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ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента 
Н.С. Юзікової -  на дисертацію 

КАБАНЕЦЬ ЛЮДМИЛИ ВАЛЕРІЇВНИ 
за темою «Засоби запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини: міжнародний досвід», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право

Вивчення змісту дисертації, автореферату та наукових публікацій за 
темою дисертації Л.В. Кабанець, дає підстави стверджувати про 
актуальність дослідження засобів запобігання незаконному позбавленню 
волі або викраденню людини, глибокий правовий аналіз з питань теми, 
обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій щодо 
удосконалення чинного КК України та практики його застосування у 
зазначеній сфері.

Питання дотримання прав і свобод людини, забезпечення гарантій 
їх реалізації є одним з першочергових завдань сьогодення. Серед 
конституційних прав людини у контексті дослідження дисертант 
акцентує увагу на наступних: право на свободу та особисту 
недоторканість, а також право на свободу пересування, вільний вибір 
місця проживання, право вільно залишати територію України, за 
винятком обмежень, які встановлюються законом. У ст. 146 КК України 
передбачено кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення волі 
або викрадення людини, як один із дієвих засобів захисту конституційних 
прав людини.

Актуальність та обгрунтованість вибору теми дослідження.
Проблеми, які стосуються засобів запобігання незаконному позбавленню 
волі або викраденню людини, враховуючи їх поширеність останнім часом 
(про що свідчать офіційні статистичні дані) потребують першочергового їх



вирішення. Саме тому, важливо, із урахуванням зарубіжної практики, 

розробити ефективний комплекс превентивних заходів, спрямованих на 

протидію злочинам проти свободи людини. 

Враховуючи викладене, проблеми запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини набувають особливої гостроти, 

що підтверджує актуальність теми дисертаційного дослідження 

проведеного Л.В. Кабанець. 

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

Дисертаційне дослідження Л.В. Кабанець відповідає Пріоритетним 

напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 року, затвердженим 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 3 березня 2016 р., узгоджується із Планом дій з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. 

№ 1393-р, Національною стратегією у сфері прав людини, затвердженою 

Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» 

(протокол № 2 від 25 лютого 2015 року) та уточнена на засіданні Вченої 

ради ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 

управління персоналом» (протокол № 5 від 30 травня 2018 року). 

Завдання та методи дослідження повною мірою відповідають меті 

дослідження - розробці науково обґрунтованих пропозицій і 

рекомендацій щодо подальшого вдосконалення норм законодавства про 

кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення волі або 

викрадення людини на основі порівняльного аналізу досвіду  зарубіжних 

країнах у сфері запобігання вищезазначеним злочинам. 

Емпірична база, на якій ґрунтується дослідження, складається зі 

статистичних даних Генеральної прокуратури України, Верховного Суду, 

результатів анкетування 135 слідчих підрозділів Національної поліції 

України, 78 прокурорів у Волинській, Житомирській, Запорізькій, 

Львівській та Харківській областях за період 2016–2018 роки, зведених 

даних вивчення 125 архівних кримінальних справ (проваджень) за 

фактами вчинення незаконного позбавлення волі або викрадення людини . 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність.    

Результати дисертаційного дослідження Л.В. Кабанець достатньо 

обґрунтовані, оскільки автором опрацьовано значну кількість джерел 

загального та спеціального характеру присвячених  теоретичним та 



практичним питанням запобігання злочинам пов’язаним із незаконним 

позбавленням волі або викраденням людини. 

Привертає увагу характеристика окремих аспектів віктимологічної 

профілактики незаконного позбавлення волі або викрадення людини 

(С.39-41). 

Науковий апарат рецензованої дисертації і її автореферату є 

достатньо високий, матеріал викладений чітко і доступно. 

Позиції, які відстоює Л.В. Кабанець засновані на досягненнях світової 

та вітчизняної кримінологічної думки, положеннях суміжних галузей права. 

Авторські думки, висновки, пропозиції підтверджуються фактами, 

критичним аналізом чинного законодавства, вже висловленими в 

юридичній літературі позиціями вчених з відповідного приводу (С. 24, 30-

34, 60-61, 83, 114-116, 122, 150). 

Кабанець Л.В. за темою дисертаційного дослідження опрацювала 

значну кількість джерел (200 найменування, в т.ч. 10 іноземною мовою), 

серед них: монографії, дисертації, автореферати дисертацій, наукові статті, 

нормативно-правові акти, кодекси, рішення ЄСПЛ. При цьому автор не 

обмежилась працями лише з кримінального права та кримінології, а 

використовує загальнотеоретичну та спеціальну літературу з філософії, 

міжнародного права, психології, соціології тощо.  

Дисертаційне дослідження містить глибокий аналіз досягнень 

попередніх дослідників цієї та суміжних проблем, серед яких праці: 

М. О. Акімова, А. В. Андрушка, М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна О. Г. 

Богатирьова В. І. Борисова, О. О. Володіна, В. В. Василевича, 

Н. О. Гуторової, В. О. Глушкова, А. М. Дубровіна, В. П. Ємельянова, 

З. А. Загиней, М. І. Загороднікова В. О. Іващенка, О. М. Ігнатова, В. А. 

Козак, В. Г. Кундеуса, Б. О. Курінова І. П. Лановенка, О. Г. Лоскутова, 

І. І. Лукашука, Я. Г. Лизогуба, С. Г. Лісняка, Н. Е. Мартиненка, 

П. С. Матишевського, В. О. Навроцького, В. С. Наливайко, О. С. Наумова, 

А. М. Орлеана, В. В. Панкратова, В. М. Підгородинського, А. С. 

Політової, В. В. Сташиса, В. І. Симонова, М. Р. Снахова, В. Я. Тація, В. В. 

Топчія, В. П. Тихого, Н. С. Юзікової, С. С. Яценка та ін.  

Наукова новизна положень, які виносяться на захист полягає в тому, 

що, вона є першим комплексним науковим монографічним дослідженням 

міжнародного досвіду засобів запобігання незаконному позбавленню волі 

або викраденню людини, що ґрунтується на кримінальному законодавстві 

України та законодавстві окремих країн світу. 



За результатами дослідження сформульовано та обґрунтовано нові 

положення та висновки, представлено оновлену редакцію статей 

Кримінального кодексу України.  

Заслуговує на увагу пропозиція щодо створення Методичних 

рекомендацій як міжвідомчого документу, який повинен  охопити: 

спеціально кримінологічні заходи запобігання незаконному позбавленню  

волі або викраденню людини; коло суб’єктів запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини та їхні повноваження; форми 

взаємодії правоохоронних органів під час запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини; міжнародне співробітництво 

у сфері превенції незаконному позбавленню волі або викраденню людини 

(С. 37-38). 

Новизною відрізняється авторське визначення розмежованих складів 

злочинів, а відповідно й понять: незаконне позбавлення свободи та 

викрадення людини. Під першим, дисертант пропонує розуміти 

позбавлення людини можливості вільного пересування або вибору місця 

перебудування чи проживання шляхом застосування фізичного чи 

морального насильства або обману. Під викраденням людини - умисне 

відкрите або таємне заволодіння людини шляхом переміщення її з місця 

постійного чи тимчасового перебування до іншого місця, де вона 

тримається іншими особами упродовж певного часу з метою отримання 

вигоди будь-якого характеру (С. 30 - 32).  

Кабанець Л.В. на основі кримінологічного аналізу правових позицій 

ЄСПЛ щодо запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню 

людини, враховуючи тлумачення оціночних суджень Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, обґрунтовано приходить 

до висновку про необхідність постійного моніторингу нових судових 

рішень, оскільки в них містяться нові підходи, тлумачення, що 

встановлюють кращі європейські стандарти в галузі прав людини. 

Проведене дослідження дало можливість автору розвинути наукові 

положення щодо прийняття стандартів правоохоронної діяльності, які 

обумовлені впливом інтеграційних процесів на європейському 

континенті, спільної наднаціональної політики у сфері внутрішніх справ і 

захисту прав людини, що значно вплине на запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини. 

Дисертація Кабанець Л.В. свідчить про достатній професійний рівень 

здобувача, її наукову ерудицію, комплексний підхід та обізнаність  

вітчизняної і зарубіжної літератури. 



Викладені у дисертації та авторефераті положення, рекомендації та 

висновки  можуть бути використані у: науково-дослідній сфері – для 

подальшого пізнання і вирішення проблем, пов’язаних із запобіганням 

незаконному позбавленню волі або викраденню людини (підтверджується 

актом впровадження ДНДІ МВС України від 11 квітня 2018 року);  

законотворчій діяльності – при вдосконаленні правових підстав 

запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини 

(підтверджується довідкою Інституту законодавства Верховної Ради 

України від 22 жовтня 2018 року № 22/470-1-15-3); освітньому процесі – 

при підготовці та проведенні лекцій, семінарських занять з дисциплін 

«Кримінальне право», «Кримінологія», «Кваліфікація окремих видів 

злочинів», «Профілактика злочинів», (підтверджується актом 

впровадження Національної академії внутрішніх справ від 29 жовтня  

2018 року, актом впровадження ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна академія управління персоналом» від 18 вересня 2018 

року); практичній діяльності – для правоохоронних органів щодо 

запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини 

(підтверджується актом впровадження у практичну діяльність Головного 

слідчого управління Національної поліції України від 26 листопада 2018 

року). 

Заслуговує на увагу характеристика досліджень віктимологічної 

профілактики незаконного позбавлення волі або викрадення людини як 

складової індивідуальної профілактики вказаних злочинів (С.41-44). При 

цьому, автор пропонує загально соціальне запобігання віктимізації 

населення здійснювати заходами соціально-економічного, політичного, 

правового, організаційного характеру. Доводить важливість розробки 

стратегічних заходів зі зміцнення сім’ї, охорони материнства та 

дитинства, морально-правового виховання населення, формування в 

суспільстві атмосфери толерантності та відкритості, поваги до 

культурних відмінностей, етичних, релігійних і побутових традицій 

різних народів. 

Логічно продовжуючи аналіз вітчизняної правової думки та 

кримінально-правової доктрини у сфері незаконного позбавлення волі 

або викрадення людини, дисертант  характеризує сучасне зарубіжне 

законодавство у досліджуваній сфері. Автор виходячи з узагальнення 

зарубіжного досвіду та кримінально-правової охорони конституційного 

права на  свободу та особисту недоторканість обґрунтовує необхідність 

внесення змін до назви та диспозиції ст. 146 КК України. Пропонує 

замінити словосполучення «незаконне позбавлення волі» на «незаконне 



позбавлення свободи» (С.60-62). Аналіз кваліфікуючих ознак 

незаконного позбавлення волі або викрадення людини здійснено крізь 

призму окремих статей КК Болгарії, Данії, Іспанії, Швейцарії, 

Нідерландів, Норвегії, Польщі, Франції, ФРН, Швеції. Також, автором 

здійснено моніторинг наявності окремих норм, що передбачають 

кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення волі або 

викрадення людини та відповідні заходи кримінально-правового впливу у 

законодавстві пострадянських країн; США, Куби, Японії, Кореї, 

Таїланду, Туреччини. 

Представляє інтерес проаналізований термінологічний інструментарій 

(право на свободу, позбавлення волі, позбавлення та обмеження свободи, 

розумні строки) у контексті рішень Європейського суду з прав людини 

(С.127, 131, 133, 141) 

Обґрунтованим вважається визначення автора, що гарантування 

правоохоронної діяльності включає систему спеціальних інституцій 

юридичного характеру, які мають державно-владну природу, 

застосовуються в певному процедурному порядку, передбачені чинним 

законодавством та покликані забезпечити цю діяльність. (С. 152). 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

викладених у дисертації та авторефераті і опублікованих працях. 

Вірогідність та повнота наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується їх апробацією у 8 наукових публікаціях, серед яких 

чотири наукові статті – у виданнях, включених МОН України до переліку 

наукових фахових видань з юридичних наук, одна стаття – у зарубіжному 

періодичному виданні та три тези доповідей, опубліковані у збірниках 

матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, які досить 

повно відображають результати дисертаційного дослідження. 

Зміст дисертаційного дослідження, теоретичні положення дисертації 

та висновки і пропозиції дисертантки логічно пов’язані між собою, їх 

реалізація в комплексі дозволила б вдосконалити механізм запобігання 

незаконному позбавленню волі або викраденню людини. 

В дисертації по-новому вирішенні теоретичні питання конкретного 

наукового завдання пов’язаного запобіганням незаконному позбавленню 

волі або викраденню людини, що є вагомим науковим внеском у теорію та 

практику державної політики запобігання злочинності. 

Зміст поданого автореферату в цілому відповідає змісту дисертації. 

Дисертація та автореферат оформлені відповідно до встановлених вимог. 

Позитивно оцінюючи науково-теоретичну і практичну значимість 

проведеного Кабанець Л.В. дослідження, його актуальність та наукову 



новизну, слід відмітити, що окремі положення дисертації викликають 

зауваження, які потребують певних уточнень або додаткової аргументації: 

1) У підрозділі 1.1. «Ґенеза та поняття запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини в Україні» автор переважно 

досліджує пам’ятки історії зарубіжних країн - Англії, СЩА, Російської 

Імперії (С.13-19). А підсумовуючи формує уявлення про незаконне 

позбавлення волі або викрадення людей в Х-ХІХ ст.ст. на території нашої 

держави …. (С. 20). Доцільно було б проаналізувати вітчизняну правову 

базу щодо відповідальності за викрадення людини, визначити її особливості 

та відмінності від інших країн. Наприклад, Права за якими судиться 

малоросійський народ 1743 р., Кормча книга.  

2) Автор у підрозділі 1.2 Загальносоціальні та спеціально-

кримінологічні заходи запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини в Україні слушно до спеціально-кримінологічних 

заходів запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини 

відносить «забезпечення ефективної діяльності підрозділів органів 

Національної поліції із запобігання та недопущення насильницької 

поведінки» (С. 36). Але у подальшому дисертаційне дослідження не 

містить елементів, критеріїв ефективної діяльності та безпосередніх 

заходів, що повинні вживати підрозділи органів Національної поліції.  

Роз’яснення та конкретизація забезпечення ефективної діяльності може 

бути представлена  під час публічного захисту. 

3) У підрозділі 2.1. «Незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини за кримінальним законодавством країн ЄС» дисертант детально 

аналізує зарубіжний досвіт видів та строків покарання за позбавлення волі 

та викрадення людини (від позбавлення волі на певний строк до 

довічного позбавлення волі і смертної кари) (С. 70-72). Покарання 

досліджуються у контексті  протидії незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини кримінально-правовими заходами і за 

законодавством країн пострадянського простору (С. 76-77, 81). Цілком 

логічним завершенням моніторингу зарубіжного кримінального 

законодавства, вбачається порівняльний аналіз міри покарання  за КК 

зарубіжних країн та відповідними складами злочинів за КК України. Але 

у подальшому тексті розділу та висновках відсутній порівняльний аналіз.  

4) Досліджуючи злочини, які становлять небезпеку для життя і 

здоров’я особи за законодавством Латвійської республіки, автор 

зосереджує увагу на «Викраданні людини» (§ 234), «Насильницькому 

вивезенні людей за кордон» (§ 234а), «Викраденні неповнолітніх» (§ 235)  

(С. 86-87). Враховуючи суспільну небезпеку викрадення неповнолітніх 



дисертант пропонує доповнити КК України окремою статтею 1462  

Викрадення неповнолітнього. При цьому, автор залишає поза увагою 

кваліфікуючу ознаку ч. 2 ст. 146 КК України  «незаконне позбавлення волі 

або викрадення малолітнього». Наскільки доцільно криміналізувати діяння 

за відмінною від чинного законодавства віковою ознакою. Крім того, 

залишається поза увагою вчинення злочину пов’язаного із незаконним 

позбавленням волі неповнолітнього, яке не виокремлюється у самостійну 

норму КК України.  Роз’яснення щодо зазначених питань бажано дати під 

час публічного захисту. 

Крім того, дисертант вважає доцільним у майбутньому встановити в 

законі таку кваліфікуючу ознаку викрадення людини, як вчинення його 

щодо неповнолітнього. Запропонована кваліфікуюча ознака, на думку 

автора, буде більш точно відповідати Конституції і законам України, а 

також міжнародним документам, що є частиною національного 

законодавства (С. 125). З даною тезою можна погодитись за умови 

більшої деталізації яким саме законам України та міжнародним нормам 

буде відповідати запропонована кваліфікуюча ознака. 

5) Автор у підрозділ 2.2 Незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини за кримінальним законодавством пострадянських держав  

детально аналізує об’єктивні ознаки складів злочинів пов’язаних із 

незаконним позбавленням волі або викраденням людини за 

законодавством зарубіжних держав - колишніх республік СРСР. 

Характеризує кваліфікуючи ознаки та міру покарання за відповідні 

склади злочину: їх схожість та відмінність від норм КК України. При 

цьому, виокремлює спеціальні норми: КК Албанії, де до злочинів проти 

волі людини віднесено «викрадення літака, корабля або іншого засобу, 

що перевозить людей» - ст. 111 КК Албанії, а в КК штату Мейн – 

«викрадення і незаконне позбавлення волі батьком» - глава 13, 303 (С. 

89). Не зовсім зрозуміло, яке відношення дані країни мають до СНД. 

6) Детально характеризуючи кримінальне законодавство значної 

кількості країн Європейського Союзу у підрозділі 2.1. «Незаконне 

позбавлення волі або викрадення людини за кримінальним 

законодавством країн ЄС», автор залишає поза увагою Швецію – країну 

ЄС. Особливості кримінальної відповідальності за КК Швеції дисертант 

згадує у підрозділі 2.3 «Запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини за законодавством інших держав» (С. 111-112). 

Натомість, у підрозділі 2.1. аналізує кримінальне законодавство Норвегії 

(С. 65, 67-68) та Швейцарії (С. 62, 64, 66), які не входять до країн  

Євросоюзу. 



7) У підрозділі «Роль Європейського суду з прав людини у 

запобіганні незаконному позбавленню волі або викрадення людини»  автор 

досить детально аналізує рішення, основні правові позиції ЄСПЛ у 

контексті дотримання норм Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, Гаазької конвенції про цивільно-

правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р.  Характеризуючи 

виїзд дитини за кордон у супроводі одного з батьків (С.145-146), 

дисертант наголошує на колізії, що виникає у практиці. Логічним 

продовженням було б авторське бачення вирішення виявленої колізії з 

теоретичної та практичної позиції. Бажано під час захисту конкретизувати 

свою позицію щодо вирішення вказаної колізії.     

8) Особливістю сучасного стану розбудови системи 

правоохоронних органів, автор вважає необхідність посилення 

міжвідомчої співпраці правоохоронних і судових органів країн-членів 

ЄС, утворення спеціальних структур, які відіграють важливу роль у 

боротьбі зі злочинністю, крім національних правоохоронних органів (С. 

155). Крім того, дисертант наголошує, що існуючі стандарти 

правоохоронної діяльності мають універсальний і регіональний характер, 

розробляються з урахуванням глобалізаційних та інтеграційних процесів  

(С. 164). Детально характеризує діяльність правоохоронних органів ЄС, 

що створені з метою сприяння розвитку співробітництва держав-членів 

ЄС у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю в межах 

Євросоюзу (Європолу, Євроофісу боротьби з шахрайством, Європейської 

інформаційної мережі у сфері правосуддя). Поряд з цим, автору бажано 

конкретизувати шляхи співпраці та інші заходи щодо запобігання 

незаконному позбавленню волі або викраденню людини. 

Висловлені зауваження стосуються переважно спірних, дискусійних 

питань, є підставою наукової дискусії під час захисту і не впливають на 

загальну позитивну оцінку роботи, яка є самостійним дослідженням з 

актуальної теми, має теоретико-прикладне значення і містить наукові 

положення, які є новим вирішенням проблем запобігання незаконному 

позбавленню волі або викраденню людини.  

Загальний висновок. Ґрунтуючись на викладеному вважаю, що 

виконана Л.В.Кабанець дисертація на тему «Засоби запобігання 

незаконному позбавленню волі або викраденню людини: міжнародний 

досвід» є актуальною, самостійною роботою, виконаною на належному 

науковому рівні, містить наукові положення та науково обґрунтовані 

результати у галузі кримінології, кримінального права, що розв’язують 

важливу наукову і прикладну проблему. 




