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КОНЦЕПТУАЛЬНА ІДЕЯ  ТРАНСФОРМАЦІЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

В ПЕНІТЕНЦІАРНУ СИСТЕМУ
⃰
 

 

Беззаперечно, монографія присвячена актуальній темі. У 

ній автор виклав взаємовідносини держави і особи, що є 

найважливішим показником стану суспільства у цілому, цілей і 

перспектив його розвитку. Становище особи в суспільстві 

визначено та обумовлено не лише її власною поведінкою, 

активністю і здібностями, але й тими параметрами і рисами, які 

задані і відтворюються історично конкретним, історично 

неповторним суспільним організмом загалом, який містить у 

собі усі суспільні явища та атрибути. 
Дослідником фундаментально доведено, що саме події на 

перетині XX–XXI ст., зміни відносин у всіх сферах суспільного 

життя країни визначили нові погляди на зміст і організацію 

процесу виконання й відбування покарань, на мету, завдання, принципи, функції та цілі 

виправлення і ресоціалізації засуджених у пенітенціарній системі України.  

Серед напрямів трансформації кримінально-виконавчої системи України в 

пенітенціарну систему автор монографічного дослідження виділяє наукове забезпечення 

вченими наукової школи «Інтелект» загальнотеоретичних проблем кримінального, 

кримінально-виконавчого та адміністративного права, кримінології, історії, економіки, 

педагогіки і психології. 

Дослідження цих проблем, пошук шляхів розв’язання певного наукового 
завдання, об’ємний сегмент наукового матеріалу в Україні традиційно привертає увагу 

багатьох учених різних наукових шкіл і спеціальностей, що є позитивним кроком 

формування потужної наукової думки в державі.  

Відомо, що з матеріалами дисертаційних досліджень має можливість 

ознайомитися лише обмежене коло практичних працівників і вчених. На нашу думку, 

такий стан ускладнює використання науково обґрунтованих теоретичних положень і 

практичних рекомендацій, що містяться в дисертаціях.  

Для усунення перешкод на шляху впровадження наукових досягнень вітчизняних 

учених у галузі пенітенціарної науки у практичну діяльність органів і установ виконання 

покарань, правоохоронних органів та освітній процес закладів вищої освіти 

підготовлено це наукове видання.  

Доволі цікавим є той факт, що, обравши напрям інтеграції до Європейського 
Союзу, Україна взяла на себе низку зобов’язань щодо створення пенітенціарного 

відомства європейського зразка, здатного гарантувати належні умови для відбування 

засудженими покарання, ресоціалізувати їх після звільнення у соціальне середовище, 

повернути законослухняними громадянами. 

Останні події в місцях несвободи з усією переконливістю свідчить про те, що 

пенітенціарна система України змінюється динамічно, висуваючи все нові і нові 

виклики для реалізації державної політики у сфері виконання покарань та пробації.  

Першим і найголовнішим кроком на цьому шляху має стати прийняття 

пенітенціарної доктрини, яка б насамперед базувалась на засадах каяття, виправлення та 

ресоціалізації засуджених, адаптації останніх у суспільство після звільнення з місць 

несвободи. Цьому процесу сприяють та кореспондують проведені науковцями школи 
«Інтелект» ґрунтовні фундаментальні дослідження у сфері пенітенціарної системи та 

вчених інших галузей права. 

                                                        

⃰ Рецензія на видання: Богатирьов І.Г. Нариси становлення пенітенціарної системи в Україні 
у працях вчених наукової школи «Інтелект» : монографія. Київ : ВД «Дакор». 2021. 242 с. 
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Вищезазначене актуалізує необхідність підготовки монографічного дослідження 

«Нариси становлення пенітенціарної системи України у працях вчених наукової школи 

«Інтелект», яке в певних суспільно-політичних умовах і на окремих часових відрізках 

сприятиме трансформації кримінально-виконавчої системи України в пенітенціарну 

систему шляхом використання накопиченого досвіду в умовах сучасного її 

реформування (розвитку).  

Підготовка автором такого фундаментального дослідження є актуальним 

завданням вітчизняної пенітенціарної науки, оскільки вирішується міждисциплінарна 

наукова проблема. Її розв’язання свідчить про розкриття об’єктивної картини правового 

й організаційного забезпечення функціонування пенітенціарної системи України у 

визначений період. 
Варто констатувати, що сучасних дисертаційних і монографічних праць, 

присвячених нарису становлення пенітенціарної системи України в працях науковців 

школи «Інтелект» дотепер не було здійснено, що є додатковим аргументом 

проведення такого наукового пошуку. Крім того, набуття нових знань про 

пенітенціарну систему та її функціонування дозволять не лише розширити науковий 

пошук майбутнього пенітенціарної системи, а головне – критично оцінити її 

діяльність з позиції набутого досвіду. 

Як вбачається, рецензована монографія Богатирьова І.Г. «Нариси становлення 

пенітенціарної системи в Україні у працях вчених наукової школи «Інтелект» є 

важливим етапом реформування (розвитку) кримінально-виконавчої системи України і 

трансформації її в пенітенціарну систему європейського зразка та є завершеним 
науковим дослідженням, актуальним для пенітенціарного права. 
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