
офiчiйного опонснта -
коресполlлеlша Нпцiоllплы
заслужепOrо дirrчп lIауки
]VIиколайовшча на
<<Алпrirriстратнвно-пра вове
позбавлеltltя волi в
докторп юрпдичних пау
право i процес; фiнансове l

i норм

механlз},rу функцiонування системи забезпечення прав таких Цомжян
Свосчасlтi сть та актуа-цьнiсть обраноi теми дисертацi й но го досл iдженкя

в}lзначасться',.об";дпi.,,о 
"о*;;;-,;; 

";;;;;;;;;;:;;_"___._

забезпе.lен}rя прав громадян, засудженИх до позбавлення волi в YKpaTHi та
приtsедеý}ля ix у вiдповiднiсть iз еврOпейсъкими стандартами.

fiисертацiйне дослiдженýя викOн&ýý вiдповiднq до qc'aýilиx пOлO}ýенъ
СтратегiТ сталOrО ро3виткУ KYKpaiHa * 2020>l, охвалецоi Укжом ГIрезкдента

доелiджеиь Нацiона;lъýоi ýкадейi пDапOввх нs

rр*g*гiТ рýзýýткJ. ýеукýвих

ix YKpBIHK ýе ?0tб * 2020

щiонапькоi академii

нежово*дослlдншх 1

рокfi, заТýерджsнOi noý?&ýogolo ;заrtя
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дOслiдilо-к0llструктtlРськлlх робiт Харкiвського нацiонаJIьного унiверситеry

Btll.r.piutttix cIl[]!lB. :}арссс1pоriапих в YKpaTrrcbKoцy iнститутi науково-

,l.extti.lttrrT i cKtrttoпti,lrloi irlttiopмaцiТ Ila 20l4 * 2018 рр.: <<flравоохоронна

фl,rlкrtiя },краТ}lськоi дlержави> (номер державнс; ресстрацii 01l3U008l92),

<<Рс.шtiзацiя та удоскоfiале}tijя адмiIIiстратианого закOýодавства УкраТни)

(tto;rtep державlltэТ ресстрацii 0 l l3U008 l97),

ОбгруштОванiс,l,Ь i достовiРtliстЬ наукOвиХ полоr(ень, висýовкiв i

рексlllендацiЙ, еформульоваltих у дисертацii.

Наqежний ступiнъ обrрунтованOстi результатiв дослiдження ЗУМОВrеНО

ДосиТЬ рацiоншIьною та внутрiшньо узгOдхеною ст}ктурою дисерТаЦiЙНОi

роботи. Загалъна структура роботи в цiлому е логiчною, fiослiдовнОЮ,

рацiональною, обrрунтованою предметом, метою та завданнями дослiдженнЯ.

!исертацiя складаеться зi вступу, чотирьох роздiлiв, подiленrх на сiмrrадrцтъ

пiдроздiлiв, висновкiв й списку використаних джерел.

Метою дисертацiйного дослiдження е визначення cl,THocTi, змiсту та

особливостеЙ адмiнiстративно-шравового забезпечення ýрав громадян,

3аСУДЖених до лозбавленнJI волi в YKparHi, а також основних напрямкЬ йоrtr

Науково-теоретичним пiд{рунтя -..NIя викрнання диг^ртацiйного

дослiдження е працi фахiвцiв у гаIгузi загальноi Teopii держави i nl}a3a, Teopii

управлiння. адмiнiстративноrо права, :конСiЩiиныО 
ЦРаýаi мiжнароДноm

права, кримiнмьного та кримiнально-виконавчого права, iнших гац..евшх
правових наук, а також фiлософiт, полiтологii та соцiологii. Положен}ul та
висЕовки дисертацll rрунтуються на нормах Конститучii YKparHи,
3аКОНСДаВЧИХ Та ПiДЗаКОННИХ НОРМаТИВно-правових aKTiB, якi визýааIають
засади адмilliстративно-правOвог0 забезпечення пра8 громадян, заýуджених
Д0 ПОЗбаВЛеННЯ ВОЛi В YKPaTHi. IнформацiЁну i емяiричну основу дOслiджен}и
станоsлять узаг&ryý}Iення вiтчизttянOi тý пtiжхарýдlrоi практики поводжýння iз
ЗаСУД}ХеНИМИ, аНttЛiТИЧНi cTaTTi, ПРавоýа тrуýшiжст}Iка, довИковi виданнjI,
статистичнi матерiали з даних питань.
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' tям дае пiдстави дляОзirаiiо:rt;lеllttя i,l ;tиссрr:аl(iйпим дФолlдхен

BIlctlOt]K):. llltr oýllonrti llо.пtlжсtttlя i виеllовкиt якi виносяться авторкOю на

:til\llc,l,, 11з|$"l,ь BillttQшiJul}rii c,l,},ttittb llayKoBoi Ilовизни. [JiдrрунтяМ ЦИХl ýа N{ою

]l)i\lK). в бi:tыtttlt,ri BlttlaдKiB, обгрунl,оваIlих та достовiрних виСНОВКlВ, ЯК1

;lotl08ltl0K)Tb iснуЮчi rrозицiТ наукOвцiв або tto-KoBOMy ýадаlOтъ Ёирlшsýýя

iсtlчю.lих lrроблем, sиýтупають достатнi методOлогiчиа, теоретиqна,

i trфtllrпlзlliйrtа та джерсльttа бази,

Хп paKTepиcTllкa змiсry рсбOти.

змiст дисертацii в цiлому характеризуеться ,$асюь ýисокI{м

теоретичним i науково-л,lетодологiчним piBHeM вирiшенвя r"lставлених

завдань. Чiтко виражений теоретичний пiдхiд, зокрема, вдаJIо розрOбяеНi

дефiнiцii, класифiкацiТ i критерii, якi дозволили авторцi арryМеНТOВаýo

визначити власýу позицiю щодо багат9ох дискусiйких пробяем

адмiнiстративно-правового забезпечення праЬ гром8.щян, засуджених до

позбавлення волi в YKpaiHi. . ,,. . 
.

Наукова новизна одержаних результатiв поляга€ в тому, що робота €

однiею з перших спроб на узагаJIьнен-о}4у plBHi, з використанням су{асýю(

лtетодiв пiзнання та урахуванням HoBiTHix досяп{енъ науки адмiЕiстративного

права визначити cyтHicтb та осOбливOqТi.l: аЛмiнiстративно-правового

забезпечен}rя прав i свобод |рOмадян, засуджених до позбавлення волi в

YKpaiHi, що дозволило обГрунтувати низку нових концептyаJьних

виснOвкiв, надати практичtлi рекOмендацii

ýитаýь.

3окрема,

покараýrrя

свобод i

у



виконавчоm т&

особл}rýостей I

вlдзн8чýла}

суду та

слушно

пстужну

.\ Ili(PiKoBaHy кара-,lьllо-вtlконавчу систему на баэi Основ кримiНаЛьнОI

Зеко}{одавства СРСР та союзних республiк, Основ виправно-тРУДýВОt

ЗаКОНOДаВСТВа СРСР та союзних республiк, i, вiдповiдrrý';* КрИмiЯальнОг(

КОДеКСУ УРСР i Виправно-трудового кодексу УРСР, яка fiо8fiiстю вiдцовiдалi

Потребам iснуючого у той час режиму, а чинкё виýравно-ТрудОВ(

Законодавств0, що дiяло на тsренах УкраiЪи, маiаже,Ёе:,rtридirяýО,)rмГР

правово]\,tу статусу засчджеllих, особливо в частинi визнання та забезпеченr

прав i свобоД громадян, засуджених до позбавленюI волi (с. 1 29).

пiдсумовуючи iснуточi пiдходи до визначення структури правовоr,

статусу, автOрка встанOвлюе, rцо в загаJIьному масивi елементiв, яr

складають структуру правового статусу суб ekTiB забезпечення пра

грOмадян, засуджених до позбавltення волi в ykpaТHi, ключовими елемеýтам

для аналiзу ix дiяльностi е завдання та функцii суб'ектiв, а також j

комлетенцiя (адмiнiстративнi повноваженrrя) (с. 2l0).

з'ясовано, Що змiст i спрямованiстъ дiялъностi основних

забезпечення прав осiб, засудх(ених до позбавлення волi в

визначасться iх головни;!Iи завданнями, до яккх вiднесено охоро}

iHTepeciB засуджених осiб, вiдновленFUI порушених прав

виправлення i ресоцiалiзацii засуджених, а також за,

нових злочинiв засудженими шляхом ствоDення l

заýезпецеýýя пр8ý i сво6од'заýЫtжЯ
вимOгап4 мl}кнарOдниХ пýнiтенцiарýýх.,,qтаýдпртiВ та HOPltlaM ýу{асн]
свiтових докумсIl,гiв у гzulузi прав JIюдинн (с. zlýj.

АшыriЗ ос}lо,вниХ ýаукOвиХ пiдходig' дý хsрактеристики cyTHocTi
сlруктурИ кOмпете}lцii яК ключовоГ0 елeмetlTy адмiнiстративно-пр8вово
статусу до3волиs авторцi визначити iT як сукупнiсть юршlично встановJIен.
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цов}IоважеItь (ttрав i trбов'язкiв) коrlкрст}Iого суб'екта, що визначас його

l,tictle у cllcTeNri зв'язкiв з iншими суб'ектами адмiнiстративних

правовiдносип. BapTtl ttillTptlMa"rg висновок дисертаýтки, що компетенцш

сl,б'сктiв забезпеч8l{Ilя прitв громалян, засуджсI{их до rtозбавленýя Boлi в

YKpaitii, ]\lac розглядатися як такий елемент структури iх адмilliСТРаТИВНО,

ПРаВОВОГО СТаТУСУ, ЩО ВИЗ}I8Чае 3аКОНОДаВЧО ВИЗНаqtРЯе КОЛО ЛОВ[.. ВаЖеНЬ,

спрямова}lих на здiЙснення покJIадених на, ýих заадьнъ та фУfiКЦiЙ,

пOв'язаних з безпосереднiм здiйсненням дiяльностi iщоДо,lзабезýеЧеННЯ,

oxopoн}r i захистl,прав громадян, засуджених до позбавлення вОлi (С. 2|I}.

На пiдставi розгляду основних наукових пiдходiв до аналiзу cyTнocTi та

Змiсry юридичних гарантiй, правовi (юридичнi) гарантii прав i свОбОД

засУд}(ених в дисертацiйному дослiдженнi визначено як систему закоýодавчо

закрiплених засобiв, умOв, прийомiв та способiв, щtr спряь{ованi на

забезпечення реа.чiзаuii прав i свобод засуджених осiб, а у випадку ix
порушеншI чи необrрунтOваRого обмеження - на реryлювання дiяльностi

вiдповiдних суб'ектiв шIодо iх охорони та захисту (с. 328-329).

Анапiз чинног0 законодавства, що закрiплюе основи взаслtодii

основних суб'сктiв у сферi забезпечення прав i свобод осiб, засудженI{х дс

позбавлення волi в Украiъi, у тому числi адмiнiстративно-правовLIх засад

механiзму розподiлу Тх функuiй та повноваж_ець']дозволив вiдзначити, Що

питання органiзацii та координацii 
"r.rйодiт],суб'ектiв 

забезпечен}tя ппав i

:вобод засуджених майже не реryлюються в

законодавствl, вlдомчих норМативно-прtlвових aкT€lx, а

lба вкрай заг{urьfiий характер, абО, HaBl

doмснтiý ваеиодii в межах,пёsкоrо;мд

шсложýнý,,]i виеновi

}rlиýýкfr хФакtор-
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l]tlСjl0B_lle1,1a }ittзка ]\lipкyl]allb, tllo викликаIоть заýереченfiя, хOча caмi по собi

ROItlt вi.ц}lос:ягься лtr /llIcк)iciiiltиx r:еорстичIlих ,га практиЧilих питаr{Ь.

l. Авторка рtrбпть висIIовок flpo те, що найбiльш дiсвим механiзмом

з|lбL.зllеtiс1lllя llpaB громадя1{l заýуджених до позбавлеиrля волi в yKparHi, е

нор}tативно-правовi засоби (гарантii) (с. З29) та в подальшоьtу характеризус

в}lди Taкllx гарантiй з виз}tачеI.iням класифiкашii лише окремих ix ВИХiВ tc.

j30-332), Однак, доцiльно було б запроfiонувати загаJlыlу кЛаеИфiКаrriЮ

норматIлвнO-правових засобiв (гарантiй) в даному KoHTeKcTi, а не 
'ИШе

окреýrих i,ч видiв,

2. У роботi вiдзначено, що правовий статус осiб, що вiдбуваrоТЪ

Кримiна,T ьне покарання у видi позбавлення волi, мае мiжгалузевий характер,

оскiльки реryлюеться не лише нормайи кримiнального, кримiналъно-

ВикоЕавчого права, але ft нормами конституцiйного, адмiнiстративýогo,

трудового, цивiльного, сiмейного та iнших цаrузей права (с. l28l .Щоречним

бц у даному випадку було ,б навести flрикпади конкретних норм

конституцiйного, алl,лiнiстративного, трудового, цивiльного, сiмейного та

iнших га,лузей права, якi реryлюють;,праýбdий отафс осiб, що вiдбувають

кримiна.пьне пOкарання у вигляд| позбавлення,]волi- в YKpaiHi та провести rx
чiтке вiдлtе;ьування з адмiнiстративними та нормами кримiншlьнь
виконавчого IIрава. У свою черф;,,хýfiфая.'с побачити бiльш чiтк1
класифiкацiЮ адмiаiстративлло.Фiвових,, ''],е,пъсосiв: забезпечýння пY}яя

громадян, зас},д)riених до позбавлення волi у порiвнянн

вреryльоВанi кримiнальýим та кримiнаJIьно-викопч*о"о r,

tx з захсдамк, яl

:оýсдавствоl1r.

3}tачити елемент3, Поз1,1тивно оцiнюlочи намагання здобувачки Bl

складу tIравового статусу суб'сктiв забезпечення прiш гр(
;ttl позбавЛеIJIIя волi в YKpaTHi та видiленнg пепсп '.их T,,.rL.

цiлъового; cтрукryрно-оргаяiзr

зазначнти, що авторка не
к;lасифlкацii, що у подапьшомУ

викладення MaTepia.rly у пiдро

, v \9. .l .j-

руýту8аЕюI

зuа!шого t

бrrнкlriт cl

, сJllд

такlи

ý l.f,} atl\

Iня та
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забезпе,Iенllя прiiВ l,рOп,{аляll, засуджеlIих до позбавлення волi в YKpaTHi> та

2.3 <Ддпriuiстративнi повttоважs}tuя суб'ектiв забезпе,lеrltlя прав громадян,

зirсуд)t(ен}lх до позбавлеltttя волi в YKpaTlri>. Такий IIовтор, моЖлив0,

З)ll\{оВлеlllлй i TllM, lll0 в TeopiT управлiн}Iя (функцiя>> та ((поВноtsа/кенtIя)) част0

розглядаються як тотожнi.
д

,'u f'"
rl

4. В дисеРтацiТ досЛiдженО сучаснi мiжнародНi стандарlи yrМy3i,,llpaB

л}Oдlttl}.l та пtожлрlвостi Тх використання в адмiнiстративяо*ýравOвOму

забезпечелtнi прав гро},lадян, засуджених до позбавленtля волi в YKpaTHi

(с.3З3). проте: плайже ire дослiдNtенg европейський досвiд адмiнiстржив,на-

правового забезпечення прав грOмадян, засудх{ених до позбавлеI{ня вс}лi та

}{ожJI}iвоСтi йогО в}iкористан}UI в YKpaiHi. ýоцiльно було б uогляýути на дану

проблем1' з тOчк}i зору свропейського досвiду та визначрtти перспективи

адаптацii нацiояального зако}{одавства у цiй сферi на конh?етних прикJIадах

свропейських краТн) а також в KoHTeKcTi реалiзацii Украiною зобовОЯЗаНЬ

5, Вiдсlтнiсть чiткоi межi мiж адмiнiстративно та кримiнаJIьно-

правовими захOдами забезпеченнlI прав громадяý, засуджених до

позбавлення волi (хоча дiйсно, таку межу окреслЙти сrulадно, оскiльки з€tходи

кримiнально-виконавчого права також, йожна] вiднести до управлiнсъких),

хризsодить до того, що у .rЦроrДiлi :4.z.' 
<<Напрямки розвитку

адмiнiстративного закOнOдавстýа, rцо"реryлЯ!е забезпечення ýрав грсмадýн,

засуджеýих до позбавлеýня волi в ykpaiHi> авторка постiйно повертаеться д0

анаJiзу нOрмативноi бази, яка традицiйно вiдлrоситься до кримiý&.пьýсгrr та

кри Mi нал ьно-викOнавчо го законодавства.

6, Обравши таку lliKaBy твм} {& мlи

шеЕýrI

tих до

.tX (ýýýючих}}n lt8 Miй пOrýяд ýитань (

обвм зеклýдiв ýиконаýLrя ýскараýь.
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Куаи хс тодi подiти прхЕциR

Украiни з лrетою (

7. На с. З98 лисертацiйного дослiдження авторка вказуе, ЩО ДДЯ

вирiшення проблеми подальшог0 рефорьryвання пенiтенцiарноi сиеТёМИ

ryманiзацiТ кримiнаtьногO-виконавчого механiзму передбчzено пряЙrrЯТТЯ

Закону УкраТни пр0 пенiтенцiарну систему, яким бц вреryльOвУВмИСЯ

питання оптимiзацii дiяльностi органiв пенiтенцiарноf системи та iх взжмодii

з iншими суб'сктами у сферi забезпечення прав i свобод осiб, засушкеýих до

позбавлення волi в УкраiЪi. Вважаю, що це,доволi сJryшна пропозкчЬ i у

впливають ýа загальну fiозитивну оцiнýlдисфтацrl;яка Еосить самостiйний i

творчий характер, мае наукову i практичну фнвrП*,,,.,'"*"нiстъ дисьусiйнrt

питань, насамперед, характеризУе складнiсть i акryальнiсть дослiдж]увано

теми та власнуlй пiдхiд до ii розгляду дисертанткою, В до*лiдженi авторц

вдаJIося досяr:ги иого },{ети.

яе тiльки 8 науковO-доолiднiй сферi якlllýýЦЖljiýg],пс

грOмадя}l, засуд}кýgих до позбавлýýня в(

опрацюваниi змiя та дOýоý}lепь д(

вýтворчOстr

пих aKTlB!

засудженихрегjlаментують дlяJtьItiс.l,ь iз забезпечеш}ш пр8В ГРОМаДЯН

позбав.пення волi в YKpaTlli, а також i у навчшlьному проuесi
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Оцi lt кп trфорпr.шсll lt rt /lи ссртпцii тa змiсry *вторефера:Iт.

ABTopetPepal, Jlисер,l,ацiТ вiдu<lвiдае iT змiсry та noBнicTlo вiдображаС

trcr.toBlli ilоJlожеitltя i результати дослiдженtи. Дисертацiю та автореферат

оtРоtrrпtлеttо BiдllclBi}tlttl до встановлеtlих вимог,

Аttа:riз тексту дlrсерr,ацii дозволяс вiдмiтити, щ0 авторкою здiйснено

Kol\,lIIJleKcHe вивчення, теоретичний анаJIiз, осмислеfiня Та РОЗГЛЯД

доктриI{аrIьних iдей та практичних аспектiв щодо адмiнiстративно*пРаВОВОГО

забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волi в YKPaiHi З

наступнItм обгрунтуванням теоретиаIних положеяь i формулIоВаННЯМ

рекомендацiй rцод11 напрямкiв i перспектив його подаJIьшOго розвиТirТ.

Використання на_цехсноi метOдологiчноi та iнформашiйноi оснОВ

дисертацiйного дослiдження надаJIо можливiсть отримати HoBi на}КOВО

обrрунтованi результати, якi мають як теоретичне. гак i практи.'' 3 ЗlrаЧеННll

для irодальшого вдосконалення адмiнiстративцо-правового забезпечення

прав iромадян, засуд}кених до позбавлення волi в Украiнi.

Повнота вис вiтлен ня резул bTaTiB дослiдження.

HayKoBi положення, висновки i рекомендацiТ, сформульýваýi в

дисертацii, досить повно викладено в oднOосiбнiй ь,rонографi\, 24 статтях-,

опублiковыlиху наукових фахових виДанЕях, i2 тезах наукових повiдомлень

на науково-практичних конференцiях.

загальний висновок.

Усе викладене дас пiдставу для виснOвку пр0 тý

дослiдження <Адмiнiстративно-правOвý забезпеченкя

засуд)кених до ýозбавлення волi в ykpaiHi> виконме на ]

теоретичному piBlri, с завершеною працею, в якiй oTpr

обrрунтоваиi результати, що внрiшують конкретну на}

},tac сут"r€ве зи&чеýня для ýi

акryальнiстю, }lовизIIою пос

теоретичllим piBHеM i

обгрунтованiспо одержанил
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