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дктуальнiсть теми дослiдження. Пiдвищення ефективностi захисту прав

та законних iHTepeciB громадян, яким за рiшенням суду призначене кримiнальне

покарання, прямо з€шежить вiд приведення вiтчизняноi пенiтенцiарноi системи до

визнаних мiжнародних стандартiв в цiй сферi. Особливе мiсце ПрИ ЦЬОМУ

вiдводиться н€tлежному правовому регулюванню дiяльностi установ виконання

покарань, органiзацii ik функцiонування, взаемодii з iншими органами та

громадськiстю в частинi забезпечення дотримання прав засуджених, ix

ресоцiалiзацiт та адаптацii до норм€uIьних умов життя. Важливiсть комплексноi

розробки вказаного кола питань, пов'язаних з органiзацiйно-правовими засадами

дiяльностi уповноважених суб'ектiв, потребуе свого належного дослiдження,

особливо з огляду на прогЕuIини у вирiшеннi окремих проблем У uiй СфеРi. СЛiД

звернутИ увагУ i на те, що В КонцепцiТ реформування (розвитку) пенiтенцiарноi

системи Укратни вкчвано, що: <метою Концепцii е подаJIьше реформування

пенiтенцiарноi системи Украiни для беззаперечного дотримання прав людини та

громадянина i гуманiзацii кримiн€Lльного-виконавчого механiзмр. Це ЗаЙВИЙ РаЗ

вказуе на необхiднiсть розробки проблем, якi обрано автором за предмет

дослiдження. У зв'язку з наведеним, тема роботи о.с. Почанськот уявляеться

досить акту€rльною.

Сryпiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй,

сформуЛьованиХ у дисерТацiТ забезпечусться активним використанням в роботi

значного обсягу наукових праць фахiвцiв у галузi заг€шьноi TeopiT держави i права,

Teopii управлiння, адмiнiстративного, конституцiйного, мiжнародного,

кримiнального та кримiнально-виконавчого права, iнших гаJIузевих правових

наук, а також фiлософii, полiтологii та соцiологii тощо. Висновки дисертанта
fu

lЁ",ч



базуються на узаг€uIьненнях практики поводження iз засуджениМи, аналiзi

вiдповiдних статистичних матерiалiв, пов'язаних з питаннями органiзацiйно-

правового забезпечення дiяльностi пенiтенцiарноi системи Украiни. .ЩостовiрнiСть

i обцрунтованiсть сформульованих дисертантом висновкiв i пропозицiй зумовленi

також обраною автором методологiсю дослiдження, в основу якоТ нею поклаДеНо

застосування сучасних методiв наукового пiзнання (с. 26). Про обrрУнтОваНiСТЬ

положень дисертацiйного дослiдження, зокрема, свiдчить опрацюванНя авторОМ

значного масиву вiтчизняних i зарубiжних наукових праць, що супроводжув€tлисЬ

ik критичним аналiзом i аргументацiею авторськоi позицii та висновкiв (список

використаних джерел включае 553 найменування).

Треба вiдзначити, що дисертацiйне дослiдження базуеться на системноМУ

пiдходi до предмета дослiдження, характеризуеться наJIежним piBHeM наУКОвих

узагальнень, що дас можливiсть дослiдити тему у повному обсязi, ЗапропоНУВаТи

вiдповiдний понятiйний апарат, сформулювати науково-практичнi рекомендацii

щодо удоскон€шення адмiнiстративно-правового забезпечення прав громадян,

засуджених до позбавлення волi в YKpaTHi. Обrрунтованостi авторського аналiзУ

сприяс також досить логiчна побулова структури роботи. Вона охоплюе два зрiзи

дослiдження: методологiчнi засади адмiнiстративно-правового забезпечення пРаВ

громадян, засуджених до позбавлення волi в Украiнi, та статус суб'сктiв такОгО

забезпечення (роздiли l та 2) i конкретну проблематику адмiнiстраТиВно-

правового забезпечення в KoHTeKcTi дiяльностi вк€ваних суб'сктiв (розлiл 3) та

шляхи удосконаJIення дослiджуваноi системи (роздiл 4). Таким чином, стрУкТУРа

роботи характеризуеться логiчною послiдовнiстю i свосю завершенiстЮ. Це ДаЛО

можливiсть aBTopoBi дослiдити запланованi завдання (с. 25-26), а ТаКОЖ

сформулювати низку концептуаJIьних висновкiв (с. 4 |1 -42|).

Наведене дозволяе зробити висновок, що дисертацiя е коМПлеКСНИМ

монографiчним дослiдженням, яке присвячене висвiтленню теоретичних засаД i

нормативних основ сучасноI органiзацii дiяльностi з адмiнiстративно-праВоВОГО

забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волi.

Наукова новизна результатiв дисертачii полягас в тому, що проВеДене



аВтором дослiдження, з урахуванням системно-структурних змiн у державнiй

пенiтенцiарнiй полiтицi, до теперiшнього часу не становила самостiйний предмет

окремого наукового пошуку. Фактична вiдсутнiсть таких дослiджень у

нацiональнiЙ юридичнiй науцi, враховуючи HoBi тенденцii розвитку мiжнародноТ

ПРакТики У цiЙ сферi, прогЕrлини у нацiональному законодавствi, негативно

впливають на реалiзачiю прав |ромадян, засуджених до позбавлення волi.

У результатi проведеного здобувачем дослiдження сформульованi HayKoBi

положення щодо: визнання прав i свобод громадян, засуджених до позбавлення

волi в YKpaiHi, як окремого об'скта адмiнiстративно-правовоi охорони та захисту,

а також уточнення ik особливостей; розкриття cyTHocTi та особливостей

правового статусу осiб, засуджених до позбавлення волi; визначення системи

адмiнiстративно-правового забезпечення прав громадян, засуджених до

позбавлення волi в YKpaiHi, та уточнення iT змiсту; розширення погляду на

систему суб'ектiв забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волi в

УкраiЪi, а також удоскон€Lлення змiст структури Тх правового статусу;

встановлення основних проблем у адмiнiстративно-правовому забезпеченнi

реалiзацii прав i свобод громадян, якi вiдбувають кримiнальне покарання у

виглядi позбавлення волi в YKpaiHi, та опрацюваннi KpoKiB по ik усуненню;

окресленнi напрямкiв практичного вирiшення проблеми застосування в YKpaiHi

мiжнародних стандартiв поводження з засудженими; визначеннi засад i

Опрацюваннi практичних аспектiв органiзацii взасмодii основних державних i

неДержавних суб'сктiв забезпечення прав засуджених та ряд iнших положень

Як можна побачити iз цього перелiку основних здобуткiв авторки, отриманi

нею результати формують цiлiсну та науково-обrрунтовану концепцiю

адмiнiстративно-правового механiзму забезпечення прав i свобод громадян,

засуджених до позбавлення волi в YKpaTHi. Наведенi в роботi пропозицii та

рекомендацii практичного характеру роблять дослiдження важливим

iHcTpyMeHToM на шляху удоскон€tлення як зокрема системи адмiнiстративно-

правового забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волi в

УкраiЪi, так i в цiлому формування та реалiзацii пенiтенчiарноi полiтики держави



в аспектi забезпечення прав людини.

Наприклад, не можна не погодитися iз автором у тому, що основою Bciei

системи адмiнiстративно-правового механiзму забезпечення прав i свобод

громадян, засуджених до позбавлення волi, е вiднесення цього питання до

складовоi взагалi системи забезпечення прав i свобод особи в УкраiЪi (с. l27).

Адже в такому разi права засуджених розглядаються на piBHi iз правами iнших

громадян Украiни, а тому не можуть бути визнанi якимось другорядним явищем,

яке мае менше значення нiж права iнших громадян Украiни. I це доволi важливий

концептуальний висновок, який вiдповiдас як змiсту ст. 3 Конститучii Украiни,

так i вимогам основних мiжнародних aKTiB з прав людини.

Продовженням цих висновкiв е констатацiя автором того незаперечного

факту, що правовий статус осiб, що вiдбувають кримiнальне покарання у видi

позбавлення волi, мае мiжгалузевий характер (с. 128). L{я констатацiя передбачае

не тiльки можливiсть i необхiднiсть комплексного уточнення статусу таких осiб а

i його належного забезпечення. Адже, як зауважуе автор, н€Lлежнi охорона та

захист прав |ромадян, засуджених до позбавлення волi, потребують iх чiткоТ

правовоi регламентацii (с. 98, З24). Констатацiя мiжгалузевого характеру прав

осiб, що вiдбувають кримiнальне покарання у виглядi позбавлення волi, також

передбачае чiтке визначення компетенцii правомочних осiб, ix повноважень та

вiдповiда.rrьностi за прийнятi рiшення, дотримання та охорону прав i законних

iHTepeciB засуджених громадян з боку держави (с. 305). Тобто, в чому слiд

погодитися iз автором, одним iз основних напрямiв вдоскон€Lпення вiдповiдного

законодавства слiд визнати адаптацiю його до сучасних мiжнародних стандартiв

поводження iз засудженими (с. 402), адже, i здобувач на цьому акцентувала увагу,

що, на жuulь, чинне законодавство у цiй сферi, характеризуеться загальною

низькою якiстю норм (с.З62).

Також можна вiдзначити, що наведенi автором за результатами розгляду у

роздiлi 2 роботи висновки щодо характеристики статусу суб'сктiв захисту прав i

свобод громадян у пенiтенцiарних установах Украiни, безумовно сприяють бiльш

повному розумiнню особливостей iх функцiонування (пiдроздiл 3.1 .), визначенню



специфiки здiйснення ними вiдповiдноТ правоохоронноi дiяльностi (пiдроздiл

З.2.), а також шляхiв ii удоскон€Lпення (пiдроздiл 4.З.). Цi положення вiднайшли

свое вiдображення у визначених автором положеннях щодо системи суб'ектiв

забезпеченнrI прав засуджених осiб, яка нею в цiлому представлена широким колом

державних та позадержавних органiв та посадових осiб (с. 208). I така

комплекснiсть у залr{еннi вiдповiдних осiб до забезпечення прав громадян,

засуджених до позбавлення волi, заслуговуе на пiдтримку, а поглиблення змiсту

питання структури правового статусу цих суб'сктiв (с.210) закладае фундамент

для його подaLльшого удоскон€tлення. Позитивним моментом дослiдження

вк€ваного питання також ст€tло акцентування автором уваги на необхiдностi бiльш

широкого з€Lлучення недержавних (громадських) суб'ектiв, якi беруть участь у

правовiдносинах щодо забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення

волi, адже, на if слушну д}мку, громадський контроль у цiй сферi, набувае все

бiльшого значення (с. 418). Зокрема, питанню громадського контролю у

дослiджуванiй сферi здобувач придiлила окрему увагу (с. |42-144). I ii пiдхiд

заслуговуе на пiдтримку та впровадження в дiяльнiсть суб'ектiв захисту прав i

свобод громадян у пенiтенцiарних установах УкраIни. Зокрема, примiром

реалiзацii його е введення в YKpaiHi нацiонального превентивного механiзму в

форматi <Омбулсмен*>>, який передбачае здiйснення монiторингових вiзитiв до

мiсць позбавлення волi представниками Омбулсмена та активiстiв

громадянського суспiльства. Тому вказанi висновки пiдтверджуються i iснуючою

практикою.

Заслуговуе на увагу i запропоноване дисертантом розумiння змiсту та

характеру реалiзацii основних прав i свобод громадян, засуджених до позбавлення

волi (фiзичних (природних), громадянсько-полiтичних, соцiально-економiчних i

культурних (луховних)), де щодо кожноТ iз груп прав та свобод таких осiб

здобувачем наведено змiстовне розумiння особливостей ik реалiзацii та

забезпечення (с. 325-З28). I цiлком обrрунтовано в KoHTeKcTi взасмозв'язку прав та

обов'язкiв суб'ектiв правовiдносин здобувачем вк€вуеться, що закрiплення прав

засуджених водночас покладас на державу, Ti органи, службовi та посадовi особи



вiдповiднi зобов'язання щодо правового забезпечення прав кожного засудженого

(с. 324). Важливим здобутком роботи е змiстовне розкриття автором дiючоi

системи гарантiй прав громадян, засуджених до позбавлення волi. Так, заслугову€

на пiдтримку запропоноване нею видiлення системи таких гарантiй iз ik подiлом

на нормативно-правовi та органiзацiйно-правовi (с. З01-302, З29) з наступним

змiстовним аналiзом iх видiв та особливостей реалiзацii. Важливим теоретичним

висновком щодо характеру реалiзацii гарантiй прав вкЕваних осiб с констатацiя

того, що нормативно-правовi та органiзацiйно-правовi гарантii мають

застосовуватися комплексно (с. 33 l). Такий пiдхiд заслуговуе на схвалення.

Увагу привертають i Ti висновки, якi здобувачем опрацьовано за

результатами дослiдження питання шляхiв удоскон€tлення адмiнiстративно-

правового забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волi в

УкраiЪi. Ознайомлення iз ними засвiдчуе, що Bci вони с науково обЦрунтованими,

мають власне теоретичне, а головне практичне значення. Так, безумовно, слiд

пiдтримати автора у тому, що ключовою проблемою процесу вдоскон€tлення у цiй

сферi е адаптацiя нацiонального законодавства до сучасних мiжнародних

стандартiв поводження iз засудженими (с.402), i на реалiзацiю вказаного висновку

здобувачем запропоновано цiлу низку конкретних заходiв (с. 403-404), якi у
комплексi повиннi стати основою приведення у вiдповiднiсть iз мiжнародними

стандартами стану функцiонування пенiтенцiарноI системи УкраIни.

Важливими слiд визнати висновки автора з приводу системних змiн у

законодавствi, що закрiплюс основи забезпечення прав i свобод осiб, засуджених

до позбавлення волi. Зокрема, слiд погодитися зi здобувачем, що завдання

iнтеграцii до европейського Союзу вимагае реального дотримання прав i свобод

людини, ix належноi охорони та захисту, що, зокрема, потребуе под€tльшого

реформування вiтчизняноТ пенiтенцiарноi системи та органiзацiйно-правового

забезпечення дiяльностi iT органiв та установ з використанням сучасного

мiжнародного досвiду (с.а05). Щей висновок та пропозицiТ щодо його реалiзацii (с.

409) заслуговують на пiдтримку. Здобутком дисертанта слiд вважати i результати

дослiдження питань взаемодii суб'ектiв забезпечення прав громадян, засуджених



до позбавлення волi в YKpaiHi, адже, як слушно вказу€ автор, питання органiзацiТ

та координацii взаемодii суб'ектiв забезпечення прав i свобод засуджених майже

не реryлюються в адмiнiстративному законодавствi (с.а08). Тому наведенi нею

пропозицiI (с.409-410) та iх нЕLлежна реалiзацiя здатнi забезпечити позитивнi

змiни у цьому важливому аспектi дiяльностi iз забезпечення прав засуджених.

В роботi мiстяться й iншi наукового-обгрунтованi висновки та пропозицii.

Повнота викладу наукових положень в опублiкованих працях. OcHoBHi

положення, висновки i пропозицii, сформульованi у дисертацiI знайшли свiй

iдентичний виклад в опублiкованiй дисертантом монографii, двадцяти чотирьох

публiкацiях у наукових фахових виданнях, та пройшли апробацiю на дванадцяти

науково-практичних конференцiях.

Автореферат дисертацii вiдповiдае iT змiсту та повнiстю вiдображае ocHoBHi

положення та результати дослiдження. iх оформлення зауважень не викликас.

Робота та автореферат свосчасно були наданi для ознайомлення та рецензування.

Практичне значення дослiдження полягас у забезпеченнi правотворчих

та правозастосовних органiв науково-обrрунтованими теоретичними

положеннями та рекомендацiями, спрямованими на вдоскон€Lлення засад

адмiнiстративно-правового забезпечення прав i свобод громадян, засуджених до

позбавлення волi в YKpaiHi, подальшу розробку питань забезпечення ix прав та

приведення вiтчизняноi пенiтенцiарноi системи у вiдповiднiсть до мiжнародних

стандартiв в цiй сферi. В ocBiTHboмy процесi результати дослiдження можуть бути

використанi при викладаннi дисциплiн <Адмiнiстративне право)), <Публiчне

адмiнiстррання), <Кримiнально-виконавче право) тощо, а також при проведеннi

заIшть з пiдвищеннrl квалiфiкацiТ працiвникiв правоохоронних органiв (с. 3l).

Поряд iз загальною позитивною оцiнкою роботи О.С. Почанськоi, вважаю

доцiльним висловити власне бачення та зауваження щодо певних положень

роботи:

1. Визнаючи теоретичне значення запропонованого автором предметного

розмежування прав i свобод особи, засудженоi до позбавлення волi в YKpaiHi,

вважаю доцiльним буд. уточнення видiлення авторкою конституцiйних,



спецi€lльних та iндивiдуальних прав i свобод таких осiб (с. 2l4). Адже реалiзаuiТ

пiдлягають саме фiзичнi, громадянсько-полiтичнi, соцiально-економiчнi Та

культурнi права особи.

2. Потребуе бiльш глибокого опрацювання питання особливостей прав i

свобод громадян, засуджених до позбавлення волi, як об'скта адмiнiстративно-

правовоi охорони та захисту, адже автор акцент робить лише на ix змiстовнОму

аспектi (природнi, соцiальнi, культурнi тощо), хоча бажано уточнити бачення

здобувача з приволу особливостей iх реалiзацii пiд час перебування таких осiб в

установах виконання покарань.

3. Як вважасться доцiльно об'еднати в межах одного визначення понятТя

система та механiзм адмiнiстративно-правового забезпечення прав громадян,

засуджених до позбавлення волi в YKpaiHi, адже цi поняття за cBoiM змiстом

характеризують тотожнi явища, до того ж поняття механiзм автор ро3кривае як

систему взаемопов'язаних нормативно-правових та органiзацiйних заходiв (с.29).

4. .Що органiзацiйно-правових гарантiй авторка вiдносить мiжнародниЙ

контроль за дотриманням прав засуджених та дiяльнiстю кримiн€}льно-виконавчих

установ, що здiйснюсться вiдповiдними мiжнародними органiзацiями (с. 332), На

жаль, цi органiзацii прямо не вiднесенi нею до числа суб'сктiв забезпечення прав

засуджених (с. 20S). Ще робить висновок щодо суб'сктного склалу забезпечення

прав громадян, засуджених до позбавлення волi в Украiнi дещо неповним.

5. Авторка вк€вуе, що подaльше удоскон€uIення законодавчоI бази з

питаннrI забезпечення прав осiб, засуджених до позбавлення волi, пов'язане iз

остаточним затвердженням проекту Закону Украiни uПро пенiтенцiарну систеМУ)

(с. 379). Але наскiльки змiст цього законопроекту вiдповiдае наведеним автором в

роботi мiжнародним стандартам та наскiльки в ньому вiдображений аспекТ

дотримання прав i свобод людини та громадянина? не ясно.

С пiдстави для дискусii зi здобувачем i стосовно ряду iнших положенЬ, ЩО

мiстить дисертацiя, i яка, вочевидь, буде продовжена пiд час захисту на засiДаннi

спецiа.пiзованоi вченоi ради. Однак, висловленi зауваження суттево не впливають

на заг€rльну позитивну оцiнку роботи О.С. Почанськоi, а, насаМпереД,



характеризують складнiсть i актуальнiсть дослiджуваноi нею теми.

Вищевикладене дас пiдставу для наступного узаг€Lпьненого висновку:

дисертацiйне дослiдження <Адмiнiстративно-правове забезпечення прав

громадян, засуджених до позбавлення волi в YKpaiHi> вiдповiдае науковiй

спецiальностi 12.00.07 адмiнiстративне право i процес; фiнансове право;

iнформацiйне право. Воно с цiлiсним монографiчним дослiдженням актуальноi

для правничоi науки i правозастосування проблеми, що дало можливiсть

одержати низку науково-обrрунтованих положень, висновкiв i пропозицiй, що у

своiй сукупностi е внеском у розвиток положень вiтчизняноi юридичноТ науки

щодо теоретико-методологiчних та органiзацiйно-правових засад дiяльностi

держави в частинi виконання нею функчiТ забезпечення прав громадян,

засуджених до позбавлення волi. Щисертацiя вiдповiдас вимогам, що ставляться

до цього виду наукових робiт, а iJ авторка - Почанська Олена СергiТвна -

iнформацiйне право.

Офiчiйний опонент:
доцент кафедри адмiнiстративного,
господарського права та
фiнансово-економiч ноТ безпеки
Навчально-наукового iнстиryry права
Сумського держа вного ун iверсит€ту,
доктор юридичних наук, доцент Т. А. Кобзсва
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