності; запобігання вчиненню професійних кримінальних правопорушень; 

3) попередження професійної злочинності засобами індивідуального 

характеру – комплекс заходів (як у місцях позбавлення волі, так і поза межами 

установ виконання покарання), що виходять зі системи соціального контролю, що 

позначається у безпосередньому впливі держави на причини та умови 

індивідуальної професійної злочинної поведінки, з метою: усунення можливості 

здійснення особою кримінального правопорушення на професійній основі; 

запобігання професійному вчиненню кримінального правопорушення (котре 

планується, готується) чи недопущення переростання незакінченого кримінального 

правопорушення, у закінчене. Комплекс цих заходів попередження професійної 

злочинності складається охоплює: переконання; надання психологічної та 

педагогічної допомоги особам, щодо яких здійснюються відповідні 

попереджувальні заходи; індивідуальні запобіжні заходи, що зводяться в основному 

до аналітичних заходів та активних контрзаходів в межах оперативно-розшукової 

діяльності компетентних суб’єктів; примус. 

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, стрімке зростання якої особливим чином 

відбувається сьогодні. Зокрема, автор пропонує: законодавчо закріпити поняття та 

характеристику професійної злочинної діяльності та професійного злочинця; 

нормативно уточнити заходи щодо попередження професійної злочинності тощо. 

Посилаючись на те, що законодавчі акти у частині попередження професійної 

злочинності потребують практичної стратегічної реалізації, автор наголошує на 

доцільності розробки та затвердження відповідних загальнонаціональних і 

локальних програм попередження професійної злочинності. Вказані програми 

мають враховувати відповідний позитивний зарубіжний досвід попередження 

професійної злочинності, а також особливості культурної спадщини українців, 

менталітет нашого народу та сьогочасні кризові явища соціально-політичного, 

економічного та культурного характеру, що мають місце в Україні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційне дослідження дало змогу комплексно вирішити наукове завдання, 

яке полягає у необхідності уточнення та поглиблення існуючих теоретичних розробок 

щодо особистості професійного злочинця, який відбуває покарання у місцях 
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позбавлення волі. В результаті сформульовано відповідні науково-обґрунтовані 

теоретичні положення, а також розроблено низку актуальних пропозицій щодо 

удосконалення національних законодавчих норм. Основні з них наступні: 

1. Еволюція професійної злочинності на території сучасної України відбулась 

у межах наступних періодів: 1) зародження примітивних видів професійної 

злочинної діяльності (поява перших професійних злочинців пов’язана із втечею 

холопів та подальшим їх рекрутуванням до «лісових бандитів»); 2) утвердження в 

некримінальному суспільстві моделі злочинного промислу та становлення 

професійної злочинності в умовах жорстокої протидії влади царської Росії 

професійній злочинності; 3) інтенсивна структуризація дореволюційної професійної 

злочинності за видами і спеціальностями та ускладнення злочинного 

професіоналізму (спротив незлочинного світу злочинному промислу, ускладнення 

суспільних відносин та розвиток економічних відносин вимагали від злочинців-

професіоналів ще більш чіткої спеціалізації, а також підвищення знань цієї категорії 

злочинців задля убезпеченої реалізації свого злочинного промислу); 

4) трансформація дореволюційної професійної злочинності у радянську українську 

професійну злочинність; 5) становлення радянської української професійної 

злочинності у воєнній і післявоєнній України та період внутрішньо злочинної війни 

за сфери впливу; 6) етап «перемоги держави над злочинним світом та викорінення 

професійної злочинності в СРСР», на якому вся професійна злочинна діяльність 

була проголошена викоріненою, насправді ж активно розвивалася, не маючи ніякого 

державного опору  та протистояння через «відсутність необхідності в останньому»; 

7) етап боротьби за сфери впливу після розпаду колишнього СРСР, що сприяло 

становленню та виділенню специфічних рис та особливостей української 

професійної злочинності; 8) сучасний етап української професійної злочинності, 

який характеризується неоднорідністю професійних злочинних ролей, 

виокремленням та появою нових професійних спеціалізацій, посиленням 

професійної злочинності через значну популяризацію «легкого» стилю життя та 

уведення в «моду» злочинних нахилів.  

2. Під поняттям «професійна злочинність» слід розуміти 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 прямо чи опосередковано 

просувається ієрархічними ланками кримінального світу. 

Професійний злочинець – це фізична осудна особа, котра сповідує ідеологію 

злочинного світу, прямо чи опосередковано належачи до нього (та у відповідній мірі 

займаючи в ньому певну ієрархічну ланку), та систематично вчиняє кримінальні 

злочини в межах злочинної спеціалізації самостійно чи в якості члена злочинної 

групи професійних злочинців, прибуток від вчинення яких для нього є суттєвим 

джерелом існування (дохід для нього є або додатковим, або основним).  

«Особистість професійного злочинця, котрий відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі» – 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 
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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. Тому, особистість злочинця-

професіонала відрізняється від особистості злочинця-професіонала, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі, що обумовлюється зміною середовища 

існування цього злочинця та його реакцією на необхідність виправлення, 

перевиховання, а саме: а) якщо засуджений займається професійною пенітенціарною 

злочинністю, особистість злочинця у такому разі відрізняється від особистості 

професійного злочинця поза межами установи виконання покарання, у залежності 

від міри впливу на особистість в’язничної субкультури та умов ізоляції від 

суспільства; б) якщо засуджений відмовляється від професійної злочинної 

діяльності та злочинної діяльності як такої, то у цьому випадку відбувається 

деструкція особистості злочинця, що об’єктивно закінчується у момент звільнення 

від відбування покарання; в) якщо професійна злочинна діяльність з тих чи інших 

причин припиняється лише на період відбування покарання, без відмови 

засудженого від злочинної ідеології, то деструкції особистості злочинця як такої не 

відбувається; г) якщо професійний злочинець в умовах ізоляції відмовляється від 

професійної злочинної діяльності, однак, не від злочинної діяльності загалом, можна 

констатувати трансформацію особистості професійного злочинця у звичайну 

особистість злочинця. 

3. В сучасній Україні, у залежності від ієрархічного становища у злочинному 

світі, професійних злочинців можна класифікувати на наступні категорії: 

1) адміністрація злочинного світу, якою є «злодії в законі», що уособлюють 

кримінально-протиправну «виконавчу» і «судову» владу та назначаються 

злочинною «законодавчою» владою («злодійська сходка»); 2) «інтелігенція» 

злочинного світу, яка охоплює: фальшивомонетників, шахраїв (у тому числі це і 

«білокомірцеві шахраї», кібер-шахраї, «банкоматчики», телефонні шахраї), 

професійних злодіїв (зокрема, «техніки», «ведмежатників», «домушників»), 

«кишенькових злодіїв»; 3) фізичні та силові категорії професійних злочинців, тобто 

ті, хто вчиняють професійні злочини за рахунок власних фізичних здібностей та 

вмінь, зокрема, це вимагачі чи рекетири, кілери; 4) декласовані професійні злочинці, 

котрі порушили ті чи інші «злодійські закони» за що були знецінені «авторитетами» 

злочинного світу як злодії. 

4. Соціально-демографічна характеристика особистості професійного злочинця, 

який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, складається із таких складових 

елементів: 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 
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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). 

5. Морально-психологічна характеристика особистості злочинця-

професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, являє собою 

комплекс таких її якісних характеристик як: 1) загальну психологічну 

характеристику, що обумовлена умовами ізоляції (професійні злочинці 

характеризуються порівняно швидкою адаптацією до в’язничної субкультури, однак 

і для них типовим є загальний фон стану очікування змін, який, з одного боку, 

посилюється переживаннями через покарання, а, з іншого – загострюється з 

моменту, коли злочинець-професіонал все більше переконується у відносно 

невідворотних перспективах його існування у наступні роки); 2) ставлення до 

покарання, а також до можливості перевиховатися та стати повноправним членом 

суспільства; 3) ціннісні, антиціннісні орієнтації та життєві прагнення професійних 

злочинців, які відбули покарання в місцях позбавлення волі. 

6. Кримінально-правова характеристика особистості професійних злочинців, 

які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, являє собою комплекс ознак, 

котрі сукупно вплинули на: вирішення питання про притягнення злочинця до 

кримінальної відповідальності саме в якості професійного злочинця; призначення 

судом виду покарання у вигляді позбавлення волі; визначення судом відповідної 

міри покарання. Відтак, зазначена характеристика особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, охоплює такі 

складові елементи цієї характеристики: 1) мотив і мету кримінального 

правопорушення (протиправні діяння ними вчиняються, як правило, з корисливих 

мотивів); 2) риси особистості, що вказують на приналежність засудженого до певної 

категорії професійних злочинців та його роль в злочинному угрупуванні злочинців-

професіоналів; 3) категорія та характер вчиненого кримінального правопорушення 

(у повній мірі залежить від злочинної кваліфікації та спеціалізації злочинця-

професіонала); 4) стан психіки в момент вчинення кримінального правопорушення 

(у більшості випадків, професійні злочинці під час готування та вчинення злочину 
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не вживають алкогольних, наркотичних та інших токсичних речовин); 5) наявність 

співучасті у вчиненні кримінального правопорушення (сьогодні все частіше 

злочинці-професіонали консолідуються в організовані злочинні групи, проте, це не є 

типовим для тих злочинців, котрі вчиняють кримінальні правопорушення, в яких 

протиправна ціль досягається без співучасті); 6) місце та час вчинення 

кримінального правопорушення; 7) кількість судимостей (професійна злочинна 

діяльність завжди є фактично рецидивною – систематичною, проте, сьогодні все 

частіше спостерігаються випадки, коли відповідна категорія злочинців уникає 

відповідальності, а тому, кількість судимостей вказує не на те, що злочинець є 

професіоналом, а, щонайперше, на рівень його «професіоналізму», адже найбільш 

«кваліфіковані злочинці залишаються поза «полем зору» правоохоронної системи); 

8) показник інтенсивності вчинення кримінальних правопорушень (професійна 

злочинна діяльність у практичній дійсності характеризується різним рівнем 

інтенсивності вчинення ними однотипних кримінальних правопорушень, 

визначення якого, з урахуванням «показника складності злочину», дозволяє в повній 

мірі з’ясувати небезпечність відповідного злочинця та його злочинної діяльності). 

7. Кримінально-виконавча характеристика особистості злочинця-

професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, – це комплекс 

об’єктивної (про місце та режим відбування покарання, про забезпеченість 

зайнятістю в умовах ізоляції тощо, з одного боку, та фактичну модель життя після 

звільнення, з іншого боку) та суб’єктивної (відношення засудженого злочинця-

професіонала до суспільно корисної праці, освіти тощо) інформації, що дає 

достатньо цілісне уявлення про рівень трансформації особистості професійного 

злочинця у законослухняну особистість та готовність цього засудженого (або ж 

звільненого від відбування покарання) злочинця-професіонала вести після 

відбування покарання законослухняний спосіб життя. Отже, до основних складових 

елементів кримінально-виконавчої характеристики особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, відносяться: 1) режим 

відбування покарання; 2) кількість заохочень і стягнень; 3) участь у роботі 

самодіяльних організацій; 4) характеристика ставлення до праці, участь в трудовому 

процесі; 5) участь в освітніх процесах та у релігійному переосмисленню 

особистості; 6) приналежність до поведінкових груп засуджених. 

8. Попередження професійної злочинності в Україні реалізується в межах ряду 

заходів, які потребують подальшого вдосконалення, зокрема в таких напрямках: 

1) спеціальний кримінологічний напрямок. У межах цього напрямку 

потребується вирішення питання попередження професійної злочинності, що 

здійснюються на рівні держави: розробка та затвердження загальнонаціональних 

цільових програм попередження професійної злочинності; визначення заходів 

фінансування процесу попередження професійної злочинності; введення обов’язкових 

для співробітників правоохоронних органів курсів підвищення кваліфікації щодо 

попередження професійної злочинності в державі. Підвищення ефективності 

здійснення цих заходів можливе у разі розробки та прийняття спеціального закону 

України про внесення змін до кримінального, кримінально-процесуального та 

кримінально-виконавчого законів України, котрим визначались би: а) поняття та 

характеристика професійної злочинної діяльності, а саме: доповнення КК України 
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ст. 33-1 «Злочинний професіоналізм» та ч. 2 ст. 34, в котрій перераховувались би 

випадки, коли рецидив має визнаватись небезпечним; б) поняття та характеристика 

професійного злочинця, головним чином: доповнення пропонованої ст. 33-1 

«Злочинний професіоналізм» ч. 2, в котрій містилось би визначення поняття 

«професійний злочинець»; доповнення переліку випадків, коли особа, що вчинила 

злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягає кримінальній 

відповідальності, відповідно до ч. 2 ст. 22 КК України; в) заходи щодо попередження 

професійної злочинності (зокрема, встановлення спеціальних правових наслідків 

констатації у вироку суду факту, що злочинцем є професійний злочинець). Окремої 

уваги заслуговує потреба створення загальнодоступної Інформаційної системи 

відстеження злочинців-професіоналів (за аналогами, що мають місце в практиці США), 

котрі відбувають покарання у вигляді позбавлення волі чи відбули це покарання. 

Запровадження веб-регістру професійних злочинців, в яких містилась би персональна 

інформація про злочинців (їх фотознімок, ім’я, вік, зріст, фактичне місце проживання) 

могло би дієво мінімізувати можливості професійних злочинців, що відбули 

покарання, у поверненні до паразитарної моделі існування; 

2) індивідуальний кримінологічний напрямок. В межах цього напрямку 

необхідно: а) розширити можливості для оптимальної ресоціалізації засуджених, 

зокрема, за рахунок широкого підтримання злочинцем родинних зв’язків; 

б) оптимізувати заходи адаптації засудженого до позбавлення волі злочинця-

професіонала, після звільнення (серед іншого, чинне законодавство має виходити з 

того, що соціальна адаптація осіб, які відбули покарання, повинна включати в себе 

також і контроль за цими особами); в) здійснювати нагляд та контроль після 

звільнення, зокрема, розробити та впровадити Інформаційну систему відстеження 

професійних злочинців зі загальним доступом. 

Також нагальною потребою є розробка та затвердження загальнонаціональної 

стратегічної програми попередження зазначеного виду злочинної діяльності, котра 

має щонайменше охоплювати наступні напрямки: вдосконалення роботи державних 

органів, адміністрації підприємств щодо сприяння особам, звільненим з виправних 

установ, в їх трудовому і побутовому влаштуванні; закріплення шефства та 

наставництва над раніше судимими особами, котрі відбули покарання у вигляді 

позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень на професійній основі, 

а також підвищення їх освітнього і культурного рівня; активізація взаємодії 

правоохоронних органів зі засобами масової інформації; оптимізація профілактичної 

роботи з неповнолітніми, а особливо з тими з них, хто вже порушував чинне 

законодавство чи знаходиться у «групі ризику». 
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особистості професійного злочинця, який відбуває покарання у виді позбавлення 

волі. Аналізуються та систематизуються основні етапи становлення професійної 

злочинності на території України. На основі найбільш поширених у спеціальній 

юридичній літературі теоретико-методологічних підходів до розкриття сутності 

явища «професійної злочинної діяльності» та «професійного злочинця», автором 

формулюються відповідні авторські дефініції, з огляду на які, виокремлюються та 

систематизуються основні категорії професійних злочинців. 

Здійснюється аналіз характеристики особистості професійного злочинця, який 

відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Автор наголошує на тому, що 

сучасними професійними злочинцями у переважній більшості є безробітні чоловіки 

молодого та середнього віку, які не характеризуються спільним соціальним 

походженням, хоча, досить часто мають таке спільне походження злочинці-

професіонали, котрі спеціалізуються на вчиненні однакових злочинів. Перебуваючи 

під впливом злочинної ідеології, професійні злочинці систематично вчиняють 

корисливі злочини досить часто групою осіб та, як правило, у тверезому стані й у 

спосіб, що позначає стан деградації морально-психологічних елементів їх 

особистості. Окрім того, виокремлюються базові критерії виправлення злочинця-

професіонала під час відбування покарання, а також визначаються характерні риси 

їх удаваного виправлення. 
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Комплексно досліджуючи основні засоби попередження професійної 

злочинності в Україні, вказується на їх концептуальні недоліки та численні вади їх 

практичної реалізації. Зважаючи на це, формулюється низка пропозицій щодо 

удосконалення правового регулювання попередження професійної злочинності, а 

також пропонується концепція програмної стратегії попередження професійної 

злочинності в сучасній Україні. 

Ключові слова: професійна злочинна діяльність, особистість професійного 

злочинця, покарання у виді позбавлення волі, в’язнична субкультура, пенітенціарна 

злочинність, рецидив, заходи попередження професійної злочинності. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Тома М.Г. Личность профессионального преступника, отбывающего 

наказание в местах лишения свободы (как объект криминологического 

исследования). – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному криминологическому исследованию 

личности профессионального преступника, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы. Анализируются и систематизируются основные этапы становления 

профессиональной преступности на территории Украины, а также определяются 

основные факторы, способствовавшие динамическому формированию преступного 

мира в Украине. 

На основе анализа наиболее распространённых в украинской и зарубежной 

специальной юридической литературе теоретико-методологических подходов к 

раскрытию сущности таких явлений как «профессиональная преступная 

деятельность» и «профессиональный преступник», автором формулируются 

соответствующие авторские дефиниции, а также совершается систематизация 

основных видов (категорий) профессиональных преступников по критерию 

устоявшейся на сегодняшний день иерархии преступного мира в Украине. 

В диссертационном исследовании особое внимание автором уделяется 

раскрытию криминологической характеристики личности профессионального 

преступника, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Диссертант 

приходит к выводам, что современными профессиональными преступниками в 

Украине в подавляющем большинстве являются безработные мужчины в возрасте 

от 18 до 39 лет, хотя некоторые категории преступников-профессионалов заняты 

общественно полезным трудом, среди прочего, для более успешного осуществления 

профессиональной преступной деятельности. Помимо этого, для преступников-

профессионалов, как правило, не характерно общее социальное происхождение, 

хотя, довольно часто имеют такое общее происхождение преступники-

профессионалы, специализирующиеся на совершении одинаковых преступлений. 

Находясь под влиянием преступной идеологии и морали, профессиональные 

преступники систематически совершают корыстные преступления зачастую 
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группой лиц и, как правило, в трезвом состоянии. При этом способ совершения 

профессиональными преступниками уголовных правонарушений отображает 

динамику деградации морально-психологических элементов их личности, а также 

степень их преступного «мастерства». Кроме того, характеризируя личность 

осуждённых к лишению свободы профессиональных преступников, диссертант 

выделяет базовые критерии исправления этой категории осуждённых во время 

отбывания наказания, а также определяет характерные черты их ложного 

исправления. 

Впервые комплексно определены основные формы трансформации личности 

преступника-профессионала, отбывающего наказание в местах лишения воли, 

которые обуславливаются изменением средой существования этого преступника и 

его реакцией на необходимость исправления, перевоспитания, в частности: 

деструкция личности преступника, которая объективно заканчивается в момент 

освобождения от отбытия наказания; отсутствие процесса деструкции личности 

преступника; трансформация личности профессионального преступника в обычную 

личность преступника.  

Комплексно анализируя основные меры предупреждения профессиональной 

преступной деятельности в Украине, автор указывает на их некоторые 

концептуальные недочёты и многочисленные недостатки их практической 

реализации. Учитывая недостаточность и проблематичность применяемых в 

Украине мер предупреждения профессиональной преступной деятельности, 

диссертант формулирует ряд предложений по совершенствованию правового 

регулирования предупреждения профессиональной преступности, а также 

концептуализирует программные стратегии предупреждения профессиональной 

преступности в современной Украине на общенациональном и локальном уровнях.  

Обоснована необходимость заимствования для украинской практики подхода 

США относительно совершения дополнительного постпенитенциарного контроля и 

надзора за лицами, которые отбыли наказание в местах лишения свободы, за счет 

законопослушного общества, с помощью использования веб-регистра 

правонарушителей OTIS. Учитывая тот факт, что профессиональные преступники 

достаточно часто специализируются на таких уголовных правонарушениях как 

«беловоротничковые преступления», мошенничество, фальшивомонетничество и 

рейдерство, обосновывается целесообразность разработки и создания 

Информационной системы отслеживания правонарушителей, в которых бы 

содержалась информация обо всех лицах, отбывающих или тех, которые уже 

отбыли, наказание в виде лишения свободы за профессиональную преступную 

деятельность. Автор настаивает на точке зрения, что такое нововведение позволило 

бы препятствовать профессиональным преступникам в возобновлении их 

деятельности и, с другой стороны, способствовало бы уменьшению вовлечения 

ними новых лиц в преступную деятельность. 

Ключевые слова: профессиональная преступная деятельность, личность 

профессионального преступника, наказание в виде лишения свободы, тюремная 

субкультура, пенитенциарная преступность, рецидив, меры предупреждения 

профессиональной преступности. 
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ANNOTATION 

 

Toma M. G. Personality of a professional criminal, who is serving his sentence 

at the institutions of confinement (as an object of criminological investigation). – 

Manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Juridical Sciences on speciality 12.00.08 - 

criminal law and criminology; criminal executive law. –  Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the complex criminological study of the professional 

criminal’s personality during his sentence serving in the form of imprisonment. The main 

stages of the professional criminality formation on the territory of Ukraine are being 

analyzed and systematized. On the basis of the theoretic and methodological approaches, 

which are the most commonly used in the specific legal literature to define concepts of 

“professional criminal activities” and “professional criminal”, the corresponding author’s 

definitions are formulated, and, taking them to the account, the key categories of 

professional criminals are separated out and systematized.  

An analysis of personality characteristics of the professional criminal, who is 

serving his sentence at the institutions of confinement, is being realized. The author 

emphasizes that the extraordinary majority of modern professional criminals are young 

and middle-aged unemployed men that do not have a common social origin, although 

professional criminals quiet often have this common origin, when they specialize in 

committing identical crimes. Being under the influence of the criminal ideology, 

professional criminals systematically commit lucrative crimes very often by a group of 

people and, as a rule, in a sober state and in such a way that indicates the state of their 

personality moral and psychological elements degradation. Furthermore, the basic criteria 

for the professional criminal’s reformation during the sentence serving are singled out, as 

well as characteristic features of the mocked reformation are determined. 

While investigating comprehensively the principal means for the prevention of 

professional criminality in Ukraine, the author points at their conceptual defaults and 

numerous defects of their practical realization. Granting this, a number of propositions 

have been formulated according the improvement of legal regulation of preventing 

professional crime, as well as the conception of program strategy for preventing 

professional criminality in modern Ukraine has been proposed.  

Key words: professional criminal activities, the personality of the professional 

criminal, a sentence in the form of imprisonment, prisonous subculture, penitentiary 

criminality, recidivism, measures for preventing the professional crime.  


