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Оксани Анатоліївни «Теоретико-правові концептуальні засади прогресивної 

системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право 

 

Дисертація Гритенко О. А. є рукописом, який складається з анотації 

(сторінки 2-13 цієї роботи), переліку умовних позначень (сторінка 17), вступу 

(сторінки 18-34), чотирьох розділів, що містять 16 підрозділів, висновків до 

кожного із розділів (відповідно: сторінки 116-120; 241-253; 327-347; 393-396), 

загальних висновків до роботи (сторінки 397-416), списку використаних джерел 

(сторінки 417-460) та додатків (сторінки 461-500). При цьому загальний обсяг 

дисертації становить 500 сторінок, у тому числі основний текст займає 416 

сторінок. 

У вступі дисертації (сторінки 18-34) автором наведені аргументи щодо 

обґрунтування вибору нею теми дослідження (сторінки 18-19), зазначено про її 

зв'язок з науковими програмами, планами та темами (сторінки 21-22), визначено 

мету та завдання даної наукової розробки (сторінки 22-23), а також її об’єкт і 

предмет (сторінка 23) та методи дослідження (сторінки 23-24). 

Крім цього, подано інформацію про нормативну базу дослідження (сторінки 

24-25 дисертації), теоретичну основу цієї наукової розробки (сторінка 25), а також 

про емпіричну базу даної роботи (сторінка 25). 



Розкрито також зміст наукової новизни (сторінки 26-30), практичного 

значення отриманих результатів дослідження (сторінки 30-31) та наведена 

інформація про особистий внесок здобувача (сторінка 31), про апробацію 

матеріалів дисертації (сторінки 32-33), про публікації (сторінки 33-34) та про 

структуру і обсяг дисертації (сторінка 34), тобто автор у повній мірі дотрималась 

тих формальних вимог, що пред’являються Міністерством освіти і науки (далі – 

МОН) України до зазначеного структурного елементу будь-якої дисертації. 

Актуальність обраної теми дослідження є безспірною, що вчинила спробу 

довести у своїй дисертації її автор (сторінки 18-19). 

Викликає повагу та захоплення зібрана дисертанткою емпірична база 

дослідження, а саме: кількість опрацьованих архівних матеріалів, що стосувались 

обраної теми дослідження (а, це 1840 ухвал суду), результати анонімного 

опитування (більше 1 тис. респондентів; вивчення 2 тис. особових справ 

засуджених до позбавлення волі, звільнених у 2010-2020 р. р. від подальшого 

відбування покарання, ін.) – все це свідчить про належний рівень 

презентабельності отриманих результатів дослідження, а також про 

скрупульозність, всебічність і компетентність проведеної наукової розвідки по 

означеній тематиці. 

Не викликає сумніву й практичне значення дисертації О. А. Гритенко, 

результати якої впроваджено в освітній процес та науково-дослідницьку роботу 

Одеського державного університету внутрішніх справ (сторінки 30-31). 

Досить детально та повно відображена у цій роботі також інформація про 

особистий внесок здобувача (сторінки 31-32 дисертації). 

Аналогічним чином зазначені у даній науковій розробці й відомості про 

апробацію матеріалів дисертації (сторінки 32-33). 

У цілому відповідає вимогам МОН України визначена здобувачкою 

структура, обсяг та технічне оформлення її роботи (сторінки 14-16). 

Оцінка обґрунтованості наукових положень дисертації, їх достовірності 

та новизни.  



Достовірність та наукова обґрунтованість положень, висновків і 

рекомендацій, що сформульована в дисертації О. А. Гритенко, є беззаперечними. 

Така оцінка ґрунтується на результатах опрацьованих здобувачкою та 

використаних у тексті роботи наукових і нормативно-правових джерел (всього 402 

найменування) (сторінки 417-460 дисертації), зібраних у ході даного дослідження 

статистичних та інших емпіричних матеріалів (сторінки 25-26; 461-492), а також 

виведених дисертанткою на цій основі елементів наукової новизни (всього 18 

положень) (сторінки 26-30), кожен із них відображено в певній рубриці, а саме: 

уперше 7 науково обґрунтованих результатів дослідження; удосконалено – 6 

положень; дістали подальшого розвитку – 5 положень. При цьому варто зазначити, 

що всі положення наукової новизни цієї роботи несуть у собі низку 

концептуальних висновків і рекомендацій, що мають теоретичне та практичне 

значення. 

Зокрема, здобувачка уперше на теоретичному рівні обґрунтувала положення 

про те, що прогресивна система виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк є комплексним заохочувальним (стимулюючим) 

міждисциплінарним інститутом, що регулюється нормами кримінального та 

кримінально-виконавчого законодавства, який спрямований на досягнення 

виправлення та ресоціалізації засудженої особи, корегування її свідомості, 

поглядів, почуттів тощо, а, отже, заснований на дотриманні власного інтересу 

засудженого, наявності у нього бажання змінюватися, мотивації щодо власного 

самоудосконалення (сторінка 27 дисертації). 

Саме такий підхід, на переконання О. А. Гритенко, й лежить в основі 

виникнення чинного функціонування прогресивної системи (сторінка 27). 

Доктринально обґрунтованими та теоретично та практично значущими є й 

інші положення наукової новизни, що відображені у рубриці «уперше» (сторінки 

26-28). 

Щодо змісту рубрики «удосконалено», то серед усіх її положень особливу 

увагу звертає на себе висновок автора про те, що нею удосконалено теоретичні 

підходи щодо розуміння змісту та значення різних критеріїв (показників) оцінки 



ефективності діяльності установ виконання покарань (рецидивна злочинність, 

дисциплінарна практика, дані щодо ступеня виправлення тощо) їхнього 

співвідношення з реальним станом досягнення виправлення засудженої особи 

(сторінка 29 дисертації). 

У свою чергу, із переліку положень, що склали зміст рубрики «дістали 

подальшого розвитку», як видається, найбільш обґрунтованим є те із них, яке 

пов’язано з теоретичними положеннями щодо впливу глобальних тенденцій 

посилення уваги до правового регулювання сфери прав та свобод людини 

(громадянина) на стан та зміни пріоритетів в оцінці значення правового 

забезпечення законних інтересів засудженої особи (сторінка 30 дисертації). 

Повнота викладу в опублікованих працях положень, висновків і 

рекомендацій. 

Проведений аналіз опублікованих наукових розробок О. А. Гритенко 

показав, що основні теоретичні положення, висновки і рекомендації відображені 

нею в одноособовій монографії «Прогресивна система виконання та відбування 

покарання у виді позбавлення волі: теоретичні та правові аспекти» (Одеса: 

Одеський державний університет внутрішніх справ, 2020. 431 с.); у 3-х розділах 

колективних монографій (сторінки 493-494); 24 наукових статтях, з яких 13 – 

опубліковано у фахових виданнях, перелік яких визначено МОН України, та 11 

статтях, опублікованих у зарубіжних наукових джерелах, а також у 16 тезах 

доповідей, відображених у матеріалах науково-практичних конференціях, 

симпозіумах та круглих столах (сторінки 33-34; 494-500). 

Таким чином, головні результати даного дослідження викладено у 44 

наукових працях О. А. Гритенко, що є достатнім для узагальнення та наукового 

обґрунтування вироблених автором пропозицій по суті проблематики. При цьому 

слід зазначити, всі зазначені праці здобувачки і по формі, і по змісту та об’єму 

відповідають вимогам МОН України, що пред’являються до такого виду наукових 

розробок, та у повній мірі кореспондуються і відображають змістовні положення 

її дисертації. 



Вивчення як змісту дисертації, та опублікованих 44 праць О. А. Гритенко, 

дає також підстави стверджувати, що зазначене дослідження нею проведено 

самостійно, а апробація матеріалів її дисертації (сторінки 32-33; 497-500) 

здійснена згідно рекомендацій МОН України на 16 науково-практичних, 

включаючи міжнародні, конференціях, симпозіумах та круглих столах, що є також 

достатнім з огляду презентативності та репрезентативності отриманих 

здобувачкою результатів дослідження. 

Про наукову новизну та теоретичну і практичну цінність даної дисертації 

свідчать також й інші її положення, висновки та пропозиції, що відображені у 

відповідних розділах і підрозділах. 

Зокрема, у розділі 1 «Ефективність виконання та відбування покарання у 

виді позбавлення волі на певний строк: тенденції реформування та механізм 

реалізації на тлі прогресивної системи виконання покарання», який складається з 

4-х підрозділів (сторінки 35-120 дисертації), до положень, що мають теоретичне 

та практичне значення, можна віднести наступні: 

1. Висновок дисертантки про те, що невід’ємною складовою державної 

політики щодо реформування кримінально-виконавчої служби в Україні є 

визнання необхідності подальшого удосконалення усіх тих кримінально-

виконавчих інституцій, які можуть і мають розглядатися як такі, що 

стимулюватимуть правослухняну поведінку засудженої особи під час відбування 

покарання, досягнення цілей покарання у більш оптимальні терміни (підрозділ 

1.1., сторінка 46 дисертації). 

2. Виокремлення здобувачкою на підставі проведеного аналізу наукових 

праць 3-х позицій, у яких відтворюються витоки нового бачення оцінки 

ефективності діяльності установ виконання покарань у виді позбавлення волі 

(підрозділ 1.2., сторінки 51-52), що важливо з огляду удосконалення існуючих на 

сьогодні в теорії та на практиці критеріїв оцінки результативності кримінально-

виконавчої діяльності. 

3. Висновок дисертантки про те, що в сучасних умовах реформування 

кримінально-виконавчої системи України питання щодо визначення критеріїв 



(показників) ефективності діяльності установ виконання покарань набував все 

більшого значення і потребує свого нагального вирішення (підрозділ 1.2., сторінка 

60). 

4. Виведення здобувачкою сутнісних ознак диспозитивного методу, що 

застосовується для регулювання кримінально-виконавчих правовідносин 

(підрозділ 1.3., сторінки 71-73 дисертації), що важливо в контексті вирішення 

поставлених у цій роботі завдань та інших попутних проблем у сфері виконання 

покарань України. 

5. Висновок автора про те, що проблема сутності та спрямувань механізму 

реалізації покарання у виді позбавлення волі перебуває у взаємообумовленому 

зв’язку з проблемою визнання у засудженої особи особистості (підрозділ 1.3., 

сторінка 74). 

6. Висновок здобувачки про те, що самостійна, самокерована правослухняна 

поведінка засудженої особи під час відбування покарання, тим більше після 

звільнення, є можливою лише за умов, коли кримінально-виконавчі заходи впливу 

(як примусові, так і заохочувальні) будуть відповідати інтересам засудженої 

особи, викликати у неї бажання змінюватися, готовність зазнати певних 

правообмежень, преретерпіти досить суворі умови відбування покарання у виді 

позбавлення волі задля позитивного майбутнього (підрозділ 1.3., сторінка 77 

дисертації). 

7. Позиція дисертантки, відображена на сторінці 83 її роботи (підрозділ 

1.3.), відповідно до якої підвищення ефективності та виховного значення праці 

засуджених неможливе без наповнення системи виконання покарання дієвими 

стимулюючими заходами. 

У свою чергу, у розділі 2 «Прогресивна система виконання та відбування 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк: сутність, форми, поняття та 

співвідношення з іншими інститутами кримінально-виконавчого права») 

дисертації О. А. Гритенко, який складається з 5-ти підрозділів (сторінки 121-253), 

до найбільш значущих теоретико-прикладних результатів, отриманих у ході цього 

дослідження, можна віднести ті із них, що стосуються: 



а) виведені автором рівні дослідження означеної у її роботі тематики 

(підрозділ 2.1., сторінка 123 дисертації); 

б) висновок здобувачки про те, що в доктрині кримінального та 

кримінально-виконавчого права прогресивна система виконання покарання 

переважно розглядається як така соціально-правова категорія, яка має сприяти 

спрямуванню засуджених до свого виправлення та ресоціалізації, запобіганню 

вчиненню з їхнього боку нових злочинів через особисте удосконалення, поступову 

зміну умов тримання, завдяки застосуванню різних заходів, які стимулюватимуть 

ці процеси та сприятимуть досягнення мети покарання в більш оптимальні 

терміни (підрозділ 2.1., сторінки 146-147 дисертації); 

в) обґрунтована позиція автора дисертації щодо змісту прогресивної 

системи виконання покарання, а саме: новий погляд на її значення та розуміння 

змістовних, сутнісних характеристик та спрямування передбачає ставлення до неї 

як до міжгалузевого інституту кримінально-правового напряму, що має впливати 

на подальше реформування кримінального правосуддя в цілому (підрозділ 2.2., 

сторінка 166); 

г) виокремлені здобувачкою всезагальні (найтиповіші) змістовні ознаки 

змісту прогресивної системи виконання покарання у виді позбавлення волі, що 

має як теоретичне, так і прикладне значення у контексті оцінки отриманих 

результатів даного дослідження (підрозділ 2.2., сторінки 168-170); 

ґ) висновок автора дисертації про те, що цілісність прогресивної системи 

обумовлює доцільність віднесення до неї системи лише тих інститутів, які 

відповідають її ціннісним властивостям (підрозділ 2.3., сторінка 202); 

д) обґрунтований погляд здобувачки з приводу того, що практично усі 

форми прогресивної системи відносяться до сфери законних інтересів, яка 

регулюється кримінально-виконавчими нормами дискреційного характеру, коли 

прийняття рішення про її застосування не відноситься до обов’язку компетентного 

органу, а є лише її правом (підрозділ 2.4., сторінка 216 дисертації); 

е) висновок дисертантки про те, що в чинному кримінально-виконавчому 

законодавстві України не міститься автентичне тлумачення таких соціально-



правових категорій як «диференціація» та «індивідуалізація», які доволі рідко 

використовуються безпосередньо в змісті норм, і в певних випадках взагалі не 

розмежовуються (підрозділ 2.5., сторінка 223); 

є) пропозиція здобувачки відносно того, що при визначенні розмежувальних 

ознак між диференціацією та індивідуалізацією виконання у виді позбавлення волі 

варто відштовхуватися від того, що диференціація – це прерогатива лише 

законодавця і здійснюється шляхом законодавчого закріплення у кримінальному 

та кримінально-виконавчому законодавстві умов, підстав, критеріїв поділу 

засуджених на певні групи, створення законодавчих меж (масштабу) можливостей 

посилення, чи навпаки пом’якшення державного примусу (підрозділ 2.5., сторінки 

237-238 дисертації), що важливо з огляду запобігання зловживань з боку 

відповідних суб’єктів правозастосування з означених питань. 

Як показали результати вивчення змісту немало теоретично та практично 

цінних положень є й у розділі 3 даної дисертації «Зміна умов та порядку тримання 

засуджених в межах однієї кримінально-виконавчої установи закритого типу та 

шляхом переведення в іншу установу: проблеми чинного законодавства» 

(складається з 4-х підрозділів) (сторінки 254-347). 

Зокрема, до таких у підрозділі 3.1. «Структурні дільниці виправних колоній 

для виконання покарання у виді позбавлення на певний строк: особливості 

порядку зміни умов тримання засуджених в межах однієї установи» (сторінки 260-

295) можна віднести наступні: 

1) висновок автора про те, що усі вимоги та заборони, яких має 

дотримуватись, зокрема, засуджена жіночої статі визначаються не в законі, а в 

Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань (сторінки 275 

дисертації); 

2) визначення здобувачкою найбільш суттєвих проблем (їх чотири), які 

стосуються досліджуваної у даному підрозділі проблематики (сторінки 290-291); 

3) позиція дисертантки щодо уточнення змісту кримінально-виконавчих 

норм, які регулюють порядок переведення та тримання засуджених у дільниці 

соціальної реабілітації (сторінки 294-295). 



У свою чергу, у підрозділі 3.2. «Право на поліпшені умови: тенденції 

реформування та проблеми сучасного законодавства» (сторінки 296-308 

дисертації) до найбільш обґрунтованих положень слід віднести те із них, що 

стосується проблем розмежування інституту поліпшених умов з такими 

кримінально-виконавчими інститутами, як: порядок та особливості утримання 

засуджених в дільницях ресоціалізації та соціальної реабілітації (сторінки 307-

308). 

У підрозділі 3.3. «Заходи заохочення: чинний стан та тенденції 

реформування кримінально-виконавчого законодавства» (сторінки 309-327 

дисертації) до найбільш цінних у теоретичному та практичних аспектах можна 

віднести положення про те, що відсутність чіткої ієрархії заохочувальних норм, 

чіткого відмежування заохочувальних заходів, які не змінюють умови відбування 

покарання від заходів, в яких відтворюються елементи прогресивної системи, т. ін. 

– все це суттєво впливає на ефективність правозастосовної практики (сторінка 313 

дисертації), а також акцентуванню уваги здобувачки на наявність у кримінально-

виконавчому законодавстві оціночних понять, які негативно впливають на стан 

кримінально-виконавчої діяльності (сторінка 316). 

У підрозділі 3.4. «Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі на 

певний строк шляхом переведення до іншої установи: окремі проблеми чинного 

законодавства» (сторінки 327-341) до положень, які мають теоретичне та 

практичне значення варто віднести ті із них, що відображають позицію автора 

щодо нечіткості окремих формулювань, наявності суперечностей між ними, а 

також відсутності законодавчого регулювання зазначеної проблематики 

дослідження (сторінка 339 дисертації). 

Немало цінних в теоретичному та прикладних аспектах положень міститься 

й у розділі 4 «Міждисциплінарні інститути звільнення від подальшого відбування 

покарання у виді позбавлення волі, як елементи прогресивної системи: проблемні 

аспекти та шляхи удосконалення кримінально-виконавчого законодавства» цієї 

дисертації (складається з 3-х підрозділів (сторінки 348-396)), а саме: 



1) науково обґрунтована позиція автора цієї роботи щодо співвідношення 

норм інститутів права, передбачених статтями 81 та 82 Кримінального кодексу 

України) (підрозділ 4.1., сторінки 355-356 дисертації); 

2) висновок дисертантки про те, що співвідношення між умовно-

достроковим звільненням та зміною покарання на більш м’яке має розглядатись в 

межах альтернативних можливостей в реалізації різних форм прогресивної 

системи (підрозділ 4.2., сторінка 375); 

3) обґрунтована оцінка здобувачки правової ситуації, що склалась щодо 

повноти врегулювання виконавчих аспектів у реалізації досліджуваних у цій 

роботі інститутів права (умовно-дострокового звільнення та заміни покарання 

більш м’яким) (підрозділ 4.3., сторінки 379-381 дисертації); 

4) висновок автора цієї роботи про те, що реформування кримінально-

виконавчого законодавства відбувається у протилежному напряму – шляхом 

виключення тих кримінально-виконавчих норм, які конкретизували функції 

громадських організацій у закріпленні результатів виправлення звільненої особи, 

які здійснюють відносно них контрольні та виховні впливи (підрозділ 4.3., 

сторінка 390). 

Щодо інших змістовних елементів дисертації О. А. Гритенко, то слід 

зазначити, що у цілому такими, що витікають із змісту проведеного дослідження, 

є висновки до всіх розділів цієї роботи (відповідно, сторінки 116-120; 241-253; 

327-347; 393-396). 

Аналогічним чином можна оцінити зміст й загальних висновків по 

зазначеній науковій розробці (сторінки 397-416 дисертації). 

Не має зауважень і щодо оформлення списку використаних джерел (всього 

402 найменування) (сторінки 417-460). 

У роботі є 9-ть додатків (сторінки 461-500), які досить вдало використані 

здобувачкою у своїй роботі. 

Повністю по змісту і структурі співпадає з дисертацією й автореферат цієї 

роботи. Більш того, його оформлення відповідає вимогам МОН України, які 

пред’являються до такого виду наукових розробок. 



У той самий час у дисертації О. А. Гритенко є ряд дискусійних та спірних 

положень, рекомендацій і висновків, додаткові аргументи щодо їх сутності має 

вона надати у ході захисту своєї роботи, а саме: 

1. У вступі при обґрунтуванні актуальності обраної теми дослідження 

(сторінки 18-19 дисертації) автор чомусь не застосувала статистичні методи, що дало 

б можливість не тільки більш переконливо довести необхідність проведеної нею 

наукової розробки з означеної проблематики, але й підвищити презентабельність 

даної роботи. 

2. На сторінці 21 у рубриці «Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами» здобувачка вжила ще й слово «з грантами», що не передбачено 

на даний час формальними вимогами Положення про порядок присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року № 567 (з відповідними змінами), а на сторінці 14 – вжила слово 

«передмова» замість «вступ». 

3. У рубриці «Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами» автор чомусь не вказала Концепцію реформування (розвитку) 

пенітенціарної системи України, що була затверджена ще у вересні 2017 року та 

яка є ключовим нормативно-правовим актом, що має пряме відношення до 

обраної здобувачкою теми дослідження (сторінки  21-22 дисертації). 

4. Здійснивши у підрозділі 1.4. (розділ 1) (сторінки 89-116) аналіз змісту 

деяких міжнародно-правових актів та зарубіжної практики з питань виконання 

покарань, автор так і не обґрунтувала своє «бачення» щодо їх впровадження у 

вітчизняне законодавство та практику, що дещо знижує теоретичну та практичну 

значущість отриманих з цього приводу результатів дослідження. 

5. Провівши досить ґрунтовне вивчення змісту, сутності, мети та поняття 

прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі, 

дисертантка так і не вивела (сформулювала тощо) власне визначення з цього 

питання, а також не здійснила всебічного аналізу системоутворюючих ознак, що 

складають його зміст, що значно підвищило б оціночні показники результатів даного 

дослідження (підрозділ 2.2., сторінки 151-170). 



6. Не досить аргументовано довела свою позицію здобувачка щодо 

невіднесення до форм реалізації прогресивної системи виконання та відбування 

покарання у виді позбавлення волі (підрозділ 2.3., сторінки 201-202) звільнення 

засудженого від покарання на підставі закону України про амністію та по акту 

помилування, враховуючи, що ці підінститути є органічними видами загального 

інституту звільнення від покарання та його відбування (розділ ХІІ Загальної частини 

Кримінального кодексу України). 

7. Ні в назві дисертації, ні в її підрозділах, додатках тощо здобувачка не 

зробила ремарку про те, що в її роботі мова ведеться про Україну, що дещо знижує 

загальне враження про роботу. 

8. Дисертація тільки виграла б, якби у ній були використані будь-які 

статистичні дані, що стосуються, зокрема, питань умовно-дострокового звільнення, 

заміни покарання більш м’яким, переведення засуджених в інші дільниці чи колонії 

(ст. ст. 100-101 КВК України); ін. 

Поряд з цим, не дивлячись на вказані вище зауваження, варто зазначити, що 

вони носять теоретико-пізнавальний та рекомендаційний характер і суттєвого 

впливу на отримані в ході даного дослідження результати не мають, як, власне, і в 

цілому не впливають на високий науковий рівень даної роботи. 

  

Висновок: дисертація Гритенко Оксани Анатоліївни «Теоретико-правові 

концептуальні засади прогресивної системи виконання та 

відбування покарання у виді позбавлення волі», яка подана на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право (081 – Право), є завершеним 

рукописом, у якому вирішена наукова проблема, що склала 

зміст предмету даного дослідження, та є такою, що у повній 

мірі відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12, 13 Порядку 

присудження наукових ступенів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (з  




