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В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ:
Новіков О. В. – кандидат юридичних наук, Самойлова О. М. – кандидат
юридичних наук, Лимаренко Ю. С. – аспірантка відділу, Пазій Б. А. – аспірант
відділу.
З присутніх – 4 докторів наук та 8 кандидатів наук – фахівців за профілем
поданої на розгляд дисертації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Обговорення дисертаційної роботи аспіранта Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності В. В. Сташиса Кібальника Станіслава
Олеговича на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання
незаконному переправленню осіб через державний кордон України», виконаної
у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності В. В. Сташиса і
поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»
щодо рекомендації до розгляду та захисту в разовій спеціалізованій вченій раді
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності В. В. Сташиса.
СЛУХАЛИ:
Доповідь Кібальника С. О. про результати виконаного дослідження, який у
своєму виступі ознайомив присутніх із структурою дисертації, актуальністю
теми дослідження, сформулював його мету та завдання, охарактеризував
основні положення, що відображають наукову новизну, висвітлив наукову та
практичну значущість одержаних результатів. Автор зазначив, що результати
дослідження були оприлюднені на 7 науково-практичних конференціях,
основні положення, висновки та пропозиції, що сформульовані за результатами
дисертаційної роботи, викладено у 5 статтях, опублікованих у наукових
фахових виданнях.
Як відмітив дисертант, наукова новизна одержаних результатів
визначається тим, що робота є одним із перших монографічних досліджень в
Україні, яке присвячене вирішенню теоретичних та прикладних питань
запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
По закінченню доповіді Кібальнику С. О. були поставлені присутніми такі
запитання:
Головкін Б. М.: Які осередки наукової думки в Україні вносять
найбільший внесок у опрацювання відповідної проблематики? І чи відомо Вам
про громадські організації та аналітичні центри, які працюють за цим напрямом
досліджень?
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Відповідь: Дякую. У роботі ми розглядали стан наукової розробленості
проблем незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ми
з’ясували, що провідну роль у вивченні цієї діяльності відіграють вищі
навчальні заклади системи МВС. Крім того, декілька важливих монографій, що
стали нам у нагоді, були підготовлені у Національному інституті стратегічних
досліджень (м. Київ) та Національній академії Держприкордонслужби (м.
Хмельницький), а серед окремих наукових публікацій можна згадати
Ужгородський національний університет. Що стосується неурядового сектора,
то ми використали дві роботи Міжнародного центру перспективних досліджень
(м. Київ), також відмітимо Центр соціології права та кримінології, яким
вивчаються деякі дотичні до нашого предмета питання.
Данильченко Ю. Б.: Чи досліджували Ви співвідношення незаконного
переправлення осіб через державний кордон та торгівлі людьми? Які висновки
та пропозиції Ви можете надати у цьому контексті стосовно запобігання
останній?
Відповідь: Так, у підрозділах 1.2 та 2.2 дисертації проведено відмежування
незаконного переправлення осіб через державний кордон від такого суміжного
явища соціальної дійсності, як міжнародна торгівля людьми. Фактично можемо
вести мову про спільний розгляд обох цих явищ у англомовній літературі
протягом певного часу: поява великої кількості спеціалізованих досліджень
щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон починається
лише у другій половині 2000-х рр. Попри широко поширене помилкове
ототожнення цих злочинів, торгівля людьми має зовсім інший родовий та
безпосередній об’єкт посягання. Крім того, особа, яка незаконно
переправляється через державний кордон, не є жертвою злочину. Статус
незаконного мігранта є чинником віктимізації щодо широкого кола інших
злочинних посягань, проте у випадку діяння за ст. 332 КК України йдеться саме
про дві сторони домовленості, кожна з яких розраховує на задоволення таким
шляхом тих чи інших своїх потреб. Цим пояснюються відмінності у
особистості переправника від особистості торгівця людьми.
Щодо другого питання. Такий механізм, як захист прав і надання допомоги
мігрантам, що пропонується задля їх участі у розкритті механізму
переправлення та виявлення всіх учасників злочинної мережі, вважаємо більш
доцільним щодо запобігання саме торгівлі людьми, за якої затримання
злочинців означає звільнення жертв від них. Тоді як у випадку незаконного
переправлення затримання злочинця або не має значення для «клієнта», або
означає для нього даремність сплати грошових коштів.
Колодяжний М. Г.: Чи досліджували Ви питання застосування досягнень
останніх технологій у запобіганні незаконному переправленню осіб через
державний кордон?
Відповідь: Так, вони згадуються нами під час розгляду впровадження
стримувальних стратегій. Нами аргументовано, що результатом застосування
подібних практик (як щодо незаконних мігрантів, так і щодо переправників)
стає зростання цін на послуги з боку останніх, удосконалення способів
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вчинення злочину, використання більш небезпечних маршрутів слідування, а
також
подальше
обмеження
доступу
незаконних
мігрантів
до
працевлаштування, житла, охорони здоров’я та інших базових прав, що також
посилює їх залежність від злочинців. У сукупності всі ці чинники призводять
до зростання прибутків угруповань, задіяних в цій галузі. Проводити докладний
огляд відповідних технічних засобів вирішили недоречним, оскільки в Україні
та інших державах існує чимало напрацювань, що безпосередньо
спеціалізуються на цій тематиці.
Новіков О. В.: У чому сутність запобіжного впливу запропонованих в
роботі економічних заходів запобігання незаконному переправленню осіб через
державний кордон України?
Відповідь: У цьому випадку мова йде про забезпечення «практикуючих»
та потенційних злочинців альтернативними джерелами отримання доходу
можливе за допомогою переорієнтації господарства української периферії від
дрібнотоварного ринкового хаосу до децентралізованого планування та від
конкуренції до кооперації. Відтак, реорганізація економіки на засадах
локалізації та горизонтальних зв’язків матиме результатом належне
забезпечення матеріальних потреб місцевого населення та раціональне
використання обмежених ресурсів. Конкретний приклад цього нами
продемонстровано в одному з актів провадження, виданому однією з таких
структур за результатами успішної діяльності, що безпосередньо спостерігалася
нами протягом з березня по листопад 2020 р.
Шрамко С. С.: Чи є актуальним в Україні запобігання зверненню
мігрантів за незаконним переправленням шляхом сприяння в облаштуванні
життя за місцем вимушеного перебування в транзитних державах?
Відповідь: Такі практики дійсно демонструють певну ефективність в
частині зарубіжних країн, рівень життя в яких значно вищий за український.
Однак навіть там їх застосування стикається з низкою проблем, тому в
національних реаліях ми взагалі не висуваємо у роботі таких пропозицій навіть
теоретично.
Колодяжний М. Г.: Яка приблизна кількість транзитних незаконних
мігрантів, що можуть скористатися в Україні міграційною амністією у формі,
що рекомендується Вами?
Відповідь: Загальна кількість незаконних мігрантів в Україні оцінюється
вченими у 45-50 тис. осіб, з яких натуралізуватися у такий спосіб зможуть не
більше половини, оскільки для отримання громадянства є необхідним постійне
проживання на території України протягом 5 останніх років.
Калініна А. В.: Про доцільність проведення в Україні міграційної амністії
говорять вже багато років, але ситуація поки не змінюється. Чим це
пояснюється, і які суб’єкти можуть бути не зацікавлені у такому заході?
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Відповідь: За даними УВКБ ООН, державні органи, з якими переважною
мірою мають справу незаконні мігранти, належать до числа найбільш
корумпованих в Україні. Відповідно участь та співробітництво прикордонників,
міграційної служби, менеджменту ПТРБ, суддів, перекладачів, поліцейських та
персоналу гуманітарних організацій означає широко розгалужену систему
організованої злочинності, яка існує всередині українського прикордонного та
міграційного контролю. Точно ж оцінити рівень корупційних правопорушень в
цій сфері на цей час не можемо, оскільки наше емпіричне дослідження
обмежується лише діяннями за ст. 332 КК України. Очевидним є лише те, що
засудження за пов’язані з корупцією злочини в Україні є скоріше винятком, ніж
правилом.
Після відповідей Кібальника С. О. на запитання з його
характеристикою виступив науковий керівник – доктор юридичних наук,
професор, Голіна Володимир Васильович, який розповів присутнім про хід
дослідження, проведеного дисертантом під його керівництвом. Він підкреслив
актуальність теми дисертації та відзначив, що проблематика дослідження має
зв’язок з Концепцією розвитку кримінологічної науки в Україні на початку ХХІ
ст. (схваленою Координаційним бюро з проблем кримінології НАПрН України
у 2002 р.) та Стратегією розвитку наукової діяльності Національної академії
правових наук України на 2016-2020 рр., затвердженою загальними зборами
НАПрН України 3 березня 2016 р.; Стратегією державної міграційної політики
на період до 2025 р., схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 482-р.; Стратегією розвитку Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України на 2016-2020 рр., затвердженою постановою вченої ради від 26 лютого
2020 р.). Метою дисертаційної роботи є розробка комплексу заходів
запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
Як відзначив В. В. Голіна, під час здійснення дослідження аспірантом було
проявлено належний рівень знань та вмінь щодо відбору та використання
різноманітних загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання, в
тому числі історичного, порівняльно-правового, формально-юридичного,
системно-структурного тощо.
В цілому в дисертації запропоновані нові науково обґрунтовані теоретичні
та прикладні результати проведеного дослідження, а також розв’язані конкретні
наукові завдання в галузі кримінології. Структура роботи, виклад її тексту,
оформлення здійсненні відповідно до вимог, які пред’являються до наукових
робіт такого рівня. Результати дисертаційної праці впроваджено у наукову та
освітню діяльність.
Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані в
дисертації, є достатньо обґрунтованими, достовірними та логічними.
Вивчення змісту дисертації дозволяє зробити висновок про те, що
поставленої мети досягнуто, завдання виконані. Достовірність отриманих
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результатів та доведеність зроблених висновків підтверджуються обсягом
опрацьованих автором статистичних даних, літературних джерел, їх критичним
аналізом з наведенням конкретних рекомендацій, а також обговоренням
пропозицій в дискусійному порядку на науково-практичних конференціях.
Наукові положення, пропозиції, рекомендації та висновки, викладені у
дисертації, мають належний ступінь обґрунтованості. Практичне значення
одержаних результатів полягає у тому, що розроблені у роботі положення та
рекомендації поглиблюють наукові знання щодо об’єкта дослідження та
сприяють всебічному розумінню явища незаконного переправлення осіб через
державний кордон України.
За час роботи над дисертацією Кібальник С. О. проявив себе як
відповідальний дослідник, здатний вирішувати складні теоретичні та практичні
задачі. Творчий підхід до проведення наукової розвідки забезпечив
наповненість дисертаційної роботи не лише теоретичною, але і практичною
значущістю.
Таким чином, викладене дозволяє зробити висновок про те, що дисертація
на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання незаконному
переправленню осіб через державний кордон України», яка представлена до
захисту на здобуття ступеня доктора філософії, є самостійним завершеним
дослідженням, виконаним на належному рівні та відповідає вимогам Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі
змінами і доповненнями від 3 квітня 2019 року № 283), а також пп. 10, 11
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019
року № 167, а її автор – Кібальник Станіслав Олегович – заслуговує на
присудження йому ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».
Після цього слово було надано рецензентам наукової роботи:
Рецензент – доктор юридичних наук, професор Батиргареєва В. С.
зазначила, що дисертант показав глибокі теоретичні та практичні знання з
окресленої проблематики, вміння самостійно узагальнювати і аналізувати
нормативні матеріали, загальну та спеціальну літературу, робити правильні,
науково-обґрунтовані висновки, формулювати визначення правових понять і
пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його
застосування.
Рецензентом було зауважено на тому, що прагнення до придатних умов
існування – властивість будь-якої біологічної істоти. Не є виключенням й
людина, придатні умови існування якої наповнюються до того ж ще й вагомим
соціальним змістом, адже знаходження у цих умовах має за мету забезпечувати
людині безпеку у широку смислі цього слова. Тому від давніх давен пошук
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таких умов змушував людину переміщуватися простором, а із середини
минулого століття однією з помітних тенденцій розвитку міграційних процесів
у світі стало помітне зростання масштабів нелегальної міграції. Як було
наголошено директором, цьому існує чимало пояснень, головне з яких
пов’язується, мабуть, із наслідками Другої світової війни. При цьому,
незважаючи на реалізацію численних заходів, спрямованих на запобігання та
протидію нелегальній міграції, за сімдесят років її масштаби в світі не лише не
скоротилися, а й навпаки, значно зросли. Ні в кого не викликає заперечень, що
подібні неконтрольовані або слабо контрольовані процеси погіршують
кримінальну обстановку у транзитних країнах або країнах призначення. А тому
виникає необхідність протидіяти увагу цьому негативному явищу, що є
тривалим і ресурсозатратним процесом, правове забезпечення якого залежить
від співвідношення тріади інтересів у державі: запитів ринку праці
(економічний чинник), політичних установок (політичний чинник) та взаємин
всередині соціуму (соціокультурний чинник). До того ж концепт протидії
незаконній міграції завжди стикатиметься з відомою дилемою: посилення
юридичної відповідальності чи проведення амністії нелегальних мігрантів. Від
того, якою виявлятиметься модель цього концепту, залежатиме й зміст
конкретних стратегій скорочення цього негативного явища чи то в окремо
взятій країні, чи то в регіоні, чи то у світовому вимірі в цілому. На розв’язання
цієї дилеми та супровідних проблем й спрямоване рецензоване дослідження С.
О. Кібальника. На цій підставі аналізоване дослідження можна визнати
актуальним та своєчасним.
Як зазначила В. С. Батиргареєва, ознайомлення з рукописом дає підстави
стверджувати, що робота містить необхідні для такого роду наукових розвідок
компоненти – експозицію явища незаконного переправлення осіб через
державний кордон як об’єкта кримінологічного дослідження, що включає, поперше, сучасний стан наукової розробки конкретної проблеми, по-друге,
історичні передумови встановлення юридичної відповідальності та, по-третє,
правові підстави протидії цьому явищу у теперішній час; характеристику явища
незаконного переправлення осіб через державний кордон із позиції основних
кримінологічних блоків пізнання відповідної наукової проблеми; розгляд
міжнародного та зарубіжного досвіду запобігання незаконному переправленню
осіб через державний кордон. Крім того, вивчення тексту дисертації дає
уявлення про обраний автором методологічний підхід до організації та
проведення наукового пошуку, зокрема, до критичного аналізу здобутків
попередніх дослідників зазначеної і суміжних проблем, формування емпіричної
бази, генерації нового знання та апробації отриманих результатів. При цьому
термінологічний апарат рецензованої роботи вбачається достатньо широким,
матеріал викладається логічно, послідовно та юридично грамотно.
В. С. Батиргареєва зауважила на тому, що структура дисертації свідчить
про те, що здобувачу вдалося представити як методологічні засади організації
та проведення ґрунтовного вивчення злочинності, пов’язаної із незаконним
переправленням осіб через державний кордон України, так і розкрити
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змістовний компонент відповідного матеріалу, в якому відбивається новизна
дослідження. Аналіз змісту самої дисертації, а також наукових праць
дисертанта, опублікованих за темою дослідження, використаних літературних
джерел, методології та методики творчого осмислення отриманої інформації,
ступеня обґрунтованості результатів дослідження свідчать про те, що
дисертація Кібальника С.О. є комплексною науково-дослідною роботою, яка
виконана автором особисто та має певне значення для розвитку сучасної
кримінологічної науки України.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у
представленій дисертаційній роботі наводиться ґрунтовне дослідження саме
кримінологічного ракурсу явища незаконного переправлення осіб через
державний кордон України. Вельми актуальним є висновок дисертанта про те,
що систему конкретних заходів запобігання розглядуваним злочинам
визначають ті теорії, якими пояснюється сутність явища незаконного
переправлення осіб через державний кордон, а так само висновок про те, що
запровадження тих чи інших запобіжних заходів має відбуватися з урахуванням
конкретних національних умов, аби уникнути механістичного копіювання
чужого досвіду. Таким чином, з огляду на ці та багато інших положень
дисертація Кібальника С. О. свідчить про приріст наукового знання, є
актуальною і своєчасною.
Надаючи загальну позитивну оцінку роботі, рецензент звертає увагу й на
те, що представлена на рецензування дисертація містить певні теоретичні
позиції, висновки і твердження, які не є безспірними або повними, а тому
потребують додаткової аргументації. Зокрема, послідовно відстоюючи позиції
аболіціонізму та відповідної моделі ставлення до незаконних мігрантів в
Україні, потрібно вдатися до прогностичної функції кримінологічної науки, що
дозволить скласти принаймні хоча б «примітивне» техніко-економічне
обґрунтування тих наслідків для держави та суспільства, що потягне за собою
припинення дії Угоди про реадмісію осіб між Україною та Європейським
Співтовариством. Крім того, за словами В. С. Батиргареєвої уявляється не
зовсім коректною класифікація злочинців, що вчиняють незаконне
переправлення осіб через державний кордон України. А також основні сутнісні
риси явища незаконного переправлення осіб через державний кордон
(перетворення на глобальну високоприбуткову індустрію під контролем
організованої злочинності, діяльність посередника, добровільний характер
переміщення, винагорода з боку мігранта за надані послуги), що наводяться
дисертантом.
Разом з тим висловлені зауваження в цілому не знижують наукової
цінності рецензованої праці, що дає підстави для загального висновку: в
дослідженні сформульовано і обґрунтовано достатню кількість інноваційних
висновків та положень, які свідчать про вагомий внесок автора у розвиток
кримінологічної науки в Україні. Дисертація
С. О. Кібальника
«Кримінологічна характеристика та запобігання незаконному переправленню
осіб через державний кордон України» є завершеним дослідженням, виконаним
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на належному рівні, і таким, що відповідає вимогам, які висуваються до робіт
такого типу. Отже, на цій підставі дисертація може бути рекомендована до
розгляду у спеціалізованій вченій раді з метою здобуття ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 «Право».
Рецензент – кандидат юридичних наук, старший дослідник Євтєєва Д.
П. звернула увагу на той факт, що боротьба з незаконною посередницькою
діяльністю щодо міграції в Україні є нагальним питанням. Гострота зазначеної
проблеми обумовлюється як географічним положенням України, яка перебуває
на перетині транспортних шляхів з Європи в Азію та зі Скандинавських країн у
Середземноморські, так і напруженою воєнно-політичною обстановкою на
Сході та Півдні України. Тож вивчення указаної проблематики на рівні
дисертаційної роботи є доцільним та своєчасним. Підкресливши, що у
дослідженні С. О. Кібальника надано кримінологічну характеристику
незаконному переправленню осіб через державний кордон України,
проаналізовано особу злочинця, виявлено детермінанти, що зумовлюють
відповідне кримінальне правопорушення та запропоновано заходи їхньому
запобіганню. А також те, що використана в дисертації емпірична база (270
кримінальних справ за ст. 332 КК України, опитування 200 практичних
працівників та волонтерів, офіційна статистична інформація) та масив
проаналізованих джерел (близько 450) дозволила отримати низку нових
науково обґрунтованих результатів.
Зокрема, за словами рецезента, перевагами роботи слід визнати:
– вперше виділені групи злочинців, що вчиняють незаконне
переправлення осіб через державний кордон України: 1) які незаконно
переправляли через державний кордон України своїх рідних або близьких без
мети отримання будь-якої матеріальної вигоди; 2) які переправляли
незнайомців, з якими не зустрічалися раніше, за відсутності корисливого
мотиву; 3) ситуаційні корисливі злочинці; 4) професійні злочинці, які
займаються незаконним переправленням осіб через державний кордон України
на систематичній основі. У зв’язку з цим позитивно сприймається окреслене
дисертантом значення такого здобутку: внаслідок широкої різноманітності дій,
які охоплюються складом злочину за ст. 332 КК України, така класифікація не
дозволяє прогнозувати кримінальну поведінку осіб на основі їх відповідності
певному набору типових для переправника параметрів, а лише дає можливість
орієнтовного передбачення ефективності запропонованих автором запобіжних
практик;
– запропоновану автором систему взаємопов’язаних заходів запобігання
незаконному переправленню осіб через державний кордон України у формі
двох паралельних напрямів: стратегій зменшення попиту та стратегій
зменшення пропозиції на такі діяння;
– проведену кримінологічну характеристику незаконному переправленню
осіб через державний кордон України за 2007-2019 рр.;
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– вдосконалене уявлення щодо детермінації незаконного переправлення
осіб через державний кордон, засноване на діалектиці єдності та протиріччя
інтересів переправника та незаконного мігранта.
Цікаві результати надало вивчення дисертантом національного,
зарубіжного та міжнародного досвіду правозастосування, що дало змогу
виявити домінування стримувальних практик у зазначених стратегіях
зменшення попиту та стратегіях зменшення пропозиції на теперешній час. При
цьому автор підкреслив низьку ефективність таких заходів та їх детермінуючу
роль у функціонуванні індустрії з незаконного переправлення осіб через
державний кордон як самовідтворюваної системи, а також високу матеріальну
та людську ціну їх впровадження.
У своїй роботі С. О. Кібальник розвинув позицію щодо високого рівня
латентності незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Першочергову роль серед чинників латеізації дисертантом визначено
матеріальну зацікавленість співробітників правоохоронних органів та жителів
прикордонних населених пунктів у систематичному продовженні цієї злочинної
діяльності. Також, на його переконання, значний вплив на кількісно-якісні
показники здійснюють і особливості конструкції об’єктивної сторони складу
злочину, складнощі відмежування його від інших правопорушень, висока
ймовірність помсти з боку злочинців, низький ступінь очевидності діяння,
ретельна діяльність винних щодо приховування вчиненого тощо.
На думку Д. П. Євтєєвої, отримані автором результати мають теоретичну
та практичну значущість, адже можуть бути використані як у науці, так і в
нормотворчій діяльності, у практиці (реальному секторі економіки) та
навчальному процесі, що підтверджується чотирма актами впровадження.
Водночас попри ці та низку інших позитивних моментів за результатами
ознайомлення з роботою також були висловлені певні зауваження, судження та
рекомендації. Зокрема, викликала здивування стриманість автора при
висвітленні практичного значення отриманих результатів: він не вказав на
можливість використання власних напрацювань у діяльності державних органів
щодо запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон
України. Крім того, у додатках до дисертації не наведено опитувальника, за
яким дисертантом було проведено анкетування практичних працівників та
волонтерів. Наведення таких анкет із питаннями, підрахованими результатами
та відповідними графіками надало б змогу скласти більш наочне враження
щодо результатів роботи. Разом із тим наведені зауваження мають
рекомендаційний характер і не впливають на загальну позитивну оцінку
роботи.
Таким чином Д. П. Євтєєвою зроблено висновок про те, що дисертація
відповідає вимогам, передбаченим п. 10 постанови Кабінету Міністрів України
«Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від
6 березня 2019 р. № 167, а також паспорту спеціальності 081 «Право», а тому
робота може бути рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня
доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного
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інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України.
В обговоренні дисертації взяли участь:
Доктор юридичних наук, доцент Данильченко Ю. Б. у своєму виступі
зазначив, що оцінка дисертації Кібальника С. О. та опублікованих аспірантом
друкованих наукових праць дозволяє зробити висновок про актуальність теми
дослідження та належний рівень досягнення поставленої наукової мети.
Данильченко Ю. Б. вважає, що викладені у вступі та двох розділах
основної частини роботи положення, які стосуються постановки проблеми в
цілому, окремих її аспектів та способів їх вирішення переконують у тому, що
відповідні питання мають теоретичну і практичну важливість, недостатньо
розроблені в національній науці та перспективні для опрацювання. Робота
спирається на широку та різноманітну джерельну базу. Висновки та пропозиції
роботи
отримано
із
застосуванням
традиційних
й
апробованих
кримінологічною
наукою
методів.
Актуальність
теми
дисертації
підтверджується її узгодженістю з пріоритетними напрямами наукових
досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені
академіка В. В. Сташиса.
Структура роботи є логічно обґрунтованою та відповідає предмету й
завданням дослідження, а поставлені у вступі дисертації задачі здобувачем
наукового ступеня виконані в повному обсязі.
Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у
дисертації, обумовлюється перш за все тим, що вона по-новому й водночас із
урахуванням сформованого на теперішній час стану розробки проблематики, на
основі сучасних емпіричних даних презентує характеристику сутності та форм
заходів запобігання одному із найбільш розповсюджених видів злочинів,
передбачених Розділом XIV Особливої частини КК України.
Результати дослідження отримали достатнє висвітлення в опублікованих
дисертантом п’ятьох одноособово підготовлених наукових статтях та восьми
тезах доповідей на науково-практичних заходах. Окремі виявлені в ході
рецензування недоліки стосуються здебільшого дискусійних питань,
порушених в роботі, або мають характер побажань, спрямованих на
покращення окремих її положень, та не знижують загальної позитивної оцінки
наукової новизни, практичної цінності й ступеня завершеності праці.
На підставі викладеного Данильченко Ю. Б. робить висновок про те, що
дисертація Кібальника С. О. «Кримінологічна характеристика та запобігання
незаконному переправленню осіб через державний кордон України» є
завершеним самостійним монографічним дослідженням, що містить наукові
положення та науково обґрунтовані результати у галузі науки кримінального
права, яке відповідає вимогам пп. 10, 11 Порядку проведення експерименту з
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167, а також паспорту спеціальності
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081 «Право», а тому може бути рекомендована до захисту у разовій
спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.
Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Колодяжний М. Г. підтримав необхідність дослідження питань незаконного
переправлення осіб через державний кордон України, як невід’ємного елемента
системи запобігання транскордонній злочинності в цілому, з опорою при цьому
на кращі європейські стандарти. Він підкреслив, що дослідження теоретичних
та прикладних проблем запобігання діянням за ст. 332 КК України є
комплексною міжгалузевою проблемою, для вирішення якої необхідно
враховувати зарубіжний та міжнародний досвід.
На думку М. Г. Колодяжного проведений дисертантом аналіз наукової
проблеми є ґрунтовним, базується на апробованих методах наукового пошуку,
традиційних для кримінологічних досліджень. Науковий аналіз є докладним,
кількість опрацьованих джерел значно вища за середню, позиції здобувача
наукового ступеня щодо деталізованої науково-теоретичної інтерпретації й
змістовного аналізу проблеми кримінологічної характеристики та запобігання
діянь за ст. 332 КК України є переконливими.
Колодяжний М. Г. відзначає, що висновки й узагальнення зроблені
Кібальником С. О. на підставі аналізу широкої емпіричної бази та
доктринальних напрацювань, що підтверджує їх обґрунтованість. Загальна
побудова дисертації, її змістовний і композиційний компоненти дають підстави
вести мову про досягнення поставленої автором мети щодо надання сучасної
кримінологічної характеристики розглядуваного явища та розробки заходів
запобігання цьому злочину.
У цілому доповідач дав позитивну оцінку підготовленої аспірантом
наукової праці та зазначив, що дисертація Кібальника С. О. за темою
«Кримінологічна характеристика та запобігання незаконному переправленню
осіб через державний кордон України», яка представлена до захисту на
здобуття наукового ступеня доктора філософії, є самостійним завершеним
дослідженням, виконаним на належному рівні та відповідає вимогам Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі
змінами і доповненнями від 3 квітня 2019 року № 283), а також пп. 10, 11
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019
року № 167, а її автор – Кібальник Станіслав Олегович – заслуговує на
присудження йому ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».
Узагальнюючи результати обговорення, дисертацію Кібальника С. О.
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«Кримінологічна характеристика та запобігання незаконному переправленню
осіб через державний кордон України» можна рекомендувати до захисту.
На основі результатів обговорення присутніх на засіданні вирішили
запропонувати такий
ВИСНОВОК
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання
незаконному переправленню осіб через державний кордон України»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за
спеціальністю 081 «Право»
Обґрунтування вибору теми дослідження.
Міграційні та близькі до них проблеми входять до предмета
дослідження соціології, політології, державного управління, економічної теорії,
урбаністики, демографії, етнографії, культурології, психології, соціальної
філософії та інших галузей суспільного знання. Не залишається осторонь і
кримінологічна наука, українськими представниками якої розглядалися
загальнотеоретичні й прикладні питання запобігання транскордонній
злочинності як складової більш широких проблем злочинної глобалізації та
впливу міграційних процесів на криміногенну обстановку у державі, серед яких
С. В. Албул, В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, О. М. Джужа, А. В. Калініна, М.
Г. Колодяжний, Ю. Б. Курилюк, О. А. Малиновська, А. П. Мозоль, Д. О.
Назаренко, Т. Є. Огнєв, Ю. В. Орлов, Ю. О. Стрелковська, С. О. Філіппов, Т. М.
Чіпко, В. І. Шакун та багато інших вчених. Зокрема, у 2002 р. А. П. Мозолем
було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук за темою «Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в
Україні», а у 2017 р. – Т. Є. Огнєвим за темою «Незаконна міграція:
кримінально-правові та кримінологічні аспекти».
Отже, наявні на сьогодні наукові напрацювання щодо незаконного
переправлення осіб через державний кордон України обмежуються здебільшого
аналізом його кримінально-правової характеристики та фрагментарним
розглядом кримінологічних питань цієї негативної діяльності, однак її
всебічного вивчення у кримінологічній науці України дотепер не проводилося.
Відсутність спеціалізованих напрацювань щодо цього явища, встановлення
рівня його латентності, чинників детермінації, характеристики особистості
злочинця, дієвих пропозицій із запобігання йому зумовила вибір теми
дисертації, її актуальність, теоретичну та практичну цінність.
Викладене засвідчує відсутність на цей час ґрунтовних досліджень
питання кримінологічної характеристики та запобігання незаконному
переправленню осіб через державний кордон України, що вказує на
актуальність теми та зумовлює необхідність проведення відповідного
комплексного наукового пошуку.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано згідно з науково-дослідною роботою Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та
практика» (номер державної реєстрації: 0117U000283). Проблематика
дослідження узгоджується з Концепцією розвитку кримінологічної науки в
Україні на початку ХХІ ст. (схваленою Координаційним бюро з проблем
кримінології НАПрН України у 2002 р.) та Стратегією розвитку наукової
діяльності Національної академії правових наук України на 2016-2020 рр.,
затвердженою загальними зборами НАПрН України 3 березня 2016 р.;
Стратегією державної міграційної політики на період до 2025 р., схваленою
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 482-р.;
Стратегією розвитку Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на 2016-2020 рр.,
затвердженою постановою вченої ради від 26 лютого 2020 р.
Тему дисертації затверджено вченою радою Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України (протокол № 8 від 1 листопада 2017 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
комплексу взаємопов’язаних заходів запобігання незаконному переправленню
осіб через державний кордон України.
Задля досягнення вказаної мети автором було сформульовано такі
завдання:
– провести відмежування діяльності за ст. 332 КК України як об’єкта
кримінологічного дослідження від суміжних із ним правопорушень;
– простежити еволюцію опрацювання проблематики незаконного
переправлення осіб через державний кордон в кримінології України та
закордоном;
– установити та проаналізувати основні кількісні та якісні показники
вимірювання незаконного переправлення осіб через державний кордон
України;
– дослідити динаміку незаконного переправлення осіб через державний
кордон України, його ймовірний реальний рівень та чинники латентності;
– установити детермінаційний комплекс незаконного переправлення
осіб через державний кордон України;
– виявити основні криміногенні риси особистості злочинця, що вчиняє
незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та провести на
цій підставі їх розподіл;
– узагальнити міжнародний та зарубіжний досвід запобігання
незаконному переправленню осіб через державний кордон та можливості його
імплементації в Україні;
– розробити систему перспективних до впровадження заходів з
мінімізації рівня незаконного переправлення осіб через державний кордон
України.

15

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку із
запобіганням злочинам проти встановленого порядку перетинання державного
кордону.
Предмет дослідження – кримінологічна характеристика та запобігання
незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
Методи дослідження обрані відповідно до його мети, завдань, об’єкта
та предмета. Фундамент методології утворюють закони та категорії діалектики
як підходу до пізнання соціальних явищ у їх розвитку та протиріччях. Під час
роботи над дисертацією автором використано загальнонаукові та спеціальнонаукові методи наукового пізнання: логіко-семантичний – для відмежування
незаконного переправлення осіб через державний кордон від таких суміжних
явищ соціальної дійсності, як незаконне перетинання державного кордону та
міжнародна торгівля людьми (підрозділи 1.2 та 2.2); системно-структурний –
для пізнання незаконного переправлення осіб через державний кордон як
об’єкта кримінологічного дослідження, що складається з різнорідних за
характером проявів, його чинників детермінації, особистості злочинця та
розробки наукових рекомендацій із запобігання цим злочинам (розділи 1-3);
формально-юридичний – під час аналізу нормативної бази, яка регулює
суспільні відносини щодо перетинання особами державного кордону України
та перебування іноземних громадян на її території (підрозділи 1.2, 2.3, 3.2, 3.3);
статистичні (мала вибірка, групування, табличний метод, метод відносних
величин) та конкретно-соціологічні (вивчення документів, спостереження,
опитування, контент-аналіз повідомлень ЗМІ) – для формування та обробки
емпіричної бази дослідження (розділи 2-3); порівняльно-правовий – для аналізу
міжнародного й зарубіжного досвіду запобігання незаконному переправленню
осіб через державний кордон та шляхів його ефективного запровадження в
Україні (розділ 3); історичний метод використовувався під час
ретроспективного аналізу регулювання юридичної відповідальності за
порушення порядку перетинання особами державного кордону України
(підрозділ 1.2). При цьому особливу увагу приділено конкретно-соціологічним
методам, що пояснюється їх можливістю забезпечити найбільший приріст
нового наукового знання у розглядуваній сфері.
Нормативно-правову базу роботи складають міжнародні та національні
нормативні акти в галузі кримінального та адміністративного права, що
регулюють юридичну відповідальність за порушення порядку перетинання
державного кордону України та заходи запобігання відповідним
правопорушенням.
Теоретичну базу дисертації сформовано спеціальною літературою з
кримінології, кримінального і адміністративного права, соціології, історії,
політології та низки інших наукових дисциплін, яка має відношення до
висвітлених питань.
Емпіричну базу дисертації становлять результати вивчення 270 архівних
кримінальних справ (кримінальних проваджень) за ст. 332 КК України,
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розглянутих місцевими загальними судами 8 прикордонних областей України у
2007-2017 рр.; результати опитування 133 співробітників ДПСУ в різних
регіонах, 67 співробітників та волонтерів профільних українських гуманітарних
організацій; статистична звітність Генеральної прокуратури України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної
судової адміністрації України та Державної служби статистики України,
накопичена за період 2007-2019 рр.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що
дисертація є одним із перших кримінологічних досліджень явища незаконного
переправлення осіб через державний кордон України. Отримані результати
дали можливість сформулювати низку положень та висновків, які не були
запропоновані раніше, а саме:
вперше:
– надано кримінологічну характеристику незаконному переправленню
осіб через державний кордон України за 2007-2019 рр. Так, автором
встановлено, що рівень цих злочинів в середньому дорівнює 190 облікованим
кримінальним правопорушенням на рік, рівень судимості – 98 осіб на рік,
найчастіше серед облікованих кримінальних правопорушень зустрічаються
діяння, передбачені ч. 2 ст. 332 КК України та вчинені з корисливих мотивів;
для явища характерна відносна стабільність динаміки; констатовано вплив на ці
показники високої латентності досліджуваного явища;
– здійснено класифікацію злочинців, що вчиняють незаконне
переправлення осіб через державний кордон України, за критерієм ступеню їх
включення до цієї діяльності як галузі транскордонного злочинного бізнесу.
Визначальною підставою при цьому слугує наявність або відсутність бажання
отримання винним матеріальної винагороди. На цій підставі виділено чотири
групи осіб;
– запропоновано систему взаємопов’язаних заходів запобігання
незаконному переправленню осіб через державний кордон України у формі
двох паралельних напрямів: стратегій зменшення попиту та стратегій
зменшення пропозиції на такі діяння, що базується, перш за все, на збільшенні
можливостей для добровільного залишення іноземними громадянами території
України в законний спосіб та на забезпеченні населення прикордонних регіонів
України дієвими економічними альтернативами зайняттю діяльністю,
відповідальність за яку передбачено ст. 332 КК України.
удосконалено:
– концептуальне осмислення існуючих на тепершній час наукових
поглядів на незаконне переправлення осіб через державний кордон як
високоприбуткову сферу діяльності транснаціональної організованої
злочинності, що водночас об’єднує у своєму складі різнорідні елементи;
– уявлення щодо чинників детермінації незаконного переправлення осіб
через державний кордон, засноване на діалектиці єдності та протиріччя
інтересів переправника та незаконного мігранта;
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– узагальнений кримінологічний профіль злочинця, що вчиняє
незаконне переправлення осіб через державний кордон України, відповідно до
якого це переважно чоловіки молодого та середнього віку, здебільшого
громадяни України та українці за походженням, як правило із середньою
освітою, які на момент вчинення злочину офіційно не мали постійного джерела
доходів, діяли у складі групи осіб за попередньою змовою, не схильні до
вживання алкоголю та наркотичних засобів, не мають судимості. Типовими
морально-психологічними рисами є розвинені вольові якості, здібність до
тривалої конспірації та ретельного прогнозування ситуації. Ставлення злочинця
до мігранта залежить від характеру їх попередніх взаємовідносин, проте
домінуючим є розгляд останнього лише як джерела отримання грошових
коштів;
набули подальшого розвитку:
– погляди на місце території України у міжнародній системі потоків
незаконної міграції в контексті світових економічних процесів та тенденцій
останніх десятиліть;
– твердження щодо рівня та причин латентності незаконного
переправлення осіб через державний кордон України, зумовленої впливом
чинників економічного, кримінально-процесуального, кримінально-правового
характеру, а також відсутністю процесуальної фігури потерпілої від злочину
особи;
– судження про роль географічного розташування України у
детермінації досліджуваного феномену;
– обґрунтування неефективності та недоцільності застосування
стримувальних (у тому числі репресивних) заходів запобігання незаконному
переправленню осіб через державний кордон та незаконній міграції у цілому.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що
розроблені у роботі положення та рекомендації істотно поглиблюють наукові
знання щодо об’єкта дослідження та сприяють всебічному розумінню явища
незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Висновки й
практичні пропозиції, що містяться у дисертації, можуть бути використані: у
науково-дослідній діяльності – при подальшому вивченні незаконної міграції
та, зокрема, незаконного переправлення осіб через державний кордон; у
нормотворчості – для удосконалення нормативно-правової бази діяльності
суб’єктів запобігання незаконному переправленню осіб через державний
кордон України; у реальному секторі економіки – для впровадження заходів
щодо виведення периферійних територій Україні з депресивного соціальноекономічного стану; у навчальному процесі – при розробці та викладанні
навчального курсу «Кримінологія», та підготовці навчальних посібників з
суміжних дисциплін. На підтвердження цього додано чотири акти
впровадження результатів дисертації, два з яких видано у містах України, для
яких досліджувана проблема має істотну актуальність, інші два – у зарубіжних
навчально-наукових установах.
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана
здобувачем наукового ступеня самостійно. Сформульовані в ній положення та
висновки, що складають її наукову новизну, розроблені автором та є
результатом його власних досліджень. У співаторстві підготовлена одна
публікація, особистий внесок дисертанта в якій дорівнює 90% (опрацювання
джерел та викладення основних положень щодо чинників зростання ролі
стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів на сучасному етапі,
особливостей її імплементації у запобігання незаконному переправленню осіб
через державний кордон та перспектив подальшого розвитку).
Апробація матеріалів дисертації. Дисертацію виконано, обговорено і
схвалено на засіданні відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України. Основні теоретичні положення і висновки доповідалися автором й
обговорювалися на міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових та
науково-практичних конференціях: «Протидія незаконній міграції та торгівлі
людьми» (Івано-Франківськ, 16-17 березня 2018 р.); «Результати роботи
фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН
України за фундаментальними темами у 2018 р.» (Харків, 26 березня 2019 р.);
«Коли та ким виправдовуються катування» (Харків, 16 травня 2019 р.);
«Міжнародно-правовий захист прав трудящих-мігрантів в контексті сучасної
міграційної політики» (Ірпінь, 25 жовтня 2019 р.); ХVIII Всеросійській Школі
молодих африканістів (Москва, 26-27 листопада 2020 р.); «Актуальні проблеми
протидії злочинності» (Харків, 23 грудня 2019 р.); «Адміністративнотериторіальні vs. економічно-просторові кордони регіонів» (Київ, 19-20 березня
2020 р.).
Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження
отримали відображення у 13 наукових працях. З них п’ять є науковими
статтями, опублікованими у фахових наукових виданнях України та ФРН, що
включені до міжнародних наукометричних баз, а вісім складають тези
доповідей і повідомлень на наукових і науково-практичних конференціях.
Список публікацій здобувача за темою дисертації,
в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:
1. Кібальник С. О. Незаконне переправлення осіб через державний
кордон у кримінологічній науці ЄС та США. Часопис Київського університету
права. 2018. № 1. С. 211-215.
2. Кібальник С. О. Кількісно-якісні показники незаконного
переправлення осіб через державний кордон України. Питання боротьби зі
злочинністю. 2018. № 35. С. 182-191.
3. Кібальник С. О. Детермінація незаконного переправлення осіб через
державний кордон України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Серія: Юриспруденція. 2019. № 38. С. 160-163.
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4. Кібальник С. О. Особистість злочинця, що вчиняє незаконне
переправлення осіб через державний кордон України. Науково-інформаційний
вісник Івано-Франківського університету права імені короля Данила
Галицького. 2019. № 7 (19). С. 137-144.
5. Kibalnyk S. Demand reducing strategies for human smuggling in Ukraine:
meaning and components. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 1. Р. 72-76.
які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
6. Кібальник С. О. Динаміка незаконного переправлення осіб через
державний кордон України. Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми:
матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (ІваноФранківськ, 16-17 березня 2018 р.). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий
відділ Університету Короля Данила, 2018. С. 72-76.
7. Кібальник С. О. Стратегії запобігання незаконному переправленню
осіб через державний кордон: питання розмежування. Матеріали наукової
конференції за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними
темами у 2018 р. (Харків, 26 березня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 99-102.
8. Кібальник С. О. Запобігання через катування: до питання щодо
необхідності функціонування пунктів тимчасового перебування іноземців
(ПТПІ) в Україні. Коли та ким виправдовуються катування: матеріали
дискусійного клубу (Харків, 16 травня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 36-40.
9. Кібальник С. О. Кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 332 КК
України – криміногенний чинник? Міжнародно-правовий захист прав
трудящих-мігрантів в контексті сучасної міграційної політики: матеріали ІІІ
міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Ірпінь, 25 жовтня 2019
р.). Ірпінь: УДФС України, 2019. С. 41-43.
10. Кибальник С. Гуманитарные коридоры как мера предотвращения
незаконной переправки лиц в Центральном Средиземноморье. Материалы
ХVIII Всероссийской Школы молодых африканистов (Москва, 26-27 ноября
2019 г.). Москва: Институт Африки РАН, 2019. С. 86-89.
11. Кибальник С., Шрамко С., Бужор А. Стратегии уменьшения
возможностей совершения преступлений: к политэкономическому содержанию
на примере Украины и Ливии. Материалы ХVIII Всероссийской Школы
молодых африканистов (Москва, 26-27 ноября 2019 г.). Москва: Институт
Африки РАН, 2019. С. 78-86.
12. Кибальник С. О. «Никто не сможет растопить этот лед»:
институциональное насилие и иммиграционное задержание в США. Актуальні
проблеми протидії злочинності: матеріали наук. конф. за результатами роботи
фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН
України за фундаментал. темами у 2019 р. (Харків, 23 груд. 2019 р.). Харків:
Право, 2019. С. 404-408.
13. Kibalnyk S. Impact of global climate change on migration processes in
South and Southeast Asia. Адміністративно-територіальні vs. економічно-
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просторові кордони регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20
березня 2020 р.). Київ: КНЕУ, 2020. С. 456-460.
Оцінка мови та стилю дисертації. Текст дисертації підготовлений
державною мовою та відповідає вимогам наукового стилю. Наукові положення,
висновки та рекомендації викладені стисло, точно та ясно, що забезпечує
легкість і доступність їх сприйняття. Оформлення дисертації в цілому
відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. У ході рецензування
наукової роботи запозичень матеріалу без посилання на відповідні джерела не
виявлено.
Відповідність дисертації спеціальності, з якої вона подається до
захисту. Дослідження кримінологічної характеристики та запобігання
незаконному переправленню осіб через державний кордон України є напрямом,
який віднесено до спеціальності 081 – Право. Робота відповідає вимогам
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах),
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016
року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283), а також
пп. 10, 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06
березня 2019 р. № 167, і може бути подана до разової спеціалізованої вченої
ради для її захисту.
В результаті відкритого голосування учасники засідання фахового
семінару в кількості проголосували: (з 11 осіб, які брали участь у голосуванні):
„За”
11 осіб.
„Проти”
– немає.
„Утрималися”
– немає.
За підсумками експертизи дисертації та повноти публікації основних
результатів дослідження Кібальника Станіслава Олеговича
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації Кібальника Станіслава Олеговича на тему
«Кримінологічна характеристика та запобігання незаконному переправленню
осіб через державний кордон України» схвалити.
2. Констатувати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю
та практичною придатністю здобутих результатів дисертація Кібальника
Станіслава Олеговича відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам
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