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виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі» на здобуття 
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кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Актуальність теми дисертації. На сучасному етапі розвитку вітчизняної 
юриспруденції актуальність проведення фундаментальних досліджень у сфері 
кримінально-виконавчого права обумовлена стрімкими процесами 
реформування кримінально-виконавчої системи України (у зв’язку з 
ліквідацією 18 травня 2016 р. Державної пенітенціарної служби України й 
передачею її повноважень Міністерству юстиції України) та удосконалення 
кримінально-виконавчого законодавства, зокрема в частині адаптації правового 
статусу засудженого до європейських стандартів.

Також слушними в контексті актуалізації теми дисертації є судження
О. А. Гритенко на стор. 18 дисертації, стор. 1 автореферату, що сучасні 
тенденції в реформуванні системи виконання покарання в Україні свідчать про 
посилення актуальності питання її відповідності сучасному рівню соціально- 
економічного розвитку суспільства, принципам гуманізму, поваги до прав та 
свобод людини, а відповідно, -  стану забезпечення гарантій збалансованого 
співвідношення законних інтересів засуджених та держави, відповідності 
порядку їхнього тримання в умовах ізоляції європейським стандартам.

Вказані поступальні тенденції потребують відповідного наукового 
обґрунтування, зокрема проведення фундаментальних досліджень із 
пенітенціарної проблематики.

Одним із таких напрямів, поставлених на порядок денний вітчизняною 
пенітенціарною наукою, є проблема застосування прогресивної системи 
виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі, яка корелює не 
лише з досягненням мети виправлення і ресоціалізації засуджених, а й



запобігання вчиненню ними нових кримінальних правопорушень, як під час 
відбування покарання, так і після звільнення.

Саме процес застосування різних форм прогресивної системи пов’язаний 
із перебуванням особи в різних правових статусах (засуджений до одного виду 
покарання може «юридично перетворитися» в засудженого до іншого виду 
покарання, або ж набути статусу особи, звільненої від відбування покарання 
умовно-достроково).

Заразом здобувачка справедливо визначає правильний алгоритм 
застосування прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді 
позбавлення волі одним із визначальних критеріїв оцінки ефективності 
функціонування установ виконання покарань у контексті досягнення 
зазначеними інституціями у процесі виконавчої діяльності цілей покарання -  
виправлення, ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню ними нових 
кримінальних правопорушень (стор. 18 дисертації, стор. 1 автореферату).

Більше того, велика кількість наявних на сьогодні змін і доповнень до 
кримінально-виконавчого законодавства України щодо правового статусу 
засуджених, окремих форм прогресивної системи виконання та відбування 
покарання, а також різних наукових публікацій (кандидатських дисертацій, 
наукових статей у фахових виданнях, тез доповідей на науково-практичних 
конференціях) із проблематики прогресивної системи (зокрема дисертанткою 
з’ясовано, що нині тривають пошуки дієвих механізмів та інструментарію, 
здатних нейтралізувати вплив негативних наслідків перебування особи в 
ізоляції на її фізичний та психічний стан) потребують формування 
уніфікованого концептуального бачення на зазначений міжгалузевий інститут, 
яке здатне забезпечити фундаментальне наукове дослідження рівня дисертації 
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю
12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Про актуальність роботи свідчить кореляція обраної теми дослідження як 
із загальнодержавними, так і відомчими пріоритетами стосовно захисту прав 
людини, реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів й реформування (розвитку) пенітенціарної системи, що деталізовано 
на стор. 21-22 дисертації, стор. З автореферату.

Виходячи з вищевикладеного, обрана тема дисертаційного дослідження 
Гритенко Оксани Анатоліївни «Теоретико-правові концептуальні засади 
прогресивної системи виконання та відбування покарання у  виді позбавлення 
волі» є своєчасною та важливою для побудови сучасного концептуального
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бачення теоретико-правових засад прогресивної системи виконання та 
відбування покарання у виді позбавлення волі шляхом вироблення авторських 
пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення законодавства та 
відповідної правозастосовної практики.

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації.

Дисертація є першим (на рівні кваліфікаційної наукової праці на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук) спеціальним комплексним 
дослідженням у вітчизняній науці кримінально-виконавчого права інституту 
прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк, здійсненого на підставі врахування змісту та тенденцій 
реформування виправно-трудового (кримінально-виконавчого) законодавства з 
пострадянських часів до сьогодні, узагальненого аналізу та визначення 
тенденцій у доктринальному тлумаченні сутності, ознак, призначення даного 
інституту.

У дисертації обґрунтовано низку нових концептуальних положень, 
висновків і рекомендацій, що мають суттєве теоретичне та практичне значення.

Аналіз змісту роботи свідчить про те, що в результаті проведеного 
дослідження дисертантці вдалося вирішити поставлені завдання та отримати 
ряд нових, важливих для науки результатів. Серед найбільш вагомих нових 
наукових положень, що містяться в роботі, слід виділити наступні.

Так, у  першому розділі дисертації «Ефективність виконання та відбування 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк: тенденції реформування та 
механізм реалізації на тлі прогресивної системи виконання покарання» 
(стор. 35-120) з’ясовано сучасні тенденції в реформуванні системи виконання 
покарання в Україні, а саме: 1) кризовий стан у даній сфері (невідповідність 
міжнародно-правовим стандартам в частині дотримання прав та свобод 
засудженої особи та сучасному рівню соціально-економічного розвитку 
суспільства, консерватизм та суперечливість кримінально-виконавчого 
законодавства, недостатня дієвість установ виконання покарань), що у підсумку 
обумовлює нагальний пошук нових ідей, пріоритетів, інструментарію щодо 
досягнення мети покарання; 2) обґрунтування в доктрині кримінально- 
виконавчого права і дисертантом особисто необхідності відтворення 
загальновизнаних європейських стандартів щодо дотримання прав, свобод та 
забезпечення законних інтересів ув’язненої особи, пошуку ефективного 
інструментарію щодо підвищення дієвості виконавчого процесу, посилення в
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ньому значення стимулюючих заходів на різних етапах відбування покарання, 
відповідно, здійснення оцінки прогресивної системи виконання (відбування) 
покарання у виді позбавлення волі у тісному взаємозв’язку із особистісними 
властивостями особи, щодо якої вона застосовується; 3) як кінцевий науково- 
практичний результат — розроблення конкретних, системних змін до 
кримінально-виконавчого законодавства, спрямованих на створення відповідної 
правової основи, здатної забезпечити належну дієвість функціонування 
кримінально-виконавчих установ закритого типу (стор. 35-46 дисертації, 
стор. 13 автореферату).

Здійснено аналіз тенденцій у визначенні критеріїв та показників 
ефективності установ виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк, на підставі чого доведено, що категорія «ефективність функціонування 
кримінально-виконавчих установ» має розглядатися як результат ефективності 
реалізації кожної складової процесу виконання покарання (з першого до 
останнього дня перебування особи в ізоляції). А специфічність кожного етапу 
відбування покарання відтворюється у розгалуженій системі різних елементів 
прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення 
волі (стор. 46-62 дисертації, стор. 13-14 автореферату). Більше того, головною 
ідеєю, яку обґрунтовує автор при оцінці дієвості виконавчого виправного 
процесу, є її взаємозв’язок із питанням доцільності ставлення до засудженої 
особи як до особистості з визнанням превалюючого значення у процесі 
виправлення її особистої волі та бажання. Дисертанткою визнано, що 
поступовість у набутті певних позитивних змін в особистості засудженої особи, 
підготовка її до свідомого відновлення у статусі повноправного члена 
суспільства, спроможного до самостійного загальноприйнятого соціально- 
нормативного способу життя -  це завжди внутрішня справа засудженого, що, в 
свою чергу, значно посилює та актуалізує проблему дотримання принципу 
добровільності у процесі досягнення мети покарання (стор. 60-61 дисертації).

Виокремлено сучасні проблеми механізму реалізації виправного процесу 
щодо засуджених до покарання у виді позбавлення волі на певний строк: стан 
дотримання чіткості та системності у визначенні прав та законних інтересів 
засудженої особи; доцільність чинних правових меж застосування примусових 
та заохочувальних заходів впливу на засудженого; значення особистісних 
властивостей засудженої особи, її власної волі й зацікавленості у виправному 
процесі; визначення нових форм (засобів) сприяння формуванню та 
утвердженню позитивних змін в особистості засудженого.
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Запропоновано шляхи вирішення зазначених проблем, зокрема:
1) ставлення до засудженої особи як до особистості з визнанням превалюючого 
значення у процесі виправлення її особистої волі та бажання (втілення такого 
ставлення в індивідуальному кримінально-виконавчому регулюванні);
2) чіткість та системність у визначенні прав, законних інтересів та обов’язків 
засудженої особи (досягається, на думку дисертантки, шляхом удосконалення 
механізмів контролю за прийняттям персоналом кримінально-виконавчих 
установ управлінських рішень, які впливають на правовий статус засудженої 
особи, а відповідно, удосконалення змісту окремих нормативно-правових 
положень, які надають право засудженій особі на поліпшені умови утримання 
під час відбування покарання); 3) застосування новітніх підходів у розробці 
механізмів (засобів, методів, форм) сприяння утвердженню позитивних змін в 
особистості засудженого, який відбуває покарання у виді позбавлення волі (у 
тому числі подальша розробка доктриною кримінально-виконавчого права 
принципу «добровільної участі засудженого у власному виправленні та 
ресоціалізації»); 4) реформування кримінально-виконавчого законодавства на 
засадах демократії та гуманізму, приведення його у відповідність до 
міжнародно-правових стандартів (стор. 62-89 дисертації, стор. 14 
автореферату).

Дістали подальшого розвитку положення щодо визначення правової 
природи та сутності праці засуджених в умовах ізоляції, напрямів підвищення її 
результативності та посилення стимулюючих властивостей (стор. 78-84 
дисертації). Особливо це важливо в контексті визнання, за загальним правилом, 
праці як права засуджених до позбавлення волі, що підкріплюється 
аргументованою автором позицією про власне бажання та зацікавленість 
засудженого у виправному процесі (стор. 73-77 дисертації).

На підставі аналізу положень, які містяться у загальних та спеціальних 
міжнародно-правових документах (Європейській конвенції про запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню, Мінімальних стандартних правилах щодо заходів, не пов’язаних з 
тюремним ув’язненням (Токійських правилах), Мінімальних стандартних 
правилах поводження з в’язнями, Європейських пенітенціарних правилах тощо) 
(стор. 92-101 дисертації), узагальнення зарубіжного досвіду різних країн світу 
(США, Польщі, ФРН, Швейцарії, Норвегії, Нідерландів, Великої Британії, 
Іспанії, Данії) (стор. 102-111 дисертації), сформульовані висновки щодо 
міжнародно-правових тенденцій у сфері поводження із в’язнями, змісту та
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сутності міжнародних стандартів та особливостей зарубіжного законодавства в 
частині формування у засуджених самодисципліни та відповідальності за свою 
поведінку, порядку та умов застосування праці в’язнів, підходів щодо 
формулювання системи заходів заохочення (особливо щодо застосування 
інституту заохочувальних відпусток), поновлення соціально корисних зв’язків, 
порядку та умов застосування у мовно-дострокового звільнення із в’язниці з 
зосередженням уваги на покладенні на звільненого додаткових вимог щодо 
поведінки в невідбутий термін покарання й перебуванні в цей період під 
контролем (наглядом, зокрема електронним) органів пробації як засобу 
закріплення результатів виправлення й запобігання рецидиву тощо (стор. 111- 
116, 118-120 дисертації, стор. 14-15 автореферату).

У другому розділі дисертації «Прогресивна система виконання та 
відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк: сутність, 
форми, поняття та співвідношення із іншими інститутами кримінально- 
виконавчого права» (стор. 121-253) на підставі комплексного дослідження та 
співставлення результатів наукових досліджень як таких, що безпосередньо 
стосуються прогресивної системи виконання покарання, так і тих, що 
охоплюють ці питання опосередковано як складову інших проблем, 
запропоновано авторську класифікацію відповідних наукових позицій за 
чотирма групами, узагальнений аналіз яких надав автору підстави зауважити 
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 з їхнього боку нових 
правопорушень через особисте удосконалення, поступову зміну умов 
утримання, завдяки застосуванню різних заходів, які стимулюватимуть ці 
процеси та сприятимуть досягненню мети покарання в більш оптимальні 
терміни (стор. 121-151 дисертації, стор. 15 автореферату).

За результатами проведеного наукового пошуку й аналізу інтенсивних 
змін, яких зазнає кримінальне та кримінально-виконавче законодавство в 
сучасних умовах, автором актуалізовано низку питань, пов’язаних із теорією, 
законодавством та правозастосуванням у сфері реалізації прогресивної системи 
виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі. Це: визначення 
сучасних пріоритетних напрямів реформування системи виконання покарання у 
виді позбавлення волі, удосконалення діяльності кримінально-виконавчої 
служби у сфері реалізації прогресивної системи виконання покарання; вивчення

6



системи стимулювання засуджених до правослухняної поведінки, до 
виправлення (ресоціалізації) та визначення співвідношення цієї системи із 
прогресивною системою виконання покарання; визначення ефективного 
правового інструментарію запровадження поетапної зміни умов тримання 
засуджених у виправних колоніях закритого типу; розробка критеріїв 
оцінювання ступенів виправлення засуджених та значення окремих показників 
життєдіяльності засуджених в умовах ізоляції; формування нової цілісної 
наукової концепції щодо порядку та умов застосування різних форм 
прогресивної системи виконання покарання та забезпечення їхньої дієвості 
тощо (стор. 149-150 дисертації).

За результатами з’ясування поняття, сутності, мети, змісту, форм 
прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк, співвідношення її з іншими інститутами кримінально- 
виконавчого права (стор. 151-241 дисертації, стор. 16-18 автореферату) 
обґрунтовано, що прогресивна система виконання та відбування покарання у 
виді позбавлення волі на певний строк, як прояв його диференціації та 
індивідуалізації, є комплексним заохочувальним (стимулюючим) 
міждисциплінарним інститутом, що регулюється нормами кримінального та 
кримінально-виконавчого законодавства, спрямованим на досягнення 
виправлення та ресоціалізації засудженої особи у більш оптимальні терміни 
завдяки поступовим, взаємопов’язаним змінам обсягу прав, свобод, законних 
інтересів (правосуб’єктності) засудженої особи, залежно від її поводження 
(ступеня виправлення), терміну відбутого строку покарання (стор. 27, 405 
дисертації, стор. 7 автореферату).

Проведений ґрунтовний теоретико-методологічний пошук й розв’язання 
завдань у межах архітектоніки другого розділу дисертації заклали доктринальні 
передумови і дали можливість у подальшому досягти таких науково значимих 
результатів:

Системно підійти до розгляду в третьому розділі роботи «Зміни умов та 
порядку утримання засуджених в межах однієї кримінально-виконавчої 
установи закритого типу та шляхом переведення в іншу установу: проблеми 
чинного законодавства» (стор. 254-347) галузевих (кримінально-виконавчих) 
форм прогресивної системи, до яких дисертанткою віднесено: 1) зміну умов 
тримання засуджених в межах однієї установи, показавши роль структурних 
дільниць виправних колоній у процесі реалізації відповідної форми 
прогресивної системи виконання покарання у виді позбавлення волі на певний
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строк (стор. 260-296 дисертації, стор. 18-19 автореферату); 2) переведення на 
поліпшені умови тримання (стор. 296-309 дисертації, стор. 19 автореферату);
3) заходи заохочення (стор. 309-327 дисертації, стор. 19-20 автореферату);
4) зміну умов тримання засуджених до позбавлення волі на певний строк 
шляхом переведення до іншої установи (стор. 327-341 дисертації, стор. 20 
автореферату).

Також із позицій виявлення проблем теорії і практики й вироблення 
шляхів їх розв’язання побудовано четвертий розділ дисертаційного 
дослідження «Міждисциплінарні інститути звільнення від подальшого 
відбування покарання у виді позбавлення волі, як елементи прогресивної 
системи: проблемні аспекти та шляхи удосконалення кримінально-виконавчого 
законодавства» (стор. 348-396), у якому найбільш цінними для науки 
кримінально-виконавчого права, галузевого нормотворення й 
правозастосування є такі отримані дисертанткою результати, що мають наукову 
новизну:

-  поглиблено результати дослідження щодо важливості співвідношення 
матеріальних та формальних підстав застосування інститутів зміни покарання 
на інше більш м’яке покарання та умовно-дострокового звільнення, як 
взаємопов’язаних форм прогресивної системи, які лише у своїй послідовності 
та сукупності впливу сприяють оптимальному досягненню результату у 
виправному процесі (стор. 29 дисертації, стор. 9 автореферату);

-  обґрунтування доцільності запровадження до вітчизняної прогресивної 
системи нового підвиду умовно-дострокового звільнення під нагляд, що 
підвищить стимулюючі властивості дострокового звільнення, знизить ризики 
звільнення особи, яка не виправилася, відповідатиме міжнародно-правовим 
стандартам та зарубіжному досвіду застосування умовно-дострокового 
звільнення (стор. 30, 376-377, 395 дисертації, стор. 9-10, 21 автореферату).

Системний підхід до розгляду в третьому й четвертому розділах роботи 
галузевих (кримінально-виконавчих) та міжгалузевих (міждисциплінарних) 
форм прогресивної системи надав дисертантці підстави довести, що саме під 
час реалізації зміни умов тримання в межах однієї установи, що відтворюється 
у порядку та підставах застосування переведення до різних структурних 
дільниць однієї установи, переведенні на поліпшені умови, застосуванні 
системи заходів заохочення (як разового, так і довготривалого характеру); 
зміни умов тримання шляхом переведення до іншої установи, заміни покарання 
на більш м’яке, умовно-дострокового звільнення, звільнення від відбування
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покарання вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей, -  знаходять 
вияв найтиповіші ознаки усіх форм прогресивної системи: поступовість 
(поетапність), взаємопов’язаність, дієвість заохочувального впливу практично 
на усіх засуджених (стор. 28 дисертації, стор. 8 автореферату).

У підсумку правильна організація дослідження на основі застосованих 
автором загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання 
(стор. 23-24 дисертації, стор. 5 автореферату), повнота й репрезентативність 
нормативної бази (стор. 24-25 дисертації, стор. 5-6 автореферату), теоретичної 
основи (стор. 25 дисертації, стор. 6 автореферату), емпіричної бази (стор. 25 
дисертації, стор. 6 автореферату) та вибудувані логічні зв’язки між різними 
підрозділами дозволили сформулювати «наукове серце» роботи -  
запропонований дисертанткою новий підхід до кодифікації правових положень 
прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк на засадах виокремлення, систематизації за певним 
критерієм (послідовність, взаємозв’язок, чіткий зміст щодо підстав та порядку 
застосування) з дотриманням вимог юридичної техніки та результатів 
теоретичних досліджень.

Такий інноваційний підхід втілено автором у правовій концепції 
прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк, у межах якої запропоновано структурно виокремити 
самостійну самодостатню за змістом та сутністю главу Кримінально- 
виконавчого кодексу України, яка має містити 13 статей, в яких визначені 
загальні положення (поняття, форми, загальні засади застосування прогресивної 
системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі), більш 
поглиблена регламентація зміни умов тримання засуджених в межах однієї 
кримінально-виконавчої установи, сформульовано розгалужену трирівневу 
систему заходів заохочення, уточнено порядок та умови зміни умов тримання 
засуджених шляхом переведення до іншої кримінально-виконавчої установи 
(стор. 28, 405-416 дисертації, стор. 8 автореферату).

Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 
висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Структура дисертаційного дослідження, запропонована дисертанткою, в 
цілому, є логічно побудованою та ґрунтується на комплексному підході до 
аналізу проблем застосування різних форм прогресивної системи виконання та 
відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк з 
формулюванням обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення кримінально-
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виконавчого законодавства та практики його застосування органами і 
установами виконання покарань, судом. Розділи дисертації поєднані загальною 
метою дослідження і в них, відповідно до плану дослідження, розкривається 
його об’єкт і предмет. Нові положення, висновки і рекомендації, що 
висуваються в дисертації, в роботі обґрунтовуються, у першу чергу, за 
допомогою цілої низки методологічних принципів та методів. Вміло 
застосована автором методологія наукового пошуку є традиційною для науки 
кримінально-виконавчого права й усього комплексу досліджень за 
спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально- 
виконавче право.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 
дисертанткою, у своїй більшості є переконливими. При їх обґрунтуванні 
автором використано широке коло міжнародних, законодавчих і наукових 
джерел, а також матеріалів практики. Емпіричну базу дослідження становлять: 
дані державної статистики, матеріали Верховного Суду України, Генеральної 
прокуратури України, Державної пенітенціарної служби України, матеріали 
Єдиного державного реєстру судових рішень (проаналізовано 1840 ухвал суду 
за ст.ст. 81, 82, 83 КК України за 2016 р. -  перше півріччя 2020 р. в Одеській, 
Миколаївській, Херсонській, Київській, Львівській, Харківській, 
Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Сумській 
областях); проведено опитування 534 особи засуджених та 534 особи персоналу 
колоній за 2019-2020 рр., на базі виправних колоній, які дислокуються на 
території Волинської, Київської, Запорізької, Львівської, Харківської та 
Одеської областей; а також вивчено 2 тис. особових справ засуджених до 
позбавлення волі, які були звільнені від подальшого відбування покарання у 
2010-2020 рр. у Волинській, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській та 
Харківській областях, на підставі визначених у Кримінальному кодексі України 
та інших законів відповідних норм.

Позитивно оцінюємо методологічний підхід, який використовує 
дисертантка в кожному підрозділі роботи, за яким аналізується поставлена нею 
проблема з триєдиної позиції: 1) рівень розроблення її в доктрині кримінально- 
виконавчого права, на підставі чого здобувачкою розгортається наукова 
дискусія за відповідною тематикою; 2) позиції суб’єктів кримінально- 
виконавчих відносин, засвідчені експертним опитуванням персоналу установ 
виконання покарань та засуджених до позбавлення волі; 3) сформульовані на 
підставі зазначених двох складових й інших гносеологічних джерел (офіційної
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статистики, нормативно-правової бази, історичного й зарубіжного досвіду 
тощо) авторські висновки та узагальнення.

Дисертантка опрацювала значний масив загальнонаукової та спеціальної 
літератури, нормативно-правових актів (402 найменування). Поряд із працями з 
проблем кримінології, кримінального та кримінально-виконавчого права 
використано літературу з проблем теорії та історії держави і права, 
адміністративного, кримінального процесуального права, пенітенціарної 
педагогіки та психології, а також наукові праці вчених інших країн.

Обґрунтованість власних наукових результатів підтверджується і тим, що 
автор робить висновки на підставі аналізу й порівняння поглядів і концепцій 
зарубіжних й вітчизняних науковців, вдало ілюструє їх результатами аналізу 
матеріалів практики, соціологічних опитувань. Висновки до розділів і загальні 
висновки відповідають сутності розглянутих питань і відзначаються чіткістю 
викладених думок.

Аналіз змісту роботи дозволяє, в цілому, позитивно оцінити структуру 
дослідження, вона достатньо повно розкриває мету та поставлені завдання, які 
знайшли своє відображення в авторських висновках. Сформульовані 
дисертанткою наукові положення, висновки і рекомендації обґрунтовані.

Повнота викладення основних результатів дисертації в 
опублікованих наукових працях.

Результати дослідження повною мірою відображені в наукових фахових 
виданнях автора, зміст і характер яких відповідають вимогам МОН України, а 
також виступах автора з доповідями основних положень дисертації на 
міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (2015- 
2020 рр.), що в цілому свідчить про належний рівень її апробації.

Основні положення, висновки та пропозиції, що сформульовані за 
результатами дисертаційного дослідження, відображено у 44 працях, а саме: 
одноособовій монографії, 3-х монографіях, дві з яких -  у складі колективів 
авторів, 24 наукових статтях, з яких 13 статей опубліковано у фахових 
виданнях України, 11 статей -  у зарубіжних періодичних виданнях, а також 
16 тезах доповідей на міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях.

За змістом дисертація складається з анотації, переліку умовних 
позначень, вступу, чотирьох розділів, що містять 16 підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел та дев’яти додатків. Загальний обсяг дисертації 
становить 492 сторінки, з яких основний текст дисертації займає 400 сторінок.
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Значимість результатів дисертаційного дослідження для практики 
протидії злочинності.

Практична значимість роботи полягає у тому, що рекомендації та 
пропозиції, сформульовані автором дослідження, мають прикладне 
застосування, використовуються або можуть бути використані у: 
правотворчості -  при підготовці проектів законів про внесення змін і 
доповнень до КВК України та інших нормативно-правових актів, в частині 
регулювання відповідної сфери кримінально-виконавчих відносин; 
правозастосовній діяльності -  для підвищення ефективності діяльності 
Державної кримінально-виконавчої служби України у частині забезпечення 
реалізації інститутів прогресивної системи виконання та відбування покарання 
у виді позбавлення волі та регулювання відповідної сфери кримінально- 
виконавчих відносин; освітньому процесі -  при викладанні навчальної 
дисципліни «Кримінально-виконавче право», «Кримінальне право» та 
відповідних споріднених навчальних спецкурсів (Акт впровадження 
результатів дисертаційного дослідження в освітній процес Одеського 
державного університету внутрішніх справ від 25 травня 2020 р.); науково- 
дослідній робот і- для подальших досліджень проблем прогресивної системи 
виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк 
(Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у наукову 
діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ від 14 травня 
2020 р.).

Аналіз змісту дисертаційного дослідження свідчить про самостійність 
проведеного дослідження, його актуальність і достатній науковий рівень, 
суттєве теоретичне і практичне значення. Висновки і узагальнення, яких дійшла 
автор, успішно можуть використовуватись і надалі у науково-дослідній, 
правотворчій, правозастосовній сферах та освітньому процесі.

Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної оцінки 
дисертації Гритенко Оксани Анатоліївни «Теоретико-правові концептуальні 
засади прогресивної системи виконання та відбування покарання у  виді 
позбавлення волі» як самостійного наукового дослідження з актуальної й 
важливої для науки та практики проблеми.

Не зупиняючись більш детально на загальній позитивній оцінці 
роботи, дисертація містить окремі дискусійні питання, які потребують 
додаткової аргументації чи роз’яснення автором під час прилюдного 
захисту, зокрема:
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1. Формулювання предмета дослідження варто було б узгодити із 
системою покарань (ст. 51 КК України), яка передбачає два самостійні види 
покарань -  позбавлення волі на певний строк (п. 11) та довічне позбавлення 
волі (п. 12). А то в назві роботи автор говорить про позбавлення волі як про 
родове поняття, а в тексті йдеться про видове «позбавлення волі на певний 
строк», оминаючи «довічне позбавлення волі». Про відповідні неточності 
свідчать зокрема такі положення в тексті рукопису дисертації. Так, на стор. 2 
автор зазначає, що дисертація є першим спеціальним комплексним 
дослідженням у вітчизняній науці кримінально-виконавчого права інституту 
прогресивної системи виконання та відбування покарання у  виді позбавлення 
волі на певний строк, а на стор. 18 звертає увагу на питання ефективності 
виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк, функціонування 
діяльності установ по виконанню цього найсуворішого виду покарання. 
Можливо допущено певну неточність, проте найсуворішим видом покарання в 
Україні є довічне позбавлення волі. Тому в порядку розгортання наукової 
дискусії й засвідчення високого наукового рівня дисертантки, що є підставою 
для присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально- 
виконавче право, хотілось би під час прилюдного захисту дізнатися позицію 
автора щодо можливості застосування стосовно засуджених до довічного 
позбавлення волі такої форми прогресивної системи, як умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання, як це має місце в деяких зарубіжних 
країнах і на чому наголошують правозахисники.

2. Досліджуючи сучасні тенденції в реформуванні системи виконання 
покарання в Україні, автор на стор. 38-39 звертає увагу на положення 
Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально- 
виконавчої служби України (схваленої Указом Президента України від 
8 листопада 2012 р. №631/2012), натомість не приділивши значення 
положенням Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи 
України (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2017 р. №654-р).

3. У підрозділі 2.1 «Стан дослідження прогресивної системи виконання та 
відбування покарання у виді позбавлення волі» дисертантка при аналізі праць 
інших дослідників прогресивної системи (зокрема О. М. Кревсуна, стор. 129 
дисертації) та при формулюванні авторських узагальнень (стор. 147 дисертації) 
наголошує на необхідності пошуку (розроблення доктриною кримінально-
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виконавчого права) оптимальної моделі виконання та відбування покарання у 
виді позбавлення волі, яка б значно підвищила потенційні можливості 
виправного процесу і забезпечення досягнення цілей покарання. Виникає 
логічне запитання щодо необхідності уточнення під час прилюдного захисту 
змісту (структурних елементів) такої моделі, а також суб’єктів і механізму її 
реалізації.

4. У підрозділі 4.2 «Умовно-дострокове звільнення засуджених від 
подальшого відбування покарання у виді позбавлення волі під нагляд: 
доцільність та значення в процесі реалізації прогресивної системи» (стор. 376- 
377 дисертації, стор. 21 автореферату) автором охарактеризовано доцільність 
формулювання нового інституту умовно-дострокове звільнення під нагляд та 
обґрунтовано його значення в процесі реалізації прогресивної системи. Тому 
доречно буде дізнатися думку дисертантки, на яких суб’єктів кримінально- 
виконавчих правовідносин варто покласти обов’язок щодо здійснення такого 
нагляду, і якими мають бути обов’язки осіб, до яких застосовано зазначений 
заохочувальний інститут.

5. Зважаючи на сучасні процеси, що відбуваються у Державній 
кримінально-виконавчій службі України, доречно було б показати, як закриття 
установ виконання покарань і скорочення пенітенціарного персоналу впливає 
на застосування різних форм прогресивної системи виконання та відбування 
покарання у виді позбавлення волі.

6. Подекуди трапляються недоліки суто технічного характеру щодо 
некоректності подачі нормативно визначених понять, як-от: «установи по 
виконанню покарання», «виправні установи закритого типу», «виправні 
установи», «заклади» (виправні, кримінально-виконавчі), «в’язниця», а також 
щодо офіційних назв і дат прийняття окремих міжнародно-правових актів, про 
які йдеться в підрозділі 1.4 (стор. 92-101 дисертації, стор. 14 автореферату).

Перелічені зауваження і побажання, зрозуміло, не вичерпують дискусії й 
щодо інших положень і висновків дисертантки, яка, очевидно, буде продовжена 
під час прилюдного захисту. Але ці зауваження мають локальний, переважно 
дискусійний, характер і в цілому не впливають на загальну позитивну оцінку 
дисертаційного дослідження.
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Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення.
Виходячи з викладеного вище, можна стверджувати, що дисертація 

Гритенко Оксани Анатоліївни «Теоретико-правові концептуальні засади 
прогресивної системи виконання та відбування покарання у  виді позбавлення 
волі» містить нові наукові положення й науково обґрунтовані результати у 
галузі кримінально-виконавчого права, що у сукупності розв’язують важливу 
науково-прикладну проблему.

Зміст дисертації відповідає заявленій дисертанткою науковій 
спеціальності, робота пройшла належну апробацію. Дисертація є самостійною, 
завершеною роботою. Дослідження підготовлено зрозумілою, юридично і 
літературно грамотною мовою. Оформлення дисертації та автореферату в 
цілому відповідає встановленим МОН України вимогам.

Автореферат за своїм змістом ідентичний основним положенням 
дисертації та відображає зміст, основні положення, висновки та пропозиції, які 
сформульовані в роботі.

Викладене вище дає підстави для остаточного висновку про те, що 
дисертація та автореферат Гритенко Оксани Анатоліївни «Теоретико-правові 
концептуальні засади прогресивної системи виконання та відбування 
покарання у  виді позбавлення волі» відповідають вимогам пп. 9, 10, 12, 13 
Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю
12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
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