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Щодо дисертації Чернишова Дениса Вікторовича 
«Адміністративно-правові засади пробації в Україні» 

 
 
Доброго дня, шановні пані та панове! 
Прийміть запевнення у моїй високій повазі! 
 
27.03.2019 в Науково-дослідному інституті публічного права (надалі – Інститут) начебто було 
проведено захист дисертації пана Чернишова Д.В., поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право». 
 
Як науковець, громадянин та просто небайдужа особа я надіслав на адресу Спеціалізованої вченої  
ради (надалі – Рада) рецензію з відповідними зауваженнями щодо дисертації Чернишова Д.В. на 
тему: «Адміністративно-правові засади пробації в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.071. 
 
Проте, на жаль, зазначені зауваження були де-факто проігноровані, що ставить під великий сумнів 
компетентність членів Ради, наукового керівника, опонентів, а головне – самого дисертанта у 
проблематиці дисертаційного дослідження. 
 
У зв’язку з викладеним вище прошу Міністра освіти і науки України та інших уповноважених осіб 
Міністерства піддати дисертацію пана Чернишова Д.В. ретельному дослідженню, вивченню та 
аналізу на предмет відповідності вимогам, що встановлено до подібних робіт, а також на предмет 
наявності плагіату у цій роботі. 
 
Також прошу Міністра освіти і науки України та інших уповноважених осіб Міністерства провести 
ретельну перевірку процедури захисту дисертації в силу наявності підстав говорити при прихований 
(закритий) й таємний характер проведення засідання Ради, а також перевірку самого тексту 
дисертаційного «дослідження» пана Чернишова Д.В. 
 
 

1. Щодо проведення засідання Ради. 
 

Зауважу передусім, що текст «дисертації» фактично є прихованим від громадськості на сайті 
Інституту. 
 
Так, уся інформація щодо захисту дисертацій представлена на сторінці Інституту за посиланням 
http://sipl.com.ua/?page_id=3362 
 

                                                           
1 http://sipl.com.ua/?page_id=5714  
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Проте станом на 03.04.2019 з невідомих причин дисертація пана Чернишова Д.В. та супутня 
інформація (відзив та рецензії) розміщені за посиланням http://sipl.com.ua/?page_id=5714, що 
фактично унеможливлює пошук відповідної дисертації на сайті Інституту. 
 
Більше того, у рубриці «Новини» будь-якої інформації про дату, час захисту, а також текст самої 
дисертації знайти неможливо. 
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Текст дисертації та супутні документи можна знайти лише через функцію «Пошук», значи прізвище 
дисертанта, що фактично робить таємним текст «дисертації» для стороннього, неупередженого 
науковця або іншої зацікавленої особи. 
 
Так, текст дисертації мною було знайдено випадково, що позбавило мене можливості прибути на 
захисти, взяти участь у дискусії та поставити питання дисертанту. 
 
Між тим, відповідно до порядку присудження наукових ступенів (Постанова КМУ від 24.07.2013 № 
567), захист дисертації повинен мати характер наукової дискусії. 
 
На жаль, наукової дискусії у випадку «дисертації» пана Чернишова Д.В. не відбулося з причини 
таємності проведення такого «захисту». 
 
 

2. Щодо зауважень на адресу Ради 
 
Як вже було зазначено вище, мною було надіслано письмові зауваження на дві електронні адреси 
Інституту.  
 
Додатково мною було повідомлено керівника відділу аспірантури пана Глобенка І.О. (як він 
представився по телефону) про численні приклади плагіату в тексті «дисертації» та наявність грубих 
помилок, які унеможливлюють присвоєння дисертанту наукового ступеня. 
 
Тим не мнеш, усі мої письмові зауваження було проігноровано, що ставить під більш ніж великий 
сумнів законність та справедливість рішення Ради, а головне – доброчесність дисертанта, наукового 
керівника та рецензентів, а також компетентність членів Ради. 
 
Це не є дивним, адже, як згодом було виявлено, саме науковий співробітник відділу науково-
правових експертиз та законопроектних робіт Глобенко І.О. готував та підписував так звані «акти» 
про впровадження результатів «дослідження» пана Чернишова Д.В. 
 

 
 
 
 

3. Щодо висновку щодо відсутності плагіату 
 
Станом на день захисту відсутній висновок експертизи щодо відсутності академічного плагіату. 
 
Так само станом на момент написання цього листа (04.04.2019) такий висновок також відсутній, не 
зважаючи на більш ніж численні приклади плагіату у «дисертації» пана Чернишова Д.В. 
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4. Загальні зауваження щодо дисертаційного «дослідження»  
 
Відтак прошу звернути вашу увагу, що зазначена «дисертація» власне не є дисертацією як такою та 
абсолютно не відповідає вимогам, що висуваються до дисертаційних досліджень. 
 
Це «дослідження» абсолютно позбавлене системності, новизни, структурованості, а відтак – 
науковості.  
 
Текст цієї так званої «дисертації» являє собою лише компіляцію (причому вельми невдалу) певних 
цитат різних авторів та інформаційних вставок узагальненого змісту про різні види пробації, 
передбаченим чинним законом, які аж ніяк не можуть претендувати на статус дисертаційного 
дослідження.  
 
Автором постійно робилися посилання на Вікіпедію, яка аж ніяк не може вважатися науковим 
джерелом для цілей написання дисертаційного дослідження, а тому є неприпустимим. 
 

 
 
Так, автор зробив щонайменше 19 (дев’ятнадцять) посилань на Вікіпедію, що означає, що саме 
Вікіпедія є головним та основоположним науковим (у розуміння автора) джерелом при написанні 
«дисертації». 
 
Висновки, що сформулюються автором до «дисертації» та усіх розділів, мають виключно 
поверховий, декларативний, популістський, ненауковий та описовий характер, а відтак не 
приховують своєї примітивності.  
 
Фактично висновки не виходять за своїм рівнем та глибиною за межі курсової роботи або реферату 
студента 1 курсу вищого навчального закладу та/або просто неодноразово дублюють положення 
чинного законодавства. 
 
Автор переконливо та заповзято доводить по всьому текстові «дисертації», що він абсолютно не 
розуміє відмінності між «посиланням на іншу наукову роботу» та простим (інколи бездумним) 
«копіюванням текстів з інших наукових праць та вставленням таких текстів до свого 
«дослідження»». 
 
Скрізь по тексту «дисертації» автор робить посилання на певні джерела, проте не вказує навіть 
номери сторінок тих праць, які він запозичує. 
 
 

5. Зауваження щодо вступу 
 

Із самого початку викладення тексту автор вдається до широкого використання декларацій та 
популістських гасел, що у цій «дисертації» постійно замінюють наукові категорії, висновки, методи 
дослідження та аналітику. 
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Так, використання словосполучення «належний контроль за правопорядком» (с. 17) є більш ніж 
дискусійним. Видається, що правопорядок забезпечують або охороняють, проте аж ніяк не 
«контролюють». 
 
Так само це стосується словосполучення «державні гарантії забезпечення низького рівня 
злочинності в державі» (с. 17). Відповідно ,автор надає підстави вважати, що він взагалі не розуміє 
основоположні засади кримінологічної науки, що вельми дивним, адже автор є фактичним 
очільником пенітенціарної служби упродовж останніх років. 
 
Твердження автора, що «світова спільнота вже майже 200 років застосовує інститут пробації 
як інструмент виправлення правопорушників, які вперше здійснили злочин невеликої тяжкості» 
є надуманим та викривляє сутність інституту пробації у зарубіжних країнах в історичній 
ретроспективі (с. 17). 
 
Твердження автора, що «більше ніж 90 % осіб, які відбули покарання без позбавлення волі шляхом 
застосування пробації стали на шлях виправлення і більше не скоювали повторних злочинів» (с . 
17) також не відповідає дійсності та суперечить статистичним даним більшості країн за останні 
десятиліття. Тим більше, що автор не надає на підтвердження свого твердження будь-якого 
джерела, що ще раз вказує на популістський та декларативний характер цього тексту. 
 
На с. 19 автор згадує про «необізнаність значної частини громадян України про кінцеву мету, 
завдання та можливості інституту пробації», проте з цього є абсолютно неясним, яким чином 
«більша обізнаність громадян» про кінцеву мету, завдання та можливості інституту пробації» може 
підвищувати ефективність та результативність цього інституту. 
 
На с. 20 автор ставить за перед собою популістську мету «виявити і описати принципи пробації», 
не зважаючи на те, що ці принципи вже встановлені законом України «Про пробацію» (ст. 5 Закону). 
Так само ці принципи вже детально описані у Європейських правилах пробації та у відповідних 
коментарях2.  
 
Так само на с. 20 автор ставить за перед собою очевидно декларативну та популістську мету 
«виявити і узагальнити європейський досвід регулювання пробації» та «запропонувати напрямки 
удосконалення адміністративного законодавства у сфері пробації в Україні», проте, як свідчить 
текст «дисертації», ані першої, ану другої мети досягнуто не було взагалі. 
 
Викликає питання формулювання об’єкту дослідження як «суспільних відносин, що виникають у 
сфері адміністративно-правових засад пробації в Україні», адже суспільні відносини аж ніяк не 
можуть виникати «в сфері засад» (с. 20). 
 
Категорично не можна погодитися з автором, що ним начебто уперше «з’ясовано юридичну 
природу пробації, як системи ефективних чинників виправлення осіб, що вчинили 
правопорушення, але які не відбувають покарання в місцях позбавлення волі (без ізоляції їх від 
сім’ї, близьких і трудового колективу) з метою недопущення скоєння ними нових 
правопорушень», в силу того, що ця проблематика є предметом досліджень десятків вчених 
упродовж останніх десятиліть (с. 21). Таким чином автор абсолютно безпідставно й недоброчесно 
приписує собі наукові здобутки багатьох видатних українських вчених, які плідно працювали над 
національною моделлю пробації з початку 1990-х років. 
 
Так само категорично не можна погодитися з автором, що ним начебто уперше «розкрито 
юридичну природу переваг (привілеїв) суб’єктів пробації в Україні перед особами, які знаходяться 
                                                           
2 Див. Проект Закону України “Про пробацію” / вступн. стаття та аналітичні матеріали Д.В.Ягунова. – Одеса: 
Фенікс, 2009. – 68 с.; Ягунов Д.В. Європейські правила пробації : переклад, науково-практичний коментар та 
допоміжні матеріали / Д.В. Ягунов. – Одеса : Фенікс, 2013. – 236 с. 
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під вартою чи відбувають покарання» (с. 22). Таким чином автор знову приписує собі наукові 
здобутки зарубіжних та  українських вчених.  
 
Більше того, автор доводить, що він взагалі не розуміє або погано розуміє сутності поняття 
«привілей». 
 
При формулюванні наступного стверджуваного пункту новизни автор користується хибним 
логічним прийомом: «З’ясовано подвійну юридичну природу досудової доповіді, яка … має подвійну 
юридичну природу», а тому фактично цілеспрямовано уникає надання відповідного визначення (с. 
22). 
 
На с. 23 «дисертації» автор пише про «цінності ЄС в аналізованій сфері», що надає підстави 
говорити про те, що автор не розуміє  або погано розуміє відмінності між Європейським Союзом та 
Радою Європи. 
 
 

6. Зауваження щодо параграфу 1.1 розділу 1 
 
Є неприпустимим використання автором таких псевдокатегорій як «радянський режимний вид 
покарання» або «європейський вид перевиховання правопорушників» (с. 29). 
 
Вельми сумнівним є використання автором твердження «регулювання питання виконання 
покарань на європейському рівні», що свідчить про безмежно популістську спрямованість 
тверджень дисертанта (с. 29). 
 
На с. 30 «дослідження» автор дозволяє собі плагіат.  
 
Так текст «Для виконання завдань пробації збільшується обсяг повноважень працівників. Так, на 
відміну від працівника кримінально-виконавчої інспекції, працівник пробації набуває статусу 
учасника кримінального процесу з відповідними обов’язками й правами. Працівник пробації також 
набуває право отримувати безкоштовно від будь-якого органу інформацію, необхідну для 
виконання завдань пробації. Крім цього, з метою здійснення нагляду працівник пробації має право 
відвідувати в будь-якому місці та на будь-якій території осіб, до яких застосовано пробацію, або 
викликати їх та отримувати від них пояснення» має начебто посилання на статтю Аніщук В. 
 

 
 
Проте насправді цей текст повністю запозичений зі статті Маланчук П.М. та Голодної А.С., 
опублікованої ще 2016 року: 
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На с. 32 автор здійснює пряме копіювання тексту з наукової праці Яковець І.С., навіть не вдаючись 
до аналізу такого запозичення, що надає підстави знову говорити про наявність плагіату. Крім того, 
є абсолютно незрозумілим, чи погоджується автор з Яковець І.С., чи, навпаки, критикує її думки. 
 

С. 32 «дисертації» Стаття Яковець І.С., Scientific Journal 
«ScienceRise» №2(2)2014, с. 154 

C. Яковець уважає, що доцільним є створення 
органу, який отримує необмежений вплив на 
особу, починаючи з моменту порушення 
кримінального провадження й до вирішення 
подальшої долі засудженого в процесі його 
виконання та після звільнення, що ми вважаємо 
цілком неприйнятним. Подібний підхід 
невиправдано розширює кримінально-
виконавчу діяльність далеко за межі 
кримінально-виконавчих правовідносин, 
фактично намагаючись пов’язати їх виникнення з 
юридичними фактами, які є підставами для 
існування відносин зовсім іншого виду та 
характеру. 

 

 
 
На с. 32 автор серед аналізу проглядів різних авторів вставляє положення закону, що ставить 
питання, навіщо автором було зроблена подібна вставка.  
 
Взагалі, здається, що автором час від часу втрачається логіка викладення матеріалу. 
 
На с. 32 автор пише про «покращення всіх практичних аспектів роботи кримінально-виконавчих 
інспекцій», навіть на ставлячи на мету поцікавитися, чи існують такі інспекції взагалі.  
 
Отже, на с.с. 29-34, а також у багатьох інших місцях «дисертації» автором наводяться різні думки 
різних авторів, проте здебільшого вони являють собою набір цитат, не поєднаних єдиною логікою, 
причому з явними ознаками плагіату. 
 
Тому видається вельми незрозумілим висновок автора, що пробація в Україні – це «цілеспрямована 
система, що має забезпечити переваги виховання правопорушників …» (с.с. 32-33). Відтак, 
користуючись логікою автора, хотілось би почути думки дисертанта, що таке, як на його думку, 
«цілеспрямована система», а також чим «цілеспрямована система» відрізняється від 
«нецілеспрямованої системи» або, наприклад, «недостатньо цілеспрямованої системи». 
 
На с. 33 автором використано цілу сторінку тексту з буклету Яремчанське бюро правової допомоги3.  
 
Причому сам буклет містить очевидний плагіат з наукових праць Ягунова Д.В.  
 

                                                           
3 http://yaremche.org/files/pages/files/stattya_probaciya.pdf  
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Проте й навіть і без плагіату буклет бюро правової допомоги не може бути використано як джерело 
для написання дисертації.  
 
Особливо вражає те, що буклет закінчується наступною фразою: «З питань пробації жителі 
Яремчанської міської ради можуть звертатись за адресою: 78400, вул. Княгині Ольги, 3 м. 
Надвірна Надвірнянський район Івано-Франківська область, Надвірнянський міськрайонний відділ 
з питань пробації Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань, та пробації Міністерства юстиції України».  
 

 
 

Тому, здається, заступник Міністра юстиції України пан Чернишов Д.В. не зовсім правильно зрозумів 
пропозицію «звертатися з питань пробації», адже подібна пропозиція аж ніяк не стосувалася 
дисертанта. 
 
Систематичні посилання автора на Вікіпедію як наукове джерело також можна піддати сумнівам 
(с.с. 33-34). Між тим саме на Вікіпедію автор постійно й посилається. 
 
На с. 34 автор пише про «слушні роздуми Левицької Л.» та у вкрай недоброчесний спосіб запозичує 
текст цього автора:  
 

«Досудова доповідь надається слідчому, прокурору або суду працівником 
служби пробації з метою: 1) винесення справедливих, законних та 
адекватних вчиненому злочину та особі злочинця кримінально-
процесуальних рішень; 2) складання кримінально-процесуальних 
документів з урахуванням інформації про особу обвинуваченого, його 
соціально-психологічні особливості та соціальне оточення».  
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При цьому автор навіть на захотів поцікавитися, що у свою чергу цей текст належить не Левицькій 
Л., а Ягунову Д.4.  
 
Відповідно, це також є черговим прикладом плагіату, яким перенасичено текст дисертації.  
 

 
 
Те ж саме стосується плагіату на с.с. 34-35. 
 
На с.с. 36-40 автор знову посилається на Вікіпедію, що знов-таки є неприпустимим. 
 
На с. 41 автор просто переписує положення закону, що не несе будь-якого змістовного 
навантаження та не має будь-якої наукової цінності. 
 
Висновок автора щодо визначення «адміністративно-правового регулювання пробації в Україні» 
є схоластичним та ненауковим, адже на думку автора адміністративно-правове регулювання 
пробації в Україні – це «цілеспрямована система засад та адміністративного інструментарію, 
що здійснюється … адміністрацією, яка має забезпечити переваги виховання правопорушників…» 
(с. 42).  
 
Відповідно параграф 1.1 розділу 1 дисертації позбавлений системності, структурованості, а відтак – 
науковості, та являє собою лише компіляцію певних цитат різних авторів та загальновідомих 
інформаційних вставок про різні види пробації, передбаченим чинним законом, які аж ніяк не 
можуть претендувати на статус частини дисертаційного дослідження.  
 
Висновки, що сформулюються автором, не виходять за своїм рівнем та глибиною за межі 
студентської курсової роботи або ж просто дублюють положення чинного законодавства. 
 
 

7. Зауваження щодо параграфу 1.2 розділу  
 
Автор, на жаль, так і не визначився з тим, що, як на його думку, «першочерговим завданням 
публічної адміністрації».  
 

                                                           
4 http://www.yagunov.in.ua/wp-
content/uploads/2016/07/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%
D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf 
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Так, параграф 1.1 «Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання пробації в 
Україні» вказує на те, що «гарантування безпеки суспільства в Україні наразі є першочерговим 
завданням публічної адміністрації (с. 25).  
 
У той же час параграф 1.2 «Адміністративно-правовий статус суб’єктів щодо яких здійснюється 
пробація в Україні» вказує на те, що забезпечення прав і свобод громадян нашої держави є 
першочерговим завданням публічної адміністрації (с. 42). 
 

С. 25 С. 42 
Гарантування безпеки суспільства в Україні наразі є 
першочерговим завданням публічної адміністрації. 

Забезпечення прав і свобод громадян нашої 
держави є першочерговим завданням публічної 
адміністрації. 

 
 
Автор знову продовжує використовувати ненаукові популістські категорії на кшталт «табори 
сталінських режимів», що свідчить про абсолютне незнання автором розвитку виправно-трудової 
системи СРСР (с. 42). 
 

 
 
 
Автор систематично безпідставно видає законодавчі положення як свої власні висновки.  
 
Наприклад, на с. 43 автор формулює начебто власний висновок: «Отже, суб’єкти пробації – це 
особи, щодо яких було застосовано санкції суду та здійснюються наглядові й соціально-виховні 
заходи; обвинувачені, щодо яких орган пробації готує досудову доповідь».  
 
У той же час відповідно до закону України «Про пробацію», суб’єкти пробації - засуджені, щодо яких 
за рішенням суду та відповідно до закону застосовуються наглядові, соціально-виховні заходи, та 
обвинувачені, щодо яких органом пробації готується досудова доповідь. 
 

С. 43 «дисертації» Ст. 2 Закону України «Про пробацію» 
Отже, суб’єкти пробації – це особи, щодо яких було 
застосовано санкції суду та здійснюються наглядові 
й соціально-виховні заходи; обвинувачені, щодо 
яких орган пробації готує досудову доповідь. 

8) суб’єкти пробації - засуджені, щодо яких за 
рішенням суду та відповідно до закону 
застосовуються наглядові, соціально-виховні 
заходи, та обвинувачені, щодо яких органом 
пробації готується досудова доповідь. 

 
Незрозуміло, що автор має на увазі під твердженням «більш перспективна і логічна схема 
виконання цього покарання» (с. 43). 
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Автор вважає, що «відповідно до тлумачного словника української мови «право» – це офіційний 
дозвіл, допуск до виконання якихось обов’язків, до зайняття певної посади, вступу до вишу і т. 
ін.».  
 
Відтак використання подібних визначень додатково свідчить про низький науковий рівень 
відповідного «дослідження», яке претендує на статус дистанційного (с. 45). 
 

 
 
 
 
На с. 46 автор зазначає наступне:  
 

«У разі відчуження майна виникають правовідносини між покупцем 
і продавцем. Покупець має право: оплатити й одержати товар 
(право на власні дії); вимагати від продавця прийняти оплату й 
передати товар (право на вимагання); звернутися до 
компетентних органів про відшкодування збитків або усунення 
недоліків продавцем у разі одержання неякісного товару (право на 
домагання); користуватися товаром на власний розсуд (право на 
користування соціальними благами)». 

 
Відповідно, виникає закономірне питання, чи взагалі розуміє автор об’єкт та предмет дослідження, 
вставляючи такі цитати, які абсолютно не стосуються інституту пробації. 
 
На с. 49 автор знову використовує Вікіпедію, що вкотре вказує на відсутність розуміння у автора 
щодо тих джерел, які можуть використовуватися для написання дисертації. 
 
На с. 49 також автор постійно використовує словосполучення «цього Кодексу», проте не вказує який 
саме Кодекс було використано. 
 
На с.с. 49-52 автором поверхово аналізуються питання волонтерської діяльності, яка не входить до 
предмета «дисертаційного» «дослідження». 
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Використання автором на с.с. 56-59 посилань на рішення ЄСПЛ є абсолютно недоречним, 
«притягнутим» та свідчить про абсолютне незнання автором змісту ст. ст. 2, 3, 5 Конвенції про 
захист прав людини та відповідної практики ЄСПЛ. Автор буквально розписується у тому, що він не 
розумію природу рішень ЄСПЛ та не усвідомлює сферу їх застосування.  
 
Відповідно, автор складає враження просто про цілеспрямоване умисне розтягування тексту 
дисертації за рахунок абсолютно зайвих для цілей цього дослідження вирваних з контексті цитат з 
різних рішень ЄСПЛ. 
 
На с. 61 автор аналізує Європейські правила пробації, але при цьому навіть не посилається на 
першоджерело, використовуючи замість цього інтернет-статтю «Пробація в Україні. Яремчанське 
бюро правової допомоги». 
 

 

 
 
 
На с. 61 автор знову видає за свої власні висновки те, що закріплено в законі.  
 
Так, автор видає за власний висновок, що «суб’єкти пробації – це особи, щодо яких було 
застосовано санкції суду та здійснюються наглядові й соціально-виховні заходи; обвинувачені, 
щодо яких орган пробації готує досудову доповідь», у той час коли це закріплено в ст. 2 Закону 
України «Про пробацію». 
 
На с. 62 автор зазначає, що «права та обов’язки суб’єктів, щодо яких здійснюється пробація в 
Україні, – це сукупність покладених громадянським суспільством … правил поведінки», що вказує 
на більш ніж поверхове знання автором сутності поняття громадянського суспільства. 
 

 
 
 
 

8. Зауваження щодо 1.3 розділу 1 
 
Параграф 1.3 присвячений принципам пробації.  
 
Не є зрозумілим, що, як на думку автора, є «справжня демократична держава», і чим, 
продовжуючи логіку автора, вона відрізняється від «несправжньої». 
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Автор використовує ненаукові прийоми для того, щоб просто штучним чином та у недоброчесний 
спосіб заповнити обсяг дисертації.  
 
Так, виникає закономірне питання, причому тут до принципів пробації таке твердження автора:  

 
«Аналізуючи статистичні дані у сфері пробації в Україні, 
визначаємо, що всього на підконтрольній території містяться 148 
закладів. З них минулого року було оптимізовано 13. Практично 
повністю заповнені слідчі ізолятори та не дотримується режим 
розміщення в установах виконання покарань, що мають вигляд 
колоній. Щоб заощадити бюджетні кошти, почали аналізувати, де 
можна оптимізувати, куди перевести засуджених, ураховуючи 
режим їх утримання. На сьогодні це велика кількість. Оскільки ще 
кілька років тому пенітенціарна система населення складала 120 
тис. осіб на всій території України, їх підконтрольна територія 
містить 55 430. З них 19 тис. – у слідчих ізоляторах. Людей менше, 
а кількість закладів залишається такою ж. Сьогодні їх треба 
скоротити, але фізично неможливо звільнитися від таких 
закладів» (с. 63). 

 
Так само є незрозумілим, навіщо автор, аналізуючи принципи пробації замість аналізу власне 
принципів пробації вставляє великий абзац наступного змісту: 
 

«С.Козуліна в одній зі своїх наукових праць зазначила, що одним із 
найгостріших питань державної правової політики сьогодні є 
ефективність реалізації громадянами своїх прав і свобод, яка 
безпосередньо залежить від ступеня забезпечення їх надійної 
охорони та захисту, що здійснюються відповідними органами 
держави. Саме з такою правоохоронною діяльністю традиційно 
пов’язують феномен юстиції. Термін «юстиція» в літературі, 
законодавстві та на побутовому рівні здається зрозумілим і 
усталеним, проте тільки на перший погляд. Змістовий спектр цієї 
дефініції варіюється, як правило, від сукупності системи всіх 
правоохоронних органів, судового відомства до діяльності цих 
установ, форми судової державної діяльності» (с. 65). 

 
 
Автором робиться абсолютно помилковий висновок про дотичність поняття «європейські принципи 
адміністративного права» до принципів пробації.  
 
Відповідно використання подібних вирваних з контексту цитат на кшталт «Від європейського права 
європейське адміністративне право відрізняє визнання правоздатності громадянина вступати 
у правовідносини з органами європейської адміністрації різних рівнів, зокрема звертатися з 
позовом про захист порушених прав і свобод до спеціально створених судових установ» свідчить 
про відхід автора від теми «дослідження» та штучне заповнення обсягу тексту нерелевантною 
інформацією. 
 
Так само на штучне розширення обсягу «дослідження» свідчить наступна фраза: 
 

«До четвертої категорії принципів європейського врядування 
належать принципи, на яких ґрунтуються окремі спільні політики 
чи програми ЄС, – наприклад, доповнюваність і 
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комплементарність, характерні для Європейської політики 
згуртування; пристосування Європейської комунікативної 
політики, її повідомлень та сигналів до національних, регіональних 
чи місцевих потреб, забезпечення права громадян ЄС на повну та 
невикривлену інформацію» (с. 69). 

 
 
Так само виникає питання щодо доцільності включення до тексту дисертаційного дослідження 
наступного абзацу: 
 

«Свої принципи притаманні інститутам цивільного процесу. 
Наприклад, у стадії виконавчого провадження можна вирізнити 
такі принципи: виконання судових рішень державними 
виконавцями; швидке й реальне виконання судових рішень; мирова 
угода у виконавчому провадженні; диспозитивність виконавчого 
провадження; повернення стягнення на майно боржника та ін.» (с. 
70). 

 

 
 
 
Так само автор заповнює текст дисертації абсолютно нерелевантним абзацом наступного змісту:  
 

«У межах проекту Ради Європи «Подальша підтримка 
пенітенціарної реформи в Україні» протягом трьох років 
реалізовано низку важливих для системи програм і проектів. 
Важливу роль представники Ради Європи у співпраці з іншими 
міжнародними донорами відіграли в розробленні Паспорту 
реформи пенітенціарної системи, низки законопроектів, зокрема 
проекту Закону України «Про пенітенціарну систему», та нової 
редакції Кодексу етики персоналу ДКВС України» (с. 73).  
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На с. с. 73-77 автором фактично у повному обсязі викладено статтю Ягунова Д.В. щодо принципів 
пробації фактично без змін, що становить форму плагіату.  
 

«Дисертація» Чернишова Д.В. Положення статті Ягунова Д.В. 
У своїх коментарях до Європейських 
правил пробації їх розробники 
особливо вказували на те, що 
персонал служб пробації мусить 
завжди дотримуватися прав людини в 
роботі зі злочинцями. Принцип 
мінімального втручання має 
застосуватися таким чином, що будь-
яке обмеження прав злочинця як 
людини мало місце в такому обсязі, 
який би був зумовлений тяжкістю його 
злочину та/або ризиками, що він 
являє. Якщо злочинець являє суттєві 
ризики, які прямо не пов’язані з його 
злочином, за який його було 
засуджено, робота з цими ризиками 
має бути заснована на інших 
процедурах, які стосуються подібних 
ситуацій, зокрема через надання 
психіатричної допомоги. Права 
людини, що належать злочинцям, не 
мають порушуватися лише через 
минулу злочинну поведінку. З метою 
зниження ризиків вчинення 
рецидивного злочину та спричинення 
суттєвої шкоди права злочинців іноді 
мають обмежуватися. Так, існують 
обставини, в яких право на свободу 
пересування може бути обмежено, так 
само як і право на приватне життя. 
Правила пробації допускають, що 
обмеження прав злочинця як людини 
може мати місце, але водночас 
наполягають, що повага до прав 
людини завжди має бути 
обов’язковою умовою пробаційної 
роботи. Права мають бути обмежені в 
обсязі не більшому, аніж це вимагають 
цілі покарання. Повага до прав 
злочинців є також передумовою їх 
соціального включення та сприяє їх 
реабілітації 

 

 

Принцип поваги до прав людини 
полягає в тому, що персонал 
служби пробації в будь-якому разі, 
незалежно від ситуації, має 
дотримуватися основоположних 
природних і законних прав, свобод 
та інтересів людини, однак у 
визначених законом випадках 
права суб’єкта пробації іноді мають 
обмежуватися, коли це не 
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перевищує обсягу, більшого аніж 
вимагає мета покарання. 
Принцип недискримінації вимагає, 
щоб служби пробації повною 
мірою враховували індивідуальні 
характеристики, обставини та 
потреби злочинців для 
забезпечення того, щоб у кожній 
справі з ними поводилися 
справедливо та чесно. Втручання 
служб пробації має відбуватися без 
дискримінації за будь-якою 
ознакою – такою, наприклад, як 
стать, раса, колір шкіри, мова, 
релігія, фізичні вади, статева 
орієнтація, політичні та інші 
погляди, національне та соціальне 
походження, належність до 
етнічних меншин, наявність 
власності, місце народження або 
інші статуси. При формулюванні 
цього принципу автори-
розробники Європейських правил 
пробації виходили з того, що успіх 
реабілітаційного впливу на 
злочинців залежить від 
індивідуалізації такого виправного 
впливу залежно від ознак віку, 
статі, кольору шкіри, мови та інших 
біологічних, психологічних і 
соціально-демографічних 
характеристик клієнтів.  

 

Статус служб пробації, їх функції та 
обов’язки, так само як і відносини 
з органами влади та іншими 
органами мають бути визначені в 
національному законі. Це 
пов’язується з тим, що служби 
пробації мають багато обов’язків, 
які пов’язані з убезпеченням 
суспільства та наглядом за 
злочинцями. 
 
Більшість із них, якщо не всі, мають 
суттєвий вплив на права людини. 
Тому обов’язки, функції та 
завдання служб пробації мають 
базуватися на вагомій 
законодавчій основі, яка має 
передбачати їх повноваження та 
механізм підзвітності 
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Європейські правила пробації 
базуються на ідеї, що на 
національному рівні мають 
існувати доступні, незалежні та 
дієві процедури подання скарг на 
діяльність служб пробації. 
Відповідно до цього принципу 
служби пробації мають бути 
підзвітними не лише органам 
влади, але й є клієнтам, які 
отримують пробаційні послуги. 
Користувачі пробаційних послуг 
мають бути повністю 
поінформовані про механізми 
оскарження тих чи інших дій 
персоналу служби пробації 

 

Компетентні органи влади мають 
посилювати результативність 
пробаційної роботи через 
заохочення до проведення 
досліджень, які мають 
використовуватися для 
спрямовування політики та 
практики. Це пояснюється тим, що 
найкращі практики мають бути 
засновані на доказах. Робота служб 
пробації має піддаватися науковим 
дослідженням з метою визначення 
результативності досягнення 
поставлених цілей. Дослідження 
також мають визначати наслідки 
впровадження тих чи інших політик 
та практик. Дослідження мають 
бути ретельними та незалежними 
та проводитися університетами й 
науковими центрами, а їх 
результати досліджень мають бути 
відкритими 

 

Служби пробації мають 
інформувати засоби масової 
інформації та громадськість 
загалом про роботу служб пробації 
з метою заохочення кращого 
розуміння – їх ролі та цінності для 
суспільства. Важливість цього 
принципу полягає в тому, що 
громадськість зазвичай мало 
розуміється на статусі та функціях 
служб пробації, а головне – на 
цінності такої служби та її функцій. 
Тому діяльність служб пробації має 
перебувати в центрі уваги засобів 
масової інформації та 
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громадськості в цілому, не 
забуваючи про принцип 
конфіденційності, оскільки 
потрібно пам’ятати про особливий 
характер інформації, якою 
володіють служби пробації, 
збираючи інформацію про 
злочинців 

 
На с. 75 автор пише, що «принцип дотримання прав потерпілих від злочинів – це спеціальна 
діяльність служби пробації, що полягає в підтримці та наданні послуг потерпілим від злочинів». 
Пороте подібна думка є абсурдною, адже принцип діяльності не може бути власне самою 
діяльністю. Складається враження, що автор не розуміє смислу простих наукових категорій. 
 

 
 
 
 

9. Зауваження щодо висновків до розділу 1 
 
Формулюючи висновки до розділу 1 автор надає усі підстави говорити про незнання ним феномену 
пробації як такого.  
 
Так, беручи до уваги, що феномен пробації відомий вже як 200 років, не можна погодитися з 
твердженням автора, що «пробація як правова категорія та юридичне явище є відносно новим 
поняттям світової правової спільноти» (с. 79).  
 

 
 
 
Так само не є науковим висновок автора, що «в умовах сьогодення додатково до зазначених 
функцій інституту пробації віднесено також забезпечення суду інформацією, що характеризує 
обвинуваченого», адже ця функціє вже відома з часів Джона Огастеса. 
 
Беручи до уваги висновок автора, що «наглядова пробація – це вид пробації у вигляді наглядових і 
соціально-виховних заходів, що застосовуються до осіб, які були притягнуті до відповідальності в 
судовому порядку та перебувають під наглядом Державної виконавчої служби України, але не 
відбувають покарання в місцях позбавлення волі», можна зробити висновок, що автор не розрізняє 
поняття «Державна виконавча служба» та «Державна кримінально-виконавча служба» (с. 79). 
 
Аналізуючи принципи пробації, автор чомусь уникає аналізу принципів пробації, закріплених у ст. 5 
Закону України «Про пробацію», без чого відповідний параграф першого розділу категорично не 
може претендувати на наукову новизну та завершеність дослідження. 
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10. Зауваження щодо параграфу 2.1. розділу 2 
 
У тексті дисертації знову постійно зустрічаються спроби автора штучно розтягнути текст за рахунок 
систематичного дублювання одних й тих же абзаців.  
 
Так, абзац «Наразі в Україні проводиться наполеглива робота із запровадження повноцінного 
функціонування пробації як вагомого чинника демократичного суспільства. Зокрема створено 
єдину державну установу під назвою «Центр пробації», якій підпорядковуються всі органи з 
питань пробації. Оскільки на кримінально-виконавчу інспекцію Державної кримінально-
виконавчої служби покладено так багато завдань, український законодавець логічно запровадив 
новітній інститут пробації» зустрічається на с. 25, с. 83, с. 101, с. 121. 
 

С. 25 С. 83 С. 101 С. 121 
Наразі в Україні 
проводиться 
наполеглива робота із 
запровадження 
повноцінного 
функціонування 
пробації як вагомого 
чинника 
демократичного 
суспільства. Зокрема 
створено єдину 
державну установу під 
назвою «Центр 
пробації», якій 
підпорядковуються всі 
органи з питань 
пробації. Оскільки на 
кримінально-виконавчу 
інспекцію Державної 
кримінально-виконавчої 
служби покладено так 
багато завдань, 
український 
законодавець логічно 
запровадив новітній 
інститут пробації. 

Наразі в Україні 
проводиться 
наполеглива робота із 
запровадження 
повноцінного 
функціонування 
пробації як вагомого 
чинника 
демократичного 
суспільства. Зокрема 
створено єдину 
державну установу під 
назвою «Центр 
пробації», цій установі 
підпорядковуються всі 
органи з питань 
пробації. Оскільки на 
кримінально-виконавчу 
інспекцію Державної 
кримінально-виконавчої 
служби покладено так 
багато завдань, 
український 
законодавець логічно 
запровадив новітній 
інститут пробації. 

Наразі в Україні 
проводиться 
наполеглива робота із 
запровадження 
повноцінного 
функціонування 
пробації як вагомого 
чинника 
демократичного 
суспільства. Зокрема 
створено єдину 
державну установу під 
назвою «Центр 
пробації», цій установі 
підпорядковуються всі 
органи з питань 
пробації. Оскільки на 
кримінально-виконавчу 
інспекцію Державної 
кримінально-виконавчої 
служби покладено так 
багато завдань, 
український 
законодавець логічно 
запровадив новітній 
інститут пробації. 

Наразі в Україні 
проводиться 
наполеглива робота із 
запровадження 
повноцінного 
функціонування 
пробації як вагомого 
чинника 
демократичного 
суспільства. Зокрема 
створено єдину 
державну установу під 
назвою «Центр 
пробації», якій 
підпорядковуються всі 
органи з питань 
пробації. Оскільки на 
кримінально-виконавчу 
інспекцію Державної 
кримінально-виконавчої 
служби покладено так 
багато завдань, 
український 
законодавець логічно 
запровадив новітній 
інститут пробації. 

 
 
Так само твердження автора, що «виправлення засуджених і запобігання вчиненню ними злочинів 
повторно є провідним профілактичним засобом щодо недопущення порушення прав, свобод і 
законних інтересів громадян» зустрічається двічі на с. 25 і на с. 121. 
 

С. 25 С. 121 
Адже виправлення засуджених і запобігання 
вчиненню ними злочинів повторно є провідним 
профілактичним засобом щодо недопущення 
порушення прав, свобод і законних інтересів 
громадян. Крім того інститут пробації в Україні 
функціонує ще й для забезпечення суду 
інформацією, що характеризує обвинувачених, з 

Виправлення засуджених і запобігання вчиненню 
ними злочинів повторно є провідним 
профілактичим засобом недопущення порушення 
прав, свобод і законних інтересів громадян. Крім 
того інститут пробації в Україні функціонує ще й для 
забезпечення суду інформацією, що характеризує 
обвинувачених, з метою ухвалення судом рішення 
про міру їхньої відповідальності. 
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метою ухвалення судом рішення про міру їхньої 
відповідальності. 

 
 
Твердження автора, що «пробація в Україні – це цілеспрямована система, що має забезпечити 
переваги виховання правопорушників відповідно до встановлених законом покарань і 
застосовується щодо осіб, які вчинили злочин або правопорушення, зокрема це стосується 
кримінальних видів покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, а також пред’явлення суду 
інформації, що характеризує суб’єкта правопорушення чи злочину» дублюється на с. с. 32-33, с. 
79, с. 160, що додатково вказує на штучне та позбавлене змістовного навантаження розтягування 
тексту дисертації. 
 

С.С. 32-33 С. 79 С. 160 
Отже, пробація в Україні – це 
цілеспрямована система, що має 
забезпечити переваги виховання 
правопорушників відповідно до 
встановлених законом покарань і 
застосовується щодо осіб, які 
вчинили злочин або 
правопорушення, зокрема це 
стосується кримінальних видів 
покарань, не пов’язаних із 
позбавленням волі, а також 
пред’явлення суду інформації, 
що характеризує суб’єкта 
правопорушення чи злочину. 

Пробація – це цілеспрямована 
система, що має забезпечити 
переваги виправлення 
правопорушників відповідно до 
встановлених законом норм і 
застосовується до осіб, які 
вчинили злочин або 
правопорушення, без 
призначення до них покарань, 
пов’язаних із позбавленням волі. 
Також це може бути 
пред’явлення суду інформації, що 
характеризує суб’єкта, який 
учинив правопорушення. 

Пробація – це цілеспрямована 
система, що має забезпечити 
переваги виховання 
правопорушників відповідно до 
встановлених законом покарань 
та застосовується щодо осіб, які 
вчинили злочин або 
правопорушення, шляхом 
призначення покарань, не 
пов’язаних із позбавленням волі, 
а також пред’явлення суду 
інформації, що характеризує 
суб’єкта правопорушення чи 
злочину. 

 
 
Твердження автора, що «в Україні потрібно здійснити такі дії щодо реформування інституту 
пробації відповідно до європейських стандартів: 1) узяти до уваги світовий досвід 
функціонування інституту пробації; 2) відмовитися від формальних аспектів діяльності 
інституту пробації та створити новий національний проект із його запровадження, 
враховуючи український менталітет; 3) повністю викорінити застарілі радянські механізми 
виконання кримінально-правових заходів; 4) узяти європейські стандарти пробації, детально їх 
проаналізувати та на їх основі створити національні українські стандарти пробації» можна 
зустріти на с. 146 та с. 171. 
 

С. 146 С. 171 
… в Україні потрібно здійснити такі дії щодо 
реформування інституту пробації відповідно до 
європейських стандартів: 1) узяти до уваги світовий 
досвід функціонування інституту пробації; 2) 
відмовитися від формальних аспектів діяльності 
інституту пробації та створити новий національний 
проект із його запровадження, враховуючи 
український менталітет; 3) повністю викорінити 
застарілі радянські механізми виконання 
кримінально-правових заходів; 4) узяти європейські 
стандарти пробації, детально їх проаналізувати та на 
їх основі створити національні українські стандарти 
пробації. 

В Україні потрібно здійснити такі дії стосовно 
реформування інституту пробації відповідно до 
європейських стандартів: 1) узяти до уваги світовий 
досвід функціонування інституту пробації; 2) 
відмовитися від формальних аспектів діяльності 
інституту пробації та створити новий національний 
проект з його запровадження, враховуючи 
український менталітет; 3) повністю викорінити 
застарілі радянські механізми виконання 
кримінально-правових заходів; 4) детально 
проаналізувати європейські стандарти пробації та 
на їх основі створити національні українські 
стандарти пробації. 

 
Здається, автор не розуміє різниці між поняттям організації як процесу та організації як суб’єкту (с.с. 
83-84): 
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«Отже, викладене вище визначає актуальність теоретичних і 
практичних проблем адміністративно-правового регулювання 
організації пробації в Україні. Для початку звернемося до 
тлумачного словника української мови, за яким організація – це 
об’єднання людей, суспільних груп, держав на базі спільності 
інтересів, мети, програми дій і т. ін.». 

 
На с. с. 85 - 100 автором викладено набір абзаців, абсолютно не поєднаних між собою логічно, і, що 
є більш важливим, абсолютно не поєднаних з темою дисертаційного дослідження. 
 
Так, на с.с. 85-86 автор на цілу сторінку розміщує витяг зі статті С.Зливка, яка жодним чином не 
вписується у текст «дослідження». 
 
Вивчення тексту «дисертації» надає підстави вважати, що автор не слідкує за законодавством та 
не може навіть на поверховому рівні визначити правовий статус служби пробації.  
 
На с. 90 автор на цілу сторінку розміщує узагальнену описову інформацію щодо Confederation of 
European Probation, що жодним чином не може бути частиною наукового дослідження. 
 
Крім того, на с. 90 автор буквально пише наступне: 
 

«Довідка: CEP – це рамкова неурядова організація з багаторічним 
досвідом, основним завданням якої є об’єднання країн, де створено 
пробацію, для обміну кращими практиками пробаційної діяльності. 
2018 року до цієї організації входили представники 60 організацій із 
34 країн [48]». 

 

 
 
Тим самим автор ще раз доводить, що його «дослідження» є нічним іншим як набором 
узагальнених фраз, популістських гасел та декларацій. 
 
На с. 93 автор знову допускає плагіат зі статей Ягунова Д.В., використовуючи як начебто свої 
авторські ідеї наступне: «Можна ще раз наголосити, що пробація не є сьогодні прикладом 
«зарубіжного досвіду». Служба пробації як організаційна структура з відповідними функціями є 
сьогодні невід’ємним елементом будь-якої національної системи кримінальної юстиції». 
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На с. 94 автор повторює інформацію загального змісту, яка до того ж вже неодноразово 
відображалася ним у першому розділі «дослідження», що вкотре ставить під великий сумнів 
наукову цінність такого «дослідження». 
 

 
 
 
На с.с.95-96 автором розміщено інформацію про діяльність Підгаєцького районного сектору з 
питань пробації. Є незрозумілим мета такого включення цього тексту, адже за своєю сутністю цей 
текст має рівень газетної публікації, проте аж ніяк не наукового джерела. 
 
На с. 97 автором використано наступну конструкцію: «Наприклад, в Ірландії, якщо ви перебуваєте 
в суді через вчинення кримінального правопорушення і визнаєте себе винним, суддя може 
попросити про звільнення від покарання на випробувальний термін».  
 
Використання подібних примітивних конструкцій («ви») ще раз доводить про абсолютно 
ненауковий характер цього так званого «дослідження». 
 
На с. 98 автор пише:  

«Ще одним позитивним боком пробації є те, що засуджених не 
ізолюють від суспільства, сім’ї та рідних. Цей важливий чинник 
допомагає змотивувати до виправлення тих людей, що 
відбувають покарання. Пробація ще й допомагає зберігати баланс 
правосуддя між покаранням і співмірністю вчинення злочину».  

 
Проте подібні висловлюванні зустрічаються по тексту неодноразово, що ще раз доводить намагання 
автора штучно розширити текст за рахунок повторів або беззмістовних вставок. 
 
Особливо хотілося б почути більш розгорнуту відповідь автора, що він розуміє під «балансом 
правосуддя між покаранням і співмірністю вчинення злочину» (с. 98). 
  
 

11. Зауваження щодо параграфу 2.2 розділу 2 
 
З одного боку автор пише, що у лютому 2015 року відбулась вагома подія в установленні української 
державності та наближенні нашої держави до європейських правових стандартів, зокрема ухвалено 
Закон України «Про пробацію».  
 
Проте вже на с. 122 автор чомусь пише, що «на сьогодні контроль за виконанням таких покарань 
покладено на кримінально-виконавчу інспекцію Державної кримінально-виконавчої служби.  
 
Тому додаткові навантаження на кримінально-виконавчу інспекцію, переорієнтація її діяльності на 
виконання соціально-попереджувальних функцій ставить питання про доцільність утворення 
служби пробації, яка б мала більші правові та соціальні повноваження й реально займалася б 
питаннями ресоціалізації засуджених». 
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Цей підрозділ ще раз доводить, що автор абсолютно не слідкує за чинним законодавством у сфері 
пробації. 
 
 
 

12. Зауваження до висновків розділу 2 
 
Висновки до розділу 2 мають виключно ненауковий, описовий характер.  
 
Так, автор в якості висновку подає те, що: 
 

«функції пробації в Україні здійснює Центр пробації. Це державна установа, 
яка забезпечує виконання завдань пробації та безпосереднє публічне 
адміністрування уповноважених органів із питань пробації, підконтрольна 
сфері державного управління Міністерства юстиції України через 
відповідного заступника Міністра. Основними завданнями Центру 
пробації є нагляд та соціально-виховна робота, забезпечення судів 
досудовими відповідями, виконання адміністративних стягнень і 
контроль за виконанням покарань щодо суб’єктів пробації. Центр пробації 
є новою державною установою, що здійснює свою адміністративну 
діяльність на основі європейських цінностей і є членом Ради Конфедерації 
європейської пробації (CEP – Confederation of European Probation)».  

 
Є очевидним, що подібна загальна описова інформація не містить будь-якової наукової новизни, 
особливо беручи до уваги, що вона зустрічається тричі (с. 90, с. 100, с. 139).  
 

С. 90 С. 100 С. 139 
Ще одним прикладом означеної 
сфери є те, що 29 листопада 2018 
року у Стокгольмі під час 
засідання Ради Конфедерації 
європейської пробації (CEP – 
Confederation of European 
Probation) одностайно схвалено 
заявку Державної установи 
«Центр пробації» на членство у 
складі CEP.  

Основними завданнями Центру 
пробації є нагляд і соціально-
виховна робота, забезпечення 
судів досудовими відповідями, 
виконання адміністративних 
стягнень і контроль за 
виконанням покарань щодо 
суб’єктів пробації. Центр пробації 
є новою державною установою, 
що здійснює свою 
адміністративну діяльність на 
основі європейських цінностей і є 
членом Ради Конфедерації 
європейської пробації (CEP – 
Confederation of European 
Probation). 

Основними завданнями Центру 
пробації є нагляд та соціально-
виховна робота, забезпечення 
судів досудовими відповідями, 
виконання адміністративних 
стягнень і контроль за 
виконанням покарань щодо 
суб’єктів пробації. Центр пробації 
є новою державною установою, 
що здійснює свою 
адміністративну діяльність на 
основі європейських цінностей і є 
членом Ради Конфедерації 
європейської пробації (CEP – 
Confederation of European 
Probation). 
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13. Зауваження щодо параграфу 3.1 розділу 3 
 
На с. 143 автором зазначено наступне:  
 

«Не можна не визнати, що служба пробації як організаційна 
структура з відповідними функціями є невід’ємним елементом 
будь-якої сучасної національної системи кримінальної юстиції. Це – 
вимога часу. За останні 15 років практика пробаційної діяльності в 
європейських країнах зазнала значних змін, і країни, які не мали 
системи пробації, почали активно створювати відповідні служби 
(Румунія, Болгарія, Молдова, Словаччина, Чехія та ін.). Інші країни, 
історія пробації в яких налічує багато десятиліть (і навіть більше), 
почали активно змінювати принципи діяльності своїх служб 
пробації (Англія та Вельс, Австрія, Північна Ірландія, Фінляндія, 
Нідерланди, Республіка Ірландія, Бельгія), що також багато в чому 
було пов’язано з кризою «реабілітаційного ідеалу».  

 

 
 
Однак подібне запозичення, хоч і має посилання на джерело, є фактичним плагіатом.  
 
Тим більше, що складається глибоке враження, що автор чи навряд розуміє сутність поняття 
«реабілітаційного ідеалу», не кажучи вже про «кризу реабілітаційного ідеалу». 
 
На с.с. 143-144, описуючи діяльність Джона Огастеса (Августа), автор так охоплюється механічною 
компіляцією, щоб не помічає, що цей абзац містить навіть просто глибокі логічні суперечності. 
 
Те ж саме можна сказати і про с. с. 144-145 дисертації, де є очевидним, що автор абсолютно не 
розуміє текст процитованих ним джерел, що вкотре свідчить про намагання автора просто 
розтягнути текст дисертації за рахунок механічного накопичення беззмістовної інформації.  
 
Так, автор пише про «наукове лицемірство», забуваючи, що це «дослідження» і є яскравим 
прикладом такого лицемірства. 
 
Автор, механічно та бездумно цитує Ягунова Д.В., що «жонглювання» реабілітацією (що часто 
трапляється у вітчизняній науці) насправді призводить до свого роду наукового лицемірства при 
конструюванні кримінально-правових норм, а головне – при їх практичній реалізації».  
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Проте така механічна та бездумна компіляція і є найяскравішим прикладом «жонглювання 
реабілітацією», а відтак становить найяскравіший приклад наукового лицемірства, що, власне, 
характеризую усю цю «дисертацію». 
 
На с.с. 145-146 автором розміщено матеріал інших авторів, який жодним чином не стосується цього 
підрозділу, що вкотре доводить намагання автора штучними методами заповнити текст дисертації 
за рахунок інформації, яка не стосується дисертації взагалі, або не стосується того чи іншого 
підрозділу.  
 
Більше того, на с.с. 145-146 автор пише про кримінально-виконавчі інспекції як про існуючий на цей 
момент елемент системи кримінальної юстиції, що вкотре доводить, що автор не розуміє коли та за 
яких обставин було запроваджено службу пробації. Відтак, це не лише вказує на відсутність 
теоретичних знань у автора, проте викликає питання, а як же автор міг як заступник Міністра юстиції 
України спрямовувати діяльність цієї служби? 
 

 

 
Те ж саме стосується інформації, поданої на с.с. 146-147 цього так званого «дослідження», де автор 
знову починає розглядати принципи пробації, у той час коли принципи пробації автором 
«розглядалися» у першому розділі цього «дослідження». 
 

 
 
Вельми сумнівним є твердження автора, що проект Закону України «Про пенітенціарну систему» 
повністю відповідає європейським стандартам пробації (с. 146). 
 
На с. 147 автор зазначає таке:  
 

«Тим самим органами пробації мають ураховуватися всі суб’єктивні 
характеристики засуджуваного на досудовому етапі. Крім того діяльність 
служби пробації має провадитися без дискримінації злочинця за будь-якою 
ознакою (стать, раса, колір шкіри, мова, релігія, фізичні вади, статева 
орієнтація, політичні погляди, національне та соціальне походження, 
належність до етнічних меншин, наявність власності, місце народження 
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тощо). При цьому принцип недискримінації вимагає, щоб служби пробації 
повною мірою враховували індивідуальні характеристики, обставини та 
потреби злочинців, поводилися з ними справедливо та чесно. При цьому 
успіх реабілітаційного впливу на злочинців напряму залежить від 
індивідуалізації такого впливу».  

 
З цього приводу варто зазначити, що, по-перше, ці питання вже розглядалися автором у параграфі, 
присвяченому принципам пробації. По-друге, цей текст також є плагіатом. 
 

С. 148 Стаття Ягунова Д.В. 
При цьому принцип недискримінації 
вимагає, щоб служби пробації 
повною мірою враховували 
індивідуальні характеристики, 
обставини та потреби злочинців, 
поводилися з ними справедливо та 
чесно. 

 
 
 
На с. 151 автором зазначено наступне:  

«За даними Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ), станом на 
1 жовтня 2013 р. у 182 установах, що належать до сфери її управління, 
утримувалося понад 131 тис. осіб. Крім того, на обліку у 697 підрозділах 
кримінально-виконавчої інспекції перебувало ще понад 136 тис. засуджених 
до адміністративних стягнень і кримінальних покарань, не пов’язаних із 
позбавленням волі. У підпорядкуванні ДПтСУ перебуває 142 кримінально-
виконавчі установи, 26 діючих слідчих ізоляторів та 6 установ виконання 
покарань із функцією СІЗО, а також 7 виховних колоній для неповнолітніх».  

 

 
 
Виникає питання, навіщо ж автор пише про ДПтСУ, якщо вона вже ліквідована як декілька років 
тому. Навіщо використовувати таку застарілу статистику, особливо беручи до уваги, що вона взагалі 
не стосується ані цього параграфу, ані «дисертації» в цілому? Відтак, все це є додатковим доказом 
того, що дисертація являє собою механічну сукупність певних обрізків різних тексті, не поєднаних 
між собою будь-якою ідеєю або концепцією. 
 
 



27 
 

На с.с. 151-152 автор пише наступне:  
 

«Зокрема у сфері пробації України існує безліч проблем, які 
потребують негайного вирішення. Це стосується: 1) застарілого 
нормативно-правового забезпечення; 2) перевантаженості та 
незадовільних умов утримування засуджених та осіб, узятих під 
варту; 3) незадовільного стану адміністративних будівель 
державних установ з відбуванням покарання, які перебувають в 
аварійному стані, небезпечному для осіб, що відбувають 
покарання, аналогічне взяттю під варту; 4) забезпечення 
засуджених неякісною медичною допомогою, оскільки заклади, що 
відповідають за охорону здоров’я засуджених, перебувають у 
критичному стані, а ліки та медикаменти не відповідають 
стандартам, установленим системою охорони здоров’я України; 5) 
неналежне фінансування пенітенціарних систем України 
державою; 6) дефіцит ефективного кадрового забезпечення 
пенітенціарної системи, оскільки професія в цій сфері втратила 
престижність, а старе кадрове забезпечення повністю загрузло в 
корупційних схемах».  

 
При цьому ви никає логічне питання, яким саме чином ця абстрактна узагальнююча інформацію 
стосується європейського досвіду пробації. 
 
На с. 152 автор пише: «Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання пробації 
полягає у використанні сучасного, ефективного та успішного досвіду європейських країн, а 
також інших країн, в яких органи пробації функціонують на високому рівні», що вкотре вказує на 
використання автором декларацій та популістських гасел, які не мають нічного спільного з науковим 
дослідженням та відповідними науковими висновками. 
 

 
 
 
Використання автором праць Ягунова Д.В. на с. с. 156-157 вкотре доводить, що автор не розуміє 
того, що він намагається цитувати, фактично використовуючи на свою користь погляди, які 
суперечать поглядам самого дисертанта. 
 
У списку літератури під номером 142 розташована два різних джерела – «Энциклопедический 
словарь экономики и права» та стаття Ягунова Д.В. «Європейські правила пробації як стандарт 
управління службами пробації у країнах-членах Ради Європи: філософія, структура, 
спрямованість». 
 
В цілому, говорячи про зарубіжний досвід пробації, автор буквально розкидав по тексту досвід 
Італії, Німеччини, Чехії та інших країн, чомусь уникаючи самого елементарного структурування тексті 
свого так званого «дослідження». Зарубіжний досвід представлено на самому поверховому (якщо 
не сказати – примітивному) рівні. Автор навіть не намагається провести хоч якесь порівняльне 
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дослідження з метою відповісти на самий просте та водночас найважливіше питання: що саме з 
зарубіжного досвіду Україна повинна взяти на озброєння з метою подальшого реформування 
національної моделі пробації. 
 
 
 

14. Зауваження щодо параграфу 3.2 розділу 3 
 
На с. 160 автор пише, що начебто «пробація як правова категорія та юридичне явище є відносно 
новим винаходом світової правової спільноти. Вона з’явилася 2000 року як правовий інститут 
англосаксонського права, різновид умовного засудження або умовного звільнення 
правопорушника без позбавлення волі з наглядом за його поведінкою».  
 

 
 
Тим самим автор доводить свою повну необізнаність з текстом своєї «дисертації» та ще раз 
обумовлює питання, а чи розуміє автор предмет та об’єкт свого дослідження. 
 
На с. 161 автор вкотре пише про Центр пробації, забуваючи, що він вже писав про це неодноразово, 
не кажучи вже про те, що така інформацію не є науковою. 
 
На с. 161 автор надає статистику щодо діяльності пробації в Україні станом на 01.07.2018, не 
зважаючи на те, що вже 2019-й рік. Виникає логічне питання, а невже заступник Міністра юстиції 
України, який спрямовує діяльність служби пробації в України, не володіє більш актуальною 
інформацією?  
 

 
 
На с. 161 автор пише також, що «говорячи про вдосконалення законодавства у сфері регулювання 
пробації в Україні, слід зазначити, що багато реформ уже було здійснено, однак удосконаленню 
ніколи немає меж. На нашу думку, в цілому є ще близько 60 макрозавдань і 250 мікрозадач, тому 
по різних блоках різний відсоток реалізації реформування у сфері пробації», що більше нагадує 
вирвану з контексту частину звіту Міністерства юстиції України. 
 
На с. 163 автором знову допускається повторення матеріалу, що вкотре призводить до 
необґрунтованого штучного розширення обсягу тексту «дисертації». 
 

С. 133 С. 163 
Для прикладу реалізації пробаційної політики з 
кожним роком в Україні істотно знижується кількість 

Для прикладу реалізації пробаційної політики з 
кожним роком в Україні істотно знижується кількість 
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ув’язнених. Зараз їх уже близько 55 тис. осіб, а ще 
років 5-6 тому їх було вдвічі більше. Невже у нас 
стало настільки безпечне суспільство і стрімко 
зменшується кількість людей, які вчиняють 
злочини? Напевно, воно не стало безпечнішим, ніж 
1-2 роки тому. Поліпшення є, але не радикальне. 
Кількість підопічних усі ці роки скорочувалася через 
декриміналізацію законодавства, а також 
відповідно до «закону Савченко», за яким на волю 
вийшло близько 10 тис. осіб. Також не варто 
забувати і про тих осіб, які містяться на не 
підконтрольних українській владі територіях. 

ув’язнених. Зараз їх уже близько 55 тис. осіб, а ще 
років 5-6 тому їх було вдвічі більше. Невже у нас 
стало настільки безпечне суспільство і стрімко 
зменшується кількість людей, які вчиняють 
злочини? Напевно, воно не стало безпечнішим, ніж 
1-2 роки тому. Поліпшення є, але не радикальне. 
Кількість підопічних усі ці роки скорочувалася через 
декриміналізацію законодавства, а також 
відповідно до «закону Савченко», за яким на волю 
вийшло близько 10 тис. осіб. Також не варто 
забувати і про тих осіб, які містяться на не 
підконтрольних українській владі територіях. 
 

 

 
 
 
Також автором допускається повторення тексту на с. 163. 
 

С. 32 С. 163 
М. Машруба вважає, що ухвалення Закону України 
«Про пробацію» дало позитивні зміни і стало 
наближенням України до європейських моделей 
діяльності служби пробації, проте в ньому існує 
чимало невідповідностей і неточностей. Тому 
обов’язковою умовою ефективної діяльності служби 
пробації в Україні відповідно до цілей і мети, 
поставлених перед нею, є така: по-перше, внесення 
змін до чинного закону та коригування або повна 
зміна нормативно-правових актів, безпосередніх 
інструкцій, які регулюють діяльність кримінально-
виконавчої інспекції; по-друге, продовження 
проведення державною пенітенціарною службою 
України плідної роботи в галузі діяльності органу 
пробації щодо покращення всіх практичних аспектів 
роботи кримінально-виконавчих інспекцій 

На думку М. Машруби, ухвалення Закону України 
«Про пробацію» дало позитивні зміни і стало 
наближенням України до європейських моделей 
діяльності служби пробації. Проте в ньому ж існує 
чимало невідповідностей і неточностей. Тому 
обов’язковою умовою ефективності діяльності 
служби пробації в Україні та досягнення цілей і мети 
поставлених перед нею є таке: по-перше, унесення 
змін до чинного Закону та корегування або повна 
зміна нормативно-правових актів, безпосередньо 
інструкцій, які регулюють діяльність кримінально-
виконавчої інспекції; по-друге, продовження 
проведення Державною пенітенціарною службою 
України плідної роботи в галузі діяльності органу 
пробації щодо покращення всіх практичних аспектів 
роботи кримінально-виконавчих інспекцій. 

 
 
Також автором допускається повторення тексту на с. 170: 
 

С. 30 С. 170 
Так, на відміну від працівника кримінально-
виконавчої інспекції, працівник пробації набуває 
статусу учасника кримінального процесу з 
відповідними обов’язками й правами. Працівник 

Так, на відміну від працівника кримінально-
виконавчої інспекції, працівник пробації набуває 
статусу учасника кримінального процесу з 
відповідними обов’язками й правами. Працівник 
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пробації також набуває право отримувати 
безкоштовно від будь-якого органу інформацію, 
необхідну для виконання завдань пробації. Крім 
цього, з метою здійснення нагляду працівник 
пробації має право відвідувати в будь-якому місці та 
на будь-якій території осіб, до яких застосовано 
пробацію, або викликати їх та отримувати від них 
пояснення. З метою підвищення ефективності 
завдань пробації до складу персоналу кожного 
підрозділу органу пробації планується введення 
посад психолога, педагога та соціального 
працівника. 

пробації також набуває право отримувати 
безкоштовно від будь-якого органу інформацію, 
необхідну для виконання завдань пробації. Крім 
цього, з метою здійснення нагляду працівник 
пробації має право відвідувати в будь-якому місці та 
на будь-якій території осіб, до яких застосовано 
пробацію, або викликати їх та отримувати від них 
пояснення. З метою підвищення ефективності 
завдань пробації до складу персоналу кожного 
підрозділу органу пробації планується введення 
посад психолога, педагога та соціального 
працівника 

 
 
Також автором допускається повторення тексту на с. 172: 
 

С.с. 151-152 С. 172 
Зокрема у сфері пробації України існує безліч 
проблем, які потребують негайного вирішення. Це 
стосується: 1) застарілого нормативно-правового 
забезпечення; 2) перевантаженості та 
незадовільних умов утримування засуджених та 
осіб, узятих під варту; 3) незадовільного стану 
адміністративних будівель державних установ з 
відбуванням покарання, які перебувають в 
аварійному стані, небезпечному для осіб, що 
відбувають покарання, аналогічне взяттю під варту; 
4) забезпечення засуджених неякісною медичною 
допомогою, оскільки заклади, що відповідають за 
охорону здоров’я засуджених, перебувають у 
критичному стані, а ліки та медикаменти не 
відповідають стандартам, установленим системою 
охорони здоров’я України; 5) неналежне 
фінансування пенітенціарних систем України 
державою; 6) дефіцит ефективного кадрового 
забезпечення пенітенціарної системи, оскільки 
професія в цій сфері втратила престижність, а старе 
кадрове забезпечення повністю загрузло в 
корупційних схемах. 

Крім того у сфері пробації України існує безліч 
проблем, які потребують негайного вирішення, 
зокрема: 1) наявність застарілого нормативно-
правового забезпечення; 2) перевантаженість і 
незадовільні умови утримування засуджених та 
осіб, узятих під варту; 3) незадовільний стан 
адміністративних будівель державних установ з 
відбування покарання, які перебувають в 
аварійному стані, небезпечному для осіб, що 
відбувають покарання; 4) забезпечення засуджених 
неякісною медичною допомогою, оскільки заклади, 
що відповідають за охорону здоров’я засуджених, 
перебувають у критичному стані, а ліки та 
медикаменти не відповідають стандартам, 
установленим охороною здоров’я України; 5) 
неналежне фінансування пенітенціарних систем 
України державою; 6) дефіцит ефективного 
кадрового забезпечення пенітенціарної системи, 
оскільки професія в цій сфері втратила престижність, 
а старе кадрове забезпечення повністю загрузло в 
корупційних схемах. 

 
Також автором допускається повторення тексту на с. 162: 
 

С. 152 С. 162 
Зарубіжний досвід адміністративно-правового 
регулювання пробації полягає у використанні 
сучасного, ефективного та успішного досвіду 
європейських країн, а також інших країн, в яких 
органи пробації функціонують на високому рівні, 
зокрема це полягає у вдосконаленні діяльності цих 
органів з дотриманням загальновизнаних прав і 
свобод людини у процесі виконання кримінальних 
покарань і досудового розслідування, відповідно до 
європейських стандартів. 

… зарубіжний досвід адміністративно-правового 
регулювання пробації полягає у використанні 
сучасного, ефективного та успішного досвіду 
європейських країн, а також інших країн, в яких 
органи пробації функціонують на високому рівні, 
зокрема це полягає у вдосконаленні діяльності цих 
органів з дотриманням загальновизнаних прав і 
свобод людини у процесі виконання кримінальних 
покарань і досудового розслідування, відповідно до 
європейських стандартів. 

 
 

15. Зауваження до висновків до розділу 3 
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Твердження автора про «шок-випробування» є відверто псевдонауковим та містить абстрактні 
незрозумілі вченому-правнику поняття, які до того ж не передбачені чинним законом, а головне 
такі, що суперечать усім засадам закону про кримінальну відповідальність. 
 
На с. 178 міститься черговий повтор матеріалу, що вкотре призводить до штучного заповнювання 
обсягу тексту. 
 

С. 158 С. 178 
Інститут пробації в європейських країнах сприяє 
реінтеграції злочинця в нормальне соціальне життя, 
забезпечує формування в нього поваги до 
соціальних і правових норм, повернення його до 
законослухняної поведінки. 

Інститут пробації в європейських країнах сприяє 
реінтеграції злочинця в нормальне соціальне життя, 
забезпечує формування у нього поваги до 
соціальних і правових норм, повернення його до 
законослухняної поведінки. 

 
 
 

16. Зауваження до «дисертації» в цілому 
 
В цілому дисертація абсолютно позбавлена логіки, системності, структурованості, науковості.  
 
Текст «цього дисертаційного» «дослідження» являє собою лише компіляцію певних цитат різних 
авторів та інформаційних вставок узагальненого змісту про різні види пробації, передбаченим 
чинним законом, які аж ніяк не можуть претендувати на статус дисертаційного дослідження.  
 
Автором з невідомих причин умисно проігноровано значний обсяг наукових напрацювань з питань 
пробації.  
 
Автором на систематичній основі здійснено плагіат, а власне більше половина «дослідження» 
власне є плагіатом.  
 
Висновки, що сформулюються автором до дисертації та усіх розділів, мають виключно ненауковий, 
описовий характер.  
 
Висновки не виходять за своїм рівнем та глибиною за межі методичного видання з питань пробації 
або ж просто неодноразово дублюють положення чинного законодавства.  
 
 
 

17. Інші приклади плагіату 
 
«Дисертаційне» «дослідження» Чернишова Д.В. повністю суперечить Рекомендаціям щодо 
запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, 
дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) (лист Міністерства освіти і науки 
України 15.08.2018  № 1/11-8681). 
 
Численні приклади плагіату було продано вище. 
 
Проте в цій «дисертації» зустрічаються також й інші численні інші приклади плагіату. 
 
Так, автор не гребує запозиченнями (прямим плагіатом) чужих текстів, намагаючись сховати їх 
«посиланнями» на тексти інших авторів. 
 
Так, наприклад, на с.с. 26-27 автором здійснено плагіат зі статті Маршуби М.О. 
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Такі приклади є більш ніж систематичними та зустрічаються десятки разів по всьому текстові цього 
так званого «дисертаційного дослідження». 
 
Таке поводження з текстами, можливо, й годиться для студентів першого курсу вищого навчального 
закладу (хоча воно є очевидним порушенням принципів доброчесності), але таке поводження 
абсолютно не лічить науковцю. який претендує на отримання наукового ступеня. 
 
 

18. Зауваження до посилань 
 
Автором фактично жодного разу не зробив посилання по тексту на конкретні сторінки цитованих 
джерел, що унеможливлює аналіз текстів джерел, які начебто було використано автором для 
написання «дисертації».  
 
Автором постійно робилися посилання на Вікіпедію, яка ніяк не може вважатися науковим 
джерелом для цілей написання дисертаційного дослідження, а тому є неприпустимим. 
 

 
 
Так, автор зробив щонайменше 19 (дев’ятнадцять) посилань на Вікіпедію, що значить, що саме 
Вікіпедія є головним науковим (у розуміння автора) джерелом при написання «дисертації». 
 
До того ж існують зауваження до правильності оформлення посилань на джерела. 
 
Крім того, автором постійно використовуються як наукові джерела численні загальні повідомлення 
на сайті Міністерства юстиції України, які лише констатують повні події в житті Міністерства юстиції 
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України, проте не несуть будь-якого наукового навантаження. Між тим їх використання вкотре 
доводить неприховане намагання автора просто заповнити текст дисертації беззмістовними 
деклараціями та популістськими галлами без мети здобути реальні наукові результати.  
 
 
 

19. Зауваження до статей автора 
 
Наразі існують обґрунтовані сумніви щодо наявності відповідних статей автора, на які він 
посилається. 
 
Так, автором зазначено, що ним було начебто підготовлено наступну статтю: «Чернишов Д. В. 
Форми і методи адміністративно-правового регулювання пробації в Україні. Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 34. Ч. 2. Т. 1. С. 111–116. 
 

 
 
Проте офіційний сайт відповідного видання не містить будь-якої інформації про статтю Чернишова 
Д.В.5. 
 

 
 

                                                           
5 http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=57  
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=98  
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Автором зазначено, що ним було начебто підготовлено наступну статтю: «Чернишов Д. В. Права та 
обов’язки суб’єктів щодо яких здійснюється пробація в Україні. Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 6–2. Т. 2. С. 112–116». 
 

 
 
Проте на офіційному сайті цього видання будь-якого тому №2 випуску 6-2 не існує. Натомість існує 
єдиний Т №1, де стаття Чернишова Д.В. відсутня6. 
 

 
 

 
 
 
 
                                                           
6 http://www.lj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya?id=307  
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Автором зазначено, що ним начебто було підготовлено наступну статтю: «Чернишов Д. В. 
Принципи відповідно до яких здійснюється пробація в Україні. Visegrad journal on human rights. 
2016. № 6/3. Р. 98–101. (Словацька Республіка)». 
 

 
 
Проте за 2016 рік цей журнал мав лише 1-ше та 2-ге видання, проте третього видання взагалі не 
існує7. 
 
 

 
 
 
Автором зазначено, що ним було підготовлено наступну статтю: «Чернишов Д. В. Зарубіжний 
досвід адміністративно-правового регулювання пробації. Актуальні проблеми вітчизняної 
юриспруденції. 2017. Вип. 6. Том 4. С. 167–172»8. 
 
Відповідно дослідження цієї статті надає підстави стверджувати про явний плагіат. 
 
Так, цей текст запозичено автором з сайту Ягунова Д.В. (див. за посиланням http://dmytro-
yagunov.at.ua/news/prob_rules/2013-11-20-220).  
 

 
 

                                                           
7 http://www.vjhr.sk/ukr/  
8 http://apnl.dnu.in.ua/6_tom_4_2017/79.pdf 
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Ця стаття «дисертанта» містить певну кількість символів та слів, не пов’язаних будь-якою ідеєю. Ця 
стаття може бути про що завгодно, проте аж ніяк не про зарубіжний досвід адміністративно-
правового регулювання пробації. 
 
Ця стаття надає додаткові докази стверджувати, що автором у безчесний спосіб просто здійснено 
бездумне, механічне копіювання матеріалів Ягунова Д.В., причому навіть без спроби 
проаналізувати, що саме мав на увазі Ягунов Д.В. 
 

 
 
Крім того, на с. 360 цього збірника наукових праць автором стверджується, що начебто він є єдиним 
автором проекту Закону «Про пенітенціарну систему». 
 

 
 
Проте на с. 147 «дисертації» автором вже відводиться менш активна роль у розробці цього проекту 
Закону: «Для виконання зазначеного вітчизняними науковцями була зроблено чимало, зокрема й 
авторами цього дисертаційного дослідження. Ми брали активну участь у розробленні проекту 
Закону України «Про пенітенціарну систему», який повністю відповідає європейським 
стандартам пробації. Наведемо приклади норм цього законопроекту, які висвітлюють це 
твердження». 
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Під номерами 13 – 26 автор подає начебто наукові статті. Проте насправді вони такими не є, адже 
за цими посиланнями – лише виступи пана Чернишова Д.В. як заступника Міністра юстиції України, 
розміщені на сайті Міністерства юстиції України.  
 
Отже, йдеться лише про банальне використанні адміністративного ресурсу, а не про наукову 
діяльність. Відтак, і текст дисертації – це переважно копії таких виступів, які не пов’язані однією 
метою, що не може не впливати на оцінку цього «дослідження». 
 
 

20. Зауваження до Додатку Б 
 
Автором зазначено, що майже 60 % респондентів вважають, що пробація є неефективною у 
вирішенні проблем засуджених. 
 
Так чому, виникає логічне питання, автор стверджує про високу ефективність пробації в Україні? 
 
 

21. Зауваження до Додатку В 
 
Законопроект, запропонований автором, є популістським, абсурдним та свідчить про повне 
незнання автором навіть елементарних принципів кримінального та кримінально-виконавчого 
права та водночас про тотальний нігілізм автора щодо питань пробації в Україні. 
 
Так, саме про це свідчить використання в проекті закону таких слів як «виносив вирок», «в’язниця», 
«пробаційного покарання».  

 
Використання у пояснювальній записці до проекту закону такої фрази як «В умовах сьогодення існує 
багато нарікань щодо адміністративно-правових засад пробації в Україні, які не вирішує 
парламент, і тому це питання потребує швидкого вирішення» додатково свідчить про відсутність 
у автора будь-яких уявлень про вимоги, що висуваються до законопроектів та супутніх документів. 
 
Описуючи проект пояснювальної записки, автор зазначає наступне: «11. Прогноз результатів: 
Ухвалення положень законопроекту підвищить ефективність діяльності законодавчої гілки влади». 
 

 
 
З цього випливає логічний висновок: якщо автор думає про адміністративно-правові аспекти 
пробації, а пише про законодавчу гілку влади, то, відповідно, він не розуміє відмінності між 
законодавчою та виконавчою гілками влади? 
 
 

22. Зауваження до Додатку Г 
 
Акт упровадження результатів дисертаційного дослідження не містить ані номеру, ані дати, що 
ставить під великий сумнів дійсність такого Акту. 
 
 

23. Зауваження до Додатку Г 
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Акт упровадження результатів дисертаційного дослідження не містить ані номеру, ані дати, , що 
ставить під великий сумнів дійсність такого Акту. 
  
 

24. Зауваження до Додатку Д 
 
Акт упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття не містить ані номеру, ані 
дати, що ставить під великий сумнів дійсність такого Акту. 
 
До того ж він підписаний підлеглими самого ж дисертанта, який є заступником Міністра юстиції 
України, що вказує на очевидні ознаки конфлікту інтересів. 
 
 

25. РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА ЗАЯВИ: 
 

З урахуванням викладеного вище, беручи до уваги факти, викладені вище, констатуючи повну 
невідповідність тексту так званого «дисертаційного дослідження» пана Чернишова Д.В. прошу: 
 

1. Повести повну, всебічну перевірку процедури захисту «дисертації» пана Чернишова Д.В. 
 

2. Провести повну, всебічну перевірку, з яких причин членами Ради не було враховано 
зауваження щодо «дисертації», надіслані на адресу Інституту (у тому числі щодо плагіату). 

 
3. Скасувати рішення Ради щодо присудження Чернишову Д.В. відповідного наукового 

ступеня. 
 
 
04.04.2019 
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