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Шановні автори та читачі журналу 
«Вісник Пенітенціарної асоціації України»! 

У контексті посилення інтегра-
ційного поступу України й інтенсифі-
кації міжнародного співробітництва 
вітаємо наукову спільноту із виник-
ненням журналу, на сторінках якого 
відбуватимуться компаративістичні 
дискусії. 

З ініціативи вчених Громадської 
організації «Пенітенціарна асоціація 
України» та приватної установи «На-
уково-дослідний інститут публічного 
права» започатковано видання жур-
налу «Вісник Пенітенціарної асоціації 
України». Ця ініціатива відображає 
прагнення українських і зарубіжних 
науковців до наукового осмислення 
історичного поступу й сучасного роз-
витку юридичної науки та практики, 
дослідження правових і наукових 
концепцій. Такі висновки засновників 
журналу та його редакційної колегії 
ґрунтуються на тому, що сучасний 
етап людської цивілізації (особливо 
це характерно для передових країн) 
все більшою мірою характеризується 
подоланням ліберальних цінностей 
вільного ринку й конкуренції та 
встановленням суспільних відносин 
на принципах колективізму, соціаль-
ної справедливості, солідарності та 
взаємодопомоги, які зажди були й 
залишаються наріжними каменями 
юридичних відносин. 

Ставлячи перед журналом за-
вдання висвітлювати результати й 

висновки із наукових досліджень 
учених у галузі юриспруденції, ресо-
ціалізаційної та пенітенціарної дія-
льності, редакційна колегія покладає 
надію на те, що це видання також 
виконуватиме інтеграційну місію 
щодо згуртування всіх гілок не лише 
української, а й зарубіжної науки. 

Маємо надію, що журнал слугу-
ватиме не лише висвітленню остан-
ніх досягнень у царині юридичної 
науки, а й стане рушійною силою у 
збагаченні різних галузей новими 
науковими ідеями й у розвитку наці-
онального законодавства.  

Щиро раді запросити науковців, 
представників судових, правоохо-
ронних та інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, 
юристів-практиків, педагогів, психо-
логів, представників інституту гро-
мадського суспільства та правоохо-
ронців, а також студентську молодь 
до оприлюднення своїх наукових на-
працювань на шпальтах нашого жур-
налу. Згодом ми плануємо інтегрува-
ти його у національні та міжнародні 
бази даних.  

Побажаємо новонародженому 
журналу стати авторитетним науко-
вим виданням, а ми з вами будемо 
намагатись зробити для цього все, що 
від нас залежить. 

 
Є. Ю. Бараш, доктор юридичних наук, доцент, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
член Громадської організації «Пенітенціарна 
асоціація України»; 
В. М. Синьов, доктор педагогічних наук,  
професор, академік НАПН України,  
заслужений юрист України, директор Інститу-
ту корекційної педагогіки і психології Націо-
нального педагогічного університету  
ім. М. П. Драгоманова 
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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ 

 
УДК 343.8 (091) 

Сокальська О. В., 
кандидат юридичних наук, доцент,  
начальник кафедри загально-правових  
дисциплін Інституту кримінально-
виконавчої служби 

 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВ 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

 
Досліджується досвід підготовки персоналу установ виконання 

покарань у XIX – на початку XX ст. у європейських країнах і Російській імперії у 
контексті формування зарубіжних пенітенціарних систем. 

Ключові слова: тюремні конгреси, тюремні службовці, школи тюремних 
наглядачок, тюремні курси. 

 
Исследуется опыт подготовки персонала учреждений исполнения нака-

заний в XIX – начале XX в. в европейских странах в контексте формирования 
зарубежных и отечественной пенитенциарных систем. 

Ключевые слова: тюремные конгрессы, тюремные служащие, школы 
тюремных надзирательниц, тюремные курсы. 

 
Постановка проблеми. Ви-

вчення історичного досвіду функціо-
нування кримінально-виконавчої 
системи задля її вдосконалення, по-
шуку нових шляхів і вироблення 
прогнозів на майбутнє є неможли-
вим без урахування європейських 
надбань у сфері підготовки фахівців 
органів та установ виконання пока-
рань.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Сучасну історіографію 
проблематики підготовки персоналу 
органів та установ виконання пока-
рань у Російській імперії презенто-
вано публікаціями російського дос-
лідника М. В. Вольского. Огляди за-
рубіжного досвіду добору та підгото-
вки службовців пенітенціарних за-
кладів у дореволюційний період дос-

татньо широко висвітлювалися на 
сторінках відомчого видання «Тюре-
мний вісник» у статтях М. Ф. Лу-
чинського, С. В. Познишева та ін. 

Постановка завдання. Мета 
статті – встановити засади організа-
ції й особливості фахової підготовки 
персоналу органів та установ вико-
нання покарань у європейських кра-
їнах і Російській імперії у XIX – на 
початку XX ст. 

Виклад основного матеріалу. 
У XIX ст. покарання у вигляді позбав-
лення волі вийшло на провідні пози-
ції в системі кримінальних покарань. 
У результаті гуманізації криміналь-
ного закону зменшився відсоток за-
суджених до смертної кари, нато-
мість гостро постала проблема пере-
повненості старих непристосованих 
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тюрем, що більше були схожими на 
темні вогкі катівні, де процвітали 
антисанітарія, хвороби, розпуста й 
злиденність. Саме у XIX ст. почали 
формуватися європейські пенітенці-
арні системи, подолавши шлях від 
перших спроб філантропів і гуманіс-
тів поліпшити середньовічні тюрми 
до побудови за останнім словом то-
гочасної техніки багатоповерхових 
пенітенціаріїв з тисячами одиночних 
камер. 

У цей період у кримінально-
виконавчій політиці головною стає 
ідея виправлення засудженого та 
його покаяння. Отже, для тюремного 
персоналу сильного кулака й витри-
валості характеру вже було недоста-
тньо для реалізації завдання випра-
влення засуджених, запобігання ре-
цидиву та ін., так само як і зусиль 
священнослужителів і представників 
релігійних товариств. З огляду на 
мету покарання, устрій тюрем-
пенітенціаріїв і режим утримання, 
висувалися й нові вимоги до тюрем-
ного персоналу – як до адміністрації, 
так і до нижчих чинів. Нова система 
вимагала фахівців, обізнаних із зага-
льними засадами тюремної діяльно-
сті й основами кримінального зако-
нодавства, які володіли знаннями з 
педагогіки, гігієни, санітарії тощо. 
Стрімкий розвиток виробництва в 
тюрмах вимагав залучення ремісни-
ків, фахівців-товарознавців, бухгал-
терів та ін. 

З початком міжнародного спів-
робітництва в пенітенціарній сфері 
було порушено питання фахової під-
готовки тюремного персоналу. Так, 
Лондонський тюремний конгрес 
1872 р. визнав необхідним створення 
шкіл для підготовки тюремних слу-
жбовців. На наступному конгресі у 
Стокгольмі йшлося про обов’язкову 

практичну підготовку тюремних на-
глядачів. Санкт-Петербурзьким тю-
ремним конгресом 1890 р. були ви-
роблені такі керівні положення щодо 
статусу тюремного персоналу: 1) слід 
диференційовано підходити до від-
бору персоналу на вищі та нижчі по-
сади: перші повинні займати особи з 
відповідною освітою, другі – колишні 
військовослужбовці; 2) підготовка 
адміністративного персоналу повин-
на охоплювати оволодіння знаннями 
з історії та теорії тюрмознавства й 
вивчення на практиці всіх нюансів 
тюремної служби під керівництвом 
начальників зразкових установ; 
3) підготовка наглядачів має бути 
переважно практичною; 4) тюрем-
ним службовцям слід надавати від-
повідне утримання й пільги, які від-
повідали б важливості й складності 
цієї служби, економія щодо них була 
б шкідливою в усіх розуміннях [1; 2]. 

Важливість питання підготов-
ки персоналу була зумовлена склад-
ними й багатогранними завданнями, 
покладеними на тюремне управлін-
ня. Їх реалізація вимагала не лише 
знань і досвіду, а й доброчесності й 
відданого служіння справі – не дуже 
престижній, низькооплачуваній, а 
часом, і небезпечній. М. Ф. Лучинсь-
кий писав, що в ідеалі начальник 
тюрми повинен поєднувати безліч 
професій: одночасно він і воїн, і ад-
міністратор, інтендант і архітектор, 
технік і комерсант, навіть психіатр і 
юрист [3, c. 1204]. 

Кожна країна з розвиненою пе-
нітенціарною системою вирішувала 
питання підготовки персоналу по-
різному. Дослідник тюремної систе-
ми Ф. Н. Малінін розділяв усі євро-
пейські держави на три категорії; до 
першої він відносив країни, де особ-
лива увага приділялася добору пер-
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соналу (зокрема, Швеція), до другої – 
де зроблено деякі кроки на шляху 
правильної організації службовців 
тюремного відомства (наприклад, 
Франція), до третьої – країни, в яких 
це питання перебувало в зародково-
му стані [2, c. 411]. 

У Пруссії для підготовки вищих 
тюремних службовців з 1896 р. діяли 
особливі курси, що тривали 12–
14 днів. Їх слухачами були не лише 
чини тюремної адміністрації, але і 
службовці прокуратури та судді. Їм 
читали лекції з пенітенціарії, кримі-
нального права та психіатрії [4, 
c. 1488]. У 1908 р. подібні до них кур-
си тюрмознавства були відкриті в 
Будапешті, але навчання на них три-
вало 10 тижнів. Слухачами були слу-
жбовці центральних в’язниць і вихо-
вно-виправних закладів для непов-
нолітніх та приватні особи, які бажа-
ли вступити на службу в тюремне 
відомство. У Римі було створено єди-
ну в Італії школу підготовки тюрем-
них наглядачів. 

Багатоступеневі екзамени були 
основою конкурсного відбору кан-
дидатів на посади у тюремному ві-
домстві Бельгії. Чим вищою мала 
бути посада, тим складнішою й 
об’ємнішою була програма екзамену. 
Так, претендент на посаду наглядача 
3 класу складав найпростіший екза-
мен: читання, диктант, математика. 
За кожну дисципліну він набирав 
максимум по 10 балів. У 20 балів оці-
нювалися фізичні якості (зріст, стан 
здоров’я, фізична сила). Екзамен 
вважався складеним, якщо претен-
дент набирав 4/5 суми балів. Після 
цього він повинен був пройти шес-
тимісячне стажування в одній із тю-
рем в ролі помічника наглядача.  

У Данії, що вирізнялася доволі 
прогресивною пенітенціарною сис-

темою, для підготовки тюремного 
персоналу не існувало спеціалізова-
них закладів. Начальники тюрем 
повинні були мати не лише загальну 
вищу освіту, але й спеціальну підго-
товку та знання з тюрмознавства. 

Тюремна система Швеції поєд-
нала всі кращі здобутки тодішніх 
пенітенціарних систем. У питаннях 
добору тюремного персоналу у цій 
державі надавали перевагу військо-
вослужбовцям. У 1887 р. була досяг-
нута домовленість між військовим і 
тюремним відомствами, що посади в 
тюремній адміністрації заміщаються 
лише особами, які пройшли строкову 
службу. Молодий офіцер, який бажав 
перейти на службу до тюремного 
відомства на адміністративну посаду, 
подавав рапорт і, якщо він відповідав 
вимогам (вік, освіта, соціальне ста-
новище), повинен був пройти спеці-
альні «випробувальні курси». Упро-
довж навчання він повинен був 
ознайомитись з основами тюремної 
справи та продемонструвати свої 
знання на практиці. Задля цього ка-
ндидат направлявся до будь-якої 
центральної тюрми й упродовж двох 
місяців виконував обов’язки спочат-
ку молодшого наглядача, потім ста-
ршого й, нарешті, помічника началь-
ника тюрми. Він вивчав законодавчу 
базу, що регламентувала тюремну 
діяльність, історичні відомості про 
розвиток тюремної системи Швеції 
тощо. По завершенню цього курсу 
начальник тюрми складав висновок 
про можливість проходження офіце-
ром служби у тюремному відомстві. У 
разі позитивного висновку кандидат 
подавав королю клопотання про йо-
го зарахування на посаду у тій чи 
іншій тюрмі [2, c. 411]. 

У Франції, незважаючи на те, 
що тюремні реформи відбувалися 
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упродовж усього XIX ст., проблемою 
фахової підготовки персоналу поча-
ли опікуватися лише наприкінці цьо-
го століття. Відповідно до наказу 
Міністра внутрішніх справ 1893 р. 
було організовано вищу школу при 
зразковій одиночній в’язниці La Sante 
в Парижі й близько 35 нижчих шкіл 
для підготовки тюремних наглядачів 
при центральних тюрмах. Курс на-
вчання у нижчих школах складався з 
лекцій і бесід, що стосувалися різних 
галузей знань, але мали стосунок до 
тюремної діяльності. Заняття прово-
дилися службовцями тієї установи, 
при якій діяла школа. Проходження й 
успішне завершення курсів надавало 
право скласти спеціальний іспит для 
зарахування на навчання до вищої 
школи. Вона, на відміну від поперед-
ніх, функціонувала постійно. На-
вчання тривало 8 місяців і передба-
чало вивчення таких навчальних 
дисциплін: законознавство, окремі 
інститути кримінального права, тю-
ремний облік, тюремне господарст-
во, тюремні роботи, тюремна дисци-
пліна, антропометрія, що читалась 
засновником системи ідентифікації 
злочинців за їх антропометричними 
даними Альфонсом Бертільйоном, 
історія, географія, французька мова 
та пересилка арештантів. По завер-
шенню навчання випускники школи 
призначалися на посади начальників 
канцелярій у тюрмах, а після практи-
чної роботи могли отримати посади 
старших наглядачів. Набувши прак-
тичного досвіду й склавши відповід-
ний державний екзамен при мініс-
терстві, службовці мали можливість 
перейти працювати на адміністрати-
вну посаду [2, c. 415]. 

У Російській імперії, попри ро-
зуміння очільниками Головного тю-
ремного управління та вченими-

тюрмознавцями проблеми фахової 
підготовки, до початку XX ст. не було 
організовано спеціального навчаль-
ного закладу, який би готував фахів-
ців для тюремної системи. У межах 
університетського курсу на юридич-
них факультетах читалися лекції з 
тюрмознавства. Однак фахівці з ви-
щою юридичною освітою працювали 
переважно в Головному тюремному 
управлінні. С. В. Познишев, аналізую-
чи професійні вимоги, що висувалися 
до начальників тюрем, зазначав: 
«Бажано, щоб ці посади займали осо-
би з юридичною освітою. Вони могли 
б призначатися начальниками тю-
рем після нетривалої служби поміч-
никами начальника. Але в цей час, 
особливо в такій великій державі як 
Росія, не можемо й мріяти про замі-
щення всіх чи більшості посад нача-
льників установ особами з юридич-
ною освітою» [4, с. 1486–1487]. 

1904 року інспектор Головного 
тюремного управління М. Ф. Лу-
чинський запропонував створити в 
Санкт-Петербурзі при зразковій 
одиночній тюрмі ліцей закритого 
типу, до якого б зараховувалися мо-
лоді люди, що закінчили середні на-
вчальні заклади, переважно військо-
ві, та офіцери строкової служби. Ак-
цент робився на тому, що такий за-
клад повинен бути не лише навчаль-
ним, але й виховним. Ліцей закрито-
го типу обов’язково мав розташову-
ватися на території тюрми чи поряд 
із нею, оскільки особливе значення 
для майбутніх тюрмознавців мала 
практична підготовка. На думку 
М. Ф. Лучинського, слухачі впродовж 
двох років навчання повинні були не 
лише набути теоретичних знань про 
злочини й покарання, але й навчити-
ся мистецтву управління тюрмою, 
для чого необхідні були повага до 



ISSN 2523–4552. ВІСНИК ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. 2018 / № 1(3)  
 

 

 

10 | С т о р і н к а                                 © Сокальська О. В., 2018 

закону, непідкупна чесність, муж-
ність, ґрунтовні знання статуту, без-
посереднє знайомство з арештантсь-
ким середовищем і, насамкінець, те-
хнічні та господарські знання. 

На першому курсі ліцеїсти по-
винні були вивчати такі загальноте-
оретичні дисципліни: енциклопедія 
права, кримінальне право, психоло-
гія та психопатологія, історія кримі-
нальних покарань і пенітенціарної 
системи. До прикладних навчальних 
дисциплін було віднесено вітчизня-
ний судоустрій та судочинство, чин-
не тюремне законодавство та прак-
тику, основи механіки й архітектури, 
товарознавство та практичне ви-
вчення основних кустарних вироб-
ництв, придатних для тюремних 
майстерень. Другий рік навчання 
слід було приділити переважно 
практичним заняттям. Планувалося, 
що кожного року ліцей випускатиме 
50 молодих фахівців [6, с. 17–19]. 

Ідею професійної підготовки 
тюремного персоналу вдалося втіли-
ти лише у 1912 р., коли Головним 
тюремним управлінням було розро-
блено законопроект про організацію 
й діяльність Вищих тюремних курсів. 
На навчання направлялися особи, які 
займали штатні посади в тюремному 
відомстві, а також цивільні особи. 
Для перших це була можливість під-
вищити кваліфікацію й у майбут-
ньому посісти вищу посаду, для ін-
ших – отримати початкові знання з 
тюремної справи й бути зараховани-
ми на державну службу. Перевага 
щодо вступу надавалась особам з 
юридичною чи військовою освітою. 
Програма курсів, розрахована на 1,5 
місяці, затверджувалася Міністром 
юстиції. Особи, які по завершенню 
навчання успішно склали екзамен, 
мали пріоритет під час призначення 

на штатні посади у тюремному ві-
домстві. 

З ініціативи начальника Голов-
ного тюремного управління 
С. С. Хрульова у 1912 р. також запо-
чатковано відкриті читання. Їх про-
грама розроблялася у відповідності 
до нового проекту Загальної тюрем-
ної інструкції. Організацією читань 
займався головний редактор журна-
лу «Тюремний вісник» М. Ф. Лу-
чинський, загальне ж керівництво й 
контроль здійснював начальник Го-
ловного тюремного управління. Чи-
тання розпочалися 1 березня й три-
вали до 10 травня 1912 р. Серед лек-
торів були інспектори Головного 
тюремного управління й учені-
тюрмознавці [3]. 

Досить успішно в Російській 
імперії діяли школа підготовки кан-
дидатів на посади старших тюрем-
них наглядачів у Санкт-Петербурзі та 
школа підготовки кандидаток на 
посади тюремних наглядачок при 
Московській жіночій тюрмі. Курс 
навчання в школі старших тюремних 
наглядачів був розрахований на чо-
тири місяці. До школи зараховували-
ся виключно молодші тюремні на-
глядачі, які прослужили у тюремно-
му відомстві не менше двох років [7]. 
Перший випуск школи відбувся в 
грудні 1913 р. 

Школа тюремних наглядачок 
була започаткована ще в кінці XIX 
ст. Керівництво здійснював началь-
ник Московської жіночої тюрми. На-
вчання тривало шість місяців й було 
безкоштовним, окрім того усім уче-
ницям надавалося грошове утри-
мання. До програми занять входили 
такі дисципліни як тюрмознавство (в 
межах якого вивчали також загальні 
відомості про арештантські роботи, 
тюремну адміністрацію та нагляд, 
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гігієну й облік), Закон Божий, держа-
вознавство й стислий курс законоз-
навства. Практичні заняття прово-
дилися у першій половині дня у жі-
ночій та пересильній тюрмах, а та-
кож у тюремній лікарні. Лекційні та 
практичні заняття розпочиналися 
після обіду. Один із викладачів шко-
ли, професор Московського універ-
ситету С. В. Познишев, зазначав, що 
під час навчання він намагався стис-
ло й доступно викласти основні ідеї 
та принципи тюремної служби, вва-
жаючи, що людина з енергією та лю-
бов’ю може займатися лише тією 
справою, зміст якої є зрозумілим їй 
настільки, що вона розуміє свої дії як 
частину загальної великої справи [8, 
с. 1649]. Цьому повинні були сприяти 
знання цілей покарання, зокрема 
тюремного ув’язнення, історії стано-
влення тюремної справи й недоліків 
дореформеної тюремної системи, 
вивчення діяльності видатних тю-
ремних діячів, таких як Дж. Говард, 
Ф. П. Гааз та ін. [9]. 

Позитивними рисами профе-
сійної підготовки фахівців для тюре-
мної системи в період Російської ім-
перії можна назвати широке залу-
чення університетських професорів 
кримінального права й тюрмознавс-
тва до процесу навчання, вивчення 
позитивного зарубіжного досвіду та 
можливості його впровадження на 
вітчизняному ґрунті, обов’язкове 

ознайомлення з історією становлен-
ня пенітенціарної системи та систе-
ми покарань. 

Висновки. Як бачимо, профе-
сійна підготовка тюремного персона-
лу у більшості європейських країн 
бере свій початок з останньої третини 
XIX ст. На світанку побудови європей-
ських пенітенціарних систем питання 
якісного складу тюремного персоналу 
стало наріжним каменем усіх перет-
ворень. В умовах, коли за мету стави-
лося перевиховання засудженого й 
повернення його до нормального 
життя через покаяння, особливої ваги 
набували знання законодавства, істо-
рії тюремної системи, основ пенітен-
ціарної справи, психології та психіат-
рії, тюремного обліку та засад органі-
зації праці засуджених. 

Підготовка та підвищення ква-
ліфікації персоналу установ вико-
нання кримінальних покарань здійс-
нювалися на курсах тюрмознавства 
(Пруссія, Австро-Угорщина), у шко-
лах з підготовки тюремних нагляда-
чів (Італія, Російська імперія) та ви-
щих тюремних школах (Франція). У 
разі, якщо в країні спеціалізованого 
навчального закладу не існувало, 
було вироблена чітка система «ви-
пробувань» у вигляді спеціальних 
екзаменів у поєднанні зі стажуван-
ням на посаді в установі виконання 
покарань (Бельгія, Данія). 
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The experience of the training of the personnel of the penitentiary establish-

ments in the European countries in the XIX – early XX centuries is examined in the 
context of the formation of the foreign and Ukrainian penitentiary systems. It is re-
vealed that the positive features of the professional training of the specialists for the 
prison system during the existence of the Russian Empire are the involvement of the 
civil universities’ lecturers in the criminal law and the penitentiary spheres into the 
educational process, as well as learning the positive foreign experience and the possi-
bility of its introduction on the national level. The prison officials should learn the 
history of the formation of the penitentiary system, types of punishment, etc. The 
professional training of the prison personnel of the European countries during the 
last third of the 19th century has been analyzed. At that time the goal of the Prison 
Service was to re-educate the convicts and to return them to the normal life through 
repentance. That is why the knowledge of the legislation, the history of the Prison 
Service, the foundations of the penitentiary system, psychology and psychiatry, as 
well as the prison records and the organization of the work with the convicts, ac-
quired much significance. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ДО НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У 

СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ЩО ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ 
В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

Обґрунтовано актуальність проблеми адаптації національного законо-
давства до міжнародного в контексті захисту прав осіб, що відбувають пока-
рання у вигляді позбавлення волі. Зазначено авторів, які займаються цією 
проблемою. Проаналізовано суть окремих міжнародно-правових актів. Розг-
лянуто деякі проекти нормативно-правових актів, розроблені для подолання 
проблеми адаптації норм національного права. 

Ключові слова: адаптація, норми міжнародного права, особи, що відбу-
вають покарання, законопроект. 

Обоснована актуальность проблемы адаптации национального законо-
дательства к международному в контексте защиты прав лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Названы авторы, занимающиеся данной 
проблемой. Проанализирована суть отдельных международно-правовых ак-
тов. Рассмотрены отдельные проекты нормативно-правовых актов, разрабо-
танные для решения проблемы адаптации норм национального права. 

Ключевые слова: адаптация, нормы международного права, лица, от-
бывающие наказание, законопроект. 
 

Постановка проблеми. На сьо-
годні в Україні одним із пріоритет-
них напрямків у нормотворчій дія-
льності лишається адаптація норм 
національного законодавства до за-
конодавства Європейського Союзу. 
На сучасному етапі оновлення пені-
тенціарної системи перед суб’єктами 
законодавчої діяльності постало за-
вдання щодо оновлення правової 
бази діяльності органів та установ 
виконання покарань. Серед іншого 
вказаний напрямок діяльності стосу-

ється і аналізу стану захисту прав 
осіб, що відбувають покарання у ви-
гляді позбавлення волі, для макси-
мального наближення до міжнарод-
них стандартів і правил. 

Аналіз досліджень і публіка-
цій. Різними аспектами проблеми 
реалізації міжнародних стандартів у 
вітчизняній практиці в галузі захис-
ту прав осіб, засуджених до позбав-
лення волі, займалася низка вчених, 
зокрема Г. А. Аванесова, В. А. Бадира, 
О. І. Бажанов, І. Г. Богатирьов, 
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О. М. Джужа, А. В. Кирилюк, С. В. Кли-
менко, О. Г. Колб, О. В. Лисодід, 
М. С. Пузирьов, О. Б. Пташинський, 
А. Х. Степанюк, С. Я. Фаренюк, 
С. В. Царюк, І. С. Яковець та ін. 

Ураховуючи той факт, що Дер-
жавна пенітенціарна служба України 
нині перебуває на новому етапі свого 
розвитку, пов’язаному з активізацією 
євроінтеграційних процесів як у 
державі взагалі, так і в пенітенціар-
ній сфері зокрема, розроблення док-
тринальної моделі побудови пеніте-
нціарної системи України нового 
типу є одним із заходів реалізації 
Концепції державної політики у сфе-
рі реформування Державної кримі-
нально-виконавчої служби України 
та Державної цільової програми ре-
формування Державної криміналь-
но-виконавчої служби на 2013–
2017 роки. З огляду на вищевикла-
дене, нині серед керівництва пеніте-
нціарного відомства, законотворців, 
у наукових колах і громадському се-
кторі на порядок денний внесено 
питання щодо реформування в на-
званій сфері [1, с. 5]. 

Постановка завдання. Отже, 
метою статті є правовий аналіз між-
народних стандартів поводження із 
засудженими та ув’язненими з точки 
зору їх імплементації в національне 
кримінально-виконавче законодав-
ство. Ув’язнення та інші заходи, що 
ізолюють особу від навколишнього 
середовища, призводять до страж-
дання, адже позбавляють її волі й 
тим самим – можливості реалізову-
вати низку прав. Тому за винятком 
випадків, коли ізоляція вважається 
виправданою або коли цього вима-
гають міркування щодо дисципліни, 
пенітенціарна система не повинна 
посилювати страждання. Режим у 
пенітенціарному закладі повинен 

звести до мінімуму різницю між 
життям у тюрмі та життям на волі. 

Виклад основного матеріалу. 
У межах статті передбачаються розг-
ляд змісту процесуальних актів для 
аналізу на предмет відповідності 
стандартам ООН та Європейським 
стандартам у сфері поводження із 
засудженими особами й виокрем-
лення позитивних правових аспектів 
регламентації прав засуджених осіб. 
Зазначимо, що міжнародними стан-
дартами щодо захисту прав засудже-
них є сукупність ухвалених на між-
народному рівні відповідних прин-
ципів, конвенцій, рекомендацій та 
норм у різних сфер діяльності уста-
нов виконання покарань. Їх основою 
є Загальна декларація прав людини 
(1948 р.), Міжнародний пакт про 
громадянські та політичні права 
(1966 р.), Декларація про захист всіх 
осіб від катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських чи таких, що при-
нижують гідність, видів поводження 
і покарання (1975 р.), Конвенція про-
ти катувань та інших жорстоких, не-
людських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і пока-
рання (1975 р.), Конвенція про за-
хист прав людини та основополож-
них свобод 1950 року (з протокола-
ми), Європейська конвенція про за-
побігання катувань чи нелюдському 
або такому, що принижує гідність, 
поводженню і покаранню (набрала 
чинності у 1989 р.), Мінімальні стан-
дартні правила поводження з 
ув’язненими (1955 р.), які наразі не 
мають обов’язкового статусу в між-
народному праві, Звід принципів 
захисту всіх осіб, затриманих чи 
ув’язнених у будь-якій формі 
(1988 р.), Європейські пенітенціарні 
правила (1973 р.), Кодекс поведінки 
посадових осіб у підтриманні право-
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порядку (1979 р.), Принципи медич-
ної етики (1982 р.) та Мінімальні 
стандартні правила ООН, які стосу-
ються відправлення правосуддя що-
до неповнолітніх (Пекінські правила, 
1985 р.). 

Стан вітчизняної системи ви-
конання кримінальних покарань 
завжди викликав виправдану крити-
ку з боку як міжнародних, так і віт-
чизняних правозахисних організацій, 
громадськості й навіть державних 
органів. Діюча пенітенціарна система 
перетворилася на знаряддя пока-
рання ув’язнених, тоді як головний 
акцент повинен робитися на їх ресо-
ціалізацію, тобто на підготовку бук-
вально з першого дня ув’язнення до 
повернення на волю. Реформи в 
Державній пенітенціарній службі 
України стосуються таких аспектів 
діяльності виправних колоній, як 
попереднє утримання тих, хто пору-
шив закон, і відбування відповідного 
строку покарань після судових рі-
шень. У контексті приведення пені-
тенціарної системи у відповідність 
до європейських стандартів Україна 
в реаліях сьогодення повинна здійс-
нити багато перетворень: привести у 
відповідність умови утримання в 
установах, впровадити дієвий меха-
нізм законодавчої ініціативи щодо 
реформування, забезпечити дієвість 
системи альтернативних покарань 
на прикладі служби пробації, зміни-
ти примусову систему залучення 
засуджених до праці на соціально 
доцільну, створити дієву систему 
ресоціалізації та соціальної адаптації 
засуджених із метою відмови остан-
ніх від подальшої злочинної діяльно-
сті, забезпечити адекватне медичне 
обслуговування, загальноосвітнє та 
професійно-технічне навчання засу-
джених тощо [2]. 

Європейські пенітенціарні пра-
вила [3] віддають головне місце у 
виховному впливі саме зв’язкам із 
зовнішнім світом: задля повернення 
засуджених до життя в суспільстві 
при кожному закладі необхідно мати 
соціального працівника, залучати до 
співпраці громадськість, підтриму-
вати зв’язок із сім’ями засуджених; 
слід уживати заходів до того, щоб 
засуджені могли зберегти максимум 
сумісних із законом та умовами ви-
року прав у галузі їхніх громадянсь-
ких інтересів, соціального забезпе-
чення й соціальних пільг. 

Водночас міжнародно-правові 
стандарти звертають увагу на духо-
вну ізоляцію. Так, Мінімальні стан-
дартні правила поводження з 
ув’язненими [4] визначили основну 
суть ізоляції засудженого, яка прояв-
ляється в тому, що його позбавляють 
свободи. Зокрема, що стосується ко-
нтактів із зовнішнім світом, то засу-
джені можуть спілкуватися під на-
глядом через регулярні проміжки 
часу з їхніми сім’ями або друзями, що 
мають бездоганну репутацію, в тому 
числі й шляхом листування. До відо-
ма в’язнів слід регулярно доводити 
найважливіші новини через газети, 
журнали або особливі в’язничні ви-
дання, радіо та лекції або інші засо-
би, що контролюються органами 
адміністрації.  

Оскільки тюрми є інститутами 
примусу й вимагають належного 
рівня керівництва та безпеки, Міні-
мальні стандартні правила ООН 
установлюють, що «дисципліну та 
порядок слід підтримувати твердо, 
вводячи, однак, лише ті обмеження, 
які необхідні для забезпечення на-
дійності нагляду та виконання на-
лежних правил спільного життя в 
установі» [4]. Зокрема, вони рекоме-



ISSN 2523–4552. ВІСНИК ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. 2018 / № 1(3)  
 

 

 

16 | С т о р і н к а       

ндують окреме (нарізне) розміщення 
ув’язнених, хоча щодо цього в Євро-
пейських пенітенціарних правилах 
допускаються відходи від згаданих 
вимог. Загалом установлено, що 
життя в місцях позбавлення волі 
повинно бути максимально набли-
женим до позитивних аспектів жит-
тя у суспільстві. 

Свого часу (2012 р.) для відо-
браження норм світової спільноти у 
національному законодавстві Указом 
Президента України [5] була схвале-
на Концепція державної політики у 
сфері реформування Державної кри-
мінально-виконавчої служби Украї-
ни, в якій чітко наголошено на не-
відповідності умов тримання засу-
джених та осіб, узятих під варту, но-
рмам національного законодавства 
та європейським стандартам.  

Кроком до утвердження між-
народних стандартів поводження із 
засудженими стало ухвалення Зако-
ну України «Про внесення змін до 
Кримінально-виконавчого кодексу 
України щодо адаптації правового 
статусу засудженого до європейсь-
ких стандартів» від 08.04.2014 р., де 
визначено стратегію й тактику дер-
жавної політики щодо реформування 
органів та установ виконання пока-
рань згідно з міжнародними станда-
ртами [6]. 

Слід зазначити, що в Україні 
ведеться активна робота з розроб-
лення проектів законів для вдоско-
налення нормативно-правового ре-
гулювання пенітенціарної системи з 
максимальною адаптацією до норм 
міжнародного права в контексті за-
хисту прав засуджених. Починаючи з 
2015 р., було розроблено низку від-
повідних законопроектів. Звернемо 
увагу на характеристику деяких із 
них. 

Так, парламент ухвалив зако-
нопроект № 2251а від 03.07.2015 р., 
спрямований на впорядкування про-
цедури застосування заохочень та 
стягнень до засуджених під час від-
бування покарання. Узятим за осно-
ву законопроектом № 2252а від 
03.07.2015 р. передбачено внесення 
змін, які докладніше регулюють пи-
тання відбування засудженими всьо-
го строку покарання в одній виправ-
ній чи виховній колонії. Крім цього, 
там пропонується закріпити додат-
кові гарантії процедури застосуван-
ня примусового лікування засудже-
них до позбавлення волі та передба-
чаються додаткові гарантії захисту 
прав засуджених жінок і жінок, які 
мають при собі дітей, а також непов-
нолітніх (наприклад, дозволити жін-
кам побачення з дітьми без 
обов’язкової присутності представ-
ника колонії). Законопроект пропо-
нує розширити громадський конт-
роль за дотриманням прав засудже-
них під час відбування кримінально-
го покарання. Його здійснюватиме 
спостережна комісія. Законопроект 
також обумовлює норму, яка надає 
засудженим можливість здійснювати 
телефонні розмови відразу ж після 
прибуття в установу відбування по-
карання, у тому числі й під час пере-
бування в ділянці карантину, діагно-
стики і розподілу. Законопроект об-
межує загальну тривалість перебу-
вання осіб у дільниці посиленого 
контролю виправних колоній шість-
ма місяцями [2]. 

Відповідно до законопроекту 
№ 2253а (від 03.07.2015 р.) засуджені 
відбуватимуть покарання в межах 
своєї адміністративно-територіаль-
ної одиниці. Може відбуватись і    
перехід засудженого за власним   
бажанням у колонію, розташовану    
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в адміністративно-територіальній 
одиниці, де проживають його родичі 
(відповідно до ст. 8 про забезпечення 
права на приватне та сімейне життя 
Європейської конвенції про захист 
прав людини й основоположних сво-
бод) [2]. 

Наступний проект закону – 
№ 2254 а від 03.07.2015 р. – передба-
чає внесення змін до частини 2 ст. 64 
ККУ, спрямовані на те, щоб виклю-
чити можливість застосування дові-
чного ув’язнення до жінок, які вчи-
нили кримінальне правопорушення 
(в Україні довічне покарання відбу-
ває лише 24 жінки, і їхня кількість не 
збільшується вже протягом тривало-
го часу) [2]. 

Законопроект № 2255а від 
03.07.2015 р. передбачає підвищення 
ефективності захисту прав людини 
шляхом удосконалення доступу до 
правосуддя осіб, які утримуються в 
установах попереднього ув’язнення 
та виконання покарань [2]. 

З метою наближення пенітен-
ціарного законодавства України до 
європейських стандартів ухвалено 
законопроект № 2685 від 
21.04.2015 р., який уточнює поло-
ження щодо медико-санітарного за-
безпечення засуджених, порядку 
листування, телефонних розмов і 
побачень, а також робіт, до яких мо-
жуть залучатися засуджені. Ним пе-
редбачається, що будь-які відносини 
ув’язнених і засуджених за злочини 
проти національної безпеки і тери-
торіальної цілісності України повин-
ні проходити виключно під контро-
лем адміністрації пенітенціарних 
установ [2]. 

Зауважимо, що впроваджувати 
в практичну діяльність органів та 
установ виконання покарань можна 
лише ті міжнародні стандарти, які 

складають зміст нормативно-
правових актів, що стали частиною 
законодавства України. Існує і інший 
бік цієї проблеми: у самих міжнарод-
них джерелах не завжди передбача-
ється обов’язок для країни-учасниці 
договору втілити певні стандарти в 
діяльність органу. Так, у преамбулі 
Європейських в’язничних правил 
зазначено положення про те, що «ці 
Правила не є типовими», і в багатьох 
європейських країнах в’язничні слу-
жби на практиці вже використову-
ють стандарти більш високі, ніж ви-
кладені у цих правилах. Аналогічні 
застереження містяться і в інших 
міжнародно-правових актах із пи-
тань виконання покарань. Упрова-
дження міжнародних стандартів по-
водження із засудженими, які мають 
загальних характер, повинно стати 
моральним обов’язком тієї держави, 
яка декларує свою демократичність, 
та невід’ємним змістом її криміналь-
но-виконавчої політики на всіх ста-
діях її формування [7]. 

Висновки. Досліджуючи пи-
тання імплементації міжнародних 
норм щодо осіб, які відбувають пока-
рання у вигляді позбавлення волі, 
сучасні дослідники зауважують, що 
чимало норм кримінально-
виконавчого законодавства потребує 
змін, доповнень та уточнень. Зокре-
ма, найбільше занепокоєння викли-
кають мінімальні норми для житло-
вих приміщень у виховних колоніях, 
які не відповідають міжнародним 
стандартам поводження із засудже-
ними, що, в свою чергу, призводить 
до порушення Україною взятих на 
себе міжнародних зобов’язань. Також 
необхідно покращити умови відбу-
вання покарання у вигляді позбав-
лення волі на певний строк, привів-
ши їх у відповідність до пункту 17.1 
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Європейських пенітенціарних пра-
вил і ч. 1 ст. 93 КВК України [8]. 

Отже, міжнародні нормативно-
правові акти встановили загальні 
правила поводження із засудженими, 
надаючи державі право доповнювати 
їх тим переліком правообмежень, які 
вона вважає доцільними. Водночас 
такі акти встановлюють межи пра-
вообмежень, які складають основу 

ізоляції засудженого. Вітчизняна 
наука та суб’єкти правотворчої дія-
льності активно працюють над про-
блематикою максимального набли-
ження норм національного законо-
давства до норм міжнародного права 
у сфері захисту прав осіб, які відбу-
вають покарання в місцях позбав-
лення волі. 
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THE FIELD OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF PERSONS 
WHO COMPLY WITH PENALTIES IN PLACES OF EMPLOYMENT 

 
The article substantiates the relevance of the problem of adaptation of na-

tional legislation to international law in the context of the protection of the rights of 
persons serving sentences in the form of deprivation of liberty. The authors of the 
problem are singled out. It is noted that international standards on the protection of 
the rights of convicts are a set of internationally accepted principles, conventions, 
recommendations and norms in various spheres of activity of penitentiary institu-
tions. The essence of certain international legal acts (European Penal Code, Mini-
mum Standard Rules for the Treatment of Prisoners) is analyzed. The article exam-
ines individual legal acts of Ukraine and their projects designed to overcome the 
problem of adaptation of the norms of national law to the norms of international 
law in the field of protection of the rights of persons in detention. 

It is concluded that international normative acts have established general 
rules for dealing with convicted persons, giving the state the right to supplement 
them with the list of legal restrictions that it deems appropriate. Such acts establish 
the limits of the restrictions that form the basis of the isolation of the convicted per-
son. Domestic science and law-makers are actively working on the issue of maxim-
izing the approximation of the norms of national legislation to the norms of interna-
tional law in the field of the protection of the rights of persons serving sentences in 
places of deprivation of liberty. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА 
ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІІЇ УКРАЇНИ 

 

Статтю присвячено дослідженню забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина в Україні в контексті євроінтеграції. Проаналізовано стан до-
тримання та забезпечення прав і свобод з урахуванням збройного конфлікту 
на території України. 

Ключові слова: права людини, державна влада, дотримання, забезпе-
чення, гарантії, захист. 

Статья посвящена исследованию обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина в Украине в контексте евроинтеграции. Проанализировано со-
стояние соблюдения и обеспечения прав и свобод с учетом вооруженного 
конфликта на территории Украины. 

Ключевые слова: права человека, государственная власть, соблюдение, 
обеспечение, гарантии, защита. 
 

Постановка проблеми. Сучас-
ний розвиток українського суспільс-
тва, яке упродовж багатьох років 
розбудовує власну державу на заса-
дах гуманізму та справедливості, 
інтегруючись у світове та європейсь-
ке співтовариство, досліджує, змінює 
відповідно до реалій сьогодення та 
наповнює реальним змістом значну 
кількість правових понять і правових 
явищ. Серед них чи не найважливіша 
роль належить проблемі забезпе-
чення прав і свобод людини та гро-
мадянина [1, с. 22]. 

Проголошення Конституцією 
України прав і свобод людини та 
громадянина найголовнішою цінніс-
тю правової держави [2] та зміна 
векторів щодо їх належного забезпе-
чення на рівні держави неминуче 
виводять на більш глибоке дослі-

дження проблему забезпечення прав 
людини та громадянина.  

Наприкінці двадцятого століт-
тя відбулося відновлення українсь-
кої державності, яке започаткувало 
утвердження та розширення грома-
дянських і політичних прав і свобод 
людини та громадянина в незалеж-
ній правовій державі. Із набуттям 
Україною суверенітету суспільство 
розпочало боротьбу за захист уні-
версальних прав і свобод людини та 
громадянина як головного принципу 
демократії, що дало змогу на держа-
вному рівні відтворити їх у Консти-
туції України, та як системи фунда-
ментальних прав і свобод людини й 
громадянина, які були закріплені у 
міжнародних документах, таких як 
Загальна декларація прав людини, 
пакт про політичні і громадянські, 
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соціальні та економічні права і т. ін., 
ратифікованих Україною. 

Разом із тим права й свободи 
людини та громадянина, закріпленні 
на високому нормативному рівні, не 
забезпечувалися на належному рівні 
з боку органів державної влади через 
відсутність дієвої системи правосуд-
дя, правоохоронних та правозахис-
них органів. Це було наслідком ра-
дянських часів, за яких громадянські 
та політичні права сприймалися як 
такі, що походять від держави, яка 
перебувала над законом і тим самим 
унеможливлювала будь-який конт-
роль з боку громадян, а також повні-
стю була відсутня співпраця держави 
й суспільства. Наслідком вищезазна-
чених непорозумінь і колізій було 
фактичне порушення Конституції та 
міжнародних договорів з боку 
суб’єктів державної влади, які, в свою 
чергу, й досі нехтують нормами та 
принципами права у сфері забезпе-
чення прав і свобод людини та гро-
мадянина.  

Перш за все, це свідчить про те, 
що практика світової спільноти, яка 
вбачає головною умовою здійснення 
владних повноважень дотримання 
прав і свобод людини та громадяни-
на, так і не віднайшла свого реально-
го втілення у життя в Україні. Бездія-
льність у перелічених вище пробле-
мах може призвести до негативних 
наслідків, таких як дезінтеграція гро-
мадянського суспільства, згортання 
демократії, втрата державності, а та-
кож можливість інших держав втру-
чатися у внутрішні справи України. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Деякі питання за-
безпечення прав і свобод були розг-
лянуті в працях таких науковців, як 
М. Баглай, І. Бородін, А. Мішін, 
Ю. Крегул, В. Ладиченко, О. Кушні-

ренко, Т. Слінько, А. Огородник та 
інших дослідників цієї проблеми. 

Формулювання цілей (мети) 
статті. Головною метою статті є дос-
лідження сучасного стану забезпе-
чення прав і свобод людини та гро-
мадянина на території сучасної Укра-
їни.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Основними сучасними 
загальновизнаними напрямками 
світового співтовариства є міждер-
жавна співпраця у сфері забезпечен-
ня прав і свобод людини та громадя-
нина. На регіонально-континенталь-
ному рівні для України найбільш 
ефективні та найважливіші органі-
заційно-правові форми такої спів-
праці забезпечують такі міжнародні 
формування, як Європейський Союз 
та Рада Європи. 

Із набуттям незалежності Укра-
їна взяла на себе низку зобов’язань 
перед світовою спільнотою. Страте-
гічна мета нашої держави відповідно 
до міжнародних зобов’язань, норм і 
стандартів ОБСЄ, Ради Європи та Єв-
ропейського Союзу полягає в зміц-
ненні демократії, становленні гро-
мадянського суспільства, реалізації 
принципу верховенства права, пова-
ги до прав людини та громадянина, 
принципів розподілу влад і незалеж-
ного та неупередженого суду.  

У Декларації про державний 
суверенітет України від 16.07.1990 р. 
і зверненні Верховної Ради України 
«До парламентів і народів світу» від 
05.12.1991 р. наголошувалося на то-
му, що до сім’ї цивілізованих країн 
бажає увійти нова, демократична, 
правова держава, яка ставить собі за 
мету, зокрема, реально забезпечити 
права і свободи людини та громадя-
нина й зобов’язується суворо дотри-
муватись загальновизнаних принци-
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пів і норм міжнародного права та 
міжнародних стандартів у галузі 
прав і свобод людини. Суспільно-
політичні зрушення у 1985–1990 рр. 
й особливо події серпня 1991 р. гли-
боко сколихнули українську громад-
ськість і створили сприятливі умови 
для демократичних перетворень[3]. 

Україна з початку свого держа-
вного будівництва виявила намір 
посісти належне місце у світовому 
співтоваристві. Першим кроком у 
цьому напрямі став її вступ до Ради 
Європи й відповідне освоєння нею 
загальнолюдських стандартів цієї 
організації. Це суттєво вплинуло на 
подальший розвиток прав і свобод 
людини та громадянина. Україна 
приєдналась до великої кількості ба-
гатосторонніх європейських конвен-
цій у галузі прав і свобод людини й 
узяла на себе конкретні зобов’язання 
щодо імплементації їх норм у націо-
нальне законодавство. Крім цього, 
членство у Раді Європи стимулювало 
процес підготовки й ухвалення Кон-
ституції – основного закону нової 
демократичної держави. 

Євроінтеграційні прагнення 
України стали невід’ємною частиною 
політичної, економічної та соціальної 
сфери суспільного життя, що поспри-
яло практичному втіленню міжнаро-
дних стандартів у національну право-
ву систему. Водночас оволодіння єв-
ропейською термінологією не гаран-
тує розуміння механізмів забезпе-
чення прав і свобод людини та гро-
мадянина, завдання створити які сто-
їть перед Україною, а отже, цей про-
цес стає формальним. Наслідком цьо-
го є поширення політичних спекуля-
цій, які призводять до необґрунтова-
них практичних розрахунків у всіх 
сферах суспільного життя. Ці питання 
стосуються і самого розуміння понять 

та дефініцій у сфері забезпечення 
прав і свобод людини та громадяни-
на, запозичених і недостатньо дослі-
джених у правовій науці, що призво-
дить до певних колізій і непорозумінь 
у національному праві. 

Права людини в будь-якій су-
часній демократичній державі є най-
головнішим інститутом, на станов-
лення якого впливає практичний 
досвід міжлюдського спілкування. 

Як зазначено в одному з найав-
торитетніших світових енциклопе-
дичних видань – «Британіці», права 
людини – це словосполучення, що 
увійшло у мовний лексикон лише 
після Другої світової війни, ознаме-
нувавши народження сучасної кон-
цепції прав людини, яка прийшла на 
зміну доктрині природного права [4]. 

Проголошення Конституцією 
України прав і свобод людини та 
громадянина як найголовнішої цін-
ності правової держави та зміна век-
торів щодо їх належного забезпечен-
ня, охорони й захисту на рівні дер-
жави неминуче виводять на більш 
глибоке дослідження проблеми за-
безпечення прав і свобод людини та 
громадянина, зокрема, ефективності 
забезпечення цих прав органами 
державної влади.  

Разом із тим останнім часом 
поняття прав людини настільки уко-
рінилося у політико-правове й навіть 
побутове спілкування та стало такою 
мірою звичним для використання у 
програмних документах різноманіт-
них суб’єктів політичної діяльності, 
що його смислове навантаження іно-
ді здається самоочевидним. 

Відповідно до соціологічного 
дослідження забезпечення прав і сво-
бод людини та громадина в Україні у 
2017 р. за підтримки Програми роз-
витку ООН в Україні, Фонду «Демок-
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ратичні ініціативи», Уповноваженого 
Верховної ради України з прав люди-
ни та ГО «Центр інформації про права 
людини» найважливішими цінностя-
ми для українців виявились такі: сво-
бода – 80 %, безпека – 72 %, справед-
ливість 70 %, гідність – 64 %. Хотілося 
б наголосити, що під час цього дослі-
дження було виявлено, що одним із 
пріоритетів серед прав і свобод лю-
дини та громадянина для українців є 
соціально-економічні права – 63 %, 
при чому 30 % респондентів задля 
власного добробуту частково готові 
поступитися державі своїми грома-
дянськими правами та свободами.  

Заслуговує на увагу той факт, 
що близько 58 % громадян, права 
яких було порушено, не звертались 
до органів державної влади задля їх 
захисту, тобто взагалі не намагались 
відновити своє порушене право. Бі-
льше 23 % опитаних громадян нама-
гались відновити свої порушенні 
права за допомогою так званих «ро-
динних зв’язків», що говорить про 
недовіру населення до органів дер-
жавної влади. Ці показники показу-
ють тенденцію щодо суспільного 
попиту на корупцію й указують на 
наявність недовіри громадян до сис-
теми правосуддя в Україні.  

Системні порушення прав і 
свобод людини та громадянина спо-
стерігаються і в системі криміналь-
ної юстиції та в діяльності правоохо-
ронних органів, покликаних забезпе-
чувати й гарантувати права та сво-
боди людини та громадянина. 

Статистичні дані свідчать про 
складний стан забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина в 
Україні у 2017 р. Забезпечення цих 
прав і свобод відповідно до європей-
ських стандартів ускладнюється ще 
й ситуацією, яка склалася протягом 

останніх років на території України. 
Окупація частини територій нашої 
держави та збройні конфлікти на 
південному Сході призвели до масо-
вих порушень прав людини та осно-
воположних свобод. 

Воєнний конфлікт в Україні 
сприяв тотальним порушенням ос-
новних прав людини й основополо-
жних свобод, таким як захоплення 
заручників, насильство з ідеологіч-
них міркувань, катування та вбивст-
ва полонених. 

Однією з проблем у сфері прав 
людини в Україні є ставлення держа-
ви до шукачів притулку. При тому, що 
в нашій державі діє ліберальний і 
добре прописаний закон «Про біжен-
ців та осіб, які потребують додатко-
вого або тимчасового захисту», адмі-
ністративна практика зберігає всі 
ксенофобні традиції радянської й 
пострадянської доби, а також трап-
ляються незаконні дії правоохорон-
них органів щодо шукачів притулку 
[5, с. 34].  

Іншими ключовими фактора-
ми, що гальмують наш поступ, були 
опір державної системи реформам, 
збереження міцного зв’язку бізнесу 
та влади, зневага до верховенства 
права та прав людини, популізм, 
який породжує політичну корупцію 
та безвідповідальність влади, впев-
неність великих груп політиків і 
громадських активістів, що складні 
проблеми можна вирішити простими 
шляхами, зокрема за рахунок засто-
сування сили та примусу [6].  

Четвертий рік масового пере-
міщення населення всередині країни 
мав свої позитивні й негативні аспек-
ти, а також створив нові випробуван-
ня для одних категорій внутрішньо 
переміщених осіб та деякі поліпшен-
ня під час реалізації прав – для інших.  
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Майже половина звернень у 
2017 р. від переміщених осіб та меш-
канців окупованих і неконтрольова-
них територій стосувалась питання 
соціальних і пенсійних виплат. Також 
серед найбільш поширених питань 
залишаються такі, як забезпечення 
житлом або поліпшення умов про-
живання у тимчасовому житлі, відш-
кодування шкоди, завданої під час 
конфлікту, оформлення документів 
та порядок перетину лінії зіткнення 
на території Донецької та Луганської 
областей, проїзду на окуповану те-
риторію та з неї.  

Станом на 04.01.2018 р., за да-
ними структурних підрозділів соціа-
льного захисту населення обласних 
та Київської міської державної адмі-
ністрацій, на обліку перебуває 
1 492 100 внутрішньо переміщених 
осіб з Донбасу та Криму, з них 442 449 
працездатних осіб, 227 723 дитини та 
841 928 непрацездатних осіб (пенсіо-
нерів та осіб з інвалідністю). 

Протягом 2017 р. до Уповно-
важеного з прав людини надійшло 
368 звернень від переміщених осіб 
щодо відмови у призначен-
ні/відновленні, поверненні недоот-
риманих за попередній період сум 
коштів, а також припинення пенсій-
них виплат та інших державних до-
помог відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 
08.06.2018 № 365, за якими Уповно-
важеним з прав людини здійснюва-
лись відповідні провадження.  

Аналіз звернень, які надійшли 
до Уповноваженого від внутрішньо 
переміщених осіб, підтвердив, що 
після отримання вказаними особами 
паспортного документа у формі кар-
тки вперше або після отримання но-
вого паспортного документа на замі-
ну органи Державної міграційної 

служби України видають їм витяги з 
Єдиного державного демографічного 
реєстру щодо реєстрації місця про-
живання, в яких зазначено, що «місце 
проживання не зареєстровано». 

У зверненнях увага акцентува-
лась на тому, що органи Державної 
міграційної служби України відмов-
ляють у проведенні реєстраційних 
дій. 

Для практичного зрушення єв-
роінтеграційних процесів у сфері за-
безпечення прав і свобод людини та 
громадянина в Україні виникає пот-
реба в переході від політико-ідеоло-
гічних до прагматичних підходів ви-
рішення поставлених завдань. Євроі-
нтеграція має сприйматися українсь-
ким суспільством як інструмент реалі-
зації стратегічної мети для соціально-
економічного,  громадянсько-політич-
ного та культурного розвитку [7].  

Як бачимо, нормативно-правове 
закріплення на конституційному рів-
ні прав і свобод людини та громадя-
нина не забезпечує автоматично їх 
реального втілення в суспільно-
правові відносини. Відсутність дієво-
го механізму забезпечення, реалізації, 
охорони та захисту прав і свобод лю-
дини та громадянина призводить до 
втрати практичної цінності прав і 
свобод і, як наслідок, руйнує грома-
дянське суспільство та правову дер-
жаву. 

Світова спільнота вважає най-
головнішою проблемою сьогодення 
забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина у сфері державно-
правових відносин, бо саме через цю 
сферу можуть реалізуватись ефекти-
вний механізм транспонування актів 
Європейського Союзу, практичне їх 
виконання, забезпечення, дотриман-
ня та виконання норм європейського 
права органами державної влади у 
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сфері забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина.  

На нашу думку, забезпечення 
як юридичний термін якнайглибше 
характеризує діяльність органів 
державної влади у сфері прав і сво-
бод людини та громадянина.  

У свою чергу, проблема реалі-
зації цих прав і свобод має велике 
теоретичне та практичне значення. З 
позицій теорії вона пов’язана з нау-
ковим поняттям механізму правово-
го регулювання. Її політико-правове 
значення полягає у тому, що саме в 
процесі реалізації права та свободи 
стають реальністю й забезпечують 
громадянам, які ними володіють, 
можливість задоволення потреб та 
інтересів. 

Вважаємо, що реалізацію прав і 
свобод не можна зводити до закріп-
лення за громадянином конкретного 
суб’єктивного права. Вона означає 
реальне отримання благ, які входять 
до змісту права. У свою чергу, прак-
тична реалізація прав і свобод люди-
ни та громадянина потребує, перш за 
все, системи юридичних гарантій.  

Таким чином, реальність прав і 
свобод громадян, закріплених у по-
ложеннях Конституції, перш за все 
характеризує їх стан, коли кожна 
юридична або фізична особа реально 
володіє наданими їй правами й може 
безперешкодно користуватися та 
розпоряджатися тими можливостя-
ми, які їй надано державою, тобто 
захищати свої права самостійно й 
вимагати від органів державної влади 
забезпечувати їх реалізацію й охоро-
ну, а в разі порушення прав – гаран-
тованого захисту для їх відновлення.  

Забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина в умовах 
євроінтеграційних процесів в Україні 
полягає у їх реальному здійсненні, 
дотриманні та нормативно-
правовому закріплені відповідно до 
міжнародних стандартів, які дотри-
муються всіма громадянами й ви-
знаються пріоритетом органами 
державної влади. Лише за таких умов 
може відбутись становлення право-
вої держави та, як наслідок, – прис-
корення євроінтеграції України у 
світове співтовариство. 

 
Список використаних джерел 

1. Курило В. І., Славна О. В. Адміністративно-правові проблеми забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина в Україні в умовах євроінтеграції : монографія / 
за заг. ред. В. І. Курила. Київ : НУБіП України, 2014. 144 с. 

2. Конституція України : закон України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141. 
3. Декларація про державний суверенітет України : прийнята Верховною Ра-

дою Української РСР 16.07.1990 № 55-ХІІ. Відомості Верховної Ради Української Радян-
ської Соціалістичної Республіки. 1990. № 31. Ст. 429. 

4. New Encyclopedia Britannica. Oxford, 1992. URL: https://www.britannica.com/ 
topic/Encyclopaedia-Britannica-English-language-reference-work/Fifteenth-edition (дата 
звернення: 10.01.2018). 

5. Права людини в Україні – 2016. Доповідь правозахисних організацій / за 
заг. ред.: А. П. Бущенка, О. А. Мартиненка ; Українська Гельсінська спілка з прав люди-
ни. Київ : КИТ, 2017. 230 с. 

6. Права людини в Україні в 2017 р.: основні тенденції. URL: http://khpg.org/ 
index.php?id=1512637453 



ISSN 2523–4552. ВІСНИК ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. 2018 / № 1(3)  
 

 

 

26 | С т о р і н к а                                       © Славна О. В., 2018 

7. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
/Офіц. сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: 
www.ombudsman.gov.ua/files/Dopovidi/Report-2018-1.pdf (дата звернення: 10.01.2018). 
 
 

O. Slavnaya,  
PhD in Law, Associate Professor of the Constitu-
tional Law and Human Rights Department of the 
National Academy of Internal Affairs 

 

PROVISION OF RIGHTS AND FREEDOM OF HUMAN AND  
CITIZENS IN THE CONTEXT OF EURO-INTEGRATION OF 

UKRAINE 
 

The article is devoted to the study of ensuring the rights and freedoms of man 
and citizen in Ukraine in the context of European integration. The article analyzes 
the state of observance and ensuring of rights and freedoms taking into account the 
armed conflict in the territory of Ukraine. 

As a result of the study, it was found that the concept of human rights has so 
rooted in politico-legal and even everyday communication, has become so com-
monplace for the use of various subjects of political activity in program documents 
that its semantic load sometimes seems self-evident. 

On the basis of a sociological study on the provision of human rights and free-
doms and a hromada in Ukraine in 2017, it was established that the most important 
values for Ukrainians were: freedom – 80 %; safety – 72 %; justice 70 %; Dignity – 
64 %. The author notes that during this research it was discovered that one of the 
priorities among human and civil rights and freedoms is social and economic rights 
for Ukrainians – 63 %, of which 30 % of respondents are partially ready to give 
their civil rights and freedoms to the state for their own welfare. 

The thesis is based on the idea that the realization of rights and freedoms can 
not be reduced to the assignment of a particular subjective right by a citizen. It 
means the actual receipt of the benefits contained in the content of the right. In 
turn, the practical realization of human and civil rights and freedoms requires, 
above all, legal safeguards. 

The conclusions are made that the provision of human and citizen rights and 
freedoms in the conditions of European integration processes in Ukraine is in their 
real implementation and observance, are set in accordance with international 
standards, which are adhered to by all citizens and are recognized as a priority by 
state authorities . Only under such conditions is the formation of a law-governed. 

Keywords: human rights, state power, compliance, provision, guarantees, pro-
tection. 
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ 

В УКРАЇНІ 
 
Розкрито значення вироблення узгодженої процедури оцінювання ефе-

ктивності діяльності уповноваженого органу з питань пробації. Запропонова-
но класифікацію критеріїв ефективності роботи уповноваженого органу з 
питань пробації з поділом на загальні та спеціальні. Надано характеристику 
складових елементів кожної групи критеріїв. Окреслено вимоги, яким повин-
ні відповідати показники, що характеризують критерії ефективності роботи 
уповноваженого органу з питань пробації: поєднання кількісних і якісних 
показників, достовірність показників, порівнюваність показників та оптима-
льність показників. 

Ключові слова: уповноважений орган з питань пробації, ефективність, 
результативність, показники, критерії. 

 
Раскрыто значение выработки согласованной процедуры оценки эф-

фективности деятельности уполномоченного органа по вопросам пробации. 
Предложена классификация критериев эффективности работы уполномо-
ченного органа по вопросам пробации с делением на общие и специальные. 
Охарактеризованы составляющие элементы каждой группы критериев. 
Определены требования, которым должны соответствовать показатели, ха-
рактеризующие критерии эффективности работы уполномоченного органа 
по вопросам пробации: сочетание количественных и качественных показате-
лей, достоверность показателей, сравниваемость показателей, оптималь-
ность показателей. 

Ключевые слова: уполномоченный орган по вопросам пробации, эффек-
тивность, результативность, показатели, критерии. 
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Постановка проблеми. Право-
охоронні органи нашої держави є 
ключовими в системі органів вико-
навчої влади. Стабільне й ефективне 
їх функціонування є необхідною 
умовою захисту конституційного 
ладу, забезпечення законності та 
правопорядку, дотримання прав і 
свобод людини та громадянина. Від 
оптимальної за певних умов та об-
ставин діяльності правоохоронних 
органів значною мірою залежать 
успішність реалізації національних 
інтересів і стабільність суспільного 
розвитку. Звісно, що кожного фахів-
ця, який займається питаннями дер-
жавного управління, юридичної від-
повідальності чи діяльності правоо-
хоронних органів, турбують такі пи-
тання: «Наскільки успішною є діяль-
ність таких органів?», «Як виміряти 
їх досягнення та довести, що вони 
є?», «Як побачити проблеми й недо-
ліки в роботі та вжити заходів щодо 
їх виправлення?» та «Як можна суди-
ти про виконання відповідними ор-
ганами поставлених завдань?» У 
цьому контексті в повсякденний 
ужиток сьогодні входять такі термі-
ни, як «результативність», «ефекти-
вність», «якість», «критерії», «показ-
ники», «заміри», «результати», «оці-
нка» тощо. Вважаємо цілком законо-
мірним здійснення аналізу ефектив-
ності діяльності уповноваженого 
органу з питань пробації в Україні в 
контексті загальних тенденцій ре-
формування правоохоронних органів 
України.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблемам ефективнос-
ті, її сутності та змісту тією або ін-
шою мірою були присвячені праці 
фахівців у галузі економіки та       
менеджменту С. В. Мочерного, 
В. А. Рульєва та В. Г. Янчевського; у 

галузі теорії управління та 
державного управління – 
Т. М. Дербетової, О. В. Калініної, 
Т. О. Мусабекова, А. М. Нагімової, 
О. М. Шовгелі; у галузі організації 
діяльності правоохоронних органів – 
В. О. Басс, О. В. Головінова, Д. М. Пав-
лова, О. О. Чикаренка, Ю. В. Шевченка, 
І. М. Шопіної, О. О. Юхна, І. С. Яковець 
та ін.  

Постановка завдання. На під-
ставі аналізу основних положень, що 
містяться у наукових працях указа-
них учених, вважаємо за доцільне 
спочатку визначитися із сутністю 
базових категорій, які ми будемо 
використовувати в нашому дослі-
дженні, а потім здійснити їх ґрунто-
вний аналіз у контексті діяльності 
уповноваженого органу з питань 
пробації в Україні.  

Виклад основного матеріалу. 
Відповідно до положень тлумачного 
словника С. І. Ожегова термін «ефек-
тивний» визначено як такий, що дає 
ефект, дієвий [1]. В економічному 
словнику Б. А. Райзберга ефектив-
ність розглядається як відносний 
ефект, результативність процесу, 
операції, проекту, що визначаються 
співвідношенням ефекту, результату 
й видатків, витрат, які обумовили, 
забезпечили його результат [2]. Але 
необхідно звернути увагу на те, що 
теорія ефективності чітко розмежо-
вує поняття ефекту та ефективності, 
розуміючи під першим результат 
певного заходу, а під другим – спів-
відношення ефекту й витрат, що йо-
го викликали. У тому випадку, якщо 
згадані результати не лише вплива-
ють на суто виробничу сферу, але й 
обумовлюють зміни, пов’язані з 
впливом на здоров’я або умови жит-
тєдіяльності людини, заведено гово-
рити про соціально-економічний 
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ефект [3]. На думку М. Азимбейдієва, 
вимоги ефективності передбачають 
таку відповідність структури і функ-
цій, яка забезпечує отримання най-
вищих кінцевих результатів у міні-
мальні терміни та з найменшими 
витратами сил і засобів, або які 
вкладаються в межі оптимізаційних 
завдань [4]. Фахівці з діяльності пра-
воохоронних органів держави щодо 
конкретних установ зазначають, на-
приклад, що під ефективністю діяль-
ності митних органів розуміється 
показник, який відображає співвід-
ношення результатів діяльності у 
відповідній сфері (справляння пода-
тків і зборів, кількість товарів, митне 
оформлення яких здійснено, тощо) 
та залучених для досягнення таких 
результатів ресурсів (грошових, тру-
дових) [5]. 

У науковій літературі виділя-
ють переважно два види ефективно-
сті – економічну та соціальну. Як за-
значає С. В. Мочерний, соціальна 
ефективність – це відповідність ре-
зультатів діяльності основним соціа-
льним потребам і цілям суспільства, 
інтересам окремої людини [6, с. 42]. 
О. А. Лановенко відзначає, що мета 
діяльності й отриманий результат є 
головними визначальними компо-
нентами оцінки ефективності соціа-
льної діяльності. У зв’язку з цим мо-
жна стверджувати, що первинним 
критерієм ефективності діяльності 
підприємств невиробничої (соціаль-
ної) сфери є рівень досягнення цілей 
та очікувань, зокрема зовнішніх ко-
ристувачів [7, c. 145].  

На думку В. О. Костіна, ефектив-
ність у контексті функціонування 
соціальних систем означає власти-
вість людської діяльності, яка охоп-
лює як результати, так і певні засоби 
та предмети, які змінюються в проце-

сі діяльності, трансформуються як у 
бажані, так і в небажані результати [8, 
с. 171–172]. А. М. Нагімова підкрес-
лює, що у сфері державного управлін-
ня головним результатом діяльності 
органів державної влади головним 
чином є соціальний ефект, під яким 
зазвичай розуміється створення 
сприятливих умов для населення на 
території держави та в низці випадків 
– за її межами, підвищення якості 
праці, наданих державних послуг і т. 
ін. У багатьох випадках соціальний 
ефект не піддається кількісному ви-
мірюванню (на відміну від економіч-
ного), і його визначають тими якіс-
ними зрушеннями, що відбуваються в 
державі. Він вимірюється непрямими 
результатами, наприклад скорочен-
ням часу обслуговування, підвищен-
ням якості обслуговування або по-
ліпшенням соціально-психологічної 
обстановки [9, c. 16]. 

Якщо говорити про діяльність 
уповноваженого органу з питань 
пробації в Україні, то її головним 
чином спрямовано на досягнення 
певного соціального ефекту, адже це 
органи не є прибутковою організаці-
єю, тож неможливо з достовірністю 
говорити про співвідношення затрат 
на їх утримання та прибуток від їх 
діяльності.  

Отже, ефективність діяльності 
уповноваженого органу з питань 
пробації має соціальний характер. 
Разом із тим можна припустити, що 
належне виконання уповноваженим 
органом з питань пробації, напри-
клад покарань у вигляді громадських 
робіт, може створити і деякий еко-
номічний ефект, тому, на нашу дум-
ку, більш доцільно говорити про со-
ціально-економічну ефективність 
діяльності уповноваженого органу з 
питань пробації. 
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Таким чином, ефективність ді-
яльності уповноваженого органу з 
питань пробації в Україні можна ви-
значити як співвідношення відпові-
дних кількісних та якісних показни-
ків, що відображають ступінь досяг-
нення цим органом задекларованих 
цілей і виконання поставлених за-
вдань, закріплених нормативно-
правовими актами, із залученням 
ресурсів для досягнення таких ре-
зультатів.  

Ефективність діяльності упов-
новаженого органу з питань пробації 
в Україні може визначатися за допо-
могою показників, які мають стосу-
нок до певних критеріїв.  

Визначення терміна «крите-
рій» у науковій літературі зустріча-
ється доволі часто. Критерії (від 
грец. criterion) – ознака, на підставі 
якої формується оцінка якості 
об’єкта, процесу, мірило такої оцінки. 
Наприклад, критерії ефективності 
характеризують рівень ефективності 
системи, а критерії оптимальності – 
те, наскільки система є близькою до 
оптимального стану [10]. Як зазначає 
Н. Г. Ничкало, критерій – це ознака, 
на підставі якої дається оцінка якого-
небудь явища, дії; ознака, взята за 
основу класифікації [11, с. 163]. Та-
кож існує визначення критерію як 
ознаки, за допомогою якої прово-
диться: 1) оцінка, 2) визначення; 
3) класифікація [12]. М. Д. Шарго-
родський підкреслює, що термін 
«критерії» часто пов’язується з по-
няттям «ефективність», завдяки чо-
му «критерії ефективності – це спро-
можність правового засобу сприяти 
досягненню цілей і завдавати 
об’єктивний вплив на суспільні від-
носини» [13, с. 57–58]. Існує також 
погляд на термін «критерій» як на 
параметр істинності [14]. 

Поняття «критерій» у літера-
турі безпосередньо пов’язано з по-
няттям «показник», який розуміють 
як узагальнену характеристику вла-
стивостей об’єкта або процесу. При 
цьому розрізняють якісні показники, 
які фіксують наявність чи відсут-
ність якоїсь властивості, та кількісні 
показники, які фіксують міру вира-
женості, розвитку властивості [15, 
c. 217–218].  

Тобто, можна дійти висновку, 
що і критерії, і показники науковці 
розглядають як інструмент, який 
забезпечує можливість перевірки 
досягнення відповідного результату, 
але вважається, що критерії та якісні 
показники дають суб’єктивну харак-
теристику досліджуваному явищу, а 
кількісні показники – об’єктивну 
характеристику, дозволяючи вимі-
ряти його. 

Ураховуючи вищевикладене, 
спробуємо сформулювати перелік 
критеріїв ефективності роботи упов-
новаженого органу з питань пробації 
в Україні. Вважаємо, що їх доцільно 
поділити на загальні та спеціальні. 

До загальних критеріїв можна 
віднести нормативне, організаційно-
інформаційне, матеріально-технічне 
та кадрове забезпечення роботи 
уповноваженого органу з питань 
пробації в Україні. 

До спеціальних – виконання 
завдань, які поставлено перед упов-
новаженим органом з питань проба-
ції в Україні нормативно-правовими 
актами. 

Зрозуміло, що такі критерії мі-
ститимуть як кількісні, так і якісні 
показники, що є необхідною умовою 
об’єктивності оцінки роботи будь-
якого органу держави. 

Нормативне забезпечення 
роботи уповноваженого органу з 
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питань пробації в Україні. Показ-
никами нормативного забезпечення 
є, по-перше, наявність відповідних 
нормативних документів – кількіс-
ний показник, а по друге – їх якість 
(зміст). Отже, вважаємо, що для оп-
тимальної діяльності цього органу 
потрібні такі документи (приблиз-
ний перелік): Концепція (програма) 
розвитку підрозділу на найближчі 3–
4 роки, Положення про уповноваже-
ний орган з питань пробації в Украї-
ні, Положення про відділ (сектор), 
Кодекс професійної етики уповнова-
женого органу з питань пробації в 
Україні, Положення про порядок вза-
ємодії підрозділів уповноваженого 
органу з питань пробації в Україні з 
іншими державними органами та 
громадськими організаціями щодо 
виконання кримінальних покарань 
та адміністративних стягнень і По-
ложення про порядок кадрової робо-
ти у підрозділах уповноваженого 
органу з питань пробації в Україні та 
залучення до його діяльності волон-
терів. 

За другим показником має від-
буватися внутрішнє оцінювання по-
вноти, обґрунтованості й актуально-
сті нормативного акта. Якщо ми про-
аналізуємо чинну нормативну базу 
діяльності уповноваженого органу з 
питань пробації в Україні, то можемо 
констатувати, що вона є далекою від 
ідеалу і фактично не має системності. 
Вважаємо, що такою роботою пови-
нен займатися відділ організаційно-
методичного забезпечення уповно-
важеного органу з питань пробації в 
Україні. Він має забезпечити належ-
ний облік нормативно-правових ак-
тів інспекції, своєчасне внесення до 
них змін і доповнень та підтримання 
їх у належному актуальному стані. 
Також до його обов’язків має входи-

ти вжиття заходів щодо регулярного 
інформування працівників уповно-
важеного органу з питань пробації в 
Україні про ухвалені нові законодав-
чі й відомчі акти. До речі, схожа нор-
ма існувала в Положенні про управ-
ління кримінально-виконавчої ін-
спекції Державного департаменту 
України з питань виконання пока-
рань. 

Кадрове забезпечення діяль-
ності уповноваженого органу з 
питань пробації в Україні. Зрозумі-
ло, що кадровою роботою в підрозді-
лах уповноваженого органу з питань 
пробації повинні займатися відпові-
дні структурні підрозділи. Слід за-
значити, що організація роботи та-
ких підрозділів уповноваженого ор-
гану з питань пробації має оцінюва-
тися за такими показниками: 

– укомплектованість посад 
у підрозділах кадрового забезпечен-
ня відповідно до кваліфікаційних 
вимог і вимог нормативних актів; 

– оптимальна структура 
кадрових підрозділів та алгоритмі-
зація їх роботи (добір, розстановка, 
атестація, навчання тощо); 

– спеціалізація працівників 
підрозділів кадрового забезпечення 
– кожен працівник має спеціалізува-
тися в конкретному виді своєї діяль-
ності (набір, навчання, мотивація або 
ротація і т. ін.);  

– аналітичність роботи, яка 
охоплює питання обробки кадрової 
інформації, оцінювання її повноти та 
достовірності, регулярності подання 
її на розгляд керівництву та своєчас-
ного доведення до виконавців (адре-
сатів); у зборі й обробці кадрової 
інформації необхідно забезпечити 
максимально можливе застосування 
сучасних інформаційних технологій, 
а також соціометричних вимірювань, 
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соціологічних опитувань та аналізу 
громадської думки;  

– наявність інновацій у ка-
дровій роботі (опитування праців-
ників, нові рішення, прийоми роботи, 
нові методи навчання кадрів). 

Організаційно-інформаційне 
забезпечення роботи уповнова-
женого органу з питань пробації в 
Україні. До показників організацій-
но-інформаційного забезпечення 
роботи уповноваженого органу з 
питань пробації належать такі: наяв-
ність управлінських підрозділів (ке-
рівництво, центральні органи управ-
ління, органи управління на місцях), 
наявність систем контролю та обліку 
результатів діяльності (у тому числі 
електронних), наявність системи 
електронного зв’язку між підрозді-
лами, наявність установчої та норма-
тивної документації інспекції, зок-
рема щодо виконання покарань та 
стягнень та атрибутів підрозділу 
(печатки, штампи), наявність систе-
ми методичного забезпечення дія-
льності уповноваженого органу з 
питань пробації, кількість проведе-
них науково-практичних заходів що-
до організації діяльності уповнова-
женого органу з питань пробації, 
наявність установленого форменого 
одягу, знаків розрізнення та системи 
звань, наявність інформаційних за-
собів (сайт, газета, журнал), кількість 
публікацій, прес-релізів тощо. 

Матеріально-технічне за-
безпечення роботи уповноваже-
ного органу з питань пробації в 
Україні. Матеріально-технічне за-
безпечення, безумовно, впливає на 
загальну ефективність роботи упов-
новаженого органу з питань пробації 
в Україні й дозволяє застосовувати 
індивідуальний підхід до окремих 
напрямів її роботи. Які ж показники 

можуть характеризувати матеріаль-
но-технічне забезпечення? На нашу 
думку, до них можна віднести відсо-
ток коштів, що спрямовуються на 
утримання уповноваженого органу з 
питань пробації із загального бю-
джету Державної пенітенціарної 
служби; співвідношення бюджету 
підрозділів уповноваженого органу з 
питань пробації з чисельністю кад-
рів, які вони обслуговують; витрати 
на здійснення поточної роботи, що 
складається з витрат на зарплату, 
комунальні послуги, харчування, 
формений одяг, службовий транс-
порт тощо. Вони можуть обчислюва-
тися, наприклад, як середні витрати 
в розрахунку на одного працівника.  

Крім загальної оцінки грошо-
вих витрат, до матеріально-технічної 
забезпеченості можна віднести кіль-
кість обладнаних згідно з вимогами 
робочих місць, відповідність умов 
роботи санітарно-гігієнічним нор-
мам, кількість персональних 
комп’ютерів та інших технічних за-
собів, необхідних для організації ро-
боти, тощо.  

До зазначеного вище слід дода-
ти також те, що 05.02. 2015 р. Верхо-
вною Радою України був ухвалений 
Закон України № 160-VIII «Про про-
бацію». Відповідно до його положень 
пробація – це система наглядових та 
соціально-виховних заходів, що за-
стосовуються за рішенням суду та 
відповідно до закону до засуджених, 
виконання певних видів криміналь-
них покарань, не пов’язаних з позба-
вленням волі, та забезпечення суду 
інформацією, що характеризує обви-
нуваченого. Незважаючи на те, що 
дія цього закону розповсюджується 
на виконання певних видів криміна-
льних покарань, деякі результати 
поточної роботи апарату Державної 
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пенітенціарної служби говорять про 
правильність названих нами загаль-
них критеріїв.  

Спеціальні критерії, як уже за-
значалося, характеризуються ступе-
нем досягнення відповідних цілей та 
виконанням завдань, які стоять пе-
ред кримінально-виконавчою інспе-
кцією. 

Облік порушників, роз’яснен-
ня їм порядку та умов відбування 
громадських робіт. Кількісними 
показниками такого критерію упов-
новажений орган з питань пробації в 
Україні вже оперує – ними є наяв-
ність в особовій справі заповнених 
анкет і довідок про проведення бесі-
ди щодо порядку виконання адмініс-
тративних стягнень або криміналь-
них покарань, кількість правопору-
шників, що стоять на обліку, їх соціа-
льні характеристики, що мають сто-
сунок до виконання стягнення: вік, 
стать, місце роботи тощо. 

Щорічне погодження з орга-
нами місцевого самоврядування 
та власниками підприємств видів 
суспільно корисних робіт та пере-
ліку об’єктів, на яких порушники 
відбуватимуть ці роботи. Показ-
никами цього виступають наявність 
відповідних запитів і відповідей ор-
ганів місцевого самоврядування що-
до зазначених об’єктів та видів робіт 
і їх кількість. Крім того, вважаємо, що 
такий перелік має постійно оновлю-
ватися на Інтернет-сторінках відпо-
відних органів та самої кримінально-
виконавчої інспекції. 

Контроль за відбуванням 
стягнення порушниками та вико-
нанням обов’язків власником під-
приємства, установи чи організа-
ції або уповноваженим ним орга-
ном за місцем відбування поруш-
никами громадських та виправних 

робіт. Показниками цього виступа-
ють кількість перевірок виконання 
власниками організації своїх 
обов’язків, кількість виявлених по-
рушень такого порядку, вжиті заходи 
та їх виконання. 

Облік відпрацьованого пору-
шниками часу. Здійснення контро-
льних перевірок за місцем відбу-
вання порушниками громадських 
робіт. Проведення не менше одно-
го разу протягом відбування ви-
правних робіт контрольних пере-
вірок за місцем роботи порушни-
ків. Показниками цього критерію є 
наявність заповнених табелів обліку 
часу, кількість контрольних переві-
рок, кількість виявлених порушень і 
вжиття заходів щодо їх усунення та 
наявність в акті інформації про від-
рахування грошей із заробітку.  

Вважаємо, що було б доцільно 
додати до показників контролю не 
лише кількість контрольних переві-
рок виконання стягнень правопору-
шниками, а також і кількість прове-
дених з ними бесід виховного харак-
теру.  

З’ясування причин невиходу 
порушників на громадські роботи. 
Внесення до суду подань стосовно 
порушників, які ухиляються від 
відбування громадських робіт. По-
казниками цього виступають кіль-
кість зафіксованих невиходів пору-
шників на роботу, кількість та своє-
часність внесених подань стосовно 
порушників, які ухиляються від від-
бування громадських робіт, кількість 
замін особам, що ухиляються від ви-
конання громадських робіт і стяг-
нень, на альтернативні стягнення 
(як-то адміністративний арешт або 
штраф), кількість осіб, покараних за 
ухилення від виконання громадсь-
ких робіт, тощо [16]. 
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Важливим критерієм ефектив-
ності роботи уповноваженого органу 
з питань пробації в Україні є відсут-
ність здійснення повторних адмі-
ністративних правопорушень та 
кримінальних злочинів особами, 
щодо яких інспекція виконувала стя-
гнення, а також правопорушень про-
тягом строку виконання покарання 
(адміністративного чи кримінально-
го). Щодо цього критерію кількісним 
показником можна вважати відсут-
ність або наявність протягом року 
повторного скоєння особою адмініс-
тративних правопорушень і протя-
гом відповідного строку давності – 
кримінального злочину. Такий підхід 
вважається правильним в аспекті 
зміни парадигми діяльності цього 
органу від каральної до профілакти-
чно-сервісної. 

Зрозуміло, що запропоновані 
нами вище критерії та їх показники 
переважно належать до кількісних 
видів, але ж ефективність має оці-
нюватися також не лише сухими 
цифрами, а й аналізом діяльності, 
причому такий аналіз може прово-
дитися як самими працівниками 
підрозділу, так і громадянами й ке-
рівниками підприємств, на яких ви-
конуються кримінальні покарання 
та адміністративні стягнення. До 
таких заходів, звичайно, варто від-
нести анкетування й інтерактивні 
опитування, в тому числі з викорис-
танням можливостей Інтернету. 
Крім того, можна здійснювати ана-
ліз документів, складання уповно-
важеними особами аналітичних до-
відок, де, крім кількісних показни-
ків, може міститися інформація про 
недоліки роботи, пропозиції щодо її 
покращення тощо. Приклади вико-
ристання таких методів можна 
знайти, наприклад, у Сполучених 

Штатах Америки, де значна кіль-
кість управлінь і департаментів по-
ліції використовує можливості ме-
режі Інтернет для проведення опи-
тувань громадян про якість власної 
роботи, у тому числі й за окремими 
напрямами [17; 18].  

Зважаючи на викладене, можна 
сформулювати такі додаткові крите-
рії ефективності діяльності уповно-
важеного органу з питань пробації в 
Україні: 

 відповідність процесуа-
льних документів уповноваженого 
органу з питань пробації встановле-
ним вимогам; 

 думка населення, право-
порушників і власників підприємств 
про роботу уповноваженого органу з 
питань пробації; 

 задоволеність працівни-
ків цього органу власною роботою.  

Дещо докладніше зупинимося 
на критерії задоволеності. Задоволе-
ність персоналу відображає ставлен-
ня працівника до різних аспектів 
роботи, як-то: робоче навантаження, 
безпека роботи, оплата праці, умови 
праці, статус і престиж роботи, впро-
ваджена підприємством політика 
оцінювання виконання роботи, зага-
льні методи керівництва, відносини 
між начальниками й підлеглими, 
автономія та відповідальність, мож-
ливості для застосування знань і 
вмінь, можливості для зростання та 
розвитку [19, с. 128].  

Отже, основними показниками, 
що впливають на стан задоволеності 
працівником уповноваженого органу 
з питань пробації власною роботою, 
можуть бути такі: 1) справедлива 
винагорода (як матеріальна, так і 
нематеріальна); цей показник може 
як виражатися її рівнем, так і розг-
лядатися в аспекті визнання особис-
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тих досягнень; 2) імідж органу в ці-
лому; 3) можливість кар’єрного або 
професійного розвитку; 4) добрози-
члива атмосфера в колективі; 5) со-
ціальне забезпечення працівників; 
6) сприятливі умови праці на робо-
чому місці; 7) особа керівника.  

Таким чином, задоволеність 
роботою можна вимірювати в цілому 
як позитивну оцінку робочої ситуа-
ції, а з іншого боку, можна її оцінюва-
ти шляхом оцінювання різних аспек-
тів задоволеності (наприклад, задо-
воленість оплатою праці, престижні-
стю роботи, існуючою системою оці-
нювання роботи, можливостями для 
кар’єрного зростання та ін.).  

Слід зазначити, що показники 
задоволеності можуть виражатися як 
об’єктивними (рівень заробітної 
платні, кошти, що були виділені на 
матеріально-технічне забезпечення 
праці), так і суб’єктивними даними 
(оцінка працівниками умов праці, 
ставлення керівництва, оцінка мож-
ливостей кар’єрного зростання то-
що). Отже, методами вимірювання 
цих показників можуть бути саме 
анкетування, співбесіди й інтерв’ю 
працівників уповноваженого органу 
з питань пробації. Це ж саме стосу-
ється і інших критеріїв. 

На підставі вищевикладеного 
можна зробити певні висновки.  

1. Питання оцінювання 
ефективності діяльності уповнова-
женого органу з питань пробації в 
Україні є доволі актуальним та перс-
пективним, ураховуючи відсутність 
ґрунтовних наукових розробок у цій 
галузі. Оцінювання будь-якої діяль-
ності можна пов’язати з існуванням 
певних стандартів щодо її здійснен-
ня, а таких стандартів сьогодні не-
має. На нашу думку, це зумовлено 
тим, що уповноважений орган з пи-

тань пробації в Україні перебуває в 
стадії свого становлення.  

2. З урахуванням дослі-
джень, присвячених оцінюванню 
ефективності діяльності у державно-
правовій та виробничій сфері, можна 
говорити про ефективність діяльно-
сті уповноваженого органу з питань 
пробації як про систему, що склада-
ється з декількох підсистем (критері-
їв). Зрозуміло, що оцінювати ефекти-
вність діяльності в цілому неможли-
во без її нормативного, організацій-
ного, кадрового та матеріально-
технічного забезпечення. Крім цього, 
важливого значення набуває оціню-
вання ступеня виконання уповнова-
женим органом з питань пробації 
завдань, що стоять перед ним. На 
підставі викладеного доцільно виді-
лити загальні та спеціальні критерії 
ефективності діяльності уповнова-
женого органу з питань пробації в 
Україні. 

3. Одним із необхідних кро-
ків у напрямі оптимізації процедури 
оцінювання ефективності діяльності 
уповноваженого органу з питань 
пробації в Україні є розроблення га-
лузевого наказу про організацію ро-
боти його підрозділів, в якому по-
винні бути відображені цілі діяльно-
сті цього органу, система інтеграль-
них критеріїв та показників, що ха-
рактеризують цю діяльність. Необ-
хідність оновлення наявної нині 
процедури зумовлюється тим, що 
кількісні показники обліку правопо-
рушників, що висвітлюються сього-
дні, характеризують тільки один 
критерій і лише в кількісному плані – 
облік правопорушників. 

4. Проте, як ми вже зазнача-
ли, є необхідною також якісна оцінка 
змісту діяльності уповноваженого 
органу з питань пробації та враху-
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вання думки зацікавлених осіб (пра-
цівників, власників підприємств, 
правопорушників) щодо пошуку оп-
тимальних шляхів діяльності цього 
органу. Тому вважаємо, що запропо-
новані критерії та показники ефек-
тивності можуть стати підґрунтям 
для подальших наукових досліджень 
і прийняття єдиних для всієї системи 
критеріїв ефективності – як загаль-
них, так і спеціальних (що мають 
стосуватися окремих напрямів робо-
ти уповноваженого органу з питань 
пробації). 

5. Вважаємо, що будь-які 
показники, які характеризують кри-
терії ефективності роботи уповно-
важеного органу з питань пробації в 
Україні, мають відповідати таким 
вимогам: а) поєднання кількісних і 
якісних показників; б) достовірність 
показників; в) порівнюваність пока-
зників; г) оптимальність показників.  

Поєднання кількісних і якісних 
показників означає, що під час оці-
нювання вони мають застосовувати-
ся одночасно та паралельно один до 
одного, тобто кількісні показники 

повинні супроводжуватися якісними 
коментарями – доповідними запис-
ками або аналітичними звітами, які, 
на нашу думку, забезпечать відобра-
ження якісного змісту роботи, і, на-
впаки, письмові звіти про ефектив-
ність (перебіг, організацію) будь-
якого-напряму роботи кримінально-
виконавчої інспекції мають бути під-
кріплені кількісними показниками. 
Достовірність означає об’єктивність, 
відповідність справжньому стану 
речей на відповідних ділянках робо-
ти інспекції. Порівнюваність означає, 
що під час оцінювання критеріїв ма-
ють застосовуватися такі показники, 
що можуть порівнюватися один з 
одним. Якщо показник не можна по-
рівняти, його використання для оці-
нювання втрачає практичний сенс. 
Достатність показників означає, що 
система даних про ефективність ро-
боти уповноваженого органу з пи-
тань пробації має бути достатньо 
вичерпною, проте вона не повинна 
бути надмірною, що може призвести 
до перевантаження звітних докуме-
нтів непотрібною інформацією.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ  

 

Проаналізовано нормативно-правове регулювання використання елек-
тронного цифрового підпису. Виявлена проблема збереження електронних 
документів від копіювання, модифікації й підробки вимагає для свого вирі-
шення специфічних засобів і методів захисту. Доведено, що використання 
електронного цифрового підпису, що підтверджує оригінальність документа 
й надійно захищає його від підробок, – ефективне рішення для всіх, хто не 
хоче чекати приходу кур’єрської пошти за багато сотень кілометрів, щоб пе-
ревірити дійсність отриманої інформації або підтвердити факт укладення 
договору. 

Ключові слова: правове регулювання, електронні документи, цифровий 
підпис, особистий ключ, документообіг. 

Проанализировано нормативно-правовое регулирование использова-
ния электронно-цифровой подписи. Выявленная проблема сбережения элек-
тронных документов от копирования, модификации и подделки требует для 
своего решения специфических средств и методов защиты. Доказано, что ис-
пользование электронной цифровой подписи, подтверждающей оригиналь-
ность документа и надежно защищающей его от подделок, – эффективное 
решение для всех, кто не хочет ждать прихода курьерской почты за многие 
сотни километров, чтобы проверить подлинность полученной информации 
или подтвердить факт заключения договора. 

Ключевые слова: : правовое регулирование, электронные документы, 
цифровая подпись, личный ключ, документооборот. 
 

Постановка проблеми. Про-
блема збереження електронних до-
кументів від копіювання, модифіка-
ції та підробки вимагає для свого 
вирішення специфічних засобів і ме-
тодів захисту. В електронному доку-
менті інформація, зафіксована за 
допомогою електронних даних, має 
містити обов’язкові реквізити доку-
мента, найголовнішим з яких є елек-
тронний підпис. Тобто, без елект-

ронного підпису за певних вимог 
документ не має юридичної чинності 
й не може вважатися електронним 
документом.  

Технологія електронного під-
пису здатна ще більше розширити 
можливості електронного докумен-
тообігу, поширити його на всі сфери 
суспільного життя, сприяти розвитку 
доступних для всіх можливостей 
електронного бізнесу.  
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Використання електронного 
цифрового підпису, що підтверджує 
оригінальність документа й надійно 
захищає його від підробок, – ефекти-
вне рішення для всіх, хто не хоче че-
кати приходу кур’єрської пошти за 
багато сотень кілометрів, щоб пере-
вірити дійсність отриманої інформа-
ції або підтвердити факт укладення 
договору. Документи можуть бути 
засвідчені електронним цифровим 
підписом і передані до місця призна-
чення протягом декількох секунд, 
адже електронний документ надси-
лається за допомогою швидкісних 
телекомунікаційних систем, однією з 
яких є, наприклад, Інтернет. За таких 
умов усі учасники обміну електрон-
ними документами незалежно від 
відстані мають однакові можливості 
в електронному інформаційному 
обміні. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми застосування 
та нормативно-правового регулю-
вання використання електронно-
цифрового підпису в своїх працях 
розглядали: А. П. Алферов, А. Ю. Зу-
бов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин, 
Ю. В. Волочай, С. С. Ткач, В. В. Багно, 
А. А. Гринович, Г. В. Пухальська й 
А. В. Шпірко, однак стан українського 
законодавства та перспективи його 
нормативно-правового врегулюван-
ня у них не розглядались.  

Постановка завдання – пошук 
шляхів виконання законодавчо вста-
новлених норм під час організації 
електронного документообігу з ви-
користанням електронного цифро-
вого підпису згідно з чинним зако-
нодавством. 

Виклад основного матеріалу. 
У багатьох високорозвинених краї-
нах електронний документообіг є 
альтернативою паперовому й ефек-

тивним інструментом оперативного 
ведення бізнесу. Наша країна також 
намагається поступово приєднатися 
до цих зарубіжних нововведень. 

Оскільки правова природа еле-
ктронного середовища є такою, що в 
ній неважко підписатися чужим ім’ям, 
то одержувач електронного докумен-
та має пересвідчитися, що документ 
був підписаний саме тією особою, яка 
його склала, або з її згоди.  

Електронний підпис – дані в 
електронній формі, які додаються до 
інших електронних даних або логіч-
но з ними пов’язуються, призначені 
для ідентифікації того, хто ці дані 
підписує [1]. 

Електронна цифровий підпис 
(ЕЦП) – реквізит електронного до-
кумента, призначений для його захи-
сту від підробки, отриманий в ре-
зультаті криптографічного перетво-
рення інформації з використанням 
закритого ключа електронного циф-
рового підпису, що дозволяє іденти-
фікувати власника сертифіката клю-
ча підпису, а також встановити від-
сутність спотворення інформації в 
електронному документі. 

Також електронний цифровий 
підпис є блоком інформації, який 
прикріпляється до файлу даних ав-
тором, захищає його від несанкціо-
нованої модифікації та вказує на 
власника підпису; він використову-
ється фізичними та юридичними 
особами як аналог власноручного 
підпису для надання електронному 
документу юридичної чинності, від-
повідає юридичній чинності докуме-
нта на паперовому носії, підписаного 
власноручним підписом правомочної 
особи та скріпленого печаткою. 

На сьогодні основні організа-
ційно-правові засади електронного 
документообігу й використання еле-
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ктронних документів, а також право-
вий статус електронного цифрового 
підпису та порядок його застосуван-
ня юридичними й фізичними особа-
ми регулюються законами України 
«Про електронні документи та елек-
тронний документообіг», «Про елек-
тронний цифровий підпис» і «Про 
Основні засади розвитку інформа-
ційного суспільства в Україні на 
2007–2015 роки». 

Передбачається послідовна ро-
зробка нормативно-правових актів, 
сфера регулювання яких визначаєть-
ся вперше; визнано необхідність під-
тримки функціонування централь-
ного засвідчувального органу як ос-
новного елемента інфраструктури 
електронного цифрового підпису. 

Питання щодо застосування 
органами державної влади положень 
перелічених законів регулюються 
постановами Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
застосування електронного цифро-
вого підпису органами державної 
влади, органами місцевого самовря-
дування, підприємствами, установа-
ми та організаціями державної фор-
ми власності» № 1452 і «Про затвер-
дження Типового порядку здійснен-
ня електронного документообігу в 
органах виконавчої влади» № 1453. 

Основоположним документом 
у сфері електронного цифрового під-
пису є Закон України «Про електрон-
ний цифровий підпис», ухвалений 
22.05.2003 р., що набрав чинності 
01.01.2004 р. і визначає правовий 
статус електронного цифрового під-
пису та регулює відносини, що вини-
кають під час використання елект-
ронного цифрового підпису. Законо-
давці вважають, що цей закон не від-
повідає ні європейському, ні міжна-
родному законодавству в цілому. 

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 06.05.2005 № 324 «Про 
заходи щодо виконання у 2005 році 
Програми діяльності Кабінету Мініс-
трів України “Назустріч людям”» під-
тверджено необхідність ухвалення 
цільової програми впровадження й 
розвитку електронного документоо-
бігу з використанням електронного 
цифрового підпису. 

Для регулювання правовідно-
син у сфері інформаційних техноло-
гій Верховна Рада України також 
ухвалила декілька законів України, 
зокрема: 

– «Про обов’язковий примірник 
документів» від 09.04.1999 № 595-
XTV; 

– «Про Національну програму 
інформатизації» від 04.02.1998 
№ 74/98-ВР; 

– «Про телекомунікації» від 
18.11.2003 № 1280-IV; 

– «Про Національну систему 
конфіденційного зв’язку» від 
10.01.2002 № 2919-111; 

– «Про захист інформації в ін-
формаційно-телекомунікаційних сис-
темах» від 05.07.1994 № 80/94-ВР. 

Крім того, до нормативної бази, 
що регулює застосування електрон-
ного цифрового підпису, електрон-
ного документообігу й роботи з до-
кументами на електронних носіях 
інформації, належить ціла низка до-
кументів: 

– постанова Кабінету Міністрів 
України від 26.05.2004 № 680 «Про 
затвердження Порядку засвідчення 
наявності електронного документу 
(електронних даних) на певний мо-
мент часу»; 

– постанова Кабінету Міністрів 
України від 13.06.2004 № 903 «Про 
затвердження Порядку акредитації 
центру сертифікації ключів»; 
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– постанова Кабінету Міністрів 
України від 28.10.2004 № 1454 «Про 
затвердження Порядку обов’язкової 
передачі документованої інформа-
ції».  

Проте головною прогалиною 
залишається відсутність визначених 
норм щодо здійснення електронного 
діловодства. 

Незважаючи на деякі негативні 
моменти, з ухваленням вищезазначе-
них документів в Україні все ж таки 
почав розвиватися електронний до-
кументообіг та було запроваджено 
електронний цифровий підпис [2].  

Також головним кроком до 
правового закріплення електронно-
го підпису в цивільних правовідно-
синах стало ухвалення Цивільного 
кодексу України, де у статті 207 вка-
зано, що правочин вважається здійс-
неним у письмовій формі, якщо волю 
сторін виражено за допомогою теле-
тайпного, електронного чи іншого 
технічного засобу зв’язку [6]. Під час 
здійснення правочинів також допус-
кається застосування електронного 
цифрового підпису. По суті, стаття 
207 ЦКУ прирівнює електронні до-
кументи до паперових і допускає їх 
підписання електронним цифровим 
підписом відповідно до спеціального 
закону. 

Удосконалення й оновлення 
нормативно-правової бази України 
та створення спеціальних юридич-
них норм сприяють ефективному 
впровадженню та функціонуванню 
електронного документообігу й еле-
ктронного цифрового підпису. ЦКУ 
та закони, зазначені вище, стали 
правовою базою для широкого за-
стосування новітніх технологій у 
цивільних правовідносинах, поши-
рюючи їх на необмежену сферу пра-
вовідносин органів державної влади, 

суб’єктів господарювання та грома-
дян. 

Правове регулювання застосу-
вання засобів електронного цифро-
вого підпису має прагнути до більшої 
розвиненості у віддзеркаленні вимог 
об’єктивної дійсності. Ураховуючи 
особливості нашої держави, було б 
доцільно розглянути багаторівневий 
підхід до визнання дійсності елект-
ронного цифрового підпису й ліцен-
зування її засобів: одні вимоги – для 
адміністративної сфери, інші – для 
корпоративної й треті – для особис-
того документообігу [3].  

Таким чином, проаналізувавши 
становлення українського законо-
давства про цифровий підпис та пе-
ребіг подій у сфері впровадження 
електронного документування, мож-
на зазначити, що у цьому напрямку 
здійснювалися досить ефективні 
заходи. Ухвалення досить широкої 
нормативної бази у цій сфері сприяє 
регулюванню інформаційних відно-
син у державі та забезпечує реаліза-
цію державної політики в питаннях 
системи електронного документоо-
бігу. 

Упродовж багатьох років доку-
ментообігу підпис відповідальної 
особи або виконуючого обов’язки 
був неодмінною умовою визнання 
його статусу або беззаперечним сві-
доцтвом його важливості. Справж-
ність різних паперових документів 
(юридичних, фінансових та ін.) ви-
значається наявністю або відсутніс-
тю авторизованого рукописного під-
пису. Щоб системи комп’ютерних 
повідомлень могли замінити фізичне 
переміщення документів, написаних 
чорнилом на папері, слід вирішити 
проблему підпису. 

Проблеми запровадження в 
Україні електронного документу та 
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електронного цифрового підпису 
стають все більш актуальними. Якщо 
у Цивільному кодексі (1963 р. із по-
дальшими змінами) було багато об-
межень щодо використання елект-
ронного документа, то новий Циві-
льний кодекс 2003 р. дозволив ши-
роке застосування електронних до-
кументів у цивільних правовідноси-
нах. 

У Законі України «Про елект-
ронний цифровий підпис» зазначе-
ний підпис визначається як «дані в 
електронній формі, які додаються до 
інших електронних даних або логіч-
но з ними пов’язані та призначені 
для ідентифікації підписувача цих 
даних». Поруч там же знаходимо ін-
ше поняття: «електронний цифровий 
підпис, або ж цифровий підпис». Це – 
«вид електронного підпису, отрима-
ного за результатом криптографіч-
ного перетворення набору елект-
ронних даних, який додається до 
цього набору або логічно з ним по-
єднується і дає змогу підтвердити 
його цілісність та ідентифікувати 
підписувача».  

Одне з проблемних питань, які 
має вирішити законодавство у цій 
сфері, – це робота центрів сертифіка-
ції ключів, які мають надавати пос-
луги цифрового підпису. 

Для того щоб кожен підписант 
мав свій ЕЦП, використовується осо-
бистий ключ – код. Він є унікальною 
послідовністю цифрових символів, 
відомим тільки його власнику. Елек-
тронний підпис складається із двох 
кодів: особистого, яким володіє осо-
ба, що ставить підпис, і відкритого, 
за допомогою якого можна перевіри-
ти достовірність підпису. Відкритий 
код мають у своєму розпорядженні 
всі особи, з якими власник закритого 
коду має стосунки. За допомогою 

відкритої частини коду одержувач 
повідомлення отримує можливість 
перевірити достовірність підпису. 
Тобто, електронний підпис є анало-
гічним звичайному підпису в засто-
суванні до електронних документів.  

Засоби для цифрового підпису 
(програмне забезпечення для шиф-
рування та коди) надають уповно-
важені на це установи – центри сер-
тифікації, які засвідчують надання 
засобів електронного підпису особі 
сертифікатом. Ним може бути юри-
дична особа незалежно від форми 
власності або фізична особа, яка є 
суб’єктом підприємницької діяльно-
сті, надає послуги ЕЦП та засвідчила 
свій відкритий ключ у центральному 
засвідчувальному органі. 

Центр сертифікації ключів є 
критичним елементом у системі за-
стосування ЕЦП. Неналежна органі-
зація надання послуг ЕЦП та/або 
незабезпечення відповідного рівня 
безпеки функціонування, захисту 
інформації або збої у роботі зазначе-
ного суб’єкта можуть створити умо-
ви, що сприятимуть масовим злов-
живанням під час застосування ЕЦП, 
в тому числі їх підробленню й комп-
рометації, та неможливість викорис-
товувати цей механізм підписанта-
ми, що отримують послуги ЕЦП у цих 
суб’єктів, та особами, які перевіря-
ють ЕЦП. 

Суб’єктами є користувачі пос-
луг ЕЦП, зокрема фізичні особи та 
юридичні особи (ЕЦП використову-
ється як печатка) незалежно від фо-
рми власності. Слід зазначити, що 
центри сертифікації ключів викону-
ють функції технологічного посере-
дника у системі електронного доку-
ментообігу, учасниками якої можуть 
бути суб’єкти господарювання й ор-
гани державної влади. Діяльність 
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центрів сертифікації ключів без су-
ворого дотримання законодавства у 
зазначеній сфері (маються на увазі 
серед іншого і ненавмисні порушен-
ня встановленого порядку виконан-
ня своїх функцій) може призвести до 
створення сприятливих умов для 
виникнення господарських та адмі-
ністративних спорів щодо докумен-
тів в електронному вигляді в резуль-
таті неправильного застосування 
механізмів ЕЦП. 

Протягом 2004 р. були ухвалені 
нормативні акти, що визначають 
порядок застосування ЕЦП органами 
державної влади, порядок акредита-
ції центрів сертифікації ключів і де-
талі щодо роботи Центрального за-
свідчувального органу. 

Основним механізмом організа-
ції взаємодії між органами державної 
влади й органами місцевого самовря-
дування, громадянами та суб’єктами 
господарювання є електронний до-
кументообіг з використанням елект-
ронного цифрового підпису. 

Органи державної влади, орга-
ни місцевого самоврядування, підп-
риємства, установи та організації 
державної форми власності для за-
свідчення чинності відкритого клю-
ча використовують лише посилений 
сертифікат ключа. 

Питання застосування органа-
ми державної влади вищезазначених 
положень регламентуються поста-
новами Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку засто-
сування електронного цифрового 
підпису органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та ор-
ганізаціями державної форми влас-
ності» від 28.10.2004 № 1452 і «Про 
затвердження Типового порядку 
здійснення електронного докумен-

тообігу в органах виконавчої влади» 
від 28.10.2004 № 1453.  

Для реалізації завдання орга-
нами державної влади у сфері елект-
ронного документообігу повинні бу-
ти наявні всі об’єктивні передумови: 

– належна нормативно-правова 
база;  

– юридично значимий елект-
ронний цифровий підпис та можли-
вість забезпечення ним персоналу;  

– розвинена телекомунікаційна 
інфраструктура;  

– політична воля керівника ор-
гану;  

– відповідні відомчі нормативи 
та програма впровадження елект-
ронного документообігу;  

– придатна система забезпе-
чення проходження електронних 
документів;  

– потужне технічне оснащення 
реєстраторів;  

– постійне навчання персоналу 
[4]. 

Відповідальність за організа-
цію застосування електронного циф-
рового підпису в органі влади несе 
керівник, якщо інше не встановлено 
законодавством. Застосування елек-
тронного цифрового підпису в цих 
установах забезпечує підрозділ ін-
формаційних технологій, а у разі від-
сутності такого – підрозділ, що вико-
нує відповідні функції, або праців-
ник, спеціально визначений наказом 
керівника цієї установи. Зазначений 
підрозділ (працівник) забезпечує: 

  підготовку та надання акре-
дитованому центру сертифікації 
ключів інформації, необхідної для 
формування посилених сертифікатів 
відкритих ключів підписантів; 

  надання допомоги підписан-
там під час генерування їх особистих 
та відкритих ключів; 
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  подання до акредитованого 
центру сертифікації ключів звернень 
про скасування, блокування чи поно-
влення посилених сертифікатів відк-
ритих ключів підписантів; 

  доступ підписантів через те-
лекомунікаційні мережі до акреди-
тованих центрів сертифікації ключів 
у разі неможливості здійснення ни-
ми такого доступу із своїх робочих 
місць; 

  ведення обліку засобів елек-
тронного цифрового підпису, що ви-
користовуються в установі; 

  ведення обліку носіїв особис-
тих ключів підписантів; 

  зберігання документів, на пі-
дставі яких було сформовано поси-
лені сертифікати відкритих ключів 
підписантів; 

– контроль за використанням 
підписантами засобів електронного 
цифрового підпису та зберіганням 
ними особистих ключів [5]. 

Електронний документообіг 
здійснюється відповідно до розроб-
леної та затвердженої керівником 
установи схеми взаємодії всіх під-
розділів і зазначенням видів викону-
ваних робіт. 

Використання підписантами 
особистих ключів, відповідні відкри-
ті ключі яких засвідчено іншими ак-
редитованими центрами сертифіка-
ції ключів, забороняється. 

Після звільнення підписанта 
установа звертається до акредито-
ваного центру сертифікації ключів 
для скасування посиленого сертифі-

ката його відкритого ключа, а особи-
стий ключ знищується методом, що 
не допускає можливості його віднов-
лення.  

Підписант використовує у про-
цесі виконання своїх функцій лише 
особистий ключ, отриманий в уста-
нові. Використання особистого клю-
ча у випадках, не пов’язаних з діяль-
ністю установи, забороняється.  

Підписант на той самий момент 
часу може мати й використовувати 
лише один особистий ключ, якому 
відповідає відкритий ключ з чинним 
посиленим сертифікатом, отрима-
ним установою. Це обмеження не 
стосується електронної печатки. 

Висновки. Отже, електронний 
цифровий підпис спрямовано на 
спрощення та прискорення докумен-
тообігу між суб’єктами господарю-
вання, що, в свою чергу, має зміцни-
ти конкурентоспроможність вітчиз-
няних підприємств, адже пришвид-
шиться процедура укладення циві-
льно-правових та господарських до-
говорів, оформлення експортно-
імпортних операцій і надання елект-
ронних банківських послуг. Викори-
стання електронного цифрового під-
пису дозволить створити комфортні 
умови для функціонування бізнесу, 
налагодити безконтактний спосіб 
спілкування між фізичними та юри-
дичними особами й державними ор-
ганами та звести нанівець роль люд-
ського фактора, а отже, уникнути 
корупції. А це вже нормальний євро-
пейський підхід.  
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF USE OF ELEC-
TRONIC DIGITAL SIGNATURE 

 
The article analyzes the problem of preserving electronic documents from 

copying, modification and forgery requires for its solution specific means and 
methods of protection. It is proved that the use of an electronic digital signature, 
which confirms the originality of the document and reliably protects it from coun-
terfeiting, is an effective solution for anyone who does not want to wait for arrival 
of courier for many hundreds of kilometers to verify the validity of the information 
received or to confirm the fact of concluding a contract. 

It is concluded, that the documents can be certified by electronic digital signa-
ture and transferred to their destination within a few seconds, since the electronic 
document is transmitted using high-speed telecommunication systems, one of 
which is, for example, the Internet. Under these conditions, all participants of the 
exchange of electronic documents, regardless of distance, have the same opportuni-
ties in electronic information exchange. The search for ways to implement legally 
established norms in the organization of electronic document circulation using the 
electronic digital signature in accordance with the current legislation is timely and 
timely. 

Keywords: legal regulation, electronic documents, digital signature, personal 
key, workflow. 
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ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 
 
Досліджується проблема забезпечення й захисту права власності внутрі-

шньо переміщених осіб в умовах воєнного конфлікту та проведення антите-
рористичної операції на Сході Україні та внаслідок анексії АР Крим і міста Се-
вастополя.  

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, власність, майно, забезпе-
чення права власності, захист майнових прав, антитерористична операція, 
воєнний конфлікт, реституція, компенсація. 

 
Исследуется проблема обеспечения и защиты права собственности внут-

ренне перемещенных лиц в условиях военного конфликта и проведения ан-
титеррористической операции на Востоке Украины и в результате аннексии 
АР Крым и г. Севастополя. 

Ключевые слова: внутренне перемещенные лица, собственность, имуще-
ство, обеспечение права собственности, защита имущественных прав, анти-
террористическая операция, военный конфликт, реституция, компенсация. 

 
Постановка проблеми. Пи-

тання врегулювання відносин влас-
ності на сьогодні характеризується 
наявністю потужної системи вітчиз-
няного законодавства, але існуючі 
закони ухвалено «в мирний час і для 
мирного життя суспільства» [1, c. 4]. 
Із часу здобуття незалежності попри 
економічні проблеми Україна ніколи 
не ставала жертвою агресії інших 
держав, ризикуючи втратити конт-
роль над власною територією. У 
зв’язку з цим виявився відсутнім 
практичний досвід застосування су-
дами законодавства з питань захисту 

права власності в умовах збройного 
конфлікту. 

Сьогодні перед Україною пос-
тають нові загрози. Через збройну 
агресію Російської Федерації у люто-
му 2014 р. тимчасово окупована те-
риторія АР Крим, а дещо пізніше, у 
квітні-травні 2014 р., на Сході Украї-
ни в окремих районах Донецької та 
Луганської областей розпочато ан-
титерористичну операцію (АТО), яка 
згодом реально перетворилася у во-
єнний конфлікт. Як наслідок – тим-
часова окупація окремих районів 
згаданих областей викликала реаль-
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ну загрозу територіальній цілісності 
держави та стала причиною появи 
небаченої до цього кількості виму-
шених переселенців, які, рятуючи 
своє життя, покинули власні домівки 
й мало не все майно та змушені були 
шукати безпечного притулку.  

Агресія північного сусіда не ми-
нулась безслідно і для суб’єктів гос-
подарювання, розташованих у зоні 
АТО та на території АР Крим, значна 
кількість яких припинила свою дія-
льність, втративши майно, активи й 
налагоджені підприємницькі зв’язки. 
Таке становище негативно вплине на 
відносини власності та, скоріше за 
все, призведе до появи великої кіль-
кості судових справ, ініційованих осо-
бами, що зазнали майнових втрат 
унаслідок проведення антитерорис-
тичної операції чи анексії АР Крим. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. За останні роки пробле-
ма захисту прав тимчасово-
переміщених осіб загалом і права 
власності зокрема стала предметом 
наукового пошуку багатьох вітчиз-
няних науковців теоретиків і прак-
тиків, а саме Я. М. Романюка, 
С. О. Белікової, О. О. Первомайського, 
К. О. Крахмальової, К. В. Гусарова, 
С. Б. Чеховича, О. Р. Поєдинок тощо. 
Не применшуючи їх здобутки, хоче-
мо зауважити, що окремі проблеми 
відносин власності в умовах воєнно-
го конфлікту в Україні залишаються 
невирішеними та дискусійними й 
потребують подальшого досліджен-
ня.  

Мета статті – визначити голо-
вні проблеми, пов’язані із захистом 
права власності внутрішньо перемі-
щених осіб та знайти можливі шляхи 
їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. 
Перша хвиля переселенців у 2014 

році, викликана тимчасовою анексі-
єю АР Крим, продемонструвала него-
товність українського законодавства 
до регулювання відносин, пов’язаних 
із забезпеченням їх прав, відсутність 
механізмів такого регулювання та 
необхідних ресурсів, а також усвідо-
млення потреб внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО). Крім того, незро-
зуміло було, як довго існуватиме не-
обхідність такого переміщення. Піс-
ля другої хвилі переселенців, 
пов’язаної із проведенням антитеро-
ристичної операції на Сході країни, 
стало зрозуміло, що слід якомога 
швидше вирішувати проблеми осіб, 
які були вимушені покинути власні 
домівки й шукати притулку. 

За чотири роки зусиллями 
держави, громадських організацій та 
окремих громадян і завдяки сприян-
ню експертів і міжнародних органі-
зацій напруження у галузі забезпе-
чення прав внутрішньо переміщених 
осіб дещо спало. На сьогодні вже іс-
нує законодавство, яке регулює пра-
вовідносини у галузі забезпечення 
прав внутрішньо переміщених осіб; є 
розуміння їхніх потреб та усвідом-
лення стандартних проблем, з якими 
вони стикаються; розроблено й 
опрацьовано на практиці механізми 
виконання державою обов’язків що-
до гарантування прав внутрішньо 
переміщеним особам, а також ство-
рено спеціалізовані державні органи 
у цій галузі; запозичується міжнаро-
дний досвід держав, у яких також 
відбувалися та відбуваються пере-
міщення осіб усередині держави; 
розпочато інтеграцію внутрішньо 
переміщених осіб у суспільство на 
новій для них території [2, c. 4].  

Так, із метою врегулювання ві-
дносин, у тому числі й відносин вла-
сності внутрішньо переміщених осіб, 
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було ухвалено кілька спеціальних 
законодавчих актів, до яких нале-
жать закони України «Про забезпе-
чення прав і свобод громадян та пра-
вовий режим на тимчасово окупова-
ній території України» від 15.04.2014 
№ 1207VII, «Про створення вільної 
економічної зони “Крим” та про осо-
бливості здійснення економічної 
діяльності на тимчасово окупованій 
території України» від 12.08.2014 
№ 1636VII, «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених 
осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII, а 
також Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України «Про схвалення Стра-
тегії інтеграції внутрішньо перемі-
щених осіб та впровадження довго-
строкових рішень щодо внутрішньо-
го переміщення на період до 2020 
року» від 15.11.2017 № 909-р тощо. 
На жаль, ухвалення нових норматив-
но-правових актів не в змозі вплину-
ти на той факт, що частина території 
України перебуває під контролем 
агресора, і гарантувати в таких умо-
вах право власності практично не-
можливо. Тому обидві соціально не-
захищені категорії громадян – ті, які 
мешкають на тимчасово окупованій 
території, й ті, які змушені її покину-
ти, – однаково несуть втрати рухо-
мого та нерухомого майна [3].  

У своїх намаганнях вирішити 
проблему захисту права власності 
внутрішньо переміщених осіб зако-
нодавець у частині 3 ст. 2 Закону 
України «Про особливості державної 
політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській областях» установив, 
що діяльність збройних формувань 
Російської Федерації та окупаційної 
адміністрації Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, що 

суперечить нормам міжнародного 
права, є незаконною, а будь-який ви-
даний у зв’язку з такою діяльністю 
акт є недійсним і не створює жодних 
правових наслідків, крім документів, 
що підтверджують факт народження 
або смерті особи на тимчасово окупо-
ваних територіях [4]. Але про який 
захист може йтися, якщо фактично 
відбувається експропріація майна 
(житлових будинків, земельних діля-
нок та іншого нерухомого й рухомого 
майна) в масштабах, які важко оціни-
ти і які наразі не відомі? 

Якщо вірити дослідженню та 
звіту Саймона Харріса, то ключовою 
проблемою для багатьох внутрішньо 
переміщених осіб, опитаних на під-
контрольній уряду території, є страх 
втратити полишену власність. Не-
зважаючи на те, що багато ВПО до-
мовилися з родичами, друзями чи 
сусідами, щоб ті пожили у полишеній 
нерухомості або доглядали за нею, 
такий варіант не був можливий у всіх 
випадках [5, с. 32].  

Цей страх посилився після так 
званого наказу Ігоря Плотницького у 
квітні 2015 р. про проведення оціню-
вання всього майна через необхід-
ність особистої реєстрації та підтвер-
дження права власності ВПО протя-
гом 45 днів після повідомлення, ін-
акше їх майно буде конфісковано. 
Неважко зрозуміти, як хвилюються 
переселенці через можливі наслідки 
такого рішення, адже багато хто з них 
не може повернутися до непідконт-
рольної українському уряду території 
через необхідні для перетину лінії 
розмежування час та кошти. Тимча-
совий порядок від 21.01.2015 р., згідно 
з яким для перетину лінії розмежу-
вання між підконтрольною українсь-
кому уряду територією та непідконт-
рольною українському уряду терито-
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рією треба отримати дозвіл, також 
додав бюрократичних перешкод для 
ВПО, які хочуть здійснити цей пере-
тин [5, с. 5]. 

С. Харріс зауважив, що велика 
кількість опитаних ВПО повідомили 
про те, що їхні будинок та інше май-
но було пошкоджено або зруйновано. 
Збитки через конфлікт завдавались і 
на непідконтрольній, і на підконтро-
льній уряду території. ВПО й особи, 
які постраждали в результаті конф-
лікту, занепокоєні тим, коли і як во-
ни зможуть одержати компенсацію 
їхніх збитків. Деякі ВПО спробували 
подати позови про відшкодування 
збитків, на що місцева влада відпові-
ла їм, що ті зможуть одержати ком-
пенсацію лише після закінчення 
конфлікту [5, с. 38]. 

Хоча гроші були виділені та ро-
зподілені серед місцевих органів 
влади, особи, що мешкають уздовж 
лінії зіткнення, не одержали необ-
хідної компенсації чи допомоги у 
відновленні майна, оскільки кошти 
направили на відновлення громад-
ських будинків та інфраструктури. 
Розраховувати на відшкодування за 
рахунок страхових полісів також не 
довелося, оскільки більшість будин-
ків або не були застраховані, або 
збитки від конфлікту не було вклю-
чено у страхове покриття. Лише за-
вдяки втручанню Норвезької ради у 
справах біженців (NRC) і Міжнарод-
ного комітету червоного хреста 
(ICRC) подекуди здійснювався ремо-
нти й відновлення житла. 

Стратегія інтеграції внутріш-
ньо переміщених осіб та впрова-
дження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення на період 
до 2020 р. визначає, що повернення 
житла, земельних ділянок та майна, 
що були покинуті в результаті пере-

міщення, є правом внутрішньо пере-
міщених осіб та інших постраждалих 
осіб. Крім того, це є важливим еле-
ментом в ефективній реалізації дов-
гострокових рішень щодо внутріш-
нього переміщення [6].  

Захист майна та власності вну-
трішньо переміщених осіб забезпе-
чується за будь-яких обставин, зок-
рема від таких дій, як розграбування, 
прямі або не вибіркові напади чи 
інші акти насильства, використання 
для прикриття військових операцій 
або цілей, каральних дій, знищення 
або експропріації як одного з видів 
колективного покарання. Майно та 
власність, залишені внутрішньо пе-
реміщеними особами, мають бути 
захищені від знищення, а також від 
довільної або протизаконної експро-
пріації, привласнення чи викорис-
тання [6]. 

Проте законодавче закріплен-
ня гарантій права власності внутрі-
шньо переміщених осіб ще не свід-
чить про наявність механізму його 
підтвердження й відновлення фізич-
ного доступу до майна, що належить 
внутрішньо переміщеним особам, а 
також володіння ним після повер-
нення контролю над окупованою 
територією. Для того щоб після за-
кінчення тимчасової окупації у внут-
рішньо переміщених осіб виникла 
можливість обстоювати своє право 
на майно та/або право на відповідну 
компенсацію, Стратегією визначено 
такі завдання: 

 запровадження незалежної 
та прозорої процедури підтверджен-
ня, документування та перевірки 
права власності та інших майнових 
прав на житло, землю й інше майно, 
зокрема шляхом створення спеціа-
льного реєстру нерухомого майна, 
зруйнованого та/або пошкодженого 
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внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації; 

 розроблення механізму 
оцінювання матеріальної та мораль-
ної шкоди й надання компенсацій 
після повернення контролю над час-
тиною Донецької та Луганської обла-
стей і закінчення тимчасової окупації 
частини території України з ураху-
ванням особливостей шкоди, завда-
ної внаслідок бойових дій і тимчасо-
вої окупації частини території Украї-
ни; 

 розроблення та запрова-
дження механізму поновлення по-
рушених майнових прав після повер-
нення контролю над частиною До-
нецької та Луганської областей і за-
кінчення тимчасової окупації части-
ни території України [6]. 

Існують складнощі й у відноси-
нах з національними банками, які 
висувають до ВПО як умови надання 
банківських послуг більш складні 
процедури та норми порівняно з ре-
штою громадян України, які ство-
рюють ВПО труднощі доступу до де-
позитів у банку.  

Згідно з Постановою Націона-
льного банку України від 
03.11.2014 р. № 699 «Про застосуван-
ня окремих норм валютного законо-
давства при режимі тимчасової оку-
пації на території вільної економічної 
зони “Крим”» особа, місцеперебуван-
ня якої (зареєстрована/постійно 
проживає) на території вільної еко-
номічної зони «Крим», прирівнюється 
до нерезидента [7]. Така норма знач-
но обмежує права жителів півострова 
у відносинах з банками: вони не мо-
жуть повноцінно користуватися свої-
ми рахунками, перераховувати або 
отримувати гроші на банківські раху-
нки, щодо них застосовуються обме-
ження зняття готівки тощо [2, с. 38]. 

Для того щоб отримати статус 
резидента у розумінні НБУ, ВПО з АР 
Крим необхідно отримати довідку 
ВПО та пред’явити її банку. Це є не-
обґрунтованою вимогою, адже гро-
мадянин України не перестає бути 
громадянином України через те, що 
територію, на якій він постійно про-
живав, анексувала інша держава. Ще 
у більш складній ситуації опинилися 
громадяни, які продовжують жити 
на тих територіях і не є ВПО. Відпові-
дно до логіки НБУ у них немає шансу 
бути визнаними резидентами Украї-
ни [2, с. 38]. 

З моменту окупації деякі банки 
заблокували абсолютно всі рахунки 
кримчан, тим самим зробивши для 
них неможливим доступ до свого 
майна. Відповідно до позиції банків 
обов’язок щодо виплати цим грома-
дянам коштів, що їм належать, вони 
можуть виконати лише після стяг-
нення з держави-окупанта суми зби-
тків, завданих їм унаслідок окупації. 
Тобто, банки спочатку збираються 
відсудити компенсації за власне 
втрачене майно й активи на тимча-
сово окупованих територіях у міжна-
родних інстанціях. Неодноразові фа-
кти невиконання банком своїх зо-
бов’язань перед клієнтами є систем-
ними порушеннями прав людини, з 
якими регулярно стикаються саме 
кримські ВПО [8]. 

Висновки. Проблема захисту 
право власності громадян, які втра-
тили своє майно або не можуть до 
нього повернутися, залишається не-
вирішеною. Доти, доки триває конф-
лікт, вона відходить на другий план, 
але рано чи пізно постане питання 
вирішення майнових спорів пересе-
ленців. Ускладнює ситуацію «недо-
свідченість» судової системи України 
у вирішенні справ, які виникатимуть 
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через такі відносини, за різних об-
ставин, підстав і вимог, з різними за 
своїм правовим статусом суб’єктами. 
На наш погляд, уже зараз необхідно 
адекватно оцінити події, що вже від-
булися та продовжують відбуватися 
в АР Крим і на Сході України, нама-
гаючись знайти вирішення проблеми 
забезпечення права власності виму-
шених переселенців, не чекаючи за-
вершення конфлікту.  

Безумовно, дії та рішення орга-
нів державної влади, вчинені та ух-
валені у зв’язку з появою ВПО, стали 
важливим кроки на шляху забезпе-
чення реального й ефективного за-
хисту прав та свобод ВПО, однак їх 
недостатньо. Варто закінчити побу-
дову системи дієвих довготривалих 
рішень, спрямованих на вирішення 
проблем переселенців. Допомогти у 
цьому надскладному завданні може 
практика Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ), позитивний досвід і 
практика держав, які мали схожі 
проблеми, а також міжнародні стан-
дарти, які в сукупності слугувати-
муть фундаментом у створенні дока-
зової бази для судового захисту по-
терпілих від конфлікту осіб. 

На наш погляд, чинне законо-
давство, що регулює відносини влас-
ності ВПО, має виключно декларати-
вний характер і не створює реально-
го механізму реалізації та забезпе-
чення прав переселенців. Якщо оці-

нювати ситуацію об’єктивно, то на 
сьогодні навряд чи можна говорити 
про реальний захист права власності 
на території, непідконтрольній дер-
жаві. Ось чому важливо врахувати 
позитивний світовий досвід забезпе-
чення права власності та інших май-
нових прав ВПО і, поки тривають 
конфлікт та анексія АР Крим, розро-
бити й запровадити дієві правові 
механізми захисту цих прав: по-
перше, шляхом реституції майна або 
іншого поновлення становища, яке 
існувало до порушення, як максима-
льно ефективного та найбажанішого 
правового способу захисту майнових 
прав ВПО; по-друге, шляхом виплати 
компенсації за втрачене майно чи 
право на це майно.  

Із цією метою варто на законо-
давчому рівні розробити та затвер-
дити порядок здійснення реституції 
або виплати компенсації за втрачене 
внутрішньо переміщеними особами 
майно; сформувати облік (реєстр) 
майна, яке було пошкоджене, знище-
не або втрачене; створити незалеж-
ний орган, який би здійснював роз-
рахунки завданих збитків і суми 
компенсації, яку слід виплатити. У 
протилежному випадку Україна ри-
зикує втратити прихильність світо-
вого співтовариства й осіб, які пост-
раждали внаслідок конфлікту на 
Сході країни або анексії АР Крим. 
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PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF INTERNALLY 
DISPLACED PERSONS 

 
The article is devoted to the problem of providing and protecting the proper-

ty rights of internally displaced persons in the context of a military conflict and 
conducting an antiterrorist operation in eastern Ukraine and as a result of the an-
nexation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol. 
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It was established that the main problems associated with the protection of 
property rights of internally displaced persons are: 1) the fact that part of the terri-
tory of Ukraine is under the control of an aggressor, therefore, in such conditions it 
is practically impossible to guarantee the right of ownership; 2) the majority of in-
ternally displaced persons lost their property or suffered significant damage as a 
result of the conflict and did not receive the necessary compensation or assistance 
in its restoration; 3) in zones that are not under the control of the Ukrainian gov-
ernment and on the line of demarcation, property expropriation is carried out on a 
scale that is difficult to assess; 4) National banks place immigrants as a condition for 
providing banking services, more complex procedures and rules that create some 
difficulties for them; 5) the declarative nature of the current national legislation and 
the lack of a real mechanism for the implementation and enforcement of migrants’ 
rights; 6) the lack of practical experience of national courts in applying the law on 
property rights protection in a situation of armed conflict. 

The practice of the European Court of Human Rights (ECHR), the positive ex-
perience and practice of countries with similar problems, as well as international 
standards, which in aggregate will serve as the basis for establishing the evidence 
base for judicial protection of victims of conflict, may be helpful in solving these 
problems. 

Keywords: internally displaced persons, property, provision of property rights, 
protection of property rights, antiterrorist operation, military conflict, restitution, 
compensation. 
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ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СТЯГНЕННЯ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Проаналізовано основні функцій громадських робіт як виду адміністра-

тивного стягнення й виділено фактичні та стратегічні цілі. Надано характе-
ристику проблем, що найчастіше зустрічаються у разі застосування судом 
чинного законодавства під час розгляду справ аналізованої категорії: найпо-
ширенішими можна назвати неналежним чином оформлені працівниками 
поліції протоколи про адміністративні правопорушення. 

Доведено, що суттєва різниця між адміністративним стягненням «гро-
мадські роботи» та кримінальним покаранням «громадські роботи» полягає 
головним чином у встановлених чинним законодавством підставах накла-
дення стягнення чи покарання (вчинення, відповідно, правопорушення чи 
злочину) та строках їх виконання. 

Ключові слова: громадські роботи, адміністративні покарання, адмініс-
тративна відповідальність, адміністративні стягнення, суспільні відносини. 

 
Проанализированы основные функции общественных работ как вида 

административного взыскания и выделены фактические и стратегические 
цели. Охарактеризованы наиболее часто встречающиеся проблемы примене-
ния судом действующего законодательства при рассмотрении дел рассмат-
риваемой категории. 

Доказано, что существенная разница между административным взыска-
нием «общественные работы» и уголовным наказанием «общественные ра-
боты» заключается в основном в установленных действующим законодатель-
ством основаниях наложения взыскания или наказания (совершение, соот-
ветственно, правонарушения или преступления) и сроках их выполнения. 

Ключевые слова: общественные работы, административные наказания, 
административная ответственность, административные взыскания, обще-
ственные отношения. 

 
Постановка проблеми. Сучас-

на українська держава розвивається 
на засадах верховенства права, за-
конності та забезпечення повної ре-

алізації прав і свобод людини. Не 
менш важливого значення набуває 
забезпечення реального захисту 
прав і свобод людини та інтересів 
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суспільства й держави від протипра-
вних посягань. Одним із найбільш 
дієвих засобів боротьби з правопо-
рушеннями є адміністративна відпо-
відальність, що виконує функцію як 
спеціальної, так і загальної превенції 
й полягає у застосуванні до правопо-
рушника адміністративних стягнень. 
Адміністративне стягнення у вигляді 
громадських робіт дозволяє досягти 
відразу дві важливі цілі: по-перше, 
здійснити морально-виховний вплив 
на правопорушника шляхом залу-
чення його до суспільно-корисної 
праці, а по-друге, забезпечити візуа-
льне сприйняття суспільством попе-
редження про негативні наслідки 
протиправної поведінки. Унікаль-
ність громадських робіт полягає у 
тому, що вони не мають штрафного 
характеру, не призводять до негати-
вних наслідків для фінансового стану 
правопорушника, не є пов’язаними з 
обмеженням його волі й можуть за-
стосовуватись до осіб, які є безробіт-
ними або не мають постійного місця 
роботи. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Громадські роботи як 
вид покарання у своїх працях розг-
лядали такі вчені, як Ю. А. Ведєр-
ніков, Т. О. Гуржій, Г. В. Джагупов, 
Л. В. Коваль, Т. О. Коломоєць, А. Т. Ком-
зюк, О. І. Миколенко, І. І. Піскун, 
Н. В. Хорощак, А. П. Шергін, В. К. Шка-
рупа та ін., однак у їх поглядах є пев-
ні відмінності та суперечності. 

Постановка завдання. Осно-
вою для дослідження інституту гро-
мадських робіт як виду адміністра-
тивного стягнення є принцип гума-
нізму, що проявляється у виховному, 
а не лише каральному характері 
громадських робіт.  

Виклад основного матеріалу. 
Основою будь-якого дослідження є, 

звичайно, принцип гуманізму, адже 
права та свободи людини визнача-
ють зміст і напрямки політики дер-
жави, про що зазначає і Конституція 
України у статті 3: «Людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінні-
стю. Права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпе-
чення прав і свобод людини є голов-
ним обов’язком держави» [1] 

Виходячи із принципу гуманіз-
му, вітчизняні вчені-юристи справе-
дливо зазначають, що головна мета 
адміністративного стягнення – вихо-
вання порушника, тобто формування 
у нього звички законослухняної по-
ведінки. Виховний вплив на нього 
чинять як сам факт накладення на 
нього адміністративного стягнення, 
так і спеціальні виховні заходи, які 
застосовуються до нього під час ви-
конання деяких стягнень. Так, на-
приклад, під час відбування виправ-
них робіт здійснюється трудове ви-
ховання порушника; з особами, під-
даними адміністративному арешту, 
проводяться різні бесіди тощо [2].  

Таким чином, основою для дос-
лідження інституту громадських 
робіт як виду адміністративного стя-
гнення є принцип гуманізму, що 
проявляється у виховному, а не лише 
каральному, характері громадських 
робіт. Громадські роботи є найбільш 
гуманним адміністративним стяг-
ненням, оскільки особа не втрачає 
частину заробітку, як у випадку ви-
правних робіт, не несе додаткових 
фінансових втрат і зобов’язань, як у 
випадку накладення штрафу, й не 
позбавляється особистої свободи, як 
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у випадку з адміністративним ареш-
том. Правопорушник відбуває гро-
мадські роботи у вільний від основ-
ної роботи чи навчання час. Отже, 
особа зазнає лише обмеження у праві 
вільно розпоряджатися своїм часом, 
маючи обов’язок виконувати суспі-
льно-корисну працю. 

Слід зазначити, що чинний  
КУпАП не дає визначення адмініст-
ративної відповідальності, незважа-
ючи на те, що Глава ІІ його Загальної 
частини має назву «Адміністративні 
правопорушення і адміністративна 
відповідальність» [3]. У статті 23 
КУпАП є лише вказівка на те, що «мі-
рою адміністративної відповідально-
сті є адміністративне стягнення, яке 
застосовується з метою виховання 
особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, в дусі додержання 
законів України, поваги до правил 
співжиття, а також запобігання вчи-
ненню нових правопорушень як са-
мим правопорушником, так і іншими 
особами».  

Відсутність законодавчого ви-
значення поняття адміністративної 
відповідальності породжує дискусії 
серед науковців щодо його сутності 
та змісту, про що свідчить наявність 
багатьох точок зору із цього приводу. 

В одному з проектів Кодексу 
України про адміністративні просту-
пки вперше зроблено спробу дати 
визначення адміністративної відпо-
відальності на законодавчому рівні. 
Зокрема, там пропонується визначи-
ти її як засіб охорони та захисту сус-
пільних відносин, що використову-
ється державою як адміністративний 
примус і полягає в застосуванні до 
суб’єкта адміністративного проступ-
ку адміністративних стягнень та за-
ходів впливу, встановлених цим Ко-
дексом [4].  

У науковій правничій літерату-
рі пропонуються різні визначення 
поняття адміністративної відповіда-
льності, зокрема воно тлумачиться 
як застосування до осіб, які вчинили 
адміністративні проступки, адмініс-
тративних стягнень, що тягнуть для 
цих осіб обтяжливі наслідки майно-
вого, морального, особистісного чи 
іншого характеру й накладаються 
уповноваженими на те органами чи 
посадовими особами на підставах і в 
порядку, встановлених нормами ад-
міністративного права [5]; примусо-
ве, з додержанням установленої про-
цедури, застосування правомочним 
суб’єктом передбачених законодав-
ством за вчинення адміністративно-
го проступку заходів впливу, вико-
нуваних правопорушником [6]; вид 
юридичної відповідальності фізич-
них і юридичних осіб, який виража-
ється у застосуванні уповноважени-
ми державою публічними органами 
(їх посадовими особами) певного 
виду адміністративного примусу – 
адміністративного стягнення (адмі-
ністративних санкцій) [3].  

Розглянемо історію законодав-
чого закріплення інституту громад-
ських робіт як покарання та стяг-
нення в незалежній Україні. Отже, 
громадські роботи запровадив у віт-
чизняну систему покарань Криміна-
льний кодекс України 2001 р. Дета-
льно порядок виконання покарання 
у вигляді громадських робіт регла-
ментувався спочатку Виправно-
трудовим кодексом України (Розділ 
III-Б), а з 2004 р. – Главою 8 Криміна-
льно-виконавчого кодексу України 
(статті 36–40). В адміністративному 
законодавстві громадські роботи як 
вид адміністративного стягнення 
з’явилися досить недавно. Так, Зако-
ном України від 24.09.2008 р. «Про 
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внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо вдоскона-
лення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього 
руху» КУпАП було доповнено главою 
30-А «Провадження про виконання 
постанови про застосування громад-
ських робіт». Відповідно, у низці ста-
тей цього кодексу запропоновано 
альтернативний вид адміністратив-
ного стягнення – громадські роботи 
[7]. 

Згодом, 02.12.2010 р., було вне-
сено іншу низку змін до Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення. Верховна Рада України 
доповнила громадськими роботами 
перелік санкцій за дрібне хуліганст-
во, вчинення насильства в сім’ї, не-
виконання захисного припису або не 
проходження корекційної програми, 
розпивання пива, алкогольних, сла-
боалкогольних напоїв у заборонених 
законом місцях або появу у громад-
ських місцях у п’яному вигляді [8]. 

Порядок виконання адмініст-
ративного стягнення у вигляді гро-
мадських робіт на сьогодні регламе-
нтовано Наказом Міністерства юсти-
ції України від 19.03.2013 р. № 474/5, 
яким затверджено Порядок вико-
нання адміністративних стягнень у 
вигляді громадських робіт та випра-
вних робіт [9]. 

Таким чином, науковий аналіз 
історії становлення та розвитку ін-
ституту громадських робіт дозволяє 
дійти висновку, що в адміністратив-
ному законодавстві громадські робо-
ти як вид адміністративного стяг-
нення є фактично новелою, але їх 
історичні коріння перебувають у 
площині кримінального та криміна-
льно-виконавчого права. Тому весь 
позитивний досвід впровадження, 
правової регламентації, призначення 

та виконання громадських робіт у 
кримінальному праві ми вправі ви-
користовувати під час наукової роз-
робки й удосконалення інституту 
громадських робіт як виду адмініст-
ративного стягнення [10]. 

В історії розвитку стягнення 
(покарання) у вигляді громадських 
робіт можна виділити такі періоди: 
1) зародження (VI–XIX  ст.), 2) роз-
виток (ХІХ – початок ХХ ст.), 
3) становлення як самостійного ви-
ду покарання (перші роки після жо-
втня 1917 р. – 1960 рр.), 4) відсут-
ність стягнення (покарання) у ви-
гляді громадських робіт у вітчизня-
ному законодавстві (1960–2001 рр.), 
5) відновлення та розвиток інститу-
ту громадських робіт як виду кри-
мінального покарання у новому 
Кримінальному кодексі України 
(2001 р. – до сьогодення); 6) за-
провадження та розвиток нового 
виду адміністративного стягнення у 
вигляді громадських робіт в КУпАП 
(2008 р. – до сьогодення). І саме як 
вид адміністративного стягнення 
громадські роботи з’явилися у XXI 
столітті з ухваленням Закону Украї-
ни від 24.09.2008 р. «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення регу-
лювання відносин у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху», 
яким КУпАП було доповнено стат-
тею 30-1 «Громадські роботи» та 
главою 30-А «Провадження про ви-
конання постанови про застосуван-
ня громадських робіт». Відповідно, і 
історію їх розвитку варто вести з 
XXI століття. 

Адміністративна відповідаль-
ність як один із видів юридичної від-
повідальності є специфічним мето-
дом внутрішнього, державного при-
мусового впливу на поведінку окре-
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мих осіб, що вчинили адміністратив-
не правопорушення. Мета такого 
впливу – виховання громадян, фор-
мування у них звичок добровільного 
впевненого виконання вимог право-
вих норм і правил, попередження 
вчинення адміністративних просту-
пків та інших правопорушень. Саме 
через дослідження мети впливу, 
ефективності застосування та ре-
зультату дії адміністративних стяг-
нень є змога дослідити їх співвідно-
шення між собою й більш конкретно 
– їх співвідношення з аналогічними 
характеристиками громадських ро-
біт як виду адміністративного стяг-
нення. 

За визначенням А. Т. Комзюка, 
адміністративне стягнення є мірою 
відповідальності, правовим наслід-
ком адміністративного правопору-
шення. Воно застосовується з метою 
виховання особи, яка вчинила адмі-
ністративне правопорушення, в дусі 
додержання законів, поваги до пра-
вил співжиття, а також для запобі-
гання вчиненню нових правопору-
шень як самим правопорушником, 
так і іншими особами [11]. 

Ю. Ведєрніков та В. Шкарупа 
зазначають, що адміністративні стя-
гнення – це матеріалізований вияв 
адміністративної відповідальності, 
негативний правовий наслідок не-
правомірної поведінки особи, яка 
вчинила адміністративний просту-
пок і повинна відповісти за свій про-
типравний вчинок та понести за це 
відповідне покарання у вигляді пев-
них несприятливих заходів мораль-
ного, матеріального й фізичного 
впливу. Ці стягнення, зазначають 
вчені-адміністративісти, є останньою 
ланкою в системі заходів адміністра-
тивного примусу, мірою відповіда-
льності та застосовуються з метою 

виховання особи порушника й інших 
осіб [12]. 

Відповідно до статті 321-1    
КУпАП виконання постанов суду (су-
дді) про накладення адміністратив-
ного стягнення у вигляді громадсь-
ких робіт покладено на орган 
центрального органу виконавчої 
влади – уповноважений орган з пи-
тань пробації який у своїй роботі 
керується КУпАП та Інструкцією про 
порядок виконання адміністратив-
ного стягнення у вигляді громадсь-
ких робіт, затвердженою Наказом 
Міністерства юстиції України від 
19.03. 2013 р. № 474/5. 

КУпАП України (ст. 25) відно-
сить громадські роботи до основних 
стягнень, тобто таких, що застосову-
ються самостійно й не можуть приз-
начатися на додаток до іншого стяг-
нення. При цьому громадські роботи 
серед основних стягнень визнаються 
більш м’якими, ніж виправні роботи й 
адміністративний арешт. У свою чер-
гу, вони є більш суворим видом адмі-
ністративного стягнення, ніж попе-
редження, штраф, оплатне вилучення 
предмета, який став знаряддям учи-
нення проступку, конфіскація того ж 
предмета, а також позбавлення спеці-
ального права.  

Здійснивши науковий аналіз 
основних функцій громадських робіт 
як виду адміністративного стягнен-
ня, можна виділити такі фактичні та 
стратегічні цілі стягнення у вигляді 
громадських робіт: не покарання, а 
виправлення особи правопорушника 
через виховання працею; спеціальна 
превенція, позбавлення особи мож-
ливості вчиняти нові правопору-
шення; ефективна загальна превен-
ція завдяки очевидному для інших 
характеру стягнення; оволодіння 
особою новою професією із перспек-
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тивою подальшого працевлаштуван-
ня; допомога територіальній громаді 
з благоустрою, прибирання населе-
них пунктів та виконання іншої соці-
альної роботи (догляд за особами 
похилого віку, інвалідами тощо); 
формування в особи поваги до права, 
прав і свобод людини та громадських 
цінностей, формування позитивної 
правосвідомості та правової культу-
ри в цілому. 

З нашої точки зору, більш до-
кладно необхідно зупинитися на ви-
значенні конкретних видів робіт, які 
мають характер громадських. У за-
коні лише зазначається, що їх вид 
установлюється органами місцевого 
самоврядування, проте не наводить-
ся хоча б приблизного переліку та-
ких робіт, які одночасно були б сус-
пільно корисними й мали б примусо-
ву природу, тобто містили б власти-
вості кари. У кінцевому підсумку за-
конодавець повинен знати, які види 
робіт найдоцільніше використовува-
ти для досягнення мети, тобто кари, 
яка надасть можливості за допомо-
гою правового регулювання сконце-
нтрувати відповідні якості та влас-
тивості у певних їх видах, створити 
специфічні умови праці. Усе це спри-
ятиме тому, що діяльність підрозді-
лів пробації щодо виконання пока-
рання у вигляді громадських робіт 
стане більш предметною: вони залу-
чатимуть засуджених не до праці як 
такої, а до виконання якісно визна-
чених робіт, що мають певні караль-
ні властивості. Тому визначити конк-
ретний вид робіт можна за допомо-
гою відповідних критеріїв (принци-
пів), яким повинна відповідати праця. 
Зокрема, доцільно запровадити таке: 

1) громадські роботи, які від-
бувають засуджені – це насамперед 
покарання, тому у праці, саме в її 

примусовому характері, завжди ма-
ють бути присутні елементи кари; 
значний обсяг каральних елементів 
пов’язано з непрестижністю тієї чи 
іншої праці, а також, можливо, з її 
фізичним характером, але якщо пе-
рше висловлювання є цілком спра-
ведливим у будь-якому випадку за-
стосування до засудженої особи гро-
мадських робіт, то щодо значного 
фізичного навантаження може йтися 
не у всіх випадках; 

2) громадським роботам, як і 
будь-якій іншій праці, слід бути про-
дуктивними, тобто мати цілком пев-
ні об’єктивні показники, за якими 
можна судити про якісний бік такої 
праці засудженої особи; 

3) зазначена продуктивність, 
яка є невід’ємною умовою громадсь-
ких робіт, має доповнюватися 
обов’язковим нормуванням завдан-
ня; інакше кажучи, необхідно вста-
новити норми виробітку; напевно, на 
практиці може викликати труднощі 
сам процес визначення норм роботи, 
яку виконує засуджений; 

4) громадські роботи повинні 
мати, так би мовити, публічний ха-
рактер, щоб тримати засудженого до 
них як у полі зору колективу, в якому 
він працює під час виконання-
відбування покарання, так і під кон-
тролем органів виконання цього по-
карання; 

5) особам, засудженим до гро-
мадських робіт, надається робота, не 
пов’язана із шкідливим виробницт-
вом, ризиком для життя та здоров’я.  

У своєму комплексі перелічені 
вище вимоги до характеру громадсь-
ких робіт у цілому надають змогу 
хоча б у загальних рисах визначити-
ся з їх видом. Як бачимо, майже всі 
вони мають об’єктивний характер, 
оскільки повинні братися до уваги в 
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кожному випадку призначення засу-
дженому покарання. Виняток стано-
вить лише необхідність урахування 
статевовікових особливостей засу-
дженого, його стану здоров’я, мож-
ливо, якихось професійних якостей і 
навичок та інших параметрів, які за 
своєю природою стосовно того чи 
іншого засудженого, звісно ж, є інди-
відуальними, а отже, як правило, 
суб’єктивними. 

Серед проблем, що найчастіше 
зустрічаються у разі застосування 
судом чинного законодавства під час 
розгляду справ аналізованої катего-
рії, можна назвати неналежним чи-
ном оформлені працівниками поліції 
протоколи про адміністративні пра-
вопорушення. Так, у більшості про-
блемних випадків ними не викону-
ються або не повністю виконуються 
вимоги Інструкції з їх оформлення, 
зокрема реквізити протоколу запов-
нюються нерозбірливим почерком, у 
деяких випадках незрозуміло якою 
мовою, у розділі відомостей про осо-
бу, яка вчинила правопорушення, 
часто не зазначаються дані про фак-
тичне місце проживання особи на час 
вчинення правопорушення. 

Згідно з вимогами статті 38 
КУпАП, якщо справа про адміністра-
тивне правопорушення є підвідом-
чою суду, стягнення може бути на-
кладено не пізніш як через три міся-
ці з дня вчинення правопорушення, а 
в разі триваючого правопорушення – 
три місяці з дня його виявлення. 

Висновки. Громадські роботи – 
це новий вид у системі кримінальних 
покарань та адміністративних стяг-
нень, тому на сьогодні ще не напра-
цьовано практику його застосування, 
а головне – виконання. Крім цього, 
громадські роботи – це самостійний 
вид покарання (стягнення), який, 
маючи багато спільного з виправни-
ми роботами, відрізняється поряд-
ком та умовами його виконання.  

Громадські роботи серед осно-
вних адміністративних стягнень ви-
знаються більш м’якими, ніж випра-
вні роботи й адміністративний 
арешт. Водночас вони є більш суво-
рим видом адміністративного стяг-
нення, ніж попередження, штраф, 
оплатне вилучення предмета, який 
став знаряддям вчинення проступку, 
конфіскація того ж предмета, а також 
позбавлення спеціального права. 

Суттєва різниця між адмініст-
ративним стягненням «громадські 
роботи» та кримінальним покаран-
ням «громадські роботи» полягає 
головним чином у встановлених 
чинним законодавством підставах 
накладення стягнення чи покарання 
(вчинення, відповідно, правопору-
шення чи злочину) та строках їх ви-
конання. Інші особливості та від-
мінні риси громадських робіт як 
виду адміністративного стягнення 
буде досліджено у подальших публі-
каціях. 
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COMMUNITY WORKS AS AN ADMINISTRATIVE SANCTION: 
THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT 

 
The article analyzes the main functions of the community works as a form of 

administrative punishment and identifies actual and strategic goals. 
The description of the problems that are most commonly encountered during 

applying the law in the trial, while the corresponding cases are considered, is given. 
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The problems can be described as the improperly executed proceedings by the po-
lice officers in case of the administrative offenses. 

It is proved that the significant difference between the administrative sanc-
tions the «community works» and the criminal penalty the «community works» 
consists mainly in the grounds for imposing the penalty or punishment (if, respec-
tively, the administrative offense or the crime are committed in accordance with the 
current legislation), as well as in the terms for their enforcement. 

It is concluded that the community works, as other administrative penalties, 
are milder than the correctional works and the administrative arrest. In turn, such 
works are more severe in comparison with other administrative penalties (the 
warning, the fine, the confiscation of the tool of the offence, the confiscation of the 
property, as well as the deprivation of some special rights.  

Keywords: public works, administrative penalties, administrative liability, ad-
ministrative penalties, social relations. 
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ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЮ ЗА 

ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ 
ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  

 
Досліджено позиції науковців щодо визначення змісту поняття «взаємо-

дія між органами державної влади», а також щодо її форм. Виділено існуючі 
форми взаємодії між органами контролю за дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції. Виходячи з аналізу норм чинного законодав-
ства, а також аналітичних даних і звітів Антимонопольного комітету України, 
розкрито особливості форм взаємодії між органами щодо здійснення контро-
лю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. За-
пропоновано власне визначення поняття «взаємодія між органами контролю 
за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції». 

Ключові слова: контроль, захист економічної конкуренції, Антимонопо-
льний комітет України, взаємодія, координація, форми взаємодії, інформуван-
ня, консультування, обговорення. 

 
Исследованы позиции ученых по определению содержания понятия 

«взаимодействие между органами государственной власти», а также его 
форм. Выделено существующие формы взаимодействия между органами кон-
троля за соблюдением законодательства о защите экономической конкурен-
ции. Исходя из анализа норм действующего законодательства, а также анали-
тических данных и отчетов Антимонопольного комитета Украины, раскрыты 
особенности форм взаимодействия между органами по осуществлению кон-
троля за соблюдением законодательства о защите экономической конкурен-
ции. Приведено собственное определение понятия «взаимодействие между 
органами по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о 
защите экономической конкуренции». 

Ключевые слова: контроль, защита экономической конкуренции, Анти-
монопольный комитет Украины, взаимодействие, координация, формы взаи-
модействия, информирование, консультирование, обсуждение. 

 
Постановка проблеми. Взає-

модія між органами контролю за 
дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції ви-
ступає окремим елементом механіз-
му контролю за дотриманням зако-
нодавства про захист економічної 

конкуренції, від якості якого вели-
кою мірою залежить і забезпечення 
захисту конкурентних відносин у 
державі. У зв’язку із зазначеним дос-
лідження взаємодії між органами 
контролю за дотриманням законо-
давства про захист економічної кон-
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куренції, а також розкриття та 
з’ясування її характеристик і спря-
мованості особливостей виступає 
актуальним і нагальним науковим 
завданням. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Оглядаючи теоретико-
правові напрацювання наукової док-
трини, слід зауважити, що дослі-
дженням окремих підходів до 
з’ясування взаємодії органів контро-
лю присвячено праці В. Б. Авер’янова, 
О. Ф. Андрійка, Ю. П. Битяка, О. П. Віх-
рова, Л. К. Воронової, В. М. Гаращука, 
С. Т. Кадькаленко, С. В. Ківалова, 
С. М. Клімової, Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпакова, І. М. Коросташова, 
Н. П. Кучерявенко, О. М. Музичука, 
М. В. Павленка, С. Г. Стеценко та ін. 

Не вирішені раніше проблеми. 
Незважаючи на кількість присвяче-
них цій тематиці публікацій, на сьо-
годні відсутнє єдине системне та 
комплексне дослідження питання 
взаємодії між органами контролю за 
дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції. Та-
кий стан наукових розробок зумов-
лює актуальність і нагальність про-
ведення нашого наукового пошуку. 

Метою цієї статті є розкриття 
змісту й особливостей взаємодії між 
органами контролю за дотриманням 
законодавства про захист економіч-
ної конкуренції. 

Виклад основного матеріалу. 
В. І. Бенедик вважає, що зміст, особ-
ливості виникнення та перебігу про-
цесів розвитку адміністративних 
правовідносин між органами держа-
вної влади, органами місцевого са-
моврядування та громадянами зумо-
влюють встановлення численних 
вертикальних, горизонтальних і зво-
ротних публічно-правових зв’язків. 
Зростає і наповнюється новим зміс-

том роль системи управлінських від-
носин [1, с. 103]. Слід зауважити, що 
не є винятком і взаємовідносини між 
органами контролю за дотриманням 
законодавства про захист економіч-
ної конкуренції. Їхні взаємозв’язки та 
взаємодія постійно вдосконалюють-
ся, щоб лишатись відповідними ви-
могам часу та пріоритетам діяльнос-
ті держави щодо публічного адмініс-
трування у сфері захисту економіч-
ної конкуренції. Відповідно до сучас-
них реалій розвитку суспільних від-
носин і потреб суб’єктів господарю-
вання актуальності набуває саме 
необхідність розвитку та поглиблен-
ня взаємодії між органами контролю 
за дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції. 

Поняття взаємодії між органа-
ми державної влади, а також виді-
лення її видів і напрямів на сьогодні 
широко дискутується у науковій до-
ктрині. Науковці визначають взає-
модію як об’єктивну й універсальну 
форму поступу, розвитку, що визна-
чає існування та структурну органі-
зацію будь-якої матеріальної систе-
ми [2, с. 216]. Визначаючи взаємодію 
як форму зв’язку елементів системи, 
В. М. Плішкін підкреслює, що вони 
взаємодоповнюють одна одну, ство-
рюючи умови для успішного функці-
онування системи в цілому [3, с. 14]. 
У цьому ж контексті взаємодія вияв-
ляється в узгодженості та відсутнос-
ті суперечностей у результатах дія-
льності в різних сферах [4]. 

На думку С. П. Черниха, під вза-
ємодією слід розуміти найважливішу 
та найбільш розвинуту форму відно-
син між суб’єктами, основними озна-
ками якої є такі: 1) демократичний 
характер взаємозв’язків; 2) наявність 
певної вигоди для всіх суб’єктів вза-
ємодії; 3) взаємна узгодженість у 
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діях суб’єктів та відповідна спрямо-
ваність у діях суб’єктів на досягнен-
ня певної цілі [5]. 

Л. О. Фещенко наводить такі 
ознаки взаємодії: 1) вона є такою 
лише тоді, коли явища існують вод-
ночас; 2) це взаємодія явищ, які ма-
ють між собою взаємний зв’язок і є 
взаємообумовленими; 3) під час вза-
ємодії об’єкти змінюються; 4) уні-
версальність форм взаємодії [6, с. 18]. 
Л. І. Муркович звертає увагу на те, що 
у науковій літературі найчастіше 
наводять такі ознаки взаємодії: 
1) обов’язкове встановлення зв’язку 
між суб’єктами взаємодії; 2) пого-
дженість заходів з метою, місцем, 
часом, методами; 3) спільність за-
вдань, функцій, які виконують 
суб’єкти взаємодії; 4) відповідне ста-
новище суб’єктів взаємодії в ієрархії 
влади; 5) наявність нормативної ба-
зи [7]. 

Таким чином, підсумовуючи 
викладене, можна зробити висновок 
про те, що в цілому питання визна-
чення поняття взаємодії у загально-
му її розумінні науковцями здійсню-
ється із застосуванням єдиного під-
ходу. В усіх зазначених твердженнях 
простежуються схожі трактування 
поняття взаємодії. Зокрема, вчені 
виділяють такі її істотні риси, як вза-
ємна узгодженість у діях, меті, захо-
дах і методах суб’єктів, які взаємоді-
ють, спільність завдань та функцій, 
які вони здійснюють, і те, що взаємо-
дія ґрунтується на демократичних 
засадах. Погоджуємося з такими тве-
рдженнями та вважаємо за необхідне 
додати, що інститут взаємодії фак-
тично є проявом демократичних за-
сад у діяльності публічної адмініст-
рації, він виступає ефективним ін-
струментом у забезпеченні сталого 
та якісного розвитку суспільних від-

носин, а також у виконанні завдань, 
покладених на органи державної 
влади й органи місцевого самовря-
дування та на інститути громадянсь-
кого суспільства. 

Переходячи до безпосереднього 
визначення поняття взаємодії, звер-
таємо увагу на думку О. М. Шевчук, 
відповідно до якої поняття «взаємо-
дія» – це побудований на демократи-
чних засадах, взаємний, узгоджений 
за часом, місцем і змістом зв’язок між 
не менш як двома суб’єктами, який 
передбачає диференціацію їх функцій 
і завдань, спрямований на досягнення 
певного визначеного результату із 
можливістю внесення пропозицій та 
впливу на ухвалення рішень з конк-
ретних питань [8, с. 127]. Водночас 
І. Азідес зауважує, що термін «взаємо-
дія» є тісно пов’язаним із поняттям 
«співробітництво». Так, співробітниц-
тво передбачає командну співпрацю, 
коли йдеться про роботу над спіль-
ною справою. Взаємодія спрямову-
ється на реалізацію ухваленого рі-
шення. Вона є можливою, коли є спі-
льні інтереси або коли вони просте-
жуються в довгостроковій перспек-
тиві [9].  

Таким чином, підсумовуючи 
викладене вище, доходимо висновку, 
що взаємодія між органами держав-
ної влади – це спрямована на досяг-
нення спільної мети, виконання рі-
шення й реалізацію завдань взаємо-
залежна та узгоджена діяльність 
суб’єктів взаємодії, що ґрунтується 
на єдності часу та місця її здійснення 
й відображає демократичний харак-
тер зв’язків між суб’єктами взаємодії. 
Запропоноване нами визначення, 
звичайно, є загальним і підкреслює 
лише найбільш основні риси взаємо-
дії між державними органами. Проте 
самі суть і зміст взаємодії варіюють-
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ся залежно від сфери такої взаємодії, 
від особливостей правового статусу 
органів, що взаємодіють, завдань, 
рішень чи функцій, на реалізацію 
яких її спрямовано. Тому у кожній 
сфері державного управління понят-
тя взаємодії набуває окремих спеціа-
льних правових рис, що проявляєть-
ся у її формах. 

Що стосується видів взаємодії, 
то Я. Й Малик виділяє, наприклад, 
такі форми взаємодії місцевих орга-
нів влади: 1) утворення спеціальних 
органів на паритетних засадах для 
реалізації спільних програм, здійс-
нення конкретних дій у певних    
сферах життєдіяльності території; 
2) проведення координаційних на-
рад (семінарів) за участю керівників 
і посадових осіб місцевих органів 
виконавчої влади й органів місцево-
го самоврядування; 3) проведення 
спільних дій із комплексних питань і 
планування з розподілом обов’язків 
між учасниками їх реалізації; 4) про-
ведення спільних засідань колегій і 
президій та ухвалення спільних роз-
поряджень головою відповідної міс-
цевої державної адміністрації та го-
ловою обласної (районної) ради; 
5) складання аналітичних оглядів 
спільної діяльності органів місцевого 
управління з метою виявлення пози-
тивного досвіду і його впроваджен-
ня; 6) існування спільних ЗМІ; 7) спі-
льне проведення масово-культурних 
заходів [10, с. 296]. У свою чергу, 
О. М.  Шевчук висвітлює такі форми 
взаємодії Міністерства внутрішніх 
справ України з іншими державними 
органами, які забезпечують держав-
ний контроль сфери обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів: 1) інформування; 
2) консультування; 3) партнерство 
та співробітництво [8, с. 129]. 

З огляду на викладені вище  
міркування, а також положення чин-
ного законодавства у сфері захисту 
економічної конкуренції вважаємо, 
що взаємодія між органами контро-
лю за дотриманням законодавства 
про захист економічної конкуренції 
відбувається у таких формах: 1) ко-
ординація спільної діяльності; 
2) співробітництво шляхом підпи-
сання меморандумів про співпрацю 
та узгодження спільних цілей; 
3) інформування, консультування й 
обговорення спільних проблем здій-
снення контролю за дотриманням 
законодавства про захист економіч-
ної конкуренції, що відбувається 
шляхом проведення семінарів, нарад 
і конференцій не лише з державними 
органами й органами місцевого са-
моврядування, а і з представниками 
громадськості та суб’єктів господа-
рювання. 

Насамперед слід розкрити 
зміст координаційних дій у контексті 
взаємодії між органами контролю за 
дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції. Зок-
рема, вважаємо, що координаційну 
взаємодію доцільно охарактеризува-
ти за такою схемою: 

1) взаємодія з міжнародними 
організаціями, державними органа-
ми і неурядовими організаціями ін-
ших держав – з питань, що належать 
до компетенції Антимонопольного 
комітету України, участь у розроб-
ленні та реалізації міжнародних про-
ектів і програм [11], 

2) взаємодія з поліцейськими, 
працівниками митних та інших пра-
воохоронних органів у разі перешко-
джання працівникам Антимонопо-
льного комітету України у виконанні 
ними повноважень, а також для за-
безпечення проведення розгляду 
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справи про порушення законодавст-
ва про захист економічної конкурен-
ції, зокрема в разі проведення розс-
лідування [11]; 

3) взаємодія з іншими орга-
нами державної влади й органами 
місцевого самоврядування за пого-
дженням з їх керівниками, та депу-
татами місцевих рад за їх згодою під 
час проведення перевірок дотри-
мання законодавства про захист 
економічної конкуренції; також за-
значена співпраця передбачається 
відповідно до Положення про Поря-
док проведення перевірок додер-
жання законодавства про захист 
економічної конкуренції, затвердже-
не розпорядженням Антимонополь-
ного комітету України від 25.12.2001 
№ 182-р [12], за яким органи Коміте-
ту й голови відділень повинні прак-
тикувати проведення спільних пере-
вірок з міністерствами, іншими 
центральними органами влади та 
контрольними органами, зазначени-
ми в статті 5 Указу Президента Укра-
їни від 23.07.1998 № 817/98 «Про 
деякі заходи з дерегулювання підп-
риємницької діяльності» (органи 
державної податкової служби, митні 
органи, органи державного казна-
чейства, державної контрольно-
ревізійної служби, органи Пенсійно-
го фонду України), враховуючи ви-
моги зазначеного указу та Порядку 
координації проведення планових 
виїзних перевірок фінансово-
господарської діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності контро-
льними органами, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 29.01.1999 № 112; органи Ко-
мітету й голови відділень у разі пот-
реби готують та узгоджують проекти 
наказів щодо залучення в установ-
леному порядку до складу комісій з 

перевірки представників відповід-
них міністерств, інших центральних 
органів влади та контрольних орга-
нів [12]; 

4) взаємодія із судовими ор-
ганами шляхом подання до суду по-
зовів, заяв і скарг у зв’язку із засто-
суванням законодавства про захист 
економічної конкуренції, а також із 
запитами щодо надання інформації 
про судові справи, що розглядаються 
цими судами відповідно до законо-
давства про захист економічної кон-
куренції [11]; 

Отже, координаційні взає-
мозв’язки та взаємовідносини між 
органами контролю посідають важ-
ливе місце й відіграють важливу 
роль у здійсненні контролю за до-
триманням законодавства про за-
хист економічної конкуренції. За їх 
допомогою стають можливими обмін 
інформацією та досвідом між орга-
нами контролю, зосередження й 
об’єднання максимальних знань, 
умінь та компетенції для досягнення 
цілей найбільш ефективного захисту 
економічної конкуренції, налаго-
дження активної й результативної 
співпраці між різними органами кон-
тролю і, як наслідок, поєднання їх у 
цілісну систему з єдиними цілями та 
завданнями. 

Співробітництво шляхом під-
писання меморандумів про співпра-
цю та узгодження спільних цілей 
відбувається у багатьох напрямках 
та з різними органами контролю. 
Зокрема, відповідно до Звіту Анти-
монопольного комітету України за 
2016 рік, затвердженого розпоря-
дженням Антимонопольного коміте-
ту України від 14.03.2017 № 2-рп, 
29 вересня 2016 Голова Антимоно-
польного комітету Юрій Терентьєв 
та Голова НКРЕКП Дмитро Вовк під-
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писали Меморандум, який дозволить 
посилити співпрацю між Комітетом 
та регулятором на ринках електрич-
ної енергії, природного газу, тепло-
постачання, водопостачання та во-
довідведення, а 22 грудня 2016 р. 
Меморандум про співпрацю підписа-
ли Голова Антимонопольного комі-
тету України Юрій Терентьєв, Мі-
ністр аграрної політики та продово-
льства України Тарас Кутовий і Го-
лова Державної служби України з 
питань безпечності харчових проду-
ктів та захисту споживачів Володи-
мир Лапа. Цей документ дозволить 
посилити міжвідомчу взаємодію на 
ринках споживчих товарів [13]. 

Підписання меморандумів про 
співпрацю є важливим напрямком 
взаємодії між органами контролю за 
дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції, 
оскільки він містить у собі концент-
роване вираження провідних напря-
мків здійснення відповідної взаємо-
дії та координації спільних зусиль 
шляхом розподілу завдань і функцій 
задля досягнення спільної мети. 

Інформування, консультування 
й обговорення спільних проблем 
здійснення контролю за дотриман-
ням законодавства про захист еко-
номічної конкуренції є однією з ін-
формативних форм взаємодії у сфері 
здійснення контролю за дотриман-
ням відповідного законодавства. 
Зокрема, розкриваючи детальніше 
зазначену форму взаємодії між орга-
нами щодо здійснення контролю за 
дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції, за-
уважуємо, що Антимонопольний ко-
мітет України активно взаємодіє не 
лише з органами державної влади, а 
й з представниками громадянського 
суспільства з метою покращення 

ефективності захисту економічної 
конкуренції. Також важливим на-
прямком взаємодії є проведення ін-
формаційного обміну з міжнародни-
ми організаціями й установами, за-
лучення до участі у вирішенні про-
блемних питань контролю за дотри-
манням законодавства про захист 
економічної конкуренції представ-
ників науково-дослідних установ 
тощо. 

Відповідно до Звіту Антимоно-
польного комітету України за 
2016 рік, затвердженого розпоря-
дженням Антимонопольного коміте-
ту України від 14.03.2017 № 2-рп, 17–
18 березня 2016 р. у місті Києві на 
високому представницькому рівні за 
сприяння Антимонопольного комі-
тету України та Фонду розвитку кон-
куренції відбувся V Форум України з 
питань конкуренції. Його учасники 
охопили широке коло питань, зокре-
ма стосовно імплементації Глави 10 
«Конкуренція» Угоди про асоціацію 
України з ЄС, приєднання України до 
Договору про заснування Енергети-
чного співтовариства, реформування 
конкурентного законодавства та 
вплив такого реформування на       
ринки й споживачів, ефективність 
впровадження антимонопольних 
complaints-програм для зменшення 
ризиків бізнесу, а також практичний 
досвід створення та функціонування 
ефективної системи контролю дер-
жавної допомоги суб’єктам господа-
рювання. 3 серпня 2016 р. Антимо-
нопольним комітетом проведено 
громадське обговорення проекту 
рекомендаційних роз’яснень «Щодо 
застосування положень частин дру-
гої та п’ятої статті 52 Закону України 
«Про захист економічної конкурен-
ції» та частин першої та другої статті 
21 Закону України «Про захист від 
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недобросовісної конкуренції”, що 
стосується методики розрахунку 
штрафів» [13]. 

Висновки. Таким чином, дохо-
димо висновку, що взаємодія між 
органами контролю за дотриманням 
законодавства про захист економіч-
ної конкуренції – це спрямована на 
забезпечення ефективного здійс-
нення контролю за дотриманням 
законодавства про захист економіч-

ної конкуренції, взаємозалежна та 
узгоджена діяльність органів конт-
ролю, що полягає у проведенні спі-
льних заходів, налагодженні взає-
мозв’язків тощо, яка ґрунтується на 
єдності часу й місця її здійснення та 
відображає координаційний харак-
тер зв’язків між органами контролю 
за дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції. 
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THE POTENTIAL OF BIOSOCIAL CRIMINOLOGY 
 

Biosocial criminology is one of the fastest growing lines of research within the 
field of criminology. Much of the findings suggest that genetic risks are involved in 
anti-social behavior including criminal behavior with the environment and genes 
working in a synergistic manner. These findings have tremendous potential for 
crime prevention. According to researchers in the field, the continued accumulation 
of biosocial criminological data, and the development of biosocial theories is imper-
ative to the advancement of this perspective. In spite of the promising advances in 
biosocial research there is considerable opposition to this line of research in the 
United States.  
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Дана характеристика биосоциальной криминологии, которая является 

одним из самых быстрорастущих направлений исследований в области кри-
минологии. Большинство результатов таких исследований подтверждают, 
что генетические риски антисоциального и преступного поведения лица 
имеют синергетический влияние на него наряду с окружающей его средой. 
Полученные данные имеют очень большое значение для эффективного пре-
дупреждения преступности. Проанализированы труды исследователей, по 
мнению которых дальнейшее накопление биосоциальных криминологиче-
ских данных и развитие биосоциальных теорий являются крайне необходи-
мыми для продвижения этой научной отрасли. Однако, несмотря на много-
обещающие перспективы в этой сфере, в США существует большая оппозиция 
относительно проведения биосоциальных исследований. 

Ключевые слова: генетика, биосоциальная криминология, предупрежде-
ние преступности. 
 

Introduction. While criminology 
is primarily a discipline related to ex-
plaining the origins of criminal behav-
ior, crime prevention through policy is 
certainly a secondarily goal. In a recent 
article a prominent criminologist, Mi-
chael Vaughn, commented that «most if 

not all [crime] prevention is biosocial» 
[1]. Driven by advances in molecular 
biology and neuroscience, biosocial 
approaches are increasingly being used 
in research designs to better explain the 
proximate influences of criminal and 
other forms of antisocial behavior, and 
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by implication assess their usefulness in 
crime prevention or criminal justice 
policy. Therefore, it is imperative that 
researchers continue to accumulate 
biosocial data, and formulate robust 
biosocial theories, to advance criminol-
ogy so that it is more in line with other 
fields (e.g., psychology and psychiatry) 
that endeavor to the causes of anti-
social behavior [2]. Doing so would also 
move criminology away from solely 
relying on environmental approaches 
that center on the correlates of crime to 
a public health model that involves 
identifying risk factors (genetic and 
environmental) and employing inter-
vention strategies designed to prevent 
the onset of anti-social behavior [1]. To 
do so, however, biosocial researchers 
must employ more experimental-type 
research designs to understand the 
underlying causes of criminal behavior 
and develop approaches to attenuate 
the risk factors associated with it [3].  

Beyond this, there are philosoph-
ical and legal advantages to advancing 
biosocial criminology when it comes to 
the etiology of criminal behavior vis-a-
vis criminal justice practice. With re-
search advances in the fields of neuro-
science and genetics there is an increas-
ing recognition that commonly held 
assumptions about culpability are out 
of step with the workings of the brain, 
for example. This has particularly im-
portant implications for one of the 
foundations of criminal intent (mens 
rea), and therefore impacts the concept 
of fairness in sentencing. Indeed, recent 
research has found that the use of neu-
robiological evidence is increasingly 
being used to mitigate sentencing in a 
wide range of felony cases, and between 
20 to 30 percent of defendants are suc-
cessful in winning appeals because of 
neurobiological evidence [4]. That sci-

ence reveals that we have less control 
over our actions, and some have much 
less control than others renders culpa-
bility less of a dichotomous concept and 
more of something of a continuum. 
Therefore, in order to fairly assess the 
degree of blameworthiness when it 
comes to sentencing offenders, research 
in criminology and criminal law must 
keep pace with scientific advances to 
remain viable and legitimate [5; 6].  

Contemporary Biosocial Re-
search. Molecular genetics has ad-
vanced to the point of surpassing earli-
er behavioral genetic studies to suggest 
that gene-environment interactions are 
in play when it comes to explaining the 
origin of antisocial phenotypes, or those 
related to criminal behavior. While a 
review literature is beyond the scope of 
this paper, there is one notable example 
that made biosocial criminology more 
palatable to conventional criminolo-
gists. The study appeared in Science in 
2002 and drew attention to a gene-
environment interaction and criminali-
ty. The findings provided indisputable 
evidence to support the contention that 
genetic risk when combined with ad-
verse social conditions was more likely 
to result in antisocial behavior than 
when they existed separately. Re-
searchers found that a suboptimal func-
tioning gene that produces the enzyme 
monoamine oxidase A (MAOA) com-
bined with environmental risk (child-
hood maltreatment in males) was asso-
ciated with a greater degree of violence 
along four measures of antisocial be-
havior. In short a lower functioning 
allele was associated with an antisocial 
phenotype in concert with adverse so-
cial conditions [7]. One of the reasons 
that this study was embraced by some 
of those with biosocial as well as socio-
logical leanings was that the research-
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ers made clear the importance of the 
environment in shaping the genetic risk 
for violence.  

Since the findings by Caspi et al., 
who argued for a molecular as well as 
environmental basis to anti-social, bio-
social research is beginning to gain ac-
ceptance among a small number of 
criminologists, and it is beginning to 
influence the research designs [2]. Sub-
sequent research has confirmed this 
type of gene-environment interaction in 
children [8]. With the advancement of 
molecular genetics, it is now cheaper 
and easier to collect and analyze DNA 
samples. Recently research has started 
to incorporate the logic of a genetic 
environmental interaction into treat-
ment and crime prevention [3]. Addi-
tional findings suggest that individual-
level characteristics influence how of-
fenders respond to efforts to reduce 
recidivism. Treatment effectiveness is 
influenced by age, gender, and even 
educational level, for example. As this 
line of research has moved forward, 
several prominent databases from on-
going longitudinal studies have added 
DNA to their collection processes (e.g. 
the National Youth Family Study, and 
The National Longitudinal Study of Ado-
lescent to Adult Health) and are now 
regularly used by a small number of 
criminologists. Biosocial criminologists 
now acknowledge that people with one 
genotype may respond better to treat-
ment than those with another genotype. 
In other words, a genotype may attenu-
ate risk because the individual with a 
certain genotype responds better to an 
intervention than someone without 
genetic risk. This is referred to as the 
differential-susceptibility hypothesis; 
which essential means that some peo-
ple are more sensitive to the environ-
ment than others, so that they will be 

more affected by negative environmen-
tal influences, but more positively af-
fected by positive environmental influ-
ences [9]. This means that these highly 
sensitive individuals are more mallea-
ble and subject to environmental influ-
ences such as treatment intervention. In 
one study using an experimental design, 
researchers found a moderating effect 
that a treatment intervention had on a 
serotonin transporter gene on the pro-
moter region of the 5-HTTLPR, found to 
be associated with the onset of behav-
ioral risk (early initiation of sexual be-
havior and substance use) among ado-
lescents. Findings indicated that com-
pared to controls, youth exposed to the 
treatment exhibited a lower rate of ini-
tiation of at-risk behavior lending sup-
port for the differential susceptibility 
hypothesis [10]. While relatively rare, 
these studies point the way forward for 
the evolution of criminology in the di-
rection of a prevention science where 
the risk of crime is identified and 
treatment modalities minimize the on-
set of risk behaviors.  

The Foundations of Opposition to 
Biosocial Criminology. In spite of the 
advances made in biosocial research 
there is considerable opposition to this 
sort of research in the United States 
that have their roots in Europe. The 
biological origins of criminal behavior 
are traditionally linked to a somewhat 
obscure physician, Cesare Lombroso, 
who conducted research on Italian con-
victs. Based on data obtained by com-
paring the physical features of prison-
ers with conscripts, Lombroso argued 
that the criminal offenders were evolu-
tionary throwbacks to an earlier era; 
marked by identifiable physical features 
(physical stigmata) and inborn abnor-
malities that determine criminal behav-
ior essentially making certain offenders 
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born criminals. His theory of atavism 
was initially hailed as a scientific break-
through when he published his work, 
L’Uomo Delinquente in 1876. A number 
of studies followed most importantly, 
Goring’s The English Convict, that re-
futed Lombroso’s claim that a physical 
stigmata distinguished criminals from 
non-criminals. More studies followed, 
and his theory of atavism was severely 
criticized, and rejected leaving Lombro-
so somewhat of a laughing stock by the 
20th century [14]. Although he subse-
quently revised his theory to include 
social factors, his work remains linked 
to biological determinism, eugenics, and 
even Nazism [15]. The upshot is that 
criminology has since remained ardent-
ly attached to environmental explana-
tions of criminal behavior, and crimi-
nologists have shunned biological ap-
proaches to crime. Because of the indel-
ible Lombrosian stain contemporary 
biosocial theorizing and research has 
remained relegated to the fringes of 
mainstream criminology until relatively 
recently. Meanwhile, research along 
these lines has proceeded primarily in 
the fields of psychiatry, and psychology 
and has uncovered genetic and envi-
ronmental risks for antisocial pheno-
types or endophenotypes such as self-
control shown to influence anti-social 
and criminal behavior.  

Contemporary Opposition to Bio-
social Criminology in the United States. 

While somewhat surprising, the 
fear that biosocial theorizing will lead 
down the slippery slope of eugenics is 
not uncommon and lays just below the 
surface among certain segments of the 
academic population. Because crimi-
nology and criminological theory is 
essentially sociological in nature, a clear 
majority of (and therefore their ap-
proaches to research) can be consid-

ered sociological criminologists, and 
tend to be deeply opposed to research 
suggesting biological links to any sort of 
behavior; especially criminality. For this 
reason, some biosocial criminologists 
have concluded that opposition is large-
ly based on ideological grounds; what 
some have referred to as a «rage 
against reason». Indeed, opponents 
have argued that contemporary bioso-
cial theorizing and methodology is 
merely an extension of Lombroso’s 
basic framework [13]. In fact, it is not 
uncommon for biosocial criminologists 
to be labeled as «neo-Lombrosian» in 
journals [14]. Thus invoking Lombroso 
is in essence a code in vivo for those 
opposing biosocial research.  

Another more general reason for 
opposition among mainstream crimi-
nologists is the strict adherence to the 
belief that the environment is the sole 
influence on criminal behavior. Part of 
this is because few criminologists have 
very minimal undergraduate or gradu-
ate coursework in biology or genetics 
and therefore tend to be skeptical or 
dismiss theorizing or research propos-
ing biological influences on behavior 
[15]. Genetic research in general has 
many ethical implications because the 
information derived related to the sub-
ject who is genotyped, but also the fami-
ly. Moreover, genetic findings are not 
routinely understood by laypersons, 
and even some in academia. One com-
mon misunderstanding, is a «one 
gene/one behavior» when it comes to 
genetic risk for an antisocial phenotype; 
which is a common erroneous assump-
tion even among academics [16]. When 
it comes to antisocial behavior such as 
violence or any other antisocial pheno-
type of interest to biosocial criminolo-
gists, research indicates that genetic 
influences (certain genetic polymor-
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phisms) are involved in anti-social be-
havior including criminal behavior with 
the environment and genes working in 
a synergistic manner [2]. 

Not surprisingly, the most vocif-
erous critics of biosocial criminology 
tend to be from sociological criminolo-
gists who see biosocial theorizing as an 
anathema and dangerous because of a 
fear that research findings will be used 
to justify racism, sexism, and eventually 
leading to policies of eugenics There-
fore, based on an ideological premise of 
what policies biosocial research may 
lead to, there has been a concerted ef-
fort to root out and rid those who en-
gage in it from academia because it vio-
lates certain core values held by main-
stream criminologists that some have 
referred to as a tribal moral community. 
In short, because biosocial theorizing 
and research violates certain values, it 
should not be permitted. The effect of 
this adversity has been felt throughout 
academia negatively influencing ca-
reers, research topics. Some have even 
called for banning studies estimating 
the role of genetics in criminal behav-
ior. In effect, this opposition amounts to 
a repression of scientific research, and 
impedes the advancement of the field of 
criminology seemingly on moral 
grounds even though genetic influence 
on behavior is widely acknowledged in 
fields such as psychiatry and psycholo-
gy [14; 18].  

Biosocial research in criminology 
has also been criticized on epistemologi-
cal and methodological grounds. Earlier 
biosocial research relied on twin and 
adoption studies to demonstrate the 
degree to which traits or phenotypes 
are attributable to genetic influences, 
the shared environment, or the non-
shared environment. In general, these 
studies affirmed that 50 percent of the 

variation in an antisocial phenotype or 
related to antisocial behavior (e.g. self-
control) was accounted for by genetic 
influences (heritability). What is more, 
a recent meta-analysis in the journal 
Nature Genetics that included 50 years 
of twin studies and over 14 million 
twins concluded that nearly half of the 
variance in the 17,000 traits analyzed 
was due to heritability [19]. A recent 
article in the flagship journal in the 
field, Criminology, however, questioned 
the entire premise of such genetically 
informed behavioral traits using twin 
and adoption studies on methodological 
and conceptual grounds that were «in-
herent in the method itself» [12]. The 
authors of this article called for an end 
to these types of studies arguing that 
this sort of research overestimated her-
itability, and minimized shared envi-
ronmental factors like the family envi-
ronment. They also argued that such 
heritability models incorrectly parti-
tioned genetic and environmental influ-
ences. While more recent research in-
volves genotyping and thus molecular 
genetics, this criticism does not directly 
apply to my research, but is worth men-
tioning as an illustration of the general 
opposition to biosocial criminology.  

Cultural and Historical Impedi-
ments in Europe. In addition to the ideo-
logical opposition to biosocial criminol-
ogy in the United States, specific histor-
ical and cultural elements of a country 
give rise to prejudices, judgments, and 
suspicions concerning a research team’s 
intentions. This risk to scientific activity 
is emotionally-laden and therefore 
must be addressed in a sensitive man-
ner that considers the composition of 
the board reviewing the research, con-
temporary events such as the current 
political climate, and discrete historical 
events. Therefore, it is crucial for the 
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lead member of the team advancing the 
project to be acutely aware and adept in 
negotiating the process for approval by 
am IRB or bioethical board.  

Historical specificities in Poland 
for example exacerbate the opposition 
surrounding any genetic research pur-
porting to correlate genetic risk and 
criminality. Polish scientists are suspi-
cious about research involving genetics 
and genotyping because of the associa-
tion with the Nazi eugenics research; 
especially when it comes to how the 
research will be used. Poland was occu-
pied by Germany during the World War 
II, and its citizens suffered some of the 
most heinous treatment and immoral 
medical experiments in modern history. 
Therefore, Poland is a particularly pro-
vocative setting to engage in biosocial 
research and collect biological speci-
mens because it was the setting of some 
of the most extreme Nazi atrocities per-
petrated by Germans particularly the 
mass exterminations of ethnic Poles 
and Jews. According to the statistics of 
Institute of National Remembrance 
(IPN) Nazi Germany was responsible 
for the deaths of 2,77 million ethnic 
Poles and nearly 3 million Polish Jews 
[21]. The United States Holocaust Me-
morial Museum has documented inhu-
mane medical experiments, and the 
murder of as many as 200,000 mentally 
and physically disabled adults and chil-
dren who were euthanatized in Nazi 
concentration camps located in Germa-
ny and Poland [22; 23; 24].  

Moreover, some medical experi-
ments were focused on eugenics re-
search that had roots in Weimar Repub-
lic before the war, and were linked with 
categorization of people to be extermi-
nated (e.g., homosexuals, and mentally 
ill people). Medical experiments were 
also carried out also on children [22]. 

There are other examples of pseudo-
science being misused to justify unethi-
cal and racist experiments such as Jap-
anese doctors carrying out grisly exper-
iments on Chinese prisoners during 
wartime, [24] or the United States Pub-
lic Health Service Study at Tuskegee in 
which African-Americans were left un-
treated for the disease to determine its 
progression [25; 26]. There are other 
less known examples of egregious viola-
tions of medical ethics involving eugen-
ics and Native American removal in the 
United States [27].  

Conclusion. One of the more 
general observations that we intended 
to emphasize in this paper was that 
social science research is subject to 
additional scrutiny when it comes to 
conducting biosocial research beyond 
that of medical research. Although bio-
social criminology has the potential to 
contribute to existing evidence-based 
intervention treatment modalities and 
early prevention efforts, there are ar-
dent efforts to impede this line of re-
search. In short, social science is pre-
pared to sacrifice research findings that 
have implications for crime prevention. 
We strongly acknowledge that there 
legitimate reasons (e.g., historical ante-
cedents) underlying the opposition to 
biosocial research, and that there were 
clear misuses of research in the past. 
Clearly social science exists within a 
socio-cultural framework. However, we 
believe that all hypotheses should be 
tested using the best data available, and 
that all areas of human interaction 
should be studied. 

There is a growing body of re-
search showing that a gene-
environment interaction is involved in 
antisocial behavior. More research is 
needed to address crime prevention. 
While some inroads have been made 
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into determining whether genetic risk 
should be incorporated into treatment 
and effective rehabilitation programs, 
such research is limited due to the cost 
of conducting prevention trials [18]. My 
current research is intended to contrib-
ute to the growing body of knowledge 
of genetic and environmental risks for 
criminal behavior with the long term 
goal of preventing the onset, or continu-
ity criminal behavior through treatment 
intervention.  

Additionally, I attempted to high-
light the culturally specific obstacles to 
conducting research and to provide an 
example for others wishing to conduct 
biosocial research outside of the United 
States. One of the things to emerge from 
this discussion is that while medical re-
search is evaluated on consistent moral 
and philosophical bio-ethical standards, 
social science research is evaluated on 
within socio-cultural setting in which it 
occurs. I do not wish to trivialize objec-
tions to social science research involving 
genetics. There is no doubt that genetic 
differences continue to be used as a ba-
sis to make malicious arguments [28]. 
Our advice is to encourage researchers 
to take into consideration the cultural 
setting and historical background of 
their research setting. Certain methods, 
approaches, or research models that 
appear benign in one country can be-
come a flashpoint for opposition or even 
prevent research in another one. In Po-
land the memory of genetic experiments 

carried about by Nazis even after 70 
years is viable enough to affect genetic 
projects involving human beings today. 
The fact that criminal offenders are in-
cluded in our current research in Poland 
may recall the human experiments with 
inmates in concentration camps, and 
concerns about the use of our findings. 
Researchers need a culturally sensitive 
team that takes precautions before em-
barking on a project.  

Finally, one way to soften opposi-
tion to biosocial research may rest in 
models that test whether gene-
environment interactions exist for pro-
social behavioral phenotypes as well of 
antisocial and criminal behavior. While 
the focus of research thus far has been 
aimed at discovering genetic contribu-
tions to violence or other risky behav-
iors, I suggest that these same models 
can be employed to link genetic and 
environmental interactions for morally 
desirable behaviors such as altruism. 
Such studies exist, but are limited to 
specific disciplines such as business 
[29]. One of the challenges of this is that 
criminal behavior has a codified classi-
fication contained in legal statutes. 
Finding common and agreed-upon par-
allels or proxies for prosocial behavior 
may pose particular problems for re-
search. The advantages of overcoming 
this challenge, however, would far out-
weigh the effort in paving the way for 
more acceptance of the role of genetic 
influences on behavior. 
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Проаналізовано етіологію злочинної поведінки й методи запобігання 
злочинності та зменшення рівня рецидивізму. Розглянуто роль спадковості й 
оточення за дисперсії фенотипічних рис, антисоціальної та злочинної поведі-
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агресивну поведінку людей, які є важливими для профілактики злочинів або 
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Отримані дані мають дуже велике значення для ефективного попередження 
злочинності. На думку дослідників, подальше накопичення біосоціальних 
кримінологічних даних і розвиток біосоціальних теорій є конче необхідними 
для просування цієї наукової галузі. Однак незважаючи на багатообіцяючі 
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ціальних досліджень. 
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The article is concerned with the identification of causes and consequences of 

the high crime rate and the relevant raising of the prison population and convicts’ 
level among Australian indigenous. The experience in working about а crime pre-
vention of the Australian Penitentiary System has been studied due to the differ-
ences of culture and customs, the possibility of its usage in Ukraine has been ana-
lyzed. 
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Статья посвящена выявлению причин и последствий высокого уровня 

преступности и соответствующего увеличения уровня численности заклю-
ченных и осужденных среди коренного населения Австралии. Исследован 
опыт работы пенитенциарной системы Австралии по предотвращению со-
вершения преступлений в связи с отличием культуры и обычаев, проанали-
зированы возможности его использования в Украине. 

Ключевые слова: коренное население, заключение, система правосудия, 
тюрьма, заключенные, насилие. 

 
Formulation of the problem. 

The rates at which Aboriginal and Torres 
Strait Islander people are experiencing 
violence and being put in prison has 
reached a crisis point. These issues are 
some of the most pressing social justice 
challenges facing Australia.  

Aboriginal and Torres Strait Is-
lander peoples occupy a unique and 
important place in Australia’s society 
and culture. They are the original in-
habitants of the Australian continent 
and nearby Torres Strait Islands, and 
their cultures are amongst the oldest in 
the world. Aboriginal communities in 
Australia are diverse, with many cul-
tures, customs and languages. Torres 

Strait Islander peoples also have their 
own distinct identity and culture. 

Statement of the problem. As an 
ongoing consequence of Indigenous 
people’s experiences of colonization, and 
the social impacts that followed, Indige-
nous people are the most disadvantaged 
group in Australia. It is important to 
acknowledge and understand these ef-
fects, and how they continue to impact 
Indigenous people. 

The disproportionate rates of In-
digenous incarceration in Australia is 
not a new phenomenon. However, the 
degree to which Indigenous Australians 
are over-represented has increased 
over time. 
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On any given day, there are 
around 10,000 Indigenous adults in 
prison (including roughly 1,000 wom-
en), 500 Indigenous youth in detention 
and many more Indigenous people in 
custody in police cells. 

The main content. The high 
numbers of Indigenous people in prison 
has consequences for virtually all Indig-
enous people. It impacts the individuals 
who are incarcerated, as well as their 
families and communities. Children 
with a parent in prison are particularly 
vulnerable, increasing their risk of con-
tact with the justice system later in life. 

Investing in a range of initiatives 
will reduce the rate of incarceration; 
this alone will not close the gap. Action 
is required across a broader range of 
areas. 

Reducing the rates at which In-
digenous children, young people, men 
and women are imprisoned in Australia 
is a complex challenge. It is known that 
there are no simple or straightforward 
solutions, and the issue requires a mul-
ti-pronged approach. 

An accessible review of native lit-
erature does not make it possible to 
single out the substantive research of 
the causes of high indices of the indige-
nous incarceration in Australia, because 
it is not shown in Ukrainian publica-
tions. Indigenous incarceration in Aus-
tralia has been the subject of many 
thorough and well evidenced reports 
and reviews over the past three dec-
ades in Australia including the infor-
mation of Royal Commission into Abo-
riginal Deaths in Custody.  

This research highlights a signifi-
cant issue in Australia that cannot be 
ignored. Indigenous incarceration is a 
complex issue. The human impact is 
immeasurable and the economic impact 
staggering. It will be useful to contrib-

ute to the existing knowledge base and 
increase awareness of Indigenous in-
carceration in such ways: 

1. Evaluation the current and pro-
jected economic costs of Indigenous 
incarceration rates.  

2. Detailed research to identify ef-
fective ways to reduce Indigenous in-
carceration rates. 

3. Modeling the impact of imple-
menting a range of initiatives would 
have on the costs of Indigenous incar-
ceration. 

Indigenous Australians are dra-
matically over-represented in the crim-
inal justice system, in each state and 
territory. While Indigenous people rep-
resent only 3 % of Australia’s total pop-
ulation, they make up more than 27 % 
of our prison population and 55 % of 
the youth detention population.  

The disproportionate rates are 
observed across a range of de-
mographics, whether across states and 
territories, by gender, or in adults and 
young people. 

Despite Indigenous young people 
representing less than 6 % of Austral-
ia’s 10 to 17 year old population,13 
Indigenous children and young people 
were estimated to account for 55 % of 
children and young people in detention 
in 2015–2017. This exposure substan-
tially increases the likelihood of a young 
person being involved in crime as an 
adult. 

It is important to note that Indige-
nous people are also more likely to come 
into contact with the justice system as a 
victim of crime. Victimisation rates are 
higher for Indigenous people compared 
to non-Indigenous people for a number 
of offences. Based on jurisdictions where 
data is reported (New South Wales 
(NSW), Queensland (Qld), South Austral-
ia (SA) and the Northern Territory 
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(NT)), Indigenous victimisation rates are 
higher for assault (except in Qld), sexual 
assault, homicide and kidnapping (ex-
cept in the NT). 

In 2017, Indigenous men were 11 
times as likely to be incarcerated as 
non-Indigenous men (4,136 per 
100,000 compared to 367 per 100,000). 
This disparity has remained relatively 
constant since 2000 when Indigenous 
men were 12 times as likely to be incar-
cerated when compared to non-
Indigenous men. 

While representing only 2 % of 
Australian women, Indigenous women 
comprise 34 % of the female prison 
population within Australia. In 2017, 
the imprisonment rate for Indigenous 
women was 443 per 100,000 compared 
to 30 per 100,000 of non-Indigenous 
women, meaning Indigenous women 
were 15 times as likely to be incarcer-
ated as non-Indigenous women. 

Prior detention or imprisonment 
increases the likelihood of future of-
fending and contact with the justice 
system. Indigenous male prisoners are 
1.5 times as likely to have previously 
been incarcerated as non-Indigenous 
prisoners. The disparity in reoffending 
is just as evident in women, with 67 % 
of Indigenous women having previously 
served time in prison compared to 36 % 
of non-Indigenous women. 

So, the key drivers that lead to, or 
increase the likelihood of, Indigenous 
incarceration can be separated into 
either underlying causes or additional 
factors related to the justice system: 

Education: 
- Lack of educational access and 

attainment is linked to likelihood of 
poor behavior, crime, and imprison-
ment. 

- Indigenous Australians are half 
as likely to finish Year 12 as non-

Indigenous counterparts, and perform 
poorer on measures of educational per-
formance.  

- Indigenous people who com-
plete school are 14 times less likely to 
be imprisoned than those that do not. 

Health: 
- 73 % of Indigenous men and 

86 % of Indigenous women in prison 
had a diagnosed mental illness vs 20 % 
of the general population. 

- Indigenous youth in detention 
are more likely to have mental health 
problems than non-Indigenous youth 
(81 % vs 75 % ). 

- Access to health and community 
services for Indigenous people may be 
limited due to remoteness and cultural 
appropriateness. 

Prisoners are at greater risk of 
poor mental health, drug and alcohol 
abuse, physical and sexual violence, 
blood-borne virus infection, and isola-
tion and marginalisation. However, 
there is a lack of suitable and culturally 
aware and responsive services and pro-
grams that exist for Indigenous people 
to access treatment and rehabilitation 
while in custody. Limited access to 
post-release Indigenous-specific pro-
grams and services has also been noted. 
The delivery of culturally aware and 
responsive programs has been found to 
be inconsistent and intermittent, with 
many prisons not delivering any, while 
others offer them only sporadically. 

A study found that Indigenous 
men who have completed a sentence 
had higher mortality rates compared to 
non-Indigenous prisoners. People who 
have completed a sentence also had 
higher levels of psychiatric mortality 
and morbidity than the general com-
munity. Indigenous women leaving 
prison were more likely to die after 
release from prison compared to their 
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non-Indigenous counterparts. The risk 
of mortality was highest soon after re-
lease. Deaths due to injury or poisoning, 
or acute and chronic effects of alcohol 
or drug addiction, accounted for over 
60 % of all deaths. 

Disability: 
- Indigenous people are 1.7 times 

as likely to be living with a disability 
than non-Indigenous Australians. 

- Individuals with cognitive im-
pairment (eg intellectual disability and 
acquired brain injury) are at greater 
risk of entering the criminal justice sys-
tem. 

- Substandard and inadequate 
housing can lead to poor health, which 
is also an underlying cause of incarcera-
tion. 

- Key contributors to cognitive 
disability are Foetal Alcohol Syndrome 
Disorders (FASD). 

FASD incidence is estimated to be 
at least 4 times greater among Indige-
nous Australians than non-Indigenous 
Australians Housing. 

In 2017 25 % of Australian prison 
entrants were homeless prior to im-
prisonment, with Indigenous prison 
entrants more likely to be homeless 
than non-Indigenous prison entrants 
(27 % vs 24 % ). 

Family violence and sexual abuse: 
- An estimated 87 % of all women 

in custody have been a victim of abuse 
either as a child or adult. 

- Indigenous women are 34 times 
as likely to be admitted to hospital as a 
result of family violence than non-
Indigenous women.  

- Children exposed to family vio-
lence are at increased risk of becoming 
perpetrators themselves. 

Social exclusion and racism: 
- Australian Reconciliation Ba-

rometer findings show that in the 

6 months prior to the survey, 46 % of 
Indigenous Australians, experienced 
racial prejudice. 

- Material poverty, or limited ac-
cess to basic social needs and services 
(e.g. education, healthcare, employment, 
and housing) can all lead to increased 
rates of incarceration. 

Social exclusion post-release can 
impact recidivism, with remote commu-
nities having limited access to appropri-
ate community support programs and 
rehabilitation services. 

Employment: 
- Half of first time offenders (2 of 3 

who re-offend) are unemployed at time 
of arrest. 

- Indigenous prisoners are 1.5 
times as likely to be unemployed in the 
30 days prior to imprisonment as non-
Indigenous prisoners. 

- 21 % of Indigenous people 15+ 
years were unemployed in 2015–
2017 vs 6 % nationally. 

- Employed Indigenous people are 
20 times less likely to be imprisoned 
than those who are unemployed. 

Child protection: 
- Youth subject to care and protec-

tion orders and youth in out-of-home 
care are both 23 times as likely to be 
under supervision (detention or com-
munity-based) during the same year. 

- 14–16 % of Indigenous young 
people experience supervision at some 
time between the ages 10–17 vs 1 % 
non-Indigenous. 

- National rates of child protection 
substantiations (child has been, is being 
or is likely to be, abused, neglected or 
otherwise harmed) are 7 times higher 
for Indigenous children than for non-
Indigenous children (43.6 per 1,000 vs 
6.4 per 1,000). 

- Rates of out-of-home care are 
10 times higher for Indigenous children 
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than non-Indigenous children (56.6 per 
1,000 vs to 5.8 per 1,000). 

Bringing them home report found 
Indigenous children are more likely 
than non-Indigenous children to be 
removed on the ground of «neglect» 
rather than «abuse», with “Indigenous 
parenting styles wrongly seen as the 
cause”. It has been suggested that risk 
assessment frameworks used by child 
protection authorities in Australia “are 
biased against Indigenous Australians 
as risk is understood in mainstream, 
white people terms, not in the context 
of Indigenous culture, where sharing of 
child minding commonly occurs.” 

Intergenerational trauma: 
- Bringing them home reported 

that “high levels of unemployment, 
poverty, ill health, homelessness, and 
poor educational outcomes arise from 
the intergenerational effects of earlier 
assimilationist policies, as well as being 
the direct outcome of dispossession and 
marginalisation. The devastating expe-
riences of Aboriginal parents and their 
families brought on by the removal of 
their children, the loss of control over 
their own lives, powerlessness, preju-
dice, and hopelessness have left many 
problems to be dealt with today.” The 
inquiry found that many children who 
were forcibly removed from their fami-
lies and communities suffered physical 
and sexual abuses. 

Bringing Them Home was initiat-
ed to generate recognition among the 
general public of the impact of forcible 
removal on the needs of victims and 
their families. The report traced past 
laws, practices and policies which re-
sulted in the separation of Indigenous 
children from their families, the subse-
quent effects, and examined the adequa-
cy of current laws, practices and policies 
in relation to those who were affected by 

separation, and with respect to any fu-
ture placement and care of Indigenous 
children. The report found that most 
families had been affected by the remov-
al of children with between 1 in 3 and 1 
in 10 Indigenous children forcibly re-
moved from their families and commu-
nities between 1910 and 1970. 

- Children are three times as like-
ly to be removed from their families if a 
parent is, or has been incarcerated. One 
study found that almost half (48 %) of 
boys aged 0–10 years old who had been 
separated from their families due to 
incarceration were themselves convict-
ed as an adult compared to 25 % of 
boys who were separated for other rea-
sons. 

- It was estimated that 20 % of 
Indigenous children have at least one 
parent in prison at any time. 

 The key underlying causes, as 
identified in the literature, are the level 
of disadvantage, poverty (with associa-
tions between education, health, em-
ployment and substance abuse, and risk 
of incarceration the strongest), social 
exclusion, racism, and experiences of 
trauma. 

 So, additional factors of Indige-
nous incarceration related to the justice 
system:  

Previous contact with the justice 
system: 

- High rates of Indigenous incar-
ceration mean that a life spent in con-
tact with the justice system may have 
become «normalised» and the prospect 
of imprisonment no longer serves as a 
deterrent, but a fact of life or rite of 
passage. 

Contact with the juvenile justice 
system: 

- Contact with the juvenile justice 
system is a strong predictor of incar-
ceration as an adult. 
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86 % of Indigenous juvenile of-
fenders have contact with the justice 
system as adults vs 75 % non-
Indigenous. 65 % Indigenous juvenile 
offenders go on to serve prison terms vs 
41 % non-Indigenous. 

Access to legal assistance:  
- Indigenous people who have of-

fended can often have complex legal 
needs, requiring culturally appropriate 
legal support and interpreter services. 

An Australia-wide survey on ac-
cess to legal assistance found that In-
digenous Australians have particularly 
high levels of unmet legal need. The 
result of under-resourced Indigenous 
community controlled legal services, 
and the underfunding of the legal assis-
tance sector more broadly, is that when 
problems arise, they may go unresolved 
or be dealt with inadequately. 

Police: 
- Indigenous youth offenders are 

less likely to receive a police caution vs 
non-Indigenous youth offenders. 

- Language barriers and lack of 
access to interpreter services impacts 
Indigenous people’s interactions with 
police. 

- Lack of cultural awareness and 
community engagement training for 
police has also been found to impact 
relationships and interactions with po-
lice. 

Recidivism: 
- Recidivism contributes to the 

disproportionately high rates of Indige-
nous incarceration. 

75 % of Indigenous offenders have 
a previous conviction vs 42 % non-
Indigenous offenders. 22 % of Indige-
nous offenders have 5+ prior convictions 
vs 5 % non-Indigenous offenders. 

Access to Accommodation: 
- In 2017, 38 % of Indigenous 

prisoners being released expected to be 

homeless compared to 28 % of non-
Indigenous prisoners being released. 
 Accessing safe, stable and af-
fordable accommodation is critical to 
successful reintegration into the com-
munity with unstable housing or home-
lessness a key risk factor for recidivism. 

- Poor tenant history, substance 
or alcohol abuse, gambling, violence, 
racism and poor payment history con-
tribute to poor housing arrangements 
of people who have completed their 
sentence. Indigenous people who can-
not source appropriate housing are 
often found living on the streets, which 
increases their likelihood of coming into 
contact with the criminal justice sys-
tem. 

- Indigenous women face greater 
challenges in sourcing suitable accom-
modation upon release and are likely to 
experience higher levels of debt, de-
pression, isolation, poor mental health 
and social exclusion compared to Indig-
enous men who have offended.  

There are currently a lack of suit-
able post-release support programs and 
services to address these risks. 

Social exclusion: 
- Indigenous prisoners returning 

to the community, particularly remote 
communities, face many practical chal-
lenges upon release from prison. To 
begin with, many Indigenous prisoners 
require repatriation back to their com-
munities. However, the level of support 
provided for repatriation differs be-
tween jurisdictions. 

- For those who are unable to re-
turn to their communities, they may be 
at greater risk of homelessness, and 
therefore reoffending. Once individuals 
return to their communities, relation-
ships that may be strained or broken 
need to be re-built for successful rein-
tegration. 
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- Supportive social networks for 
Indigenous people such as access to 
family and similar ethnic groups is criti-
cal for a successful transition back into 
the community. A Canadian study found 
that Indigenous people who had of-
fended who successfully reintegrated 
into their communities identified family 
members, friends and elders as playing 
a key role. 

- In the absence of adequate sup-
port, individuals may experience social 
exclusion caused by stigma, limited 
access to education, training and em-
ployment opportunities, and limited 
access to substance abuse treatment 
programs. 

- In addition to existing exclusion 
factors such as racism, the delivery of 
rehabilitation programs to assist Indige-
nous offenders returning to the commu-
nity can be made more difficult due to 
the fact that Indigenous people who 
have offended are more likely than non-
Indigenous people who have offended to 
be incarcerated for less than 12 months, 
or to be held on remand.  

Intergenerational impact of In-
digenous incarceration: 

- The effects of Indigenous incar-
ceration are often intergenerational. 
Incarceration can break down family 
and community connections that guide 
people away from participating in crim-

inal activity, removing parents who 
could otherwise provide parental guid-
ance for their children. Incarceration 
can also disrupt an Indigenous person’s 
connection to culture and land, which 
are significant influencers of Indigenous 
identity and individual wellbeing.  

Communities and families be-
come less capable of managing social 
order through family or community 
groups and crime rates continue to rise. 
It impacts a family’s strength and stabil-
ity and can often result in the loss of 
employment or income, intensify debt 
issues and potentially result in the loss 
of housing and family connections. 

Conclusions. Indigenous families 
and communities of Australia have en-
dured gross violations of their human 
rights. These violations continue to af-
fect Indigenous people’s daily lives. 

Mainstream services need to be 
culturally aware and responsive to in-
crease access to, and the effectiveness 
of, services to reduce the rates of Indig-
enous incarceration. 

For those who are imprisoned, 
there needs to be greater opportunities 
to access and participate in programs 
and initiatives that improve the ability 
of individuals to re – integrate into the 
community and contribute meaningful-
ly. These need to be tailored specifically 
for Indigenous people. 

 
References 

1.  Australian Bureau of Statistics. URL: http://www.abs.gov.au/ausstats/ 
abs@.nsf/mf/4517.0 (дата звернення: 12.02.2018). 

2. Korin Gamadji Institute. Culture is Life. URL: 
http://www.cultureislife.org/collaborations/korin-gamadji-institute/ (дата звернення: 
12.02.2018). 

3. About the Commission. Australian Human Rights Commission. URL: 
https://www.humanrights.gov.au/publications/indigenous-deaths-custody-report-
summary (дата звернення: 12.02.2018). 

 

 



ISSN 2523–4552. ВІСНИК ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. 2018 / № 1(3)  
 

 

 

88 | С т о р і н к а       

Домніч Л. М., 
магістр права, 
викладач кафедри гуманітарної 
підготовки Інституту 
кримінально-виконавчої служби 

 
УВ’ЯЗНЕННЯ КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ В АВСТРАЛІЇ:  

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 
 

Статтю присвячено виявленню причин і наслідків високого рівня зло-
чинності та відповідного збільшення рівня чисельності ув’язнених і засудже-
них серед корінного населення Австралії. Досліджено досвід роботи пенітен-
ціарної системи штатів Австралії щодо запобігання скоєнню злочинів у 
зв`язку з відмінністю культури та звичаїв, проаналізовано можливість її ви-
користання в Україні.  

Подано результати статистичного дослідження й аналізу високого рівня 
злочинності серед корінного населення Австралії, який різниться в залежнос-
ті від віку та статі. Так, в осіб, які закінчували школу, спостерігається менший 
відсоток схильності до скоєння злочинів. Відображено провал ініціативи що-
до вилучення дітей – корінних жителів з їхніх сімей задля нівелювання впли-
ву культури аборигенів, що призвело до ще більшого зростання рівня зло-
чинності серед аборигенів.  

Дослідження досвіду Австралії у сфері виконання та відбування покарань 
буде корисним для організації роботи Державної кримінально-виконавчої 
служби України в межах формування необхідного інструментарію задля по-
долання ескалації показників рівня ув’язнення серед певної категорії право-
порушників, зокрема етнічних меншин. Такі заходи дадуть змогу створити 
цільові програми, інструктивні матеріали та рекомендації, методичні розроб-
ки для персоналу органів пробації й установ виконання покарань для роботи 
з відповідними категоріями засуджених. Очікуваним результатом таких дій 
буде зменшення рівня злочинності серед етнічних та національних меншин 
України. 

Ключові слова: корінне населення; ув’язнення; система правосуддя; 
в’язниця; в’язні; насильство. 
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ПОДАРУНОК МЕДИЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ ЯК ФОРМА 

ПІДКУПУ 
 
Проаналізовано особливості нормативно-правового регулювання пи-

тання щодо одержання подарунка медичним працівником. Визначаються ос-
новні ознаки «подарунка» та його відмінність від «неправомірної вигоди». 
Формулюються пропозиції щодо вдосконалення законодавства.  

Ключові слова: корупція, медичний працівник, неправомірна вигода, під-
куп, подарунок, подяка.  

 
Анализируются особенности нормативно-правового регулирования 

вопроса получения подарка медицинским работником. Определяются 
основные признаки «подарка» и его отличие от «неправомерной выгоды». 
Формулируются предложения по усовершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: коррупция, медицинский работник, неправомерная 
выгода, подкуп, подарок, благодарность.  

 
Постановка проблеми. Одним 

із найбільш небезпечних проявів 
корупції в Україні є її наявність у 
сфері охорони здоров’я, де йдеться 
про життя людини. Корупція у меди-
цині є серйозною етичною пробле-
мою й має негативні наслідки для 
життя та здоров’я не лише окремих 
осіб, а і нації в цілому. Населенню 
надається неналежна медична допо-
мога, руйнуються відносини між лі-
карем і пацієнтом. Розуміння сутнос-
ті цього явища та його несприятли-
вого впливу на здоров’я населення є, 
перш за все, необхідним для медич-
них працівників.  

Проблема корупції у сфері охо-
рони здоров’я є багатоплановою. До 
її форм належать крадіжки, привлас-
нення лікарських засобів, фальсифі-

кація ліків, неофіційні платежі та ін. 
Особливої актуальності набуває оде-
ржання медичними працівниками 
неправомірної вигоди. Про це свід-
чить аналіз вироків судів, згідно з 
яким найбільшу кількість злочинів, 
передбачених ст. 354 КК України 
«Підкуп працівника установи, підп-
риємства чи організації», було вчи-
нено саме медичними працівниками 
(60 % від загальної кількості засу-
джених) [1, с. 156–162]. Крім того, на 
підставі соціологічного опитування 
було встановлено, що найчастіше 
подарунки отримують працівники 
закладів охорони здоров’я, при цьо-
му лікарям гроші чи цінні подарунки 
пропонуються втричі частіше, ніж 
медсестрам [2, с. 60–68]. Однією з 
причин існування побутової корупції 
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у медичній сфері, на нашу думку, є 
відсутність чіткого розмежування 
між такими поняттями, як «подару-
нок» і «неправомірна вигода». До-
сить часто лікарі, одержуючи непра-
вомірну вигоду, вважають, що це 
«подяка». 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питанню розмежування 
понять «неправомірна вигода» й «по-
дарунок» останнім часом приділяєть-
ся значна увага з боку українських 
учених і науковців, серед яких 
О. Гладун, К. Годуєва, О. Дудоров, 
Г. Зеленов, В. Киричко, Н. Ярмиш та ін. 
Це викликано, в першу чергу, змінами 
в антикорупційному законодавстві. 
Більшою мірою наукові дослідження 
стосуються визначення предмета 
злочинів, передбачених статтями 368, 
368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримі-
нального кодексу України, а також 
розмежування відповідальності за 
одержання неправомірної вигоди й 
подарунків службовими особами. При 
цьому не повною мірою, на нашу дум-
ку, розкрито питання розмежування 
відповідальності осіб, які не є 
суб’єктами антикорупційного зако-
нодавства, за одержання неправомір-
ної вигоди або подарунка. У ст. 354 КК 
України «Підкуп працівника підпри-
ємства, установи чи організації» від-
повідальність установлюється як за 
пропозицію чи обіцянку працівникові 
підприємства, установи чи організа-
ції, яка не є службовою особою, або 
особі, яка працює на користь підпри-
ємства, установи чи організації, нада-
ти йому (їй) або третій особі непра-
вомірну вигоду, а так само і надання 
такої вигоди за вчинення чи невчи-
нення працівником будь-яких дій з 
використанням становища, яке він 
займає, або особою, яка працює на 
користь підприємства, установи чи 

організації, в інтересах того, хто про-
понує, обіцяє чи надає таку вигоду, 
або в інтересах третьої особи (ч. 1 
ст. 354 КК України), так і за прийнят-
тя пропозиції, обіцянки або одержан-
ня працівником підприємства, уста-
нови чи організації, який не є службо-
вою особою, або особою, яка працює 
на користь підприємства, установи чи 
організації, неправомірної вигоди, а 
так само прохання надати таку виго-
ду для себе чи третьої особи за вчи-
нення чи невчинення будь-яких дій з 
використанням становища, яке за-
ймає працівник на підприємстві, в 
установі чи організації, або у зв’язку з 
діяльністю особи на користь підпри-
ємства, установи чи організації, в ін-
тересах того, хто пропонує, обіцяє чи 
надає таку вигоду, або в інтересах 
третьої особи (ч. 3 ст. 354 КК Украї-
ни). Різні аспекти аналізу цієї норми 
містяться у деяких наукових працях. 
Так, В. І. Осадчий, надаючи характе-
ристику складу цього злочину на рів-
ні науково-практичного коментаря, 
зазначає, що предметом злочину є 
неправомірна вигода, не відмежову-
ючи її від подарунка [3, с. 145–151]. 
Цікавим є дослідження З. Загиней, у 
якому здійснено герменевтичний 
аналіз ознак медичного працівника 
як спеціального суб’єкта пасивного 
підкупу [4, с. 67–73]. На думку автор-
ки, медичний працівник залежно від 
виконуваних обов’язків може висту-
пати службовою особою й особою, яка 
надає публічні послуги, а у разі, коли 
він працює у приватних закладах, 
може бути суб’єктом злочину, перед-
баченого ст. 354 КК України. 
С. В. Якимова здійснює системний 
аналіз законодавчої дефініції кримі-
нально-правового поняття неправо-
мірної вигоди та звертає увагу на без-
системність підходу до тлумачення 
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цього поняття як предмета підкупу за 
Кримінальним кодексом України, не 
згадуючи про суміжне поняття «по-
дарунок» [5, с. 292–298]. О. О. Дудоров 
та Г. М. Зеленов поверхово торкають-
ся питання розмежування хабара від 
подарунка, наголошуючи на тому, що 
особа отримує дарунок (пожертву) не 
за виконання чи невиконання в інте-
ресах того, хто дає хабар (неправомі-
рну вигоду), чи в інтересах третьо   
особи будь-яко   ді   з використанням 
наданих   и  повноважень, а, умовно 
кажучи, просто так [6, с. 92–99]. Про 
необхідність розмежування таких 
понять, як хабар, неправомірна виго-
да й подарунок говорить і В. М. Кири-
чко [7, с. 118–131]. Н. М. Ярмиш дослі-
джує поряд з ознаками неправомірної 
вигоди ознаки «забороненого пода-
рунка» [8, с. 48–54]. 

Метою цієї статті є розроблен-
ня рекомендацій щодо вдосконален-
ня законодавства та розмежування 
понять «неправомірна вигода» й 
«подарунок», які одержуються меди-
чним працівником . 

Виклад основного матеріалу. 
Законодавчі визначення понять «не-
правомірна вигода» та «подарунок» 
закріплено в Законі України «Про 
запобігання корупції» від 14.10.2014 
№ 1700-VII. Згідно зі ст. 1 цього за-
кону подарунок – грошові кошти або 
інше майно, переваги, пільги, послу-
ги, нематеріальні активи, які нада-
ють/одержують безоплатно або за 
ціною, нижчою мінімальної ринкової. 
Під неправомірною вигодою слід 
розуміти грошові кошти або інше 
майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, будь-які інші 
вигоди нематеріального чи негро-
шового характеру, які обіцяють, про-
понують, надають або одержують 
без законних на те підстав. У приміт-

ці 2 до ст. 354 КК та примітці 1 до 
ст. 364-1 КК законодавець дає анало-
гічні визначення неправомірної ви-
годи. 

Як бачимо, відмінність між по-
дарунком і неправомірною вигодою 
на рівні законодавчого визначення 
полягає у відсутності законних підс-
тав для одержання грошових коштів 
або іншого майна, переваг, пільг, пос-
луг, нематеріальних активів або будь-
яких інших вигод нематеріального чи 
негрошового характеру. Які ж існують 
законні підстави для одержання по-
дарунка медичним працівником, який 
не є службовою особою?  

Стаття 78-1 «Обмеження, вста-
новлені для медичних і фармацевти-
чних працівників під час здійснення 
ними професійної діяльності» Закону 
України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» забо-
роняє медичним і фармацевтичним 
працівникам під час здійснення ни-
ми професійної діяльності:  

1) одержувати від суб’єктів го-
сподарювання, які здійснюють виро-
бництво та/або реалізацію лікарсь-
ких засобів, виробів медичного при-
значення, їх представників неправо-
мірну вигоду; 

2) одержувати від суб’єктів го-
сподарювання, які здійснюють виро-
бництво та/або реалізацію лікарсь-
ких засобів, виробів медичного при-
значення, їх представників зразки 
лікарських засобів, виробів медично-
го призначення для використання у 
професійній діяльності (крім випад-
ків, пов’язаних з проведенням відпо-
відно до договорів клінічних дослі-
джень лікарських засобів або клініч-
них випробувань виробів медичного 
призначення); 

3) рекламувати лікарські засо-
би, вироби медичного призначення, 
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у тому числі виписувати лікарські 
засоби на бланках, що містять інфо-
рмацію рекламного характеру, та 
зазначати виробників лікарських 
засобів (торговельних марок); 

4) на вимогу споживача під час 
реалізації (відпуску) лікарського 
засобу не надавати або надавати не-
достовірну інформацію про наяв-
ність у цьому аптечному закладі лі-
карських засобів з такою самою дію-
чою речовиною (за міжнародною 
непатентованою назвою), формою 
відпуску та дозуванням, зокрема 
приховувати інформацію про наяв-
ність таких лікарських засобів за 
нижчою ціною. 

Отже, заборони щодо одержан-
ня подарунків від пацієнтів у цьому 
законі немає, йдеться тільки про 
суб’єктів господарювання, які здійс-
нюють виробництво та/або реаліза-
цію лікарських засобів і виробів ме-
дичного призначення, та їх предста-
вників.  

У Законі України «Про запобі-
гання корупції», а саме у ст. 23 «Об-
меження щодо одержання подарун-
ків», заборону одержувати подарун-
ки встановлено тільки для осіб, за-
значених у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 цього за-
кону. Ними є особи, уповноважені на 
виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, й особи, які 
до них прирівнюються. Прийняття та 
одержання подарунків іншими осо-
бами перебуває поза сферою регу-
лювання антикорупційного законо-
давства. Медичні працівники можуть 
бути суб’єктами антикорупційного 
законодавства тільки, в тому разі 
якщо вони є службовими особами 
(головний лікар, старша медсестра) 
або надають публічні послуги (лікар 
судовий експерт). Суб’єктами адміні-
стративного правопорушення, пе-

редбаченого ст. 172-5 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопору-
шення «Порушення встановлених 
законом обмежень щодо одержання 
подарунків», можуть бути лише осо-
би, зазначені у пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про запобігання 
корупції». На лікарів, медсестер і са-
нітарок, які виконують свої профе-
сійні або виробничі функції, поло-
ження вищезазначених нормативно-
правових актів не поширюються, а 
отже, жодних обмежень щодо одер-
жання ними подарунків немає. А, як 
відомо, одним із принципів права є 
принцип «дозволено все, що не забо-
ронено законом».  

Постає питання, в якому ж ви-
падку медичні працівники одержу-
ють подарунок, а в якому – непра-
вомірну вигоду? Якою може бути 
вартість подарунку? Адже обмежен-
ня щодо вартості подарунків, вста-
новлене у ст. 23 Закону України «Про 
запобігання корупції», – «не більше 
одного прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого на 
день прийняття подарунка, однора-
зово, а сукупна вартість таких пода-
рунків, отриманих від однієї особи 
(групи осіб) протягом року, не може 
перевищувати двох прожиткових 
мінімумів, встановлених для працез-
датної особи на 1 січня того року, в 
якому прийнято подарунки», стосу-
ється тільки суб’єктів антикорупцій-
ного законодавства.  

Межа між подарунком і непра-
вомірною вигодою є невиразною та 
розпливчастою, що може призвести 
до уникнення особою кримінальної 
відповідальності або, навпаки, особа 
може бути притягнена до криміна-
льної відповідальності без законних 
на те підстав. З одного боку, подару-
нки мають сильний маніпулятивний 
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вплив, з іншого – є символом поваги 
та вдячності.  

Головними ознаками подарун-
ка, на нашу думку, можна визнати 
такі: 1) добровільність; 2) час надан-
ня подарунка (після надання послу-
ги); 3) відсутність взаємообумовле-
ності; 4) невідчужуваність; 5) ініціал-
тором подарунка є пацієнт; 6) навіть 
якщо подарунок очікується, він не 
вимагається (лікар сумлінно ста-
виться до виконання своїх службо-
вих обов’язків; подарунок не є при-
чиною певної поведінки особи); 
7) розмір (величина) подарунка.  

Остання ознака потребує ви-
значення меж вартості подарунка. На 
це абстрактно вказують деякі науко-
вці, не визначаючи при цьому конк-
ретних розмірів («вартість подарунка 
як прояву вдячності є нижчою у кіль-
ка разів, аніж оплата готівкою») [9]. 
С. Роуз-Екерман зазначає, що подару-
нок за послугу, як правило, означає 
маленьку суму коштів [10, с. 93.]. Ана-
ліз українського законодавства пока-
зав, що будь-яких обмежень щодо 
розміру подарунка медичному пра-
цівнику, який не є суб’єктом антико-
рупційного законодавства, не існує, а 
отже, одержання лікарем винагороди 
(подарунка) за сумлінне виконання 
своїх обов’язків є правомірним, не-
зважаючи на суму подарунка.  

На нашу думку, необхідно 
встановити певні обмеження щодо 
розміру подарунків, які пропонують-
ся, надаються чи одержуються меди-
чними працівниками. Ураховуючи, 
що дарування регулюється цивільно-
правовими нормами, які містяться у 
гл. 55 Цивільного кодексу України, 
доцільно було б такі обмеження 
встановити саме у цьому норматив-
но-правовому акті. Таким шляхом 
пішли і в деяких пострадянських 

країнах. Наприклад, у Цивільному 
кодексі Республіки Білорусь у ст. 546 
«Заборона дарування» зазначається, 
що не допускається дарування, за 
винятком звичайних подарунків, 
вартість яких не перевищує встанов-
леного законодавством п’яти-
кратного розміру базової величини 
платні працівникам організацій охо-
рони здоров’я, закладів освіти, за-
кладів соціального обслуговування й 
інших аналогічних організацій – 
громадянами, які перебувають у них 
на лікуванні чи утриманні, що отри-
мують у них освіту, а також подруж-
жям та родичами цих громадян [11]. 
Схожі обмеження містяться у Циві-
льних кодексах Молдови, Казахстану 
та Росії [12; 13; 14]. 

Аналіз судово-слідчої практики 
показав, що у більшості випадків 
лікарі висловлюють прохання віддя-
чити їм за лікування. Такі діяння 
розцінюються як одержання непра-
вомірної вигоди (ч. 3 ст. 354 КК Укра-
їни). Наприклад, вироком Червоног-
радського міського суду Львівської 
області від 28.03.2018 р. особа була 
засуджена за ч. 3 ст. 354 КК України 
за те, що, обіймаючи посаду лікаря-
хірурга, неодноразово висловлювала 
прохання надати їй неправомірну 
вигоду в розмірі 400 грн. за проведе-
ну операцію з очищення нариву на 
руці та надання подальших медич-
них послуг, які й отримала від паціє-
нта [15]. В інших вироках ситуація 
була схожою на попередню: лікарі чи 
медсестри просять, пропонують від-
дячити їм за надання професійної 
допомоги (за надання медичної до-
помоги під час пологів, проведення 
хірургічних операцій, миття та одя-
гання тіла померлого та ін.). Отже, в 
цих випадках відсутня така ознака 
подарунка, як час («подарунок» на-
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давався до надання послуги), нато-
мість ініціатором його надання був 
медичний працівник, а не пацієнт.  

Висновки. На підставі вищеви-
кладеного можна зробити такі ви-
сновки: 

1) основними ознаками пода-
рунка є добровільність, час надання 
подарунка (після надання послуги), 
відсутність взаємообумовленості та 
невідчужуваність; ініціатором пода-
рунка є пацієнт; навіть якщо подару-
нок очікується, то він не вимагаєть-
ся; розмір (величина) подарунка; 

2) заборони щодо одержання 
подарунків медичними працівника-
ми, які виконують свої професійні 
обов’язки й не є службовими особа-
ми, законодавчо не встановлено; 

3) необхідно встановити обме-
ження щодо розміру подарунків, які 
даруються медичним працівникам; із 
цією метою пропонуємо внести змі-
ни до Цивільного кодексу України, а 
саме доповнити його нормою «Забо-
рона дарування», в якій слід устано-
вити обмеження розміру подарунків 
для медичних працівників.  
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GIFT TO A MEDICAL WORKER AS A FORM OF BRIBERY 
 
The paper analyzes the peculiarities of the legal regulation of the question of 

obtaining a gift by a medical worker. The main features of the «gift» and its distinc-
tion from «unlawful benefit» are determined. Proposals for the improvement of 
legislation are formulated. It is concluded that the main features of the gift are: vol-
untarily, the time of giving the gift (after the service), the lack of interdependence, 
inalienability, the initiator of the gift is the patient, even if the gift is expected, then 
it is not required, the size (value) of the gift. 

It has been established that the prohibitions on the receipt of gifts by 
healthcare professionals who perform their professional duties and are not official 
persons are not legally valid. It is proposed to set restrictions on the amount of gifts 
that are provided to healthcare professionals, for this purpose we propose to 
amend the Civil Code of Ukraine, namely, to supplement it with the «Gift Barring» 
rule, in which to limit the size of gifts for health workers. 

Keywords: corruption, medical worker, unlawful profit, bribe, gift, gratitude. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГЕНДЕРНО 
ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ 

 
Розглянуто особливості кримінальної відповідальності за гендерно зу-

мовлене насильство у кримінальному законодавстві України. Аналізуються 
зміни та доповнення щодо кримінально-правової протидії такому насильству. 
Сформульовано визначення гендерно зумовленого насильства, встановлено й 
охарактеризовано його види, розкрито їх зміст, запропоновано шляхи конк-
ретизації окремих кримінально-правових норм щодо протидії такому насиль-
ству та вказано на можливість виникнення спірних моментів під час кваліфі-
кації злочинів, пов’язаних із насильством у сім’ї. 

Ключові слова: насильство, гендерна зумовленість, домашнє насильст-
во, фізичне насильство, економічне насильство, сексуальне насильство, психо-
логічне насильство, кримінальна відповідальність. 

 
Рассмотрены особенности уголовной ответственности за гендерно обу-

словленное насилие в уголовном законодательстве Украины. Анализируются 
изменения и дополнения касательно уголовно-правового противодействия 
такому насилию. Сформулировано определение гендерно обусловленного 
насилия, установлены и охарактеризованы его виды, раскрыто их содержа-
ние, предложены пути конкретизации отдельных уголовно-правовых норм по 
противодействию такому насилию и указано на возможность возникновения 
спорных моментов при квалификации преступлений, связанных с насилием в 
семье. 

Ключевые слова: насилие, гендерная обусловленность, домашнее наси-
лие, физическое насилие, экономическое насилие, сексуальное насилие, психоло-
гическое насилие, уголовная ответственность. 

 
Постановка проблеми. На сьо-

годні науковці та практичні праців-
ники звертають все більше уваги на 
особливості врегулювання та вдоско-
налення законодавства у сфері попе-
редження насильства в сім’ї та щодо 
жінок. Зміни до кримінального зако-

нодавства України у цій сфері відбу-
лися 06.12.2017 р. – тоді було підпи-
сано Закон України «Про внесення 
змін до Кримінального та Криміналь-
ного процесуального кодексів Украї-
ни з метою реалізації положень Кон-
венції Ради Європи про запобігання 
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насильству стосовно жінок і домаш-
нього насильства та боротьби з цими 
явищами» [1], який імплементує так 
звану «Стамбульську конвенцію», 
ухвалену 11.05.2011 р. [2].  

Звичайно, імплементація поло-
жень Стамбульської конвенції у наці-
ональне законодавство надасть мож-
ливість удосконалити кримінальне та 
кримінально-процесуальне законо-
давство України, спрямоване на про-
тидію насильству стосовно жінок та 
домашньому насильству. Зокрема, 
позитивними моментами цього зако-
ну є запровадження кримінальної 
відповідальності за домашнє насиль-
ство та примусовий шлюб; доповнен-
ня Кримінального кодексу новим 
розділом про обмежувальні заходи 
щодо осіб, які вчинили домашнє на-
сильство, де передбачено, що в інте-
ресах потерпілого від злочину, 
пов’язаного з домашнім насильством, 
на засудженого можуть бути покла-
дені такі обов’язки: заборона перебу-
вати в місці спільного проживання з 
особою, яка постраждала від домаш-
нього насильства; обмеження спілку-
вання з дитиною у разі, коли домашнє 
насильство вчинено стосовно дитини 
або в її присутності; заборона набли-
жатися на визначену відстань до міс-
ця, де особа, яка постраждала від до-
машнього насильства, може постійно 
чи тимчасово проживати, тимчасово 
чи систематично перебувати у зв’язку 
з роботою, навчанням, лікуванням чи 
з інших причин; заборона листуван-
ня, телефонних переговорів з особою, 
яка постраждала від домашнього на-
сильства, інших контактів через засо-
би зв’язку чи електронних комуніка-
цій особисто або через третіх осіб; 
направлення для проходження про-
грами для кривдників або пробацій-
ної програми. 

Проте деякі положення Закону 
України «Про внесення змін до Кри-
мінального та Кримінального проце-
суального кодексів України з метою 
реалізації положень Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашнього наси-
льства та боротьби з цими явищами» 
є спірними чи тотожними вже існую-
чим поняттям.  

Аналіз досліджень і публіка-
цій. Загалом кримінально-правова 
протидія гендерно зумовленому 
насильству (насильству в сім’ї) зав-
жди викликала жваву дискусію нау-
ковців. Проблеми профілактики та 
протидії насильству в сім’ї дослі-
джували такі вчені, як О. Бандурка, 
А. Блага, О. Джужа, Л. Крижна, 
О. Костирь, Ю. Крупка, К. Левченко, 
Т. Малиновська, О. Литвинов, Г. Мо-
шак, М. Панов, Я. Сотак, О. Старков 
та ін. Науковцями сформовано низку 
принципово важливих положень і 
рекомендацій щодо профілактики 
сімейного насильства та протидії 
йому, але в сучасних умовах розвит-
ку української державності гендер-
но зумовлене насильство не втрачає 
своєї актуальності й потребує пода-
льшого дослідження задля підви-
щення ефективності протидії цьому 
негативному явищу. З огляду на 
внесення постійних змін до Кримі-
нального кодексу України виникла 
необхідність дещо по-новому розг-
лянути це питання. 

Метою статті є висвітлення 
особливостей кримінальної відпові-
дальності за гендерно зумовлю-     
не насильство у кримінальному за-
конодавстві України задля окрес-
лення шляхів їх конкретизації та 
підвищення ефективності їх вико-
ристання під час кваліфікації злочи-
нів. 
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Виклад основного матеріалу. 
Наразі згідно зі статтею 29 Закону 
України «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству» кривд-
ник, який порушив вимоги спеціаль-
них заходів щодо протидії домаш-
ньому насильству, несе відповідаль-
ність відповідно до закону [3]. Це 
може бути цивільно-правова, адміні-
стративна або кримінальна відпові-
дальність. 

Під домашнім насильством за-
кон розуміє діяння (дії або бездіяль-
ність) фізичного, сексуального, пси-
хологічного або економічного наси-
льства, що вчиняються в сім’ї чи в 
межах місця проживання або між ро-
дичами, або між колишнім чи тепері-
шнім подружжям, або між іншими 
особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у ро-
динних відносинах чи у шлюбі між 
собою, незалежно від того, чи прожи-
ває (проживала) особа, яка вчинила 
домашнє насильство, у тому самому 
місці, що й постраждала особа, а та-
кож погрози вчиненням таких діянь.  

Фізичне насильство – це форма 
домашнього насильства, що охоплює 
ляпаси, стусани, штовхання, щипан-
ня, шмагання, кусання, а також неза-
конне позбавлення волі, нанесення 
побоїв, мордування, заподіяння тіле-
сних ушкоджень різного ступеня 
тяжкості, залишення в небезпеці, 
ненадання допомоги особі, яка пере-
буває в небезпечному для життя ста-
ні, заподіяння смерті та вчинення 
інших правопорушень насильниць-
кого характеру. Фізичне насильство 
в сім’ї, за яке передбачено криміна-
льну відповідальність, може бути 
вчинене у вигляді злочинів проти 
життя та здоров’я, злочинів, які ста-
влять у небезпеку життя чи здоров’я 

члена сім’ї, та злочинів проти особи-
стої волі.  

Злочини проти життя, до яких 
належать убивства (ст.ст. 115–119 
КК України) та доведення до само-
губства (ст. 120 КК України), є най-
більш тяжкими злочинами, що мо-
жуть бути вчинені внаслідок насиль-
ства в сім’ї. 

Сімейне насильство в багатьох 
випадках має форму злочинів проти 
здоров’я – заподіяння потерпілому 
тілесних ушкоджень (статті 121–124 
КК України), побої та мордування 
(ст. 126 КК України) або катування 
(ст. 127 КК України). До злочинів 
проти здоров’я як різновиду фізич-
ного насильства в сім’ї також нале-
жать зараження одним членом сім’ї 
іншого вірусом імунодефіциту лю-
дини чи іншої невиліковної інфек-
ційної хвороби (ст. 130 КК України) 
та зараження венеричною хворобою 
(ст. 133 КК України). 

Фізичне насильство в сім’ї як 
злочин, що ставить у небезпеку 
життя та здоров’я особи, – це таке 
діяння (дія або бездіяльність) одно-
го члена сім’ї стосовно іншого, унас-
лідок якого потерпілий залишається 
без допомоги, що створює реальну 
загрозу його життю чи здоров’ю. До 
таких злочинів можна віднести за-
лишення в небезпеці (ст. 135 КК 
України), злісне невиконання бать-
ками, опікунами чи піклувальника-
ми встановлених законом обов’язків 
із догляду за дитиною або за осо-
бою, щодо якої встановлено опіку чи 
піклування, що спричинило тяжкі 
наслідки (ст. 166 КК України), та 
вчиненні злочинів, пов’язаних із 
залученням до вживання наркотич-
них засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів (ст.ст. 314–315 КК 
України).  
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Злочини проти особистої волі 
як прояв фізичного насильства в сім’ї 
можуть учинятись у вигляді не-
законного позбавлення волі одного 
члена сім’ї іншим (ст. 146 КК             
України), а також торгівлі людьми 
або іншої незаконної угоди щодо 
передачі людини (ст. 149 КК Украї-
ни).  

Сексуальне насильство – це 
форма домашнього насильства, що 
охоплює будь-які діяння сексуально-
го характеру, вчинені стосовно пов-
нолітньої особи без її згоди або сто-
совно дитини незалежно від її згоди, 
або в присутності дитини, примушу-
вання до акту сексуального характе-
ру з третьою особою, а також інші 
правопорушення проти статевої сво-
боди чи статевої недоторканості 
особи, у тому числі вчинені стосовно 
дитини або в її присутності. Сексуа-
льне насильство в сім’ї може прояв-
лятися у вчиненні злочинів проти 
статевої недоторканості особи (стат-
ті 152–156 КК України), а також зло-
чинів проти громадської моральнос-
ті (ст. ст. 301, 300 КК України).  

Економічне насильство – це 
форма домашнього насильства, що 
охоплює умисне позбавлення житла, 
їжі, одягу, іншого майна, коштів чи 
документів або можливості корис-
туватися ними, залишення без до-
гляду чи піклування, перешкоджан-
ня в отриманні необхідних послуг з 
лікування чи реабілітації, заборону 
працювати, примушування до праці, 
заборону навчатися та інші право-
порушення економічного характеру. 
Економічне насильство в сім’ї як 
злочин, може мати такі форми:  

– ухилення від сплати плате-
жів, які один член сім’ї зобов’язаний 
сплачувати на користь іншого 
(ст. 164, 165 КК України);  

– протидія законній господар-
ській діяльності одного члена сім’ї з 
боку іншого або, навпаки, примушу-
вання члена сім’ї займатися певними 
видами діяльності (ст. ст. 150, 150-1, 
206, 303, 304 КК України);  

– злочинні діяння одного члена 
сім’ї проти власності іншого члена 
сім’ї (ст. 185-187, 189, 190, 194, 289 
КК України);  

– злочинні діяння одного члена 
сім’ї стосовно майна, що належить 
йому та іншому члену сім’ї на праві 
сумісної (спільної) власності (ст. 356 
КК України);  

– порушення недоторканості 
житла (ст. 162 КК України);  

– зловживанні опікунськими 
правами (ст. 167 КК України).  

Психологічне насильство – це 
форма домашнього насильства, що 
охоплює словесні образи, погрози, у 
тому числі щодо третіх осіб, прини-
ження, переслідування, залякування, 
інші діяння, спрямовані на обмежен-
ня волевиявлення особи, та конт-
роль у репродуктивній сфері, якщо 
такі дії або бездіяльність викликали 
у постраждалої особи побоювання за 
свою безпеку чи безпеку третіх осіб, 
спричинили емоційну невпевненість, 
нездатність захистити себе або за-
вдали шкоди психічному здоров’ю 
особи. Психологічне насильство, на 
відміну від інших видів насильства в 
сім’ї, тягне за собою відповідальність 
лише в досить рідкісних випадках. Як 
окремий, самостійний вид злочину 
таке насильство в сім’ї проявляється 
у вчиненні: 

– погрози вбивством (ст. 129 
КК України);  

– погрози знищенням чужого 
майна шляхом підпалу, вибуху або в 
інший загальнонебезпечний спосіб 
(ст. 195 КК України); 
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– розголошення одним із чле-
нів сім’ї таємниці усиновлення (удо-
черіння) всупереч волі усиновителя 
(удочерителя) (ст. 168 КК України); 

– використання малолітньої 
дитини для заняття жебрацтвом 
(ст. 150-1 КК України); 

– втягнення неповнолітніх ді-
тей у злочинну діяльність (ст. 304 КК 
України); 

– жорстоке поводження з тва-
ринами (ст. 299 КК України). 

Слід зазначити, що психологі-
чне насильство в багатьох випадках 
виступає способом учинення інших 
видів насильства в сім’ї (наприклад, 
погроза застосуванням фізичного 
насильства може виступати спосо-
бом учинення незаконного позбав-
лення волі, зґвалтування, розбою, 
вимагання, примушування до за-
няття проституцією тощо). 

У випадках, коли насильство в 
сім’ї пов’язано з порушенням гро-
мадського порядку з мотивів явної 
неповаги до суспільства, супрово-
джується особливою зухвалістю чи 
винятковим цинізмом, такі дії розг-
лядаються як хуліганство й тягнуть 
за собою відповідальність за стат-
тею 296 КК. Під час вчинення так 
званого побутового хуліганства мо-
же застосовуватися фізичне насиль-
ство щодо інших членів сім’ї (нане-
сення побоїв, тілесних ушкоджень), 
сексуальне насильство (наприклад, 
брутальна непристойність, публічне 
оголення), економічне насильство 
(знищення або пошкодження майна, 
виселення із житла) або психологіч-
не насильство (погрози застосувати 
насильство, стрілянина в повітря 
тощо). 

Тобто, бачимо, що чинний КК 
України належним чином забезпе-
чує протидію гендерно зумовленому 

насильству. Між тим, указаний вище 
Закон України «Про внесення змін 
до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України з 
метою реалізації положень Конвен-
ції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш-
нього насильства та боротьби з ци-
ми явищами» передбачає внесення 
суттєвих змін до КК України. Чи всі 
вони є доречними та сприятимуть 
підвищенню ефективності протидії 
такому насильству? 

Так, цим законом пропонуєть-
ся внести зміни до статті 66 КК 
України, п. 7 якої викласти в такій 
редакції: «вчинення злочину під 
впливом сильного душевного хви-
лювання, викликаного жорстоким 
поводженням, або таким, що при-
нижує честь і гідність особи, а також 
за наявності системного характеру 
такого поводження з боку потерпі-
лого». По-перше, таке трактування 
звужує зміст чинної норми, адже 
«жорстоке поводження або таке, що 
принижує честь і гідність особи» 
може розглядатися як форма непра-
вомірних або аморальних дій. По-
друге, словосполучення «системний 
характер» не є характерним для но-
рмотворчої термінології в галузі 
кримінального законодавства, а то-
му його вживання може створити 
труднощі в процесі правозастосу-
вання. 

Разом із тим згаданим законом 
були внесені доповнення до стат-
ті 67 КК «Обставини, які обтяжують 
покарання», зокрема п. 6-1 «вчинен-
ня злочину щодо подружжя чи ко-
лишнього подружжя або іншої осо-
би, з якою винний перебуває (пере-
бував) у сімейних або близьких від-
носинах», який за своєю суттю є по-
дібним до п. 8 ч. 1 ст. 67 КК («вчи-
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нення злочину щодо особи, яка пе-
ребуває в матеріальній, службовій 
чи іншій залежності від винного»). 
Тож, доцільність таких доповнень 
викликає сумніви. 

Також у законі пропонується 
доповнити Загальну частину КК 
України новим розділом ХІІІ-1 «Об-
межувальні заходи», який містить 
ст. 91-1 «Обмежувальні заходи, що 
застосовуються до осіб, які вчинили 
домашнє насильство». Відповідно до 
запропонованої редакції статті такі 
заходи (один або декілька) можуть 
бути застосовані судом до особи, яка 
вчинила домашнє насильство, в ін-
тересах потерпілих від цих злочинів, 
поряд із призначенням покарання, 
не пов’язаного з позбавленням волі, 
або звільненням від кримінальної 
відповідальності чи покарання. До-
цільність таких змін так само ви-
кликає сумніви, насамперед через 
схожість обмежувальних заходів з 
обмежувальним приписом, передба-
ченим Законом України «Про запо-
бігання та протидію домашньому 
насильству». За своєю правовою 
природою, а також метою застосу-
вання вони скоріше належать до 
заходів адміністративно-правового 
примусу, а тому і їх застосування 
має регламентуватися положеннями 
зазначеного Закону України «Про 
запобігання та протидію домаш-
ньому насильству». Крім того, варто 
зазначити, що вказані обмежувальні 
заходи збігаються з обов’язками, які 
покладає суд на особу, звільнену від 
відбування покарання з випробу-
ванням, передбаченими ст. 76 КК. 

Серед запропонованих змін до 
Особливої частини КК України ви-
кликає сумніви необхідність допов-
нення диспозиції ст. 121 КК термі-
ном «каліцтво статевих органів» як 

однієї з форм тяжкого тілесного 
ушкодження, адже воно цілком охо-
плюється іншими ознаками тяжкого 
тілесного ушкодження, наприклад, 
«ушкодженням, що спричинили 
втрату будь-якого органу або його 
функцій».  

Також потребує переосмис-
лення зміст запропонованої статті 
126-1 КК «Домашнє насильство», 
адже наразі вона створює конкурен-
цією низці статей КК, зокрема стат-
тям 121 «Умисне тяжке тілесне 
ушкодження», 122 «Умисне серед-
ньої тяжкості тілесне ушкодження», 
125 «Умисне легке тілесне ушко-
дження», 126 «Побої і мордування» 
тощо. Крім того, використана у ре-
дакції термінологія не відповідає 
усталеному понятійному апарату, 
зокрема у КК не вживаються такі 
терміни, як «психологічне насильст-
во», «погіршення якості життя» то-
що. Крім того, діяння, описані у дис-
позиції частини 1 цієї статті, всту-
пають у конкуренцію з ч. 1 ст. 173-2 
Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення «Вчинення на-
сильства в сім’ї, невиконання захис-
ного припису або непроходження 
корекційної програми», що є неба-
жаним.  

Також діяння, визначені в 
ст. 151-3 КК «Примушування особи 
до вступу в шлюб або до продов-
ження примусово укладеного шлю-
бу, або до вступу у співжиття без 
укладання шлюбу, або до продов-
ження такого співжиття, або спону-
кання з цією метою особи до пере-
міщення на територію іншої держа-
ви, ніж та, в якій вона проживає», 
мають ознаки вже існуючих в Кри-
мінальному кодексі України злочи-
нів, як-то: ст. 146 «Незаконне позба-
влення волі або викрадення люди-



ISSN 2523–4552. ВІСНИК ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. 2018 / № 1(3)  
 

 

 

102 | С т о р і н к а                        © Кісілюк Е. М., Смаглюк О. В., 2018 

ни», ст. 154 «Примушування до 
вступу в статевий зв’язок», ст. 149 
«Торгівля людьми або інша неза-
конна угода щодо людини» тощо. 

Особливо слід звернути увагу 
на зміни, що торкнулись Розділу ІV 
КК «Злочини проти статевої свобо-
ди та статевої недоторканості осо-
би». У статті 152 КК України «Зґвал-
тування» порівняно із старою реда-
кцією змінено визначення самого 
поняття зґвалтування: «Вчинення 
дій сексуального характеру, 
пов’язаних із вагінальним, анальним 
або оральним проникненням в тіло 
іншої особи з використанням гені-
талій або будь-якого іншого пред-
мета без добровільної згоди потер-
пілої особи» (ч. 1 ст. 152 КК нової 
редакції). Між тим, пункт «а» ч. 1 
ст. 36 Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно 
жінок і домашнього насильства та 
боротьби з цими явищами під зґва-
лтуванням розуміє здійснення без 
згоди особи вагінального, анального 
або орального проникнення сексуа-
льного характеру в тіло іншої особи 
з використанням будь-якої частини 
тіла або предмета. Доцільно узгоди-

ти ці моменти шляхом дотримання 
положень, зазначених у Конвенції. 

У новій редакції статей факти-
чно пропонується пом’якшити кри-
мінальне покарання за сексуальне 
насильство, яке вчиняється щодо 
малолітніх осіб. У старій редакції ч. 3 
ст. 153 КК України відповідальність 
за насильницьке задоволення ста-
тевої пристрасті у неприродний 
спосіб, учинене щодо малолітнього 
чи малолітньої, передбачалась у 
вигляді позбавлення волі на строк 
від десяти до п’ятнадцяти років, а за 
новою редакцією ч. 4. ст. 153 КК 
особи, які вчиняють сексуальне на-
сильство щодо особи, яка не досягла 
чотирнадцяти років, караються поз-
бавленням волі на строк від п’яти до 
десяти років. 

Висновки. Таким чином, варто 
сказати, що, безумовно, національне 
законодавство необхідно змінювати, 
доповнювати та приводити у відпо-
відність до міжнародних стандартів, 
але не варто дублювати існуючі но-
рми та безпідставно змінювати вже 
сталі й ґрунтовні кримінально-
правові поняття. 
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR GENDER-RELATED 

VIOLENCE IN UKRAINE 
 

The article deals with the features of criminal responsibility for gender-
based violence in the criminal legislation of Ukraine. The amendments and addi-
tions concerning the criminal legal counteraction to such violence are analyzed. 
Formulated definition of gender-based violence, its types are determined and 
characterized, their content is disclosed, ways of specifying certain criminal-law 
norms for counteracting such violence are suggested, and it is indicated on the 
possibility of occurrence of controversial moments in qualification of crimes re-
lated to domestic violence. 

It is substantiated that under domestic violence it is necessary to under-
stand the acts (actions or inactivity) of physical, sexual, psychological or economic 
violence committed in the family, as well as the threat of such acts. 

It has been argued that physical violence in the family can be committed in 
the form of crimes against life, health, crimes that pose a danger to the life or 
health of a family member, and crimes against personal freedom. 

It has been established that sexual violence in the family can be manifested 
in committing crimes against the sexual integrity of a person, as well as crimes 
against social morality. 

It has been proved that domestic violence as a crime may have such forms 
as tax avoidance, which one member of the family is obligated to pay in favor of 
another; counteracting the legitimate economic activity of one family member on 
the other, or, conversely, forcing a family member to engage in certain activities; 
criminal acts of one family member against the property of another family mem-
ber; criminal acts of one family member in respect of property belonging to him 
and another family member on the right of joint (common) property; breach of 
inviolability of housing; abuse of guardianship rights. 

It was found out that as a separate, independent crime, psychological vio-
lence in the family manifests itself in the threat of murder; threats to the destruc-
tion of another’s property by fire, explosion or other generally dangerous method; 
disclosure by one of the family members of the secrecy of adoption (adoption) in 
spite of the will of the adopter (adopter); use of a young child for begging; in-
volvement of juvenile children in criminal activity; ill-treatment of animals. 
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It is stated that national legislation needs to be amended, supplemented and 
brought into line with international standards, but it is not necessary to duplicate 
existing norms and groundlessly change the already established and serious crim-
inal law concepts. 

Keywords: violence, gender predisposition, domestic violence, physical 
violence, economic violence, sexual violence, psychological violence, criminal 
liability. 
 
Надійшла до редакції 13.02.2018 



ISSN 2523-4552. BULLETIN OF THE PENITENTIARY ASSOCIATION OF UKRAINE. 2018 / № 1(3) 
 

 

 

© Кріпак А. А., 2018  105 | С т о р і н к а  

УДК 343.26 
Кріпак А. А.,  
кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник 
науково-дослідного центру з питань  
діяльності органів та установ Державної 
кримінально-виконавчої служби України  
Інституту кримінально-виконавчої служби 

 
ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У  
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН 

 ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 
Приділено увагу найбільш поширеному виду покарання – позбавленню 

волі. Охарактеризовано інститут покарання у загальному вигляді та його ме-
ту, а також появу ув’язнення на території України та його соціальні функції. 
Розглянуто загальні положення позбавлення волі у законодавстві України та 
країн Західної Європи (Італії, Німеччини, Франції) як на певний строк, так і 
довічно (пожиттєво).  

Ключові слова: законодавство, покарання, позбавлення волі, ув’язнення, 
довічне позбавлення волі, строки, тяжкі злочини. 

 

В статье уделено внимание наиболее распространенному виду наказа-
ния – лишению свободы. Охарактеризованы институт наказания в общем 
виде и его цели, а также появление заключения на территории Украины и его 
социальные функции. Рассмотрены общие положения лишения свободы в 
законодательстве Украины и стран Западной Европы (Италии, Германии, 
Франции) как на определенный срок, так и пожизненно. Особое внимание 
уделено лишению свободы на определенный срок. 

Ключевые слова: законодательство, наказание, лишение свободы, за-
ключение, пожизненное лишение свободы, сроки, тяжкие преступления. 

 
Постановка проблеми. Нині 

позбавлення волі (як на певний 
строк, так і довічне) є найбільш по-
ширеним видом покарання у світі. 
Перевагою позбавлення волі як виду 
покарання є те, що використання 
різних термінів ув’язнення й режи-
мів утримання дозволяє забезпечити 
необхідну міру індивідуалізації по-
карання, поєднуючи як каральну, так 
і виправну, виховну дію. Законодав-
ством України та країн Західної Єв-
ропи встановлено певні строки поз-

бавлення волі й визначено правопо-
рушення, за скоєння яких признача-
ється зазначений вид покарання. У 
період «перезавантаження» вітчиз-
няної правової системи та взяття 
державою європейського курсу пос-
тає питання про доцільність і мож-
ливість широкого застосування в 
реаліях сьогодення такого виду по-
карання, як позбавлення волі як на 
певний строк, так і довічно.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Серед науковців, які ті-
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єю чи іншою мірою зверталися до 
цієї проблематики, слід назвати 
Є. Ю. Бараша, О. П. Букалова, Н. Г. Ка-
лашник, Н. С. Калашник, Н. С. Кузнє-
цову, А. А. Музику, І. В. Cервецького, 
Н. В. Тимовську, В. І. Шакуна та ін. 

Формулювання цілей статті: 
охарактеризувати такий вид пока-
рання, як позбавлення волі на пев-
ний строк у законодавстві України та 
країн Західної Європи – Італії, Німеч-
чини та Франції; розглянути строки 
позбавлення волі й висвітлити пра-
вопорушення, за скоєння яких приз-
начається такий вид покарання; ви-
значити схожість і суттєві відміннос-
ті між законодавчим закріпленням 
та застосуванням такого виду пока-
рання, як позбавлення полі. 

Виклад основного матеріалу. 
Наявність інституту покарання в 
суспільстві не залежить від суспіль-
но-політичної інформації (як не за-
лежать від цього злочинець і зло-
чинність) і наявності в’язниць як 
одного з видів виправних установ. 
Історія людства знає лише декілька 
випадків функціонування суспільст-
ва без інституту ув’язнення: спар-
танське суспільство та давня китай-
ська держава періоду Шань–Інь (XVI-
XI ст. до н. е., Китай) [1, с. 5]. 

Кримінальний кодекс України 
(далі – КК України) визначає пока-
рання заходом примусу, що застосо-
вується від імені держави за вироком 
суду до особи, визнаної винною у 
вчиненні злочину, і полягає в перед-
баченому законом обмеженні прав і 
свобод засудженого (Ст. 50).  

Згідно з чинним КК України до 
осіб, визнаних винними у вчиненні 
злочину, судом можуть бути застосо-
вані такі види покарань: штраф; поз-
бавлення військового, спеціального 
звання, рангу, чину або кваліфіка-

ційного класу; позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю; громадські робо-
ти; виправні роботи; службові обме-
ження для військовослужбовців; 
конфіскація майна; арешт; обмежен-
ня волі; тримання в дисциплінарно-
му батальйоні військовослужбовців; 
позбавлення волі на певний строк; 
довічне позбавлення волі (ст. 51). 

Більш детально розглянемо та-
кі види покарання у законодавстві 
України, як позбавлення волі – як на 
певний строк, так і довічно.  

Позбавлення волі як вид кри-
мінального покарання є правовим 
наслідком учинення злочину й від-
повідно до кримінального законо-
давства (ст. 63 КК України) полягає в 
ізоляції засудженого та поміщення 
його на певний строк до криміналь-
но-виконавчої установи закритого 
типу. Позбавлення волі встановлю-
ється на строк від одного до 
п’ятнадцяти років, за винятком ви-
падків, передбачених Загальною час-
тиною КК України. 

У разі складання покарань у 
вигляді позбавлення волі загальний 
строк покарання, остаточно призна-
ченого за сукупністю вироків, не по-
винен перевищувати п’ятнадцять 
років, а у випадку, якщо хоча б один 
із злочинів є особливо тяжким, зага-
льний строк позбавлення волі може 
бути більшим п’ятнадцяти років, але 
не повинен перевищувати двадцяти 
п’яти років (ст. 71 КК України) [2]. 

Сутність позбавлення волі по-
лягає в тому, що засуджений наділя-
ється важливим специфічним право-
вим обов’язком – перебувати у спеці-
альній установі держави в межах 
строку, встановленого вироком суду. 
Специфічні правові обмеження як 
елементи кари у разі позбавлення 
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волі відрізняють це покарання від 
інших, роблять його найсуворішим у 
загальній системі покарань. 

Порядок виконання покарань у 
вигляді позбавлення волі регулю-
ється III розділом Кримінально-
виконавчого кодексу України; зок-
рема, у главі 15 визначаються зага-
льні положення виконання зазначе-
ного виду покарань [3]. 

Ув’язнення у сучасному вигляді 
на території України має відносно 
нетривалу історію. На українській 
території сучасні концептуальні кон-
тури ув’язнення склались у XVIII ст., 
починаючи з періоду правління Пет-
ра I (навіть слово в’язниця, «тюрьма» 
в російській мові має німецько-
голландські корені та походить від 
«турм» – башта). До того в’язницею 
називали, перш за все, яму. Людину 
кидали туди, щоб вимучити в неї 
борг. Із засудженого брали штраф, 
пеню, його могли вбити в порядку 
кровної, родової помсти, але щоб 
спеціально посадити у в’язницю, по-
карати в’язницею, катувати 
в’язницею – такого на наших землях 
не було. Порівнявши ідею простої 
ізоляції злочинця у в’язниці як пока-
рання за скоєний злочин, Росія, а 
отже, й Україна як частина Російської 
імперії, сприйняла і супутні функції 
тюремного ув’язнення – помсти дер-
жави злочинцю та перевиховання 
злочинця [1, с. 5]. 

Розкриваючи загальну харак-
теристику такого виду покарання, як 
позбавлення волі, на наш погляд, 
необхідно перш за все звернути ува-
гу на мету, яку переслідує таке пока-
рання, та на соціальні функції позба-
влення волі (ув’язнення). 

Чинний Кримінальний кодекс 
України визначає, що покарання має 
на меті не лише кару, а й виправлен-

ня засуджених, а також запобігання 
вчиненню нових злочинів як засу-
дженими, так і іншими особами. По-
карання не має на меті завдати фізи-
чних страждань або принизити люд-
ську гідність (ст. 50) [2]. 

Соціальне призначення 
ув’язнення визначається ступенем 
соціальної корисності функцій, які 
ним реалізовуються, ставленням 
суспільства до такого соціального 
інституту, а також його роллю в пра-
воохоронній системі, кримінально-
виконавчій діяльності, боротьбі зі 
злочинністю тощо.  

Не можемо не погодитись з 
Н. Г. Калишник, яка у своїх роботах 
зазначала, що традиційно в теорети-
чній науці узвичаєно виділяти чоти-
ри основні функції тюремного 
ув’язнення: виховну, каральну, стри-
мувальну й ізолювальну. 

Реалізацією виховної функції 
ув’язнення є реабілітація. Протягом 
останніх півтора століть у філософії 
покарань домінувала концепція реа-
білітації, що ґрунтується на гуманіс-
тичному підході, згідно з яким необ-
хідно м’яко ставитися до злочинців. 
За такого підходу злочин трактуєть-
ся як «хвороба», щось чуже суті лю-
дини, аномальне (варто звернути 
увагу на те, що в самому трактуванні 
закладено посилання про те, що зло-
чинцю не можна ставити в провину 
його хворобу й слід спрямувати ува-
гу не на покарання людини, а на лі-
кування). Починаючи з 1960-х рр., 
кримінологи почали ставити під 
сумнів передумови, які лежать в ос-
нові стратегії реабілітації, підкрес-
люючи, що виховання та психотера-
пія не в змозі подолати (або хоча б 
послабити) могутню тенденцію, ха-
рактерну для деяких індивідів, слі-
дувати злочинним шляхом (свою 
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точку зору вони підкріплюють ста-
тистичними даними про високий 
рівень рецидивів). 

Каральна функція здійснюється 
через покарання. До XIX ст. була по-
ширена думка, що покарання поруш-
ників правопорядку є необхідним для 
того, щоб суспільство, яке зазнало 
образу, набуло відчуття морального 
задоволення. Однак на початку XIX 
ст. на перший план вийшла ідея про 
те, що у в’язницях може відбуватись 
реабілітація злочинців. Останніми 
роками цікавість до покарання відро-
дилася, але не як до способу задово-
лення жаги помсти (суспільства зло-
чинцю), а як до способу відновлення 
відчуття морального порядку та 
справедливості: деякі злочини за сво-
єї суттю є антигромадськими й огид-
ними, а тому повинні каратися. Суспі-
льство відчуває себе ображеним, як-
що аморальна поведінка залишається 
безкарною. Таке відчуття здатне за-
вдати шкоди соціальній системі, оскі-
льки суспільство оперує певними 
уявними принципами про існування 
справедливості та споконвічного по-
рядку. Покарання є необхідним для 
збереження прихильності людей со-
ціальному порядку та базовим цінно-
стям і нормам. 

Стримувальна функція 
ув’язнення знаходить своє віддзер-
калення у залякуванні й побоюванні 
потрапити до установ позбавлення 
волі. Поняття «залякування» ґрун-
тується на деяких припущеннях про 
людську природу, які важко довес-
ти. Проте соціологічні дослідження 
дають підстави стверджувати, що 
неминучість арешту та покарання 
дійсно призводить до зниження рі-
вня злочинності, тобто має в деяких 
обставинах певний «залякуваль-
ний» ефект. 

Ізоляційна функція ув’язнення 
практично здійснюється вибірковим 
позбавленням волі. Будь-яке суспіль-
ство потребує того, щоб його охоро-
няли. І в’язниця потрібна рівно на-
стільки, наскільки вона, так би мови-
ти, оберігатиме суспільство, ізолюю-
чи злочинця на той момент, коли він 
є найбільш небезпечним. Отже, якщо 
тримати «закоренілих» злочинців у 
в’язниці, в ізоляції від суспільства, 
вони позбудуться можливості скою-
вати злочини [1, с. 7]. 

Нині позбавлення волі є най-
більш поширеним видом покарання 
майже в усіх країнах Європи. Перева-
гою позбавлення волі як виду пока-
рання є те, що використання різних 
термінів ув’язнення й режимів утри-
мання дозволяє забезпечити необ-
хідну міру індивідуалізації покаран-
ня, поєднуючи як каральну, так і ви-
правну, виховну дію.  

Необхідно зауважити, що у світі 
відсутнє однакове розуміння (визна-
чення) позбавлення волі як виду 
покарання. У широкому сенсі воно 
передбачає пожиттєве ув’язнення й 
позбавлення волі на певний термін, 
каторжні роботи, арешт, зміст в дис-
циплінарній військовій частині й 
деякі інші санкції. У кожній країні 
відповідно до узвичаєної в ній сис-
теми покарань співвідношення між 
вищезгаданими категоріями визна-
чаться по-своєму.  

Тільки одна форма позбавлен-
ня волі – ув’язнення – існує в країнах 
– колишніх англійських колоніях 
(види тюремних установ і режими 
відбуття в них встановлено в тюрем-
ному законодавстві).  

Навпаки, у французькій моделі 
кримінального права позбавлення 
волі на певний термін розпадається 
на декілька самостійних видів пока-
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рання, які розрізняються залежно від 
характеру кримінального діяння, 
термінів, місця відбуття й режиму 
утримання.  

У самій Франції розрізняються 
передусім позбавлення волі як кри-
мінальне (що призначається за зло-
чин), і як виправне (що призначаєть-
ся за проступок) покарання. У свою 
чергу, позбавлення волі, що призна-
чається за скоєння злочину, тради-
ційно ділиться на два види: криміна-
льне ув’язнення (за скоєння загаль-
нокримінального злочину) і кримі-
нальне заточення (за скоєння полі-
тичного злочину).  

Проте принципові відмінності в 
режимі відбуття між цими двома 
видами дотепер стерлися у зв’язку із 
загальною гуманізацією криміналь-
но-виконавчої системи. І заточення, і 
ув’язнення мають чотири підвиди 
залежно від тривалості (довічні, на 
строк до 30, до 20 і до 15 років). За 
здійснення проступку призначається 
інший вид позбавлення волі – випра-
вне ув’язнення, що відрізняється від 
вищезгаданих видів позбавлення 
волі як формально – назвою, так і 
режимом утримання.  

У тих країнах, де кримінальне 
законодавство побудовано на моделі 
французького Кримінального кодек-
су 1810 р., передбачено три види по-
збавлення волі відповідно до поділу 
кримінально карних діянь (злочини, 
проступки, правопорушення). Ці ви-
ди також розрізняються за терміна-
ми, на які вони можуть бути призна-
чені, й за особливостями режиму. 
Позбавлення волі за злочини поділя-
ється, як і у Франції, на кримінальне 
заточення та кримінальне 
ув’язнення.  

У системі кримінальних пока-
рань позбавлення волі як таке 

з’явилося дуже пізно – тільки у кінці 
XVIII – на початку XIX століття з вве-
денням перших буржуазних кримі-
нальних кодексів (Кримінальний 
кодекс Франції 1791 і 1810 років, 
Кримінальний кодекс Баварії 
1813 р.). До цього тримання у 
в’язницях, фортецях, острогах і поді-
бних до них місцях мало досить     
вузьке застосування, головним чи-
ном торкаючись державних злочин-
ців.  

Майже в усіх європейських кра-
їнах утвердженню позбавлення волі 
в його класичному вигляді переду-
вало широке застосування покаран-
ня каторжними роботами, що отри-
мало поширення, починаючи з XVII 
століття. 

Розглядаючи позбавлення волі 
як вид покарання, слід указати на 
цілі, які воно переслідує:  

1) ізоляція засудженого (тобто, 
захід виключення засудженого із 
суспільства, часто на тривалі термі-
ни);  

2) виправно-виховна мета (час-
то поширеним є релігійне вихован-
ня);  

3) спосіб самозабезпечення 
ув’язнених (у країнах Західної Євро-
пи на утримання в’язниць витрача-
ється більше 1 млрд. доларів);  

4) спосіб підготування ув’яз-
нених до життя після відбування 
покарання [4]. 

У сучасні кримінально-правові 
системи запроваджуються різні ре-
жими так званої напівволі (ст. 723 
Кримінальний процесуальний ко-
декс Франції). Уперше у Франції ре-
жим напівволі введено законом 
1970 р. В Англії є так звані відкриті 
тюрми. У деяких країнах Західної 
Європи судам дозволено присуджу-
вати засудженим до 1 року позбав-
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лення волі можливість продовжува-
ти працювати за місцем роботи. У 
Франції є сільськогосподарські коло-
нії, де засуджені працюють на сільсь-
когосподарських роботах.  

Позбавлення волі за триваліс-
тю строку відбування можна поділи-
ти на:  

1) довічне;  
2) довготривале;  
3) короткотривале, яке викли-

кає найбільше дискусій серед право-
знавців, бо воно частіше завдає бі-
льше шкоди, ніж користі, особливо 
якщо воно призначається вперше й 
за посягання, що не є небезпечними 
(це терміни ув’язнення до 6 місяців 
або до 1 року).  

У законодавствах багатьох кра-
їн (наприклад, Німеччини) містяться 
обмеження на застосування корот-
котривалих строків з альтернатив-
ним застосуванням штрафів [5]. 

У кримінальному законодавст-
ві Італії передбачено основні та до-
даткові покарання. Смертна кара в 
Італії була скасована в 1944 р. Осно-
вними покараннями після її відміни є 
пожиттєве ув’язнення, позбавлення 
волі на термін від 15 днів до 24 років, 
штраф в розмірі від 10 тисяч лір до 
2 мільйонів лір, арешт на термін від 
5 днів до 3 років, грошове стягнення 
в доход держави в розмірі від 4 тисяч 
лір до 2 мільйонів лір [6]. 

Кримінальний кодекс Італії 
(далі – КК Італії) передбачає широ-
кий спектр як основних, так і (особ-
ливо) додаткових покарань. Це до-
зволяє суду максимально враховува-
ти всі обставини, що обтяжують і 
пом’якшують відповідальність, та 
індивідуалізувати покарання у кож-
ному конкретному випадку. Найпо-
ширенішим покаранням за КК Італії 
є позбавлення волі. 

Розглянемо позбавлення волі 
на строк від 15 до 24 років та пожит-
тєве ув’язнення як основні покарання 
у законодавстві Італії. Найсуворішим 
основним покаранням там вважаєть-
ся пожиттєве ув’язнення. Згідно зі 
статтею 22 КК Італії це покарання 
засуджені відбувають у спеціально 
призначених установах з 
обов’язковим їх залученням до праці 
та з нічною ізоляцією. Особі, засудже-
ній до пожиттєвого ув’язнення, може 
бути дозволено працювати поза сті-
нами пенітенціарної установи.  

У цілях нівеляції контрасту між 
довічним терміном позбавлення волі 
та завданням перевиховання засу-
дженого законом від 25.11.1962 
№ 1634 були внесені зміни в ст. 176 
КК Італії, що допустили умовно-
дострокове звільнення від покаран-
ня засудженого до довічного позбав-
лення волі після того, як особа вже 
відсиділа 20 років. Закон від 
10.10.1986 № 663 розповсюдив мож-
ливість застосування обмеження 
свободи також і на засуджених до 
довічного позбавлення волі [4].  

Конституційний суд постано-
вою від 28.04.1994 № 168 визнав 
норми про пожиттєве ув’язнення 
такими, що частково суперечать 
Конституції Італії, оскільки вони не 
забороняють застосування цього 
виду покарання до неповнолітніх 
засуджених.  

У Німеччині перші в’язниці за 
голландським зразком були засно-
вані в XVII столітті. Кримінальне за-
конодавство цієї держави передбачає 
довічне ув’язнення у виняткових 
випадках (наприклад, за геноцид, 
параграф 220–А). Мінімальний строк 
позбавлення волі становить 1 місяць, 
максимальний – 15 років. Деякі вчені 
виступають за повне виключення 
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короткострокового позбавлення во-
лі, а інші передбачають його застосу-
вання. Законодавець Німеччини ви-
рішив зберегти цей вид покарання, 
який застосовується у виняткових 
випадках, коли характер діяння й 
поведінка особи вимагають застосу-
вання до неї позбавлення волі. Уза-
галі ж судам рекомендовано застосо-
вувати штрафні санкції.  

Кримінальний кодекс Німеч-
чини (далі – КК Німеччини) передба-
чає 14 складів злочину, за які приз-
начається довічне позбавлення волі: 
геноцид, зрада (федерації та землі), 
тяжке вбивство, підготовка агресив-
ної війни та ін. У разі сукупності зло-
чинів максимальний строк позбав-
лення волі не може перевищувати 
15 років [7]. 

Німецьке законодавство є дово-
лі ліберальним. Існує шкала призна-
чення покарання з урахуванням 
пом’якшуючих обставин (наприклад, 
якщо довічне ув’язнення не застосо-
вується, то призначається покарання 
на строк від 3 до 15 років, якщо ж за-
стосовується позбавлення волі із ви-
значеним терміном, то призначається 
максимально 3/4 від нього, мінімаль-
но мінімальний строк, передбачений 
за вчинення цього злочину).  

Пенітенціарні установи Німеч-
чини регулюються Федеральним 
кримінальним кодексом 1975 р. і спе-
ціальним законом – Законом «Про 
виконання покарання у вигляді поз-
бавлення волі й заходах виправлення 
і безпеки, що виражаються в позбав-
ленні волі», ухваленим у 1976 р. Окре-
мі нововведення, які мають гуманний 
характер, набрали чинності в різний 
час (у 1980, 1982 й 1986 рр.) [4]. 

Порівняння жорсткості кримі-
нальної репресії серед розвинених 
країн Європи дозволяє зробити ви-

сновок, що одним із найсуворіших 
кримінальних законів є Криміналь-
ний кодекс Франції (далі – КК Фран-
ції).  

Франція є першою країною, де 
після Великої Французької революції 
1789 р. з’явився перший буржуазний 
Кримінальний кодекс (1791 р.). Піз-
ніше цей кодекс був замінений Кри-
мінальним кодексом Наполеона 
1810 р., що діяв більше 180 років, 
доки 01.03.1993 р. не набрав чиннос-
ті новий, який діє і нині.  

Смертну кару у Франції скасо-
вано. Позбавлення волі існує у ви-
гляді довічного ув’язнення або на 
певні строки – до тридцяти років; 
також широко передбачаються за-
стосування штрафів, додаткові пока-
рання у вигляді позбавлення або 
заборони певних прав (наприклад, 
прав водія, володіння зброєю та ін.).  

Довічне позбавлення волі може 
бути призначене за здійснення низки 
злочинів, передбачених в Особливій 
частині КК Франції. Нині таких норм 
14: підготовка агресивної війни 
(§ 80), державна зрада (§ 81), зрада 
Батьківщині (§ 94), розбій, що спри-
чинив смерть потерпілого (§ 251), 
особливо тяжкий підпал (§ 307), 
створення вибухонебезпечної ситуа-
ції під час використання ядерної ене-
ргії (§ 310 b), зловживання іонізую-
чим випромінюванням (абз. 3 § 311 а), 
вимагання, поєднане з насильством 
(§ 312), розбійний напад на водія ав-
томобіля (§ 316а), напад на повітря-
ний або річковий транспорт (абз. 2 
§ 316 с), загальнонебезпечне отруєн-
ня (§ 319), геноцид (абз. 1 § 211), де-
портація, обернення в рабство, ви-
крадення людей та ін., у тому числі, у 
воєнний час (абз.1, 2 § 212); умисне 
вбивство (абз. 2, 3,4 § 221) [5]. При 
цьому покарання у вигляді довічного 
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позбавлення волі за останні три зло-
чинні діяння є безальтернативними.  

За новим КК Франції позбав-
лення волі може призначатись лише 
в разі вчинення тяжких злочинів і 
проступків. Воно може бути довіч-
ним, до 30 років, до 20 років і від 10 
(мінімально) до 15 років. За проступ-
ки позбавлення волі застосовується 
у вигляді тюремного ув’язнення 
(ст. 131-3, ст. 131–4), яке за строками 
поділено на декілька класів. Діапазон 
є широким: від 6 місяців (п. 7) до 10 
років (п. 1) [5].  

У Франції існує декілька видів 
позбавлення свободи, які розрізня-
ються як за місцем відбування, так і 
за режимом утримання. Позбавлення 
волі, що призначається за скоєння 
злочину, традиційно ділиться на два 
види: кримінальне ув’язнення за 
скоєння загальнокримінального 
злочину та кримінальне ув’язнення 
за скоєння політичного злочину, хо-
ча на сьогодні, як відмічають фран-
цузькі юристи, принципові відмінно-
сті (у формі, в особливостях побуту, 
залучення до праці тощо) між цими 
двома видами стерлися у зв’язку із 
загальною гуманізацією криміналь-
но-виконавчої системи.  

Особливо цікавими є такі нові 
форми позбавлення волі, як режим 
напівсвободи (напівволі) й виконан-
ня ув’язнення по частинах. Так, у разі 
призначення виправного ув’язнення 
строком до одного року включно, 
якщо це необхідно для здійснення 
засудженим професійної діяльності, 
отримання ним освіти, медичного 
обстеження, участі в житті сім’ї або з 
метою ресоціалізації суд може вине-
сти ухвалу про виконання такого 
покарання в режимі напівсвободи.  

Останній полягає в дозволі за-
судженому залишати пенітенціарну 

установу на час виконання своїх 
обов’язків, медичного обстеження 
або лікування, здобуття освіти      
тощо.  

Суд може винести і ухвалу про 
виконання призначеного покарання 
по частинах: щодо проступків – про 
виконання ув’язнення, призначеного 
терміном не більше одного року; 
щодо проступків і порушень – про 
виконання по частинах штрафу, 
штрафо-днів або тимчасового позба-
влення водійських прав – у будь-
якому випадку впродовж терміну, що 
не перевищує трьох років. Необхід-
ними умовами для застосування та-
кого заходу є істотні причини меди-
чного, сімейного, професійного або 
соціального порядку.  

Єдине покарання у вигляді по-
збавлення волі з’явилося у Криміна-
льному кодексі ФНР (далі – КК ФНР) 
з 01.04.1970 р. на підставі ст. 4 «Пер-
ші Закони про реформу криміналь-
ного права». До цього передбачалися 
чотири форми позбавлення волі: 
1) каторжні роботи; 2) ув’язнення; 
3) узяття під варту; 4) арешт.  

Особи, засуджені за злочини, 
відбувають покарання в централь-
них в’язницях, а за проступки – в 
спеціальних установах. Пенітенціар-
на система Франції регламентується 
постановами Кримінально-
процесуального кодексу 1958 р. зі 
змінами і доповненнями, внесеними 
законом від 11.07.1975 р. [8]. 

Управління пенітенціарними 
установами здійснюється Міністерс-
твом юстиції, в структурі якого є від-
повідна дирекція пенітенціарної ад-
міністрації. Як і в інших країнах, у 
Франції тюрми поділяються на 
центральні (для засуджених до по-
карання у вигляді позбавлення волі 
на строк понад одного року) та міс-



ISSN 2523-4552. BULLETIN OF THE PENITENTIARY ASSOCIATION OF UKRAINE. 2018 / № 1(3) 
 

 

 

© Кріпак А. А., 2018  113 | С т о р і н к а  

цеві (вони називаються ще виправ-
ними, арештними будинками або 
місцевими тюрмами).  

У Франції є окремі пенітенціар-
ні установи для неповнолітніх пра-
вопорушників (існує ціла система 
виховних і виправних установ для 
них) – це центри по спостереженню 
за неповнолітніми й центри вихо-
вання під наглядом. Є приватні уста-
нови для неповнолітніх, що нале-
жать релігійним об’єднанням і бла-
годійним організаціям. Як до дорос-
лих засуджених, так і до неповноліт-
ніх правопорушників широко засто-
совується система пробації.  

Висновки. Підсумовуючи ви-
щезазначене, необхідно зауважити, 
що у світі відсутнє однакове єдине 
визначення позбавлення волі як виду 
покарання. У широкому сенсі воно 
охоплює довічне (пожиттєве) 
ув’язнення та позбавлення волі на 
певний термін, каторжні роботи, 
арешт, тримання в дисциплінарній 
військовій частині та деякі інші санк-
ції. У кожній країні відповідно до уз-
вичаєної в ній системи покарань спів-
відношення між вищезгаданими ка-
тегоріями визначається по-своєму. 
Нині позбавлення волі є найбільш 
поширеним видом покарання майже 
в усіх країнах Європи. Перевагою поз-
бавлення волі як виду покарання є те, 
що використання різних термінів 
ув’язнення та режимів утримання 
дозволяє забезпечити необхідну міру 
індивідуалізації покарання, поєдную-
чи як каральну, так і виправну, вихо-
вну дію, що визначаться по-своєму. 

Порівняння жорсткості кримі-
нальних покарань серед країн Захід-
ної Європи дозволяє зробити висно-
вок, що одним із найсуворіших кри-
мінальних законів є КК Франції, який 

передбачає максимальний строк по-
збавлення волі 30 років, але поряд із 
цим, ураховуючи види та форми поз-
бавлення волі (особливості побуту, 
залучення до праці тощо), можна 
говорити про загальну гуманізацію 
кримінально-виконавчої системи 
Франції.  

Німецьке ж законодавство є до-
волі ліберальним. Існує шкала приз-
начення покарання з урахуванням 
пом’якшуючих обставин (наприклад, 
якщо довічне ув’язнення не застосо-
вується, то призначається покарання 
на строк від 3 до 15 років, якщо ж за-
стосовується позбавлення волі із пе-
вним терміном, то призначається 
максимально 3/4 від нього, мінімаль-
но – мінімальний строк, передбаче-
ний за вчинення цього злочину). 

Що стосується вітчизняного 
законодавства щодо позбавлення 
волі, то, на наш погляд, воно поряд з 
Німеччиною є найбільш гуманним у 
плані застосування максимального 
строку позбавлення волі на певний 
строк (до 15 років), але умови 
ув’язнення та відсутність врегульо-
ваного механізму їх покращення під 
час відбуття покарання роблять 
кримінально-виконавчу систему 
України далекою від європейської. 

Теми строків такого виду по-
карання, як позбавлення волі на 
певний строк, а зокрема підвищення 
верхньої межі цього виду покарання 
(так само, як і тема можливості умо-
вно-дострокового звільнення в умо-
вах довічного позбавлення волі) на 
сьогодні є надзвичайно актуальни-
ми, активно обговорюються серед 
науковців та практиків і заслугову-
ють на окреме вивчення, дослі-
дження та висвітлення. 
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DEPRIVATION OF LIBERTY IN THE LEGISLATION OF UKRAINE 
AND SOME WESTERN EUROPIAN COUNTRIES 

 
The article focuses on the deprivation of liberty, which is the most common 

type of the criminal punishment. The institute of punishment in general, its purpose, 
as well as the history of the offender’s imprisonment and its social functions on the 
territory of Ukraine are described. The general provisions of deprivation of liberty 
(both for certain terms and the life imprisonment) in the legislation of Ukraine and 
some countries of the Western Europe (Italy, Germany and France) are considered. 
Particular attention is paid to such type of punishment as the deprivation of liberty 
for certain terms. The issues related to the terms of imprisonment and the corre-
sponding offenses, which envisage the imprisonment, the historical formation of im-
prisonment in the system of criminal penalties of Ukraine and some countries of the 
Western Europe as well as the purposes of such punishment, are considered. The 
types and forms of deprivation of liberty, which are envisaged in the Italian, German 
and French legislations, are described in.  

Key-word: legislation, punishment, deprivation of liberty, imprisonment, life 
imprisonment, terms, grave crimes. 
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PAROLE AND SPECIAL CATEGORIES OF PRISONERS IN 

GEORGIA 
  
 This paper discusses the Georgian practice of parole concerning special cat-

egories of prisoners. With «special categories of prisoners» life-sentenced, juvenile, 
female and foreign prisoners are meant. Although this is not an exhaustive list, the 
groups mentioned here represent the main special categories of prisoners in Geor-
gian penitentiary practice. It states that the procedures for parole are of particular 
importance because of their role in limiting the use and reducing the negative ef-
fects of imprisonment and supporting the re-integration of prisoners. Treatment of 
different categories of prisoners (e.g. juvenile prisoners, foreign prisoners and lif-
ers) in Georgia and in some European countries is demonstrated. The legislative 
basis and practice of the parole system concerning special categories of prisoners in 
Georgia is reviewed. It is stressed that Georgia, as a member of the Council of Eu-
rope, should review the present legislation on supervision of parolees who are the 
foreign nationals, in line with the 1964 European Convention. 

 Keywords: penitentiary practice, special categories, life-sentenced, juvenile, 
foreign prisoners, behavior, jurisdiction. 

 
 Проанализирована грузинская практика условно-досрочного осво-

бождения специальных категорий заключенных, в том числе осужденных к 
пожизненному лишению свободы, несовершеннолетних, женщин и ино-
странцев. Эти категории являются основными специальными категориями 
заключенных в Грузии. Рассмотрены процедуры освобождения таких заклю-
ченных, имеющих особое значение из-за их роли в ограничении тюремного 
населения и снижения негативных последствий заключения и поддержки 
реинтеграции заключенных. Рассмотрены модели работы со специальными 
категориями заключенных в Грузии и некоторых европейских странах. 
Предоставлено данные о законодательной базе и практике применения 
условно-досрочного освобождения для особых категорий осужденных в Гру-
зии и в некоторых странах Европы. Особое внимание обращается на ситуации 
в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы и требования 
Совета Европы по защите прав человека в отношении этой категории заклю-
ченных, в частности относительно их условно-досрочного освобождения. От-
мечено, что Грузия как член Совета Европы обязана также пересмотреть свое 
законодательство, касающееся условно-досрочного освобождения иностран-
ных граждан, согласно Европейской конвенции 1964 года. Даны рекоменда-
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ции государственным органам власти Грузии касательно осуществления со-
ответствующих мероприятий и внесения изменений в действующее законо-
дательство страны. 

Ключевые слова: пенитенциарная практика, специальные категории, 
осужденные к пожизненному лишению свободы, несовершеннолетние, ино-
странные заключенные, поведение, юрисдикция. 

  
Background. For sentenced pris-

oners, the decision on whether or when 
they are going to be released is of pri-
mary, even existential importance. 
From their perspective, it is easy to 
understand why since release, even if 
this is conditional, means regaining 
liberty, which is a fundamental part of 
their human rights [1]. 

The criteria set by the Council of 
Europe Recommendation (2003)22 on 
Conditional Release (Parole) should be 
applied in all cases. Special attention 
should be paid to Rule 20, which em-
phasizes that parole should be granted 
to all sentenced prisoners who meet the 
minimum level of safeguards for        
becoming law abiding members of soci-
ety. 

Procedures for parole are of par-
ticular importance because of their role 
in limiting the use and reducing the 
negative effects of imprisonment and 
supporting the re-integration of prison-
ers [1]. 

This paper discusses the Georgian 
practice of parole concerning special 
categories of prisoners. With «special 
categories of prisoners» life-sentenced, 
juvenile, female and foreign prisoners 
are meant. Although this is not an ex-
haustive list, the groups mentioned 
here represent the main special catego-
ries of prisoners in Georgian peniten-
tiary practice.  

Life-sentenced prisoners. Life 
imprisonment is the most severe penal 
sanction which can be imposed in those 
jurisdictions which either do not have, 

or choose not to apply, the death penal-
ty. In the absence of the death penalty, 
life imprisonment takes on a symbolic 
significance and may be seen as the 
ultimate retributive sentence. Although 
the term life imprisonment may have 
different meanings in different coun-
tries, one common feature is that such 
sentences are indeterminate. In reality, 
in most European jurisdictions only a 
few life sentence prisoners will be im-
prisoned for the remainder of their 
lives. The overwhelming majority will 
be released back into society, often un-
der some form of supervision, and the 
sentence will need to be planned with 
this in mind [2, p. 151]. 

For the European Committee for 
Prevention of Torture (CPT), a life sen-
tence is an indeterminate sentence 
which requires the prisoner to be kept 
in prison either for the remainder of 
his or her natural life or until release 
by a judicial, quasi-judicial, executive 
or administrative process which as-
sesses the prisoner to no longer pre-
sent a risk to the public at large. The 
minimum period required to be served 
before a prisoner may first benefit 
from parole varies from country to 
country, the lowest being 12 years (e.g. 
Denmark and Finland) and 15 years 
(e.g. Austria, Belgium, Germany, Swit-
zerland) and the highest being 40 
years (e.g. Turkey, in the case of cer-
tain multiple crimes). The majority of 
countries imposing life sentences have 
a minimum period of between 20 and 
30 years. In the United Kingdom, the 
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minimum period to be served in prison 
(the «tariff») is determined at the time 
of sentence by the trial judge; the law 
does not provide for an absolute min-
imum period in this regard. Several 
other countries (e.g. Bulgaria, Lithua-
nia, Malta, the Netherlands and, for 
certain crimes, Hungary, the Slovak 
Republic and Turkey) do not have a 
system of parole with regard to life-
sentenced prisoners, so that life literal-
ly means life. On the other hand, it is 
noteworthy that a number of Council 
of Europe member states (Andorra, 
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Mon-
tenegro, Portugal, San Marino, Serbia, 
Slovenia and Spain) do not have life 
sentences on their statute books at all. 
Instead, for the most serious crimes 
they have long determinate sentences 
usually ranging from 20 to 40 years [3, 
p. 33–34]. Georgia, like the majority of 
European countries, had a term of 25, 
later based on amendments changed to 
20 years to be served by life-sentenced 
prisoners before reviewing their cases 
for parole. Recent changes to the Geor-
gian Criminal Code designated the 
courts (instead of the Parole Boards as 
was the case before) as competent for 
reviewing the cases of life-sentenced 
prisoners for parole after having 
served 20 years and placing them un-
der probation for a term of minimum 
two and maximum seven years [4, art. 
721(1)]. In Georgia life-sentences can-
not be applied to juveniles (persons 
younger than 18 years) [5, art. 66], nor 
to those who have reached the age of 
60 years on the day of the court’s ver-
dict [4, art. 51 (2)]; however, it can be 
imposed to both men and women. 
Where in some national jurisdictions a 
life sentence is not applicable to wom-
en in general [6] or to pregnant women 

[7], such exceptions do not exist in 
Georgian law. 

Areas to be considered by the 
court in Georgia while reviewing a case 
on granting parole to a life-sentenced 
prisoner are type of offence committed, 
record of behavior during imprison-
ment, information on previously com-
mitted offence/s, record on previous 
conviction/s, the criminal record, in-
formation regarding risks of re-
offending, family relations condition 
and personal information regarding the 
person of the prisoner [4, art. 721(1)]. 

The list of items for assessing the 
level of risk posed by a life-sentenced 
prisoner in England and Wales for parol-
ing him/her is – for the sake of compari-
son – far more specific than in Georgia. 
Before ordering the parole of a life-
sentenced prisoner, the UK Parole 
Boards must consider the following 
items: 

– The life-sentenced prisoner’s 
background, including the nature, 
circumstances and pattern of any 
previous offending; 

– The nature and circumstances of 
the index offence, including any 
information provided in relation to its 
impact on the victim or victim’s family; 

– The trial judge’s sentencing 
comments or report to the Secretary of 
State, and any probation, medical or 
other relevant reports or material 
prepared for the court; 

– Whether the life-sentenced 
prisoner has made positive and 
successful efforts to address the 
attitudes and behavioral problems 
which led to the commission of the 
index offence; 

– The nature of any offence 
against prison discipline committed by 
life-sentenced prisoner; 
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– The life-sentenced prisoner’s 
attitude and behavior to other 
prisoners and staff; 

– The category of security in 
which the life-sentenced person is held 
and any reasons or reports provided by 
the Prison Service for such 
categorization; 

– The extent of any demonstrable 
insight into life-sentenced prisoner’s 
attitudes and behavioral problems and 
whether he/she has taken steps to 
reduce risks through the achievement 
of life sentence plan targets; 

– Any medical, psychiatric or 
psychological considerations; 

– The life-sentenced prisoner’s 
response when placed in position of 
trust, including any absconds, escapes, 
past breaches of temporary release or 
life license conditions and life license 
revocations; 

– Any indication of predicted risks 
as determined by a validated actuarial 
risk predictor model, or any other 
structured assessments of the life-
sentenced prisoner’s risk and treatment 
needs; 

– Whether the life-sentenced 
prisoner is likely to comply with the 
conditions attached to his/her life 
license and the requirements of 
supervision, including any additional 
non-standard conditions; 

– Any risk to other persons, 
including the victim, their family and 
friends; 

– The life-sentenced prisoner’s 
relationship with probation staff (in 
particular the supervising probation 
officer), and other outside support such 
as family and friends; 

– The content of the resettlement 
plan and the suitability of the release 
address; 

– The attitude of the local 
community in case where it may have a 
detrimental effect upon compliance; 

– The point of view of the victim 
or victim’s relatives in regarding the 
conditions of release [8, p. 121-122]. 

Majority of listed items for as-
sessing the level of risk posed by a life-
sentenced prisoner in England and 
Wales for paroling him/her are not the 
part of legislation and practice in Geor-
gia; therefore, developing extended 
assessment items can provide more 
comprehensive approach while decid-
ing to grant parole to a life-sentenced 
prisoner or not. 

That the number of life-sentenced 
prisoners is increasing in many Euro-
pean countries is the result of a combi-
nation of factors including (in certain 
countries) the abolition of the death 
penalty and its replacement by the life 
sentence, and more generally, the trend 
(more pronounced in some countries 
than in others) to inflate sentences of 
imprisonment [9, p. 232]. The latest 
available statistics show that in 2014, 
there were 25.193 life-sentenced pris-
oners in Council of Europe member 
states [10]. In 22 countries where rele-
vant data were available over a longer 
period, the number of life-sentenced 
prisoners increased by 66 % from 2004 
to 2014 [3, p. 35]. In Georgia, however, 
the number of life-sentenced persons is 
decreasing from year to year [11]. The 
reason of such a decrease is the fre-
quently practiced pardoning by the 
President; and only in one case the 
court re-examined the case based on 
newly found circumstances and found a 
person who served 12 years of his life 
imprisonment, not guilty after all [11]. 
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Table 1 – Number of life-sentenced prisoners in Georgia in 2010–2016 
 

YEAR TOTAL % OF TOTAL PRISON 
POPULATION 

2010 94 0,4 % 

2011 91 0,4 % 

2012 92 0,5 % 

2013 82 0,9 % 

2014 81 0,8 % 

2015 77 0,8 % 

2016 74 0,8 % 

 
As indicated above, in several 

Council of Europe member states, a 
person may be sentenced to life impris-
onment without any prospect of parole. 
This is known as an «actual or whole 
life sentence» [3, p. 37]. The CPT has 
criticized the very principle of such 
sentences in several country visit re-
ports, expressing serious reservations 
regarding the fact that a person sen-
tenced to life imprisonment is consid-
ered once and for all to be dangerous 
and is deprived of any hope of parole 
(except on compassionate grounds or 
by pardon). The CPT maintains that 
incarcerate a person for life without any 
real prospect of release is, in its view, 
inhuman. It is also noteworthy that 
even persons who are convicted by the 
International Criminal Court (or special 
international tribunals) of the most 
serious crimes such as genocide, war 
crimes and crimes against humanity 
may in principle benefit at a certain 
stage from parole [3, p. 37]. 

This is not to say that all life-
sentenced prisoners should be released 
sooner or later; public protection is a 
crucial issue. However, all such sen-
tences should be subject to a serious 

review at some stage, based on individ-
ualized sentence-planning, objectives 
defined at the outset of the sentence, 
and if a first review did not lead to 
(conditional) release, the life-sentence 
should be reviewed regularly thereaf-
ter. This would provide not only hope 
for the prisoner, but also a target to aim 
for which should motivate positive be-
havior. It would thus also assist prison 
administrations in dealing with indi-
viduals who would otherwise have no 
hope and nothing to lose [3, p. 37]. 

In recent years, the European 
Court of Human Rights has examined a 
number of cases where domestic 
courts had imposed life sentences on 
prisoners with no possibility for parole 
and where, barring compassionate or 
highly exceptional circumstances, a 
whole life sentence meant precisely 
that. The most authoritative judgment 
of the Court to date, delivered by the 
Grand Chamber in Vinter and Others v. 
the United Kingdom [12], states that it 
is incompatible with human dignity, 
and therefore contrary to Article 3 of 
the European Convention on Human 
Rights, for a state to deprive a person 
of their freedom without at least giving 
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them a chance one day to regain that 
freedom. 

Georgian practice shows that 
since life-sentences were introduced in 
the Criminal Code, no life-sentenced 
prisoners have been granted parole  
yet. 

Georgian legislation provides for 
the possibility for re-examination of the 
eligibility of a life-sentenced prisoner 
for parole every six months [13, article 
42(6)]. Presentation of a case to the 
court is an obligation of the peniten-
tiary institution where the life sen-
tenced person is held [13, article 42(1)]. 
In case the prison administration delays 
presentation of the case to the court, 
this can be done by prisoner him-
self/herself, family member or by a 
legal representative; and the delay can 
be appealed to the upper administrative 
body (Head of Prison Service or Minis-
ter of Corrections) or to the court [13, 
art. 96]. 

Life-sentenced prisoners in Geor-
gia can also be released after 15 years 
of imprisonment. This can only happen 
if a court reviews a case and decides to 
replace the present sanction by a less 
grave one. Such lesser punishments can 
be either home detention or a commu-
nity sanction supervised by the Nation-
al Probation Agency. In both cases, the 
term of the sanctions cannot be less 
than five and more than ten years [4, 
art. 73(7)]. In case of community sanc-
tions one day of imprisonment is equal 
to five hours of community work [4, art. 
62(3)]. 

Juvenile prisoners. The minimum 
age of criminal responsibility is the age 
at which acts committed by children 
can be prosecuted under the criminal 
law. This age varies greatly between 
countries. Equally, there are differing 
definitions in law of the age at which a 

child may be imprisoned in the prison 
system [2, p. 137]. 

The UN Convention on the Rights 
of a Child promotes that the states par-
ties shall seek to promote the estab-
lishment of laws, procedures, authori-
ties and institutions specifically appli-
cable to children alleged as, accused of, 
or recognized as having infringed the 
penal law, and, in particular the estab-
lishment of a minimum age below 
which children shall be presumed not to 
have the capacity to infringe the penal 
law [14]. The UN Committee on the 
Rights of a Child (CRC) understands this 
provision as an obligation for states 
parties to set a minimum age of crimi-
nal responsibility (MACR). This mini-
mum age means the following: (1) Chil-
dren who commit an offence at an age 
below that minimum cannot be held 
responsible in a penal law procedure. 
Even (very) young children do have the 
capacity to infringe the penal law but if 
they commit an offence when below 
MACR the irrefutable assumption is that 
they cannot be formally charged and 
held responsible in a penal law proce-
dure. For these children special protec-
tive measures can be taken if necessary 
in their best interests; (2) Children at or 
above the MACR at the time of the 
commission of an offence (or: infringe-
ment of the penal law) but younger 
than 18 years can be formally charged 
and subject to penal law procedures 
[15, par. 31]. 

Rule 4 of the Beijing Rules rec-
ommends that the beginning of MACR 
shall not be fixed at too low an age level, 
bearing in mind the facts of emotional, 
mental and intellectual maturity. In line 
with this rule the CRC has recommended 
states parties not to set a MACR at a too 
low level and to increase the existing low 
MACR to an internationally acceptable 
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level. From these recommendations, it 
can be concluded that a minimum age of 
criminal responsibility below the age of 
12 years is considered by the CRC not to 
be internationally acceptable. States 
parties are encouraged to increase their 
lower MACR to the age of 12 years as the 
absolute minimum age and to continue 
to increase it to a higher age level [15, 
par. 32]. 

At the same time, the CRC urges 
states parties not to lower their MACR to 
the age of 12. A higher MACR, for in-
stance 14 or 16 years of age, contributes 
to a juvenile justice system which, in 
accordance with article 40 (3) (b) of 
Convention, deals with children in con-
flict with the law without resorting to 
judicial proceedings, providing that the 
child’s human rights and legal safe-
guards are fully respected [15, par. 33]. 

Criminal responsibility in Georgia 
starts (as in many other former jurisdic-
tions modeled after soviet law) at the 
age of 14 [5, art. 3(3)]. Legislation pro-
vides the possibility to remain in a ju-
venile prison from 18 to 21 years age 
[5, art. 90(4)]. This somehow resembles 
the approach to young offenders, which 

is the case in many European countries, 
but persons belonging to this age 
bracket are not recognized as a special 
group of prisoners in Georgia. 

The juvenile prison population in 
2016 amounted to 0,1 % of the overall 
prison population (January 2017) [16], 
which can be attributed to the reform of 
the juvenile justice system reform car-
ried out in Georgia from 2007 to 2015. 
The final result of the reform was the 
adoption of a Juvenile Justice Code, 
which – in conformity with article 37b 
of the UN Convention on the Rights of a 
Child – has for a leading principle that 
detention or imprisonment of a child 
shall be used only as a measure of re-
sort. Data of previous years highlights 
that the average rate of juvenile prison-
ers among the overall prison population 
from 2012–2014 was 0,5 % (below 
Table provides with relevant figures) 
[11]. Diversion, parole and pardoning 
have been actively used in relation with 
juveniles in conflict, which adequately 
reflected in significant decrease of 
number of juvenile prisoners in Geor-
gia. 

 
Table 2 – Number of juvenile prisoners in Georgia in 2010–2016 

 

YEAR MALE FEMALE TOTAL 

% OF TOTAL 

# OF PRISON 

POPULATION 

2010 158 2 160 0,7 % 

2011 144 2 146 0,6 % 

2012 88 1 89 0,5 % 

2013 50 0 50 0,5 % 

2014 47 0 47 0,5 % 

2015 20 0 20 0,2 % 

2016 13 0 13 0,1 % 
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The period to be served before 
becoming eligible for parole is different 
for juveniles, then for adult offenders. 
Particularly, parole of a juvenile convict 
shall be granted only if he/she has 
served: (1) One third of the sentence for 
infractions; (2) Half of the sentence for 
misdemeanors; (3) Two thirds of the 
sentence for felonies [11]. 

A special Parole Board to review 
the cases of juvenile prisoners has been 

established by law [17]. At least one 
member of the Juvenile Prisoners Pa-
role Board should have relevant experi-
ence in working with juveniles and/or 
special training of pedagogical and psy-
chological skills [17]. Data provided by 
the Ministry of Corrections of Georgia 
shows the number of juveniles paroled 
during last years (please see table be-
low) [11]. 

 

Table 3 – Number of paroled juvenile prisoners in Georgia in 2011–2016 
 

YEAR MALE FEMALE TOTAL 
 %OF TOTAL 
# OF PAROL-

EES 

2011 6 0 6 1,5 % 

2012 8 1 9 0,7 % 

2013 34 0 34 2,2 % 

2014 21 0 21 2,3 % 

2015 28 0 28 2,6 % 

2016 10 0 10 1 % 

 
In comparison with the adult pris-

oners, the Juvenile Prisoners Parole 
Board reviews cases every three months, 
instead of six months for other catego-
ries of prisoners [5, art. 95(9)]. Obliga-
tion to present the case to the Parole 
Board lies with the prison administra-
tion, however, a prisoner, or his family 
member or legal representative are eli-
gible to present the case as well (similar 
to the procedures described above re-
garding life-sentenced prisoners). 

Female prisoners. In majority 
prison systems the proportion of wom-
en in prison is generally between 2 % 
and 10 %. However, there are few ex-
ceptions, which provide higher num-
bers (i.e. Andorra – 21,2 %, Laos – 
18,3 %, Qatar – 14,7 %, Liechtenstein – 

12,5 %, United Arab Emirates – 11,7 %, 
etc.) [18].  

The situation of female prisoners 
is very different from that of male pris-
oners. Many women have suffered 
physical or sexual abuse and they often 
have a variety of untreated health prob-
lems. For women the consequences of 
imprisonment and its effect on their 
lives may be very different [2, p. 143]. 

Female prisoners in Georgia have 
never exceeded the level of 5 % of the 
overall prison population, similar to the 
average number elsewhere in the 
world. As from 2010 official statistics 
show a decrease of women prisoners in 
comparison to the total prison popula-
tion [11]. 
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Table 4 – Number of women prisoners in Georgia in 2010–2016 
 

YEAR #  % OF TOTAL # OF PRISON POPULATION 

2010 1171 5 % 

2011 1213 5 % 

2012 926 4,8 % 

2013 250 2,7 % 

2014 281 2,7 % 

2015 309 3,2 % 

2016 265 2,8 % 

 
The Georgian Parole system for 

female prisoners is similar to that for 
male prisoners. However, there are a 
number of differences that is based on 
the special needs of women prisoners. 
The following differences for female 
prisoners are practiced in the parole 
system of Georgia compared to that of 
male prisoners: 

–  A Special Parole Board is oper-
ating to review the cases of women 
prisoners [17, art. 3(e)]; 

–  At least one member of the Pa-
role Board on women prisoners shall 
have special training and/or practical 
experience on gender issues and rights 
of women prisoners [17, art. 4(8)]; 

–  While examining the women 
prisoner case, members of the Parole 

Board should take attention on specific 
needs of women, among them to the 
role of a woman as a mother in a family 
[17, art. 20(3)]. 

The absolute number of paroled 
female prisoners, as well as the per-
centage towards overall parolees varies 
from year to year. Table below shows 
that in most years the average percent-
age of paroled women prisoners is 5 % 
of all parolees (please see table 5 be-
low). In comparison with the decreased 
number of women prisoners in Geor-
gian prisons (please see table 4 above) 
the number of parolees show that in 
recent years 16–18 % of all women 
prisoners have been paroled (every 
sixth women prisoner). 

 
Table 5 – Number of paroled women prisoners in Georgia in 2011–2016 

 

YEAR # % OF TOTAL # OF PAROLEES 

2011 19 4,6 % 

2012 122 9,5 % 

2013 188 11,9 % 

2014 45 5 % 

2015 25 2,4 % 

2016 46 4,8 % 
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UN Bangkok Rules state that de-
cisions regarding parole shall favoura-
bly take into account women prison-
ers’ caretaking responsibilities, as well 
as their specific social reintegration 
needs [19]. This Rule is based on the 
premise that imprisonment is particu-
larly harmful to the social reintegra-
tion of women, as well as to their chil-
dren and other members of their fami-
lies. Therefore, prison authorities are 
encouraged to make maximum possi-
ble use of post-sentencing dispositions, 
such as parole, in the case of women, 
and especially women who have caring 
responsibilities or who have special 
support needs (such as treat-
ment/continuum of care in the com?-
munity), in order to assist with their 
social reintegration to the maximum 
possible extent. Additional measures 
that can be taken by authorities, is to 
consider women prisoners for pardon-
ing, as a priority, taking into account 
their caring responsibilities, when ap-
propriate [20]. Georgian legislation 
complies with requirements of the 
Bangkok Rule 63: (1) a special parole 
board dealing only with the cases of 
female parolees operates in Georgia; 
(2) risk assessment, individual sen-
tence planning and implementation is 
introduced to the female prisoners; (3) 
close cooperation between prison and 
probation services especially in prepa-
ration for release is established. 

Foreign prisoners. Prison sys-
tems all over the world accommodate 
varying numbers of foreign prisoners 
(i.e. 100 % in San Marino and 0 % in 
Tonga)[21]. With increased geograph-
ical mobility the number is increasing 
in many countries. The term «foreign 
national prisoners» covers a wide 
range of people. It applies to those who 
come from their home country and are 

then convicted and imprisoned in an-
other country. It can apply to those 
who have had a long relationship with 
the country in which they are impris-
oned; they may be a permanent resi-
dent without having citizenship of that 
country [2, p. 107].  A working defini-
tion of «foreign prisoners» has been 
provided by a Council of Europe (CoE) 
recommendation concerning Foreign 
Prisoners of 1984, defining them as 
«prisoners of different nationality who 
on account of such factors as language, 
customs, cultural background or reli-
gion may face specific problems» [22]. 
A more recent definition was provided 
by the new  CoE recommendation on 
Foreign    Prisoners of 2012, stating 
that «foreign prisoner means any for-
eign person  held in prison and a for-
eign suspect or a foreign offender de-
tained elsewhere»; under the term of 
«foreign person»    the recommenda-
tion arranges for «any person who 
does not have the nationality of and is 
not considered to be a resident by the 
State where he or she is» [23, rule1]. 
This group of prisoners has special 
needs which should be taken into ac-
count by the prison service, and there 
may be some advantage in facilitating 
arrangements to allow a convicted 
prisoner to serve all or part of the sen-
tence in his/her home country [9, 
p. 324]. It should be noted that the 
following text does not cover issues 
related to foreign prisoners that will be 
extradited or deported nor does it deal 
with illegal immigrants in administra-
tive detention. 

Foreign prisoners, like other 
prisoners, are to be considered for 
parole as soon as they are eligible and 
shall not be discriminated against in 
this respect [ 23, rule 36.1]. In order to 
establish substantial equality of treat-
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ment, positive steps should be taken to 
ensure that foreign prisoners are con-
sidered for parole when they become 
eligible for such release [24]. In partic-
ular, steps shall be taken to ensure that 
detention is not unduly prolonged by 
delays relating to the finalization of the 
immigration status of the foreign pris-
oner. Given that foreign prisoners may 
be embroiled in immigration or other 
proceedings, care should be taken to 
avoid unnecessary bureaucratic delays 
to release decisions and to ensure co 
ordination between relevant govern-
mental agencies [24]. 

The decision making in respect of 
parole should not discriminate against 
foreign prisoners, but should be taken 
on the basis of the merits of each indi-
vidual case. A lack of property or famili-
al links should not alone be sufficient 
grounds to deny release. A refusal to 
grant parole should be based on addi-
tional factors; such as the possession of 
a false passport, the use of a false name, 
previous attempts to evade being taken 
into custody. Decisions on the risk of 
absconding should be made on a case 
by case basis [24]. 

In some countries it may be pos-
sible to grant parole even where a for-
eign prisoner is subject to expulsion 
after release, but where the possibility 
exists that such an order may be re-
versed at a later stage in case the pris-
oner has abided by the conditions set 
for his/her release. Moreover, foreign 
prisoners should be considered for all 
possible early release schemes, particu-
larly where they are parents with young 
children. In order to enable them to 
understand and participate in the deci-

sion making process relating to their 
release, foreign prisoners should have 
access to legal advice and assistance 
[24]. 

In the Netherlands distinctions 
are drawn between various categories 
of foreign prisoners. First are foreign 
prisoners who have been categorized 
by the Minister of Safety and Justice or 
by an Administrative Court as «unde-
sirable aliens». These prisoners are 
unlawful residents of the Netherlands 
who have repeatedly committed pun-
ishable acts or lawful residents who 
have been convicted of an offence pun-
ishable by a sentence of three or more 
years. Following their parole they are 
to be deported. The second category 
are those who have been convicted for 
less serious offences. In those cases the 
Minister of Safety and Justice or the 
Administrative Court may, but must 
not, decide that they are illegal aliens 
and that they should leave the country. 
Lastly, there are those foreign prison-
ers who do not lose their right of abode 
in the Netherlands when they are 
granted. Such prisoners are eligible for 
the same specific conditions as Dutch 
national prisoners [8, p. 306–307]. 

At the end of 2016, 338 foreign 
prisoners were accommodated in 
Georgian prisons (86 defendants and 
252 finally sentenced; 303 male and 35 
female prisoners), representing 49 
foreign countries; four of them were 
stateless [25]. The majority of these 
prisoners (63 %) were citizens of 
countries bordering with Georgia (Ar-
menia, Azerbaijan, Russia and Turkey) 
[25]. 
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Table 6 – Number of foreign prisoners in penitentiary institutions of Georgia 
in 2013–2016 

YEAR MALE FEMALE TOTAL 

% OF TOTAL  

# OF PRISON 

 POPULATION 

2013 165 14 179 2 % 

2014 231 27 258 2,5 % 

2015 315 53 368 3,8 % 

2016 303 35 338 3,6 % 
 

In accordance with information 
provided by the Ministry of Corrections 
of Georgia, in 2015–2016 only four for-
eign national prisoners were released 
on parole (around 1 % of total number 
of foreign prisoners) [11]. This indi-
cates that parole is granted to a very 
small number of foreign prisoners.  

Foreign prisoners who have been 
paroled, are obliged to stay under su-
pervision of the Georgian National Pro-
bation Agency for the remaining period 
of their sentence [26, art.12(1)]. For-
eign nationals on parole can leave 
Georgia only with permission of the 
Head of the relevant probation bureau 
[26, art. 14(1)]. In such a case he/she is 
obliged to pay one of the following fixed 
fees: 600 GEL (approx. €225) for leav-
ing Georgia for up to one month, 1200 
GEL (approx. €450) for leaving Georgia 
for up to three months, 2000 GEL (ap-
prox. €755) for leaving Georgia for up 
to six months, 2700 GEL (approx. 
€1020) for leaving Georgia for up to 
nine months and 3400 GEL (approx. 
€1285) for leaving Georgia for up to 
one year [26, art. 14(3)]. During a pa-
rolee’s stay abroad, the period of per-
mission for staying abroad can be ex-
tended if the document that confirms 
payment of the fee envisaged above, 
with an indication of a parolee’s per-

sonal number and purpose, is submit-
ted to the probation bureau [26, 
art.14(41)]. 

Recent amendments to the Geor-
gian Probation Law established 
grounds to extend a stay abroad by a 
parolee if he/she is capable to pay. For 
example, if a parolee should serve 
his/her sentence under probation su-
pervision for one year and a half, 
he/she can apply to the head of bureau 
with the application regarding going 
abroad and paying amount for one year; 
after a year, he/she can pay amount for 
the rest six months non-presence in a 
country and continue being abroad. 
This example makes understandable 
that acting Georgian legislation allows 
parolee to pay for not being under pro-
bation supervision; therefore, it directly 
contradicts to the basic principles of the 
sentence goals. The latter is defined by 
the Criminal Code of Georgia: «The goal 
of a sentence is to restore justice, pre-
vent repetition of a crime and re-
socialize the offender» [4, art. 39]. 

In view of the fact that the num-
ber of foreign national prisoners in-
clude women, and taking into account 
the particularly vulnerable status, espe-
cially of non-resident foreign national 
women in prison settings, UN Bangkok 
Rules aim to provide further guidance 
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to prison authorities in their treatment 
of foreign national women prisoners.  

Where possible, and if the prison-
er so wishes, a foreign national woman 
prisoner (similar to a man) should be 
given the opportunity to be transferred 
to her home country to serve her prison 
sentence. It should be noted that «trans-
fer» aims at assisting the social reinte-
gration of offenders and reduce the 
harmful effects of imprisonment. Trans-
fer of prisoners is possible when both 
countries have signed the relevant pris-
oner transfer treaty. In order for a trans-
fer to take place and for it to serve the 
purposes of social reintegration, the 
prisoner must express a desire to serve 
the sentence in her home country. How-
ever, on 15 February 2007, the EU Jus-
tice and Home Affairs ministers agreed 
to allow transferring convicted EU pris-
oners to serve their sentences in their 
home countries, without their consent, 
contravening this principle [27, p. 41]. 

Conclusion. The above assess-
ment of the present situation of special 
categories of prisoners in Georgia re-
garding their de jure and de facto 
chances to be paroled leads to the fol-
lowing recommendations: 

– Georgian authorities must en-
sure, notably through developing spe-
cial pre-release programmes, that the 
perspective of parole for life-sentenced 
prisoners is real and effective.  

– The list of items to be assessed 
before granting parole to the life-
sentenced prisoners needs to be ex-
tended and oriented on imposing of 
personalized conditions, taking into 
account the risks a person may pose to 
victims and/or their families. 

– Considering the small number 
of cases reviewed annually by the Pa-
role Board on women prisoners and 
Parole Board on juvenile prisoners, 

there is no need of keeping two sepa-
rate parole boards. Due to the specials 
needs of both groups it would be rea-
sonable to merge these two parole 
boards into one. 

– Bearing in mind the special 
needs of women and juveniles, all 
members of the present parole boards 
should have appropriate knowledge 
and skills related to these target groups. 
Moreover, the members of these parole 
boards should be obliged by law to at-
tend additional trainings on women and 
juvenile prisoners’ rights. 

– Serious misgivings must be ex-
pressed about the principle of payment 
on travelling abroad by the paroled for-
eigners. It raises the possibility that pa-
rolees may be dealt with differently sole-
ly on the basis of their ability to pay. 
Permission to leave the country should 
be determined by considerations of risk 
of re-offending, needs and the circum-
stances of the case and not by the ability 
to pay. Permission to leave the country 
and preferential supervision conditions 
should be determined by considerations 
of risk of reoffending, needs and circum-
stances of the case and not by the ability 
to pay. It is also in direct violation of 
principles of non-discrimination set out 
in the Law. Even though Article 15(2) of 
the Law exempts certain categories from 
payment, there remains the risk that 
affluent offenders might be able to 
achieve an unfairly preferential experi-
ence of supervision [28]. 

– Another issue on foreign parol-
ees relates to the transfer under super-
vision of the country of nationality of 
parolees. Georgia, as a member of the 
Council of Europe, should review the 
present legislation on supervision of 
parolees who are the foreign nationals, 
in line with the 1964 European Conven-
tion. Accordingly, co-operation with oth-
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er member states of the Council of Eu-
rope should be established to transfer 
probation supervision from one jurisdic-
tion to another (to the country of na-
tionality of the parolee). This should be 
examined in those cases, which meet 
certain circumstances prescribed by the 
1964 European Convention. 

Review of the legislative basis 
and practice of the parole system to-

wards special categories of prisoners in 
Georgia, reveals that both legislation 
and practice need to be revised in line 
with the above proposed recommenda-
tions to establish standards concerning 
parole in accordance with international 
conventions and recommendations in 
this field. 
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УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ОСОБЛИВІ 

КАТЕГОРІЇ ЗАСУДЖЕНИХ У ГРУЗІЇ 
 

Проаналізовано грузинську практику умовно-дострокового звільнення 

спеціальних категорій ув’язнених, зокрема засуджених до довічного позбав-

лення волі, неповнолітніх, жінок та іноземців. Ці категорії є основними спеці-

альними категоріями ув’язнених в Грузії. Розглянуто процедури звільнення 

таких ув’язнених, що мають особливе значення через їхню роль в обмеженні 

тюремного населення та зниженні негативних наслідків ув’язнення й підтри-

мки реінтеграції ув’язнених. Розглянуто моделі роботи зі спеціальними кате-

горіями ув’язнених у Грузії та деяких європейських країнах. Подано дані про 
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законодавчу базу та практику застосування умовно-дострокового звільнення 

для особливих категорій засуджених у Грузії та в деяких країнах Європи. Осо-

блива увага звертається на ситуації щодо засуджених до довічного позбав-

лення волі та вимоги Ради Європи щодо захисту прав людини стосовно цієї 

категорії ув’язнених, зокрема щодо їх умовно-дострокового звільнення. Наго-

лошено, що Грузія як член Ради Європи зобов’язана також переглянути своє 

законодавство, що стосується умовно-дострокового звільнення іноземних 

громадян, відповідно до Європейської конвенції 1964 р. Надано рекомендації 

державним органам влади Грузії щодо здійснення відповідних заходів та вне-

сення змін у чинне законодавство країни. 

Ключові слова: пенітенціарна практика, спеціальні категорії, засуджені 
до довічного позбавлення волі, неповнолітні, іноземні ув’язнені, поведінка, 
юрисдикція. 
 
Надійшла до редакції 10.03.2018 
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ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ЗНАЧЕННЯ 
 
Розкрито поняття, зміст і значення досудової доповіді, аналізується віт-

чизняне кримінальне процесуальне та кримінально-виконавче законодавст-
во. Досліджуються основні проблемні питання впровадження досудової допо-
віді в Україні й обґрунтовуються способи їх вирішення. 

Ключові слова: уповноважений орган з питань пробації, призначення по-
карання, санкція, досудова доповідь.  

 

Раскрывается понятие, содержание и значение досудебного доклада, 
анализируется отечественное уголовное процессуальное и уголовно-
исполнительное законодательство. Исследуются основные проблемные во-
просы внедрения досудебного доклада в Украине и обосновываются способы 
их решения. 

Ключевые слова: уполномоченный орган по вопросам пробации, назна-
чение наказания, санкция, досудебный доклад. 

 
Постановка проблеми. Фор-

мування громадянського суспільства 
й розбудова України як правової, 
демократичної та соціальної держа-
ви пов’язуються з проведенням мас-
штабної правової реформи, всебіч-
ним зміцненням законності, захис-
том конституційних прав та свобод і 
законних інтересів людини та гро-
мадянина. Забезпечення громадської 
безпеки та правопорядку – це один із 
найважливіших факторів розвитку 
українського суспільства. 

Місця позбавлення волі не за-
безпечують попередження рецедив-
ної злочинності, оскільки перебу-
вання людини в умовах ізоляції ха-
рактеризується значними негатив-
ними наслідками. Відповідно до Пра-
вил Ради Європи про пробацію в роз-
винутих країнах пробація може ви-
конувати такі функції: доповідь суду, 

громадські роботи, здійснення на-
гляду, робота із сім’єю засудженого, 
електронний моніторинг і допомога 
в соціальній адаптації. 

Аналізи останніх досліджень 
і публікацій. Проблеми пробації в 
Україні й окремі аспекти досудової 
доповіді активно розглядаються ба-
гатьма науковцями як зарубіжних 
держав, так і України, серед яких 
Є. Ю. Бараш, О. В. Беца, І. Г. Богати-
рьов, О. І. Богатирьова, Л. І. Олефір, 
Т. П. Ткач, Д. В. Ягунов, І. С. Яковець 
та ін. Однак зазначені вище вчені не 
вивчали проблемні питання досудо-
вої доповіді.  

Постановка завдання. Голов-
ними завданнями дослідження є 
такі: на основі вітчизняної теорії та 
практики проаналізувати поняття 
досудової доповіді уповноваженого 
органу з питань пробації, з’ясувати її 
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основні проблемні питання, що мо-
жуть виникати під час її впрова-
дження в кримінальній процесуаль-
ній практиці в Україні, та сформу-
лювати шляхи їх вирішення. У 
зв’язку з цим метою статті є аналіз 
досудової доповіді як однієї з функ-
цій служби пробації й окремих про-
блемних питань її впровадження в 
кримінальну процесуальну практи-
ку в Україні. 

Виклад основного матеріалу. 
Згідно з Рекомендацією СМ/Rec 
(2010)1 Комітету міністрів держа-
вам-членам про Правила Ради Євро-
пи про пробацію [1] залежно від на-
ціональної правової системи служба 
пробації може готувати доповідь 
суду у справі обвинуваченого у вчи-
ненні злочину.  

Дійсно, міжнародні стандарти 
передбачають можливість функціо-
нування певних інституцій, відпові-
дальних за підготовку об’єктивної 
інформації для суду щодо обвинува-
чених, а також необхідність їх взає-
модії із судами. На сьогодні зазначе-
ну рекомендацію втілено у вітчизня-
ному законодавстві, зокрема створе-
но уповноважений орган з питань 
пробації, його представникам надано 
окремий статус у кримінальному 
провадженні, визначено механізм 
підготовки та використання досудо-
вої доповіді під час судового розгля-
ду кримінального провадження.  

Доповідь суду повинна ґрунту-
ватися на достовірній інформації. 
Міжнародні стандарти передбачають 
доцільність підготовки спеціально 
створеними органами об’єктивної, 
неупередженої інформації для суду 
щодо характеристики обвинуваче-
них. Незважаючи на певні терміно-
логічні розбіжності у рекомендацій-
них актах щодо назви відповідного 

документа («доповідь», доповідь про 
соціальне обстеження), об’єднуючим 
поняттям є саме категорія «допо-
відь», яка за своєю суттю має аналі-
тичний характер [2]. 

На думку Л. І. Олефіра, досудова 
доповідь – це письмова інформація 
для суду, яка характеризує особу, 
щодо якої до суду передано обвину-
вальний акт, і містить обґрунтова-
ний висновок про ризики вчинення 
цією особою повторного злочину та 
можливість виправлення цієї особи 
без позбавлення волі або обмеження 
волі [3]. 

Т. П. Ткач пропонує таке ви-
значення досудової доповіді: це пи-
сьмовий документ, який готується 
службою пробації на стадії судового 
розгляду справи та інформує суддю 
про біографічні й соціально-
психологічні дані особи правопору-
шника, причини вчинення проти-
правного діяння та ймовірність по-
вторного вчинення злочину, мож-
ливість ужиття відновлювальних 
заходів із метою визначення допус-
тимості ефективного застосування 
пробаційного методів роботи до 
правопорушника й убезпечення сус-
пільства від майбутніх протиправ-
них діянь з його боку [4]. 

Зарубіжні вчені зазначають, що 
досудова доповідь різниться за хара-
ктером, функціями та призначенням, 
проте її зміст складається з таких 
пунктів: 

– поведінкова та соціально-
психологічна характеристика підоз-
рюваного, обвинуваченого або під-
судного; 

– оцінювання ризику рецидиву 
та небезпечності особи, яка вчинила 
злочин; 

– повідомлення щодо можливо-
сті відновлення порушених прав по-
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терпілого чи ймовірності підтри-
мання позову потерпілого; 

–  визначення доцільності ви-
пуску правопорушника в суспільст-
во та допустимості застосування 
покарання, не пов’язаного з позбав-
ленням волі, а також спеціальних 
умов умовно-дострокового звіль-
нення та застережень судом; 

– планування часу пробації та 
пробаційних форм і методів робо-
ти [4]. 

Досудову пробацію в Україні 
запроваджено з лютого 2017 р., вона 
полягає у складанні досудової допо-
віді, тобто надання суду формалізо-
ваної інформації, що характеризує 
обвинуваченого, з метою ухвалення 
ним рішення про вид і міру його від-
повідальності [3].  

Згідно зі статтею 314-1 Кримі-
нального процесуального кодексу 
України досудова доповідь склада-
ється з метою забезпечення суду ін-
формацією, що характеризує      обви-
нуваченого, а також ухвалення судо-
вого рішення про міру покарання. 
Вона створюється під час судового 
провадження щодо особи, обвинува-
ченої у вчиненні злочину невеликої 
або середньої тяжкості або тяжкого 
злочину, нижня межа санкції якого не 
перевищує п’яти років позбавлення 
волі. Досудова доповідь щодо непов-
нолітнього   обвинуваченого віком від 
14 до 18 років складається незалежно 
від тяжкості вчиненого злочину.  

Також передбачено випадки, 
коли досудова доповідь не склада-
ється, вони зазначаються у частині 4 
ст. 314-1 Кримінального процесуа-
льного кодексу України в таких ви-
падках: 

– провадження, де завідомо    
відомо про те, що вирок не буде ух-
валено; 

– у разі ухвалення судового рі-
шення про затвердження угоди під 
час судового засідання; 

– провадження, коли всі факти 
свідчать про призначення реальної 
міри покарання.  

Відповідно до частини 5 ст. 314 
Кримінального процесуального ко-
дексу України у підготовчому судо-
вому засідання суд за власною ініціа-
тивою або за клопотанням обвину-
ваченого, його захисника чи закон-
ного представника або за клопотан-
ням прокурора вирішує питання що-
до складання досудової доповіді, про 
що виносить ухвалу із зазначенням 
строку підготовки такої доповіді.  

В окремих випадках суддя мо-
же не лише доручити підготувати та 
надати досудову доповідь у певний 
строк, а й зобов’язує представника 
органу пробації повідомити суд про 
наявність або виникнення 
об’єктивних обставин, що унемож-
ливлюють своєчасне подання досу-
дової доповіді. 

Функції досудової доповіді в 
зарубіжних країнах є такими: інфор-
маційна – надання біографічних да-
них щодо особи злочинця, його соці-
альної, поведінкової та психологічної 
характеристики, попередніх випад-
ків притягнення до відповідальності; 
прогностична – формулювання мо-
делі майбутньої поведінки пробаціо-
нера, впливу різних чинників на його 
виправлення; правоохоронна – під-
готовка досудової доповіді, що пе-
редбачає охорону прав особи проба-
ціонера, а також потерпілого від зло-
чину та суспільства від майбутніх 
протиправних учинків; правотворча 
– прокурор або суд забезпечуються 
необхідними даними про правопо-
рушника та вчинений злочин, що є 
підставою для ухвалення рішення та 
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відповідного правового акта про за-
стосування пробаційних заходів суд-
дею [4]. 

Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ зазначає, що вимога 
суду про складання досудової допо-
віді оформляється у вигляді ухвали з 
установленням строку її виконання 
та визначенням про згоду чи відмову 
обвинуваченого брати участь у її 
підготовці. Також звертається увага 
на те, що під час підготовчого судо-
вого засідання з метою підготовки 
до судового розгляду суд роз’яснює 
неповнолітньому обвинуваченому 
його право брати участь у підготовці 
досудової доповіді шляхом надання 
необхідної інформації персоналу ор-
гану пробації або відмовитися від 
такої участі. Водночас відмова обви-
нуваченого брати участь у підготовці 
доповіді не позбавляє його права на 
ознайомлення з текстом досудової 
доповіді й подання своїх зауважень 
та уточнень щодо її змісту. Досудова 
доповідь є офіційним документом, 
що складається на основі фактично-
го, об’єктивного й неупередженого 
матеріалу, а думки формуються чіт-
ко [6]. 

Від участі обвинуваченого у пі-
дготовці досудової доповіді та дос-
товірності інформації, яка буде ним 
надана, залежить висновок праців-
ника органу пробації щодо перспек-
тиви позитивних змін. Якщо під час 
підготовки досудової доповіді з різ-
них джерел отримується суперечли-
ва інформація, то це обов’язково за-
значається у досудовій доповіді.  

Слушною є думка Т. П. Ткач, яка 
стверджує, що доповідь має вислов-
лювати незалежну та неупереджену 
думку працівника служби пробації 
стосовно особи правопорушника та 

вчиненого ним злочину й не повинна 
бути частиною обвинувачення або 
благанням правопорушника щодо 
пом’якшення покарання [4 ]. 

Узагалі підготовка досудової 
доповіді починається з дня отриман-
ня ухвали. Виклик до уповноважено-
го органу з питань пробації для про-
ведення бесіди надсилається обви-
нуваченому не пізніше дня, наступ-
ного за днем отримання ухвали суду. 
Досудова доповідь подається до суду 
не пізніше ніж за день до кінця стро-
ку її підготовки, зазначеного в ухвалі 
суду. Таким чином, підготовка досу-
дової доповіді у строк, що не пере-
вищує 10 днів, є досить складною.  

На практиці також трапляються 
випадки, коли ухвала суду надходить 
до органу пробації після закінчення 
визначеного терміну складання досу-
дової доповіді, що унеможливлює її 
виконання. При цьому доволі знач-
ний обсяг часу витрачається на отри-
мання уповноваженим органом з пи-
тань пробації ухвали суду про дору-
чення скласти досудову доповідь, а 
судом – на отримання підготовленої 
доповіді. Для вирішення вказаної 
проблеми необхідно створити систе-
му електронного документообігу між 
судом та уповноваженим органом з 
питань пробації. 

Уповноважений орган з питань 
пробації вивчає різноманітні сфери 
життя та діяльності обвинуваченого 
та складає досудову доповідь, яка 
повинна містити соціально-
психологічну характеристику обви-
нуваченого, оцінку ризиків вчинення 
повторного кримінального правопо-
рушення, висновок про можливість 
виправлення без обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк.  

Досудова доповідь обов’язково 
містить інформацію про криміноген-
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ні фактори ризику щодо скоєння 
повторних правопорушень і мотива-
цію особи до співпраці з уповнова-
женим органом з питань пробації. 
Вона має висловлювати незалежну 
та неупереджену думку працівника 
уповноваженого органу з питань 
пробації стосовно особи правопору-
шника та вчиненого ним злочину й 
не бути частиною обвинувачення. 

Також слід зазначити, що сто-
совно неповнолітнього обвинуваче-
ного передбачено додаткові складові 
досудової доповіді: інформацію про 
вплив криміногенних факторів на 
поведінку особи та рекомендації що-
до заходів, спрямованих на мініміза-
цію ризику повторного вчинення 
кримінального правопорушення. 

Складання досудової доповіді 
жодним чином не знімає зі сторони 
обвинувачення обов’язок доведення 
обставин, що характеризують особу 
обвинуваченого. Досить проблемним 
є питання дублювання в досудовій 
доповіді інформації, яку виконують 
слідчий або прокурор під час досудо-
вого розслідування.  

У свою чергу, суд не зо-
бов’язаний обов’язково погоджува-
тися з висновками уповноваженого 
органу з питань пробації, а просто 
приймає до відома, адже досудова 
доповідь не може використовуватися 
у кримінальному проваджені як до-
каз винуватості.  

Висновки. Таким чином, досу-
дова доповідь є досить зручним ін-
струментом для об’єктивного ухва-
лення судом рішення про вид і міру 
покарання під час ухвалення обви-
нувального вироку суду. Під час ви-
рішення питання про доручення 
складання досудової доповіді у кри-
мінальному провадженні слід прави-
льно визначати відповідну стадію та 
її частину, на якій може бути розгля-
нуто це питання; доручати її скла-
дання треба в обґрунтовані строки; 
слід правильно визначати випадки, 
коли вона повинна або не повинна 
бути складена; не варто заміщувати 
докази щодо особи обвинуваченого, 
які підлягають доведенню у кримі-
нальному провадженні. 
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PRE-TRIAL REPORT: CONCEPT, CONTENT, MEANING 
 

Formation of the civil society and the development of Ukraine as a legal, demo-
cratic, social state are associated with the large-scale legal reform, comprehensive 
strengthening of the rule of law, protection of the constitutional rights and freedoms 
and the legitimate interests of a person. Ensuring public safety, law and order is one 
of the most important factors in the development of Ukrainian society. 

Places of deprivation of liberty do not provide for the repeated crime preven-
tion, because any person in isolation is characterized by the significant negative con-
sequences. In accordance with the Council of Europe Rules on Probation, in the de-
veloped countries the probation may perform the following functions: pre-trial re-
port, community works, supervision, work with a convicts’ families, electronic moni-
toring, assistance in social adaptation. 

The purpose of the article is to analyze the pre-trial report as one of the func-
tions of the Probation Service, as well as certain problematic issues of its introduction 
into the criminal-procedural practice in Ukraine. 

The pre-trial report should be based on the reliable information. International 
standards envisage the expediency of the provision of the objective and unbiased 
information to the court by the specially created bodies. They should characterize the 
accused person. The pre-trial report should contain not only the information charac-
terizes the accused person, but should also contain the proposal of the court decision 
on the measure of his/her punishment. The pre-trial report is made during the trial, if 
the accused person committed the crime, whose lower limit of sanction does not ex-
ceed five years of imprisonment. The pre-trial report concerning the juvenile offend-
ers (14–18 years old) is made regardless of the gravity of the committed offenses. 

The authorized body on probation examines the various spheres of life and ac-
tivities of the accused person and prepares the pre-trial report, which should include: 
the socio-psychological characteristic of the accused person; assessment of the re-
peated crimine risk; conclusion about the possibility of correction without restriction 
of freedom or imprisonment for a certain period. The court is not obliged to agree 
with the conclusions of the authorized body on probation. After all, the pre-trial re-
port can not be used as proof of guilt in the criminal proceedings. 

Keywords: the authorized body on probation, punishment; sanction; pre-trial 
report. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ «ВІКОВОЇ НЕОСУДНОСТІ» В 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 
Статтю присвячено питанням кримінальної відповідальності неповно-

літніх осіб. Акцентується увага на дослідженні поняття вікової неосудності. 
Окреслено проблемне питання щодо співвідношення змісту вікової неосудно-
сті й обмеженої осудності. 

Ключові слова: вік, неповнолітній, вікова неосудність, обмежена осуд-
ність, психічний розлад, психічний розвиток. 

 
Статья посвящена вопросам уголовной ответственности несовершенно-

летних лиц. Акцентируется внимание на исследовании понятия возрастной 
невменяемости. Очерчен проблемный вопрос относительно соотношения 
содержания возрастной невменяемости и ограниченной вменяемости. 

Ключевые слова: возраст, несовершеннолетний, возрастная невменяе-
мость, ограниченная вменяемость, психическое расстройство, психическое 
развитие. 

 
Постановка проблеми. Згідно 

з положенням кримінального зако-
нодавства України підставою кримі-
нальної відповідальності є вчинення 
особою суспільно небезпечного ді-
яння, що містить склад злочину. Без-
перечно, що в своєму загальному 
визначенні всі елементи складу зло-
чину є рівними між собою, проте 
встановлення кримінальної відпові-
дальності неповнолітнього ґрунту-
ється здебільшого на суб’єкті злочи-
ну.  

В Україні, як і в усьому світі, 
найвищою цінністю визнано забез-
печення прав і свобод людини та 
громадянина. Особливу увагу приді-
лено неповнолітнім, які виступають 

однією з найнезахищеніших верств 
населення, що зумовлює необхід-
ність створення особливих умов для 
забезпечення та реалізації їхніх прав 
[1, с. 95]. 

Неповнолітні як спеціальний 
суб’єкт кримінальної відповідально-
сті характеризуються певною своє-
рідністю, що полягає в тому віці, 
який обумовлює психічний та фізіо-
логічний розвиток особистості, на-
буття нею певних знань, вмінь і на-
вичок, які дають змогу усвідомлюва-
ти характер своїх дій та керувати 
ними [4]. 

Слід зазначити, що норми чин-
ного кримінального законодавства 
України не містять чіткої регламен-
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тації щодо особливості кримінальної 
відповідальності неповнолітніх, які 
відстають у психічному розвитку, що 
не є наслідком психічного захворю-
вання. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. По суті, зазначена 
проблема є комплексною, тому вона 
вивчалася не лише вченими з галузі 
юриспруденції, але й спеціалістами з 
циклу психології та психіатрії. Вва-
жаємо за потрібне відмітити роботи 
Ю. М.  Антоняна, З. А.  Астемірова, 
В. М.  Бурдіна, В. П.  Васільєва, 
Т. О. Гончар, В. А. Гур’єва, С. Ф. Де-
нисової, М. Н. Коченова, Н. А. Мірош-
ниченко, Р. І. Міхєєва, Г. В. Назаренко, 
О. Д. Ситковської, М. С. Таганцева, 
Є. І. Цимбала, О. О. Ямкової та ін.  

Проте проблема вчинення зло-
чинів неповнолітніми залишається 
однією з актуальних для українсько-
го суспільства та потребує подаль-
шого дослідження. Вважаємо за не-
обхідне зауважити, що її висвітлення 
обумовлюється такими чинниками, 
як наявність неоднозначних поло-
жень і їх різне трактування, трудно-
щі в судовій практиці щодо кваліфі-
кації та проблематичність оцінюван-
ня результатів експертних дослі-
джень [2, с. 122]. 

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою статі є висвітлення 
основних положень вікової осуднос-
ті, визначення її ознак та особливос-
тей задля підвищення ефективності 
використання під час кваліфікації 
злочинів, учинених неповнолітніми 
особами. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У теорії кримінально-
го права та у правозастосовчій прак-
тиці виникають певні труднощі з 
визначенням правових наслідків 
учинення неповнолітньою особою 

суспільно небезпечного діяння, яка 
через відставання у психічному роз-
витку, не пов’язане з психічними 
розладами, не могла повною мірою 
усвідомлювати свої дії та керувати 
ними. Деякі науковці пропонують 
визнавати таких неповнолітніх осіб 
обмежено осудними. Не можна пого-
дитися з такою думкою, оскільки в 
цьому випадку відставання у психіч-
ному розвитку, не пов’язується з 
психічними розладами, про що свід-
чить відсутність обов’язкового ме-
дичного критерію обмеженої осуд-
ності [3, с. 575] 

Оскільки чинний КК України не 
регламентує правові наслідки щодо 
цієї категорії осіб, у цьому питанні 
судова практика йде шляхом ви-
знання їх осудними, й факт відста-
вання психічного розвитку, не 
пов’язаний з психічним розладами, у 
неповнолітнього може враховувати-
ся лише на власний розсуд суду під 
час призначення покарання. Слід 
зауважити, що це є порушенням од-
ного з принципів кримінального 
права, а саме індивідуалізації кримі-
нальної відповідальності. 

Не можемо погодитись з такою 
позицією, оскільки таких неповнолі-
тніх, які не повною мірою усвідом-
лювали свої дії та керували ними під 
час учинення суспільно небезпечно-
го діяння, не можна визнавати осуд-
ними. Так, існують фактори, що 
впливають на здатність неповноліт-
нього усвідомлювати свої дії та ке-
рування ними, проте вони в жодному 
разі не пов’язані з психічними захво-
рюваннями. У кримінально-правовій 
доктрині такий стан відомий як «ві-
кова неосудність», що означає кри-
мінально-релевантний психічний 
стан, який виключає можливість 
притягнення неповнолітнього до 
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кримінальної відповідальності через 
невідповідність хронологічного віку 
фактично досягнутому психологіч-
ному віку [4; 5]. 

Здається зрозумілим, що закрі-
плення в частині 1 ст. 22 КК України 
календарного віку неповнолітнього 
первісно означає його вікову осуд-
ність, тобто здатність усвідомлювати 
суспільно-небезпечний характер 
своїх дій і можливість ними керува-
ти. Проте, як уже було нами зауваже-
но, на практиці зустрічаються непо-
одинокі ситуації коли неповнолітній 
досяг віку кримінальної відповіда-
льності, але внаслідок відставання в 
психічному розвитку, не пов’язаного 
з психічним розладом, під час здійс-
нення суспільно небезпечного діян-
ня не міг повною мірою усвідомлю-
вати фактичний характер і суспільну 
небезпеку своїх дій або керувати 
ними. У цьому випадку ступінь його 
соціальної зрілості не відповідає ка-
лендарному віку, що свідчить про 
невідповідність паспортного та пси-
хологічного віку. 

Головною передумовою для 
визнання законодавцем осіб, що до-
сягли зазначеного в КК України віку, 
здатними нести кримінальну відпо-
відальність, вважається достатній 
рівень їх психічного, соціально-
етичного розвитку. Таким чином, 
йдеться про рівні вікового індивіду-
ального розвитку, що забезпечує 
соціально орієнтовану керованість 
поведінкою в ситуації вибору, тобто 
здатність і можливість особи підхо-
дити до вибору цілей і способу вчи-
нення дій, враховуючи їх наслідки 
для оточуючих; оцінювати діяння з 
погляду етичних і правових норм, 
наявних у суспільстві.  

Під час встановлення віку, з 
якого настає кримінальна відповіда-

льність, для законодавця є принци-
пово важливим момент усвідомлення 
неповнолітнім фактичного характеру 
своїх дій і можливості керувати ними, 
а також досягнення соціальної зріло-
сті. Так, на наш погляд, у разі притяг-
нення неповнолітнього до криміна-
льної відповідальності фактичний вік 
особи повинен бути первинним від-
носно календарного. Зважаючи на 
викладене, бачиться доцільним за-
кріпити особливе правило встанов-
лення саме віку суб’єкта злочину, а не 
віку кримінальної відповідальності. 

Не можемо не погодитись із 
думкою деяких учених, які зазнача-
ють, що вікова незрілість неповнолі-
тнього з позиції психіатрії визнача-
ється як процес або результат, за 
якого встановлений стан психіки 
відповідає більш ранньому рівню 
розвитку особи. [2, с. 122] Тобто, за 
наявності такої затримки у підлітків 
лишаються недорозвиненими еле-
ментарні процеси, а саме мислення й 
навики читання, можуть спостеріга-
тись порушення мовної та інтелек-
туальної діяльності тощо. 

Вікова неосудність характери-
зується такими ознаками (критерія-
ми): 1) медичним – наявність відста-
вання в психічному розвитку, не 
пов’язаного з психічним розладом; 
2) юридичним, який означає, що осо-
ба не могла повною мірою усвідом-
лювати фактичний характер і суспі-
льну небезпечність своїх дій (бездія-
льності) або керувати ними; 
3) тимчасовим, який підкреслює те, 
що саме у момент здійснення суспі-
льно небезпечного діяння дві інших 
ознаки «вікової неосудності» впли-
вали на поведінку підлітка.  

Отже, уявляється можливим 
зробити висновок, що «вікова неосу-
дність» означає, що особа, яка досяг-
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ла віку настання кримінальної від-
повідальності, у момент здійснення 
суспільно небезпечного діяння вна-
слідок відставання в психічному роз-
витку, не пов’язаного з психічним 
розладом, не могла повною мірою 
усвідомлювати фактичний характер і 
суспільну небезпечність своєї пове-
дінки або керувати ними.  

Водночас зазначимо, що на сьо-
годні не існує чіткого законодавчого 
визначення обмеженої осудності, є 
лише теоретичне, узагальнене ви-
значення. В юридичній літературі 
можна зустріти думку, з нашої точки 
зору, дещо парадоксальну, що обме-
жена осудність і відставання у роз-
витку – це майже одне й те ж саме, 
що визначається неповною осудніс-
тю, але за наявності різних критеріїв. 

Так, інтелектуальні ознаки об-
меженої осудності та відставання в 
психічному розвитку характеризу-
ються тим, що особа не повною мі-
рою могла усвідомлювала суспільно-
небезпечний характер своїх дій 
та/або керувати ними. Суттєва від-
мінність юридичного критерію віко-
вої незрілості від юридичного кри-
терію обмеженої осудності полягає в 
тому, що в разі відставання в психіч-
ному розвитку особа під час вчинен-
ня суспільно-небезпечного діяння не 
в змозі проявити свої вольові й інте-
лектуальні якості повною мірою [6, 

с. 58]. 
На наш погляд, слід погодитись 

із думкою деяких учених, які вважа-
ють, що це дещо формальна правова 
відмінність, адже визнання суспіль-
но-небезпечного діяння незлочин-
ним залежить у першу чергу від ста-
ну психічного розвитку неповноліт-
ньої особи [2, с. 123]. 

Принципова відмінність вікової 
незрілості від неосудності полягає 

саме в обмеженості волі й інтелекту. 
Неповнолітня особа через відставан-
ня в психічному розвитку здатна 
усвідомлювати вчинені нею діяння, 
що мають певне юридичне значення, 
і не усвідомлювати інших, або не 
здатна керувати деякими елемента-
ми своїх дій (помилкові уявлення 
щодо оточення) [7, с. 85].  

Таким чином, у разі вікової не-
зрілості часткове усвідомлення фак-
тів учиненого має соціальне значен-
ня, тобто є не повне сприйняття сво-
го суспільно-небезпечного діяння, й 
за наявності інтелектуального мо-
менту спостерігається відсутність 
вольового. Це обумовлюється віко-
вою незрілістю у випадку відсутності 
аномалій розвитку психіки. 

З огляду на викладене вище, 
слід зазначити, що чинне криміналь-
не законодавство не захищає окрес-
лену категорію осіб, їх права та сво-
боди й не передбачає застосування 
такого поняття, як «вікова неосуд-
ність». Проте відповідно до пункту 7 
постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 16.04.2004 № 5 «Про 
практику застосування судами Укра-
їни законодавства у справах про зло-
чини неповнолітніх» визначається 
обов’язок суду щодо дослідження 
психічного розвитку неповнолітньо-
го. Так, за наявності даних, що свід-
чать про розумову відсталість непо-
внолітнього має бути призначена 
судова психолого-психіатрична або 
педагогічно-психолого-психіатрична 
експертиза для вирішення питання 
про наявність чи відсутність у непо-
внолітнього відставання у психічно-
му розвитку, про ступінь такого відс-
тавання, встановлення стану його 
загального розвитку з метою 
з’ясувати питання про те, чи міг він 
повністю усвідомлювати значення 
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своїх дій і якою мірою міг керувати 
ними. Відповідна експертиза приз-
начається за участю спеціалістів у 
галузі дитячої та юнацької психології 
(психолога, педагога) і психіатрії [8].  

Викладені обставини дозволя-
ють зробити висновок щодо необ-
хідності застосування так званої «ві-
кової неосудності» з огляду на наявні 
негативні соціальні явища, що впли-
вають на рівень злочинності серед 

неповнолітніх осіб, які мають певні 
вади психічного розвитку (в інтелек-
туальній, вольовій та емоційній сфе-
рах).  

Вирішення цієї проблеми пот-
ребує гнучкого підходу в світлі пода-
льшого вдосконалення та розвитку 
кримінального законодавства, що 
регламентує особливості криміналь-
ної відповідальності неповнолітніх 
осіб. 
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PROBLEMS OF DETERMINING AGE INSANITY IN CRIMINAL 
LAW OF UKRAINE 

 
The article is devoted to the criminal responsibility of the minors. Special at-

tention is paid on research of the concept of the age-dependent diminished respon-
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sibility. The outlined problem is related to the correlation of maintenance of the 
age-dependent diminished responsibility and the limited responsibility in general. 

The criminal law theory and the law enforcement practice have certain difficul-
ties in determining the legal consequences of the socially dangerous actions com-
mitted by the minors, who have the lag in psychical their development, which are 
unrelated to their psychical disorders. So, such minors could not fully realize and 
manage their actions. Some researchers suggest to acknowledge such minors as 
limitedly responsible. 

Thus, it is possible to make the conclusion, that the «age insanity» means the 
following: a person, who has the age of criminal responsibility in the moment of 
committing the socially dangerous action as a result of the lag in his/her psychical 
development, which is not related to their psychical disorders, an such minor can 
not fully realize and manage his/her action. 

The intellectual signs of the limited responsibility and the lag in the psychical 
development are characterized by the incapability of a person to realize fully 
and manage his/her dangerous actions. The substantial difference between the le-
gal criteria of the age insanity and the limited responsibility consists in the psychi-
cal development lag of the person during committing the socially dangerous action. 
So, the person has the intellectual qualities, which make him/her unable to realize 
fully his/her dangerous actions. 

The "age insanity" is envisaged in the cases of absence of anomalies in the psy-
chological development. 

Taking into account the above mentioned, it should be noted that the current 
criminal legislation of Ukraine does not protect the rights and freedoms of such 
category of persons and does not envisage application of the concept «age insanity». 

Keywords: age, minor, age insanity, limited responsibility, psychical disorder, 
psychical development. 
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кримінально-виконавчої служби  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 

 
Із наукових та практичних позицій надано обґрунтування щодо доціль-

ності існування спеціалізованих навчальних закладів, що здійснюють профе-
сійну підготовку персоналу кримінально-виконавчої служби України. Здійс-
нено аналіз сучасного стану професійної підготовки у порівнянні з міжнарод-
ною практикою підготовки тюремного персоналу та розглянуто можливі 
шляхи впровадження в українську систему зарубіжного досвіду професійної 
підготовки. 

Ключові слова: професійна підготовка, персонал, спеціалізований навча-
льний заклад, освітньо-кваліфікаційний рівень, стажування, тренінгові курси. 

 
С научных и практических позиций дано обоснование целесообразности 

существования специализированных учебных заведений, осуществляющих 
профессиональную подготовку персонала уголовно-исполнительной службы 
Украины в специализированных учебных заведениях Украины. Проведен 
анализ современного состояния профессиональной подготовки в сравнении с 
международной практикой подготовки тюремного персонала, и рассмотрены 
возможные пути внедрения в украинскую систему зарубежного опыта про-
фессиональной подготовки. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, персонал, специализи-
рованное учебное заведение, образовательно-квалификационный уровень, 
стажировки, тренинговые курсы. 

 
Постановка проблеми. Необ-

хідність існування спеціальних вимог 
до підготовки персоналу криміналь-
но-виконавчої служби (КВС) України 
є беззаперечною, оскільки функції, 
які вони виконують, є досить специ-
фічними. Проте, незважаючи на три-
валу роботу над процесом реформу-
вання сфери відбору й якісної профе-
сійної підготовки персоналу, що є 
ключовою складовою здійснення 
будь-яких реформ, і досі гострими й 
актуальними залишаються питання 

існування спеціалізованих навчаль-
них закладів, що здійснюватимуть 
підготовку персоналу для КВС, а осо-
бливо приведення українських стан-
дартів підготовки тюремного персо-
налу у відповідність до міжнародних 
норм і практики підготовки праців-
ників. Тому існує об’єктивна потреба 
з’ясувати сучасний стан професійної 
підготовки, що на цей момент потре-
бує оновлення теоретичної та приве-
дення у відповідність практичної ба-
зи шляхом упровадження зарубіжної 
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практики в українську систему підго-
товки персоналу, щоб у подальшому 
покращити як підготовку в’язничного 
персоналу, так і якість роботи КВС у 
цілому. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Наукове дослідження 
питання підготовки тюремного пер-
соналу здійснювали у своїх працях 
такі науковці, як Є. Ю. Бараш, 
О. М. Бандурка, І. Г. Богатирьов, 
А. О. Галай, О. А. Дука, С. А. Зінченко, 
Н. С. Калашник, О. Г. Колб, 
Т. В. Кушнірова, О. В. Сокальська, 
С. Г. Стеценко, О. А. Тимофєєва, 
І. С. Яковець та інші, однак у їх пог-
лядах є певні відмінності та супереч-
ності, які особливо гостро постали в 
умовах розпочатого процесу рефор-
мування, що дозволяє стверджувати, 
що це питання і надалі залишається 
актуальним. 

Постановка завдання. Мета – 
дослідити доцільність існування 
спеціалізованих навчальних закла-
дів, що здійснюють підготовку пра-
цівників для КВС України, й можли-
вість запровадження у них міжнаро-
дних стандартів підготовки тюрем-
ного персоналу та розкрити основні 
аспекти здійснення підготовки пер-
соналу КВС в Україні та європейсь-
ких державах. 

Виклад основного матеріалу. 
В умовах сьогодення проблемам пер-
соналу КВС України, який забезпечує 
виконання покарань у вигляді поз-
бавлення волі, приділяється дуже 
мало уваги. І це – попри те, що саме 
персонал є одним з основних 
суб’єктів кримінально-виконавчих 
відносин, а особлива актуальність 
кадрового забезпечення криміналь-
но-виконавчої служби обумовлюєть-
ся специфікою роботи, принциповою 
відмінністю від інших професій і 

значною кількістю автентичних осо-
бливостей. Оскільки КВС України 
належить до структури правоохо-
ронних органів, для його персоналу 
сформовано низку спеціальних ви-
мог, які законодавчо закріплено у 
ст. 14 Закону України «Про Державну 
кримінально-виконавчу службу». Ця 
стаття визначає, що на службу до 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України приймаються на 
конкурсній, добровільній, контракт-
ній основі громадяни України, спро-
можні за своїми особистими, ділови-
ми та моральними якостями, віком, 
освітнім і професійним рівнем та 
станом здоров’я ефективно викону-
вати відповідні службові 
обов’язки [1]. Із цього визначення 
випливає, що невід’ємним напрям-
ком роботи у сфері реалізації держа-
вної політики з питань виконання 
покарань є підготовка кадрів для 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України.  

До того ж йдеться не просто 
про забезпечення навчання для май-
бутніх працівників КВС, а про безпе-
рервну й цілісну професійну підгото-
вку, що, беззаперечно, знадобиться 
кожному незалежно від того, яку 
посаду він обійматиме та які функці-
ональні обов’язки виконуватиме. Це 
пояснюється тим, що працівники 
КВС постійно перебувають в умовах 
підвищеної небезпеки та напружен-
ня, а у процесі реалізації покладених 
на цю структуру правоохоронних 
завдань виконують функції, не при-
таманні пересічним громадянам, 
наприклад, працівники займаються 
ресоціалізацією засуджених, застосо-
вують заходи фізичного впливу, спе-
ціальні засоби та вогнепальну зброю 
у випадках і в порядку, передбачених 
чинним законодавством, та інше.  
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Це завдання неможливо вирі-
шити без забезпечення належної 
професійної підготовки персоналу 
служби, якість якої можна забезпе-
чити лише шляхом організації адек-
ватного сучасним вимогам безперер-
вного навчання у спеціалізованих 
навчальних закладах за відповідни-
ми освітньо-професійними програ-
мами. 

Професійну підготовку осіб ря-
дового й начальницького складу 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України відповідно до Наказу 
Міністерства юстиції України від 
08.09.2015 № 1675/5 «Про затвер-
дження Положення про організацію 
професійної підготовки осіб рядово-
го і начальницького складу Держав-
ної кримінально-виконавчої служби 
України» законодавець визначає як 
організований, безперервний і цілес-
прямований процес отримання й 
удосконалення професійних знань, 
спеціальних умінь і навичок, необ-
хідних для успішного виконання 
службових обов’язків [4]. Але сього-
дні для якісної діяльності органів та 
установ виконання покарань, служби 
пробації та управлінських органів 
КВС працівникам потрібні не лише 
спеціальні знання у сфері державної 
політики з питань виконання пока-
рань, а і знання з менеджменту, еко-
номіки, управління, соціології, пси-
хології, педагогіки та низки інших 
наук. До того ж концептуальною ви-
могою Європейських пенітенціарних 
правил 2006 р. є визначення високих 
професійних та особистих стандартів 
для персоналу, етичних норм, гуман-
ності та поваги до гідності людини, 
відходу від обов’язків простих охо-
ронців до необхідності надання до-
помоги та сприяння поверненню 
засуджених до суспільства [5]. 

Ураховуючи це, законодавцем 
доречно виділено декілька видів 
навчання, з яких складається профе-
сійна підготовка осіб рядового й на-
чальницького складу КВС України: 
підготовка у навчальних закладах 
ДКВС, первинна професійна підгото-
вка, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації, стажування та службова 
підготовка [4]. 

На нашу думку, особливо слід 
звернути увагу на підготовку персо-
налу у навчальних закладах ДКВС. 
По-перше, це початковий етап про-
фесійної підготовки для кожного 
майбутнього працівника. На цьому 
етапі він повинен отримати основну 
частину теоретичних знань та прак-
тичних навиків, а від якості й ефек-
тивності підготовки залежатиме ре-
зультат роботи працівника в майбу-
тньому. А по-друге, цей вид підгото-
вки відповідно до згаданого поло-
ження передбачає проходження на-
вчання виключно у спеціалізованих 
навчальних закладах КВС України, 
але на практиці право працювати у 
практичних органах й установах КВС 
України мають не лише випускники 
спеціалізованих навчальних закла-
дах, а будь-хто, хто має освіту відпо-
відного освітньо-кваліфікаційного 
рівня (ОКР) за певним напрямом під-
готовки, який передбачено у відпо-
відних наказах про затвердження 
посадових кваліфікаційних вимог до 
основних категорій персоналу. Такий 
стан речей негативно впливає на 
кваліфікованість персоналу, що пра-
цює в органах та установах виконан-
ня покарань; через брак у випускни-
ків класичних вишів спеціальних 
знань, що стосуються державної по-
літики у сфері виконання покарань, 
відсутності спеціалізованих умінь, 
наприклад з тактико-спеціальної чи 
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вогневої підготовки, які отримують 
курсанти під час навчання у закладах 
КВС України, на відміну від студентів 
неспеціалізованих вищих навчаль-
них закладів. Тому необхідно акцен-
тувати увагу на здійсненні кваліфі-
кованої підготовки персоналу ви-
ключно спеціалізованими навчаль-
ними закладами КВС України, а їх 
існування є абсолютно виправданим 
та необхідним. По суті, можливо в 
майбутньому це твердження навіть 
знайде відображення у законодавст-
ві, оскільки у статті 10 «Добір на по-
сади осіб рядового і начальницького 
складу пенітенціарної системи» Про-
екту закону України про «Про пені-
тенціарну систему» слушно передба-
чено, що добір на посади осіб рядо-
вого й начальницького складу пені-
тенціарної системи здійснюється по 
закінченню навчального закладу 
пенітенціарної системи [6]. 

До того ж низка європейських 
країн, таких як Румунія, Естонія, Іс-
панія, Франція, Польща та інші, вже 
давно практикує підготовку персо-
налу для тюремної служби у спеціа-
лізованих навчальних закладах на 
основі вже отриманої вище освіти у 
класичних навчальних закладах.  

Так, наприклад, у Польщі підго-
товка кадрів здійснюється Центра-
льним навчальним закладом Служби 
ув’язнення в м. Калиші та Центром 
удосконалення кадрів в м. Попові. 
Також діє 12 територіальних управ-
лінь, які мають власні центри удо-
сконалення (перепідготовки) кадрів 
[7]. У Румунії також існує система 
закладів для підготовки та перепід-
готовки тюремного персоналу. Це 
Школа тренувань Тиргу Окла для 
в’язничних агентів (Târgu Ocna 
Training School for Prison Agents), 
Арадський навчальний центр для 

офіцерів ув’язнення (Arad Training 
Center for Prison Officers), Центр тю-
ремної підготовки персоналу в Амарі 
(Prison Staff Training Amara), Центр 
тюремного навчання персоналу 
«Rodbav» (Prison Staff Training 
Rodbav), Поліцейська академія 
(Police Academy), Національна ака-
демія розвідки (National Intelligence 
Academy), Медичний військовий ін-
ститут (Medical Military Institute), 
Національний університет оборони 
(National Defence University), Війсь-
ково-технічна академія (Military 
Technical Academy) та Військова 
школа Пітешті для агентства (Piteşti 
Military School for Agents)[8]. В Есто-
нії підготовку кадрів для в’язничної 
служби здійснює юридичний коледж 
(College of Justice) у складі Естонської 
академії наук і безпеки (The Estonian 
Academy of Security Sciences)[9].  

В Україні також існують спеці-
алізовані навчальні заклади, що 
здійснюють професійну підготовку 
фахівців для КВС, але на базі повної 
загальної середньої освіти: Інститут 
кримінально-виконавчої служби 
(м. Київ), Академія державної пені-
тенціарної служби України 
(м. Чернігів) та Факультет підготов-
ки кадрів для Державної пенітенціа-
рної служби України Національного 
університету «Юридична Академія 
імені Ярослава Мудрого» (м. Харків). 
Щорічно вищезгадані навчальні за-
клади випускають близько 500 випу-
скників різних ОКР. Але навіть не 
зважаючи на це в КВС України і досі 
відчутна нестача кадрів [2]. 

Це дозволяє зробити висновки 
про неукомплектованість повною 
мірою персоналом органи й установи 
виконання покарань та додатково 
ілюструє необхідність активної ро-
боти спеціалізованих навчальних 
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закладів над підготовкою нових 
співробітників, які в подальшому 
поповнять кадри КВС. Так, напри-
клад, протягом 2015–2016 рр. Інсти-
тут кримінально-виконавчої служби 
здійснив підготовку 318 співробіт-
ників. За даними кадрового апарату, 

станом на початок 2017 р. в органах 
та установах КВС працювало 253 ви-
пускники, що становить 80 % від їх 
загальної кількості, що, на нашу дум-
ку, є непоганим показником, а решта 
не працює у зв’язку з різними обста-
винами (див. табл.) 

 

 2015 р. 2016 р. 

Усього випускників 150 168 

Продовжують службу в ДКВС, у т. ч.: 110 143 

Звільнені з ДКВС: 40 25 

звільнились за власним бажанням 30 9 

проходять службу в Національній поліції України 5 5 

проходять службу в Національній Гвардії України 3 2 

виїхали за кордон - 6 

померли 2 - 

 
Для порівняння: зі 150 випуск-

ників 2016 р. Національного універ-
ситету «Юридична Академія імені 
Ярослава Мудрого» (м. Харків) у 
практичних органах та установах 
КВС працює лише 10 осіб, що стано-
вить 6,6 % від загальної кількості. 

Проте саме існування спеціалі-
зованих навчальних закладів не ви-
рішить повністю питання кваліфіко-
ваності кадрів. Треба також приділи-
ти увагу змісту та практичній спря-
мованості знань, які отримують у 
навчальних закладах, та їх відповід-
ності міжнародним стандартам під-
готовки тюремного персоналу. На 
сьогодні, на нашу думку, це питання 
найбільше потребує вдосконалення, 
оскільки система підготовки кадрів 
для КВС, що існує зараз, є застарілою 
та відрізняється від зарубіжної. Вона 
ґрунтується на навчанні кваліфіко-
ваних спеціалістів ОКР рівня «бака-
лавр» за відповідним напрямком 

підготовки, проте питання про їх 
пенітенціарну спрямованість та мо-
жливість на практиці (залежно від 
посади) виконувати свої функції в 
органах та установах виконання по-
карань залишається відкритим.  

На сьогодні в українському су-
спільстві існує недостатньо виваже-
на думка, що пенітенціарним праців-
ником може бути хто завгодно, дос-
татньо лише пройти спеціальне на-
вчання впродовж декількох місяців. 
Звичайно, для підготовки рядового й 
молодшого начальницького складу 
пенітенціарної служби, які займа-
ються переважно наглядом та охо-
роною засуджених, можливо, цього і 
вистачить. А втім, у багатьох євро-
пейських країнах навіть найнижчу 
ланку персоналу в’язниць готують 
упродовж 1–2-х років. 

Покращити якість здійснення 
підготовки тюремного персоналу 
можна за рахунок приведення украї-
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нської системи професійної підгото-
вки персоналу у відповідність до 
міжнародних норм або хоча б част-
кового запозичення елементів зако-
рдонної підготовки з урахуванням 
особливостей системи КВС України 
порівняно з міжнародними тюрем-
ними системами. Наприклад, варто 
враховувати досвід європейських 
країн, більшість з яких здійснює під-
готовку тюремних працівників на 
базі отриманої раніше освіти у кла-
сичних вузах та з урахуванням поса-
ди, яку вони обійматимуть у майбут-
ньому. Це є більш продуктивним, 
оскільки вже під час навчання люди-
на більш детально вивчає саме ті 
напрямки, які знадобляться їй безпо-
середньо на її посаді.  

Проілюструємо це твердження, 
розглянувши процес підготовки май-
бутніх працівників органів та установ 
кримінально-виконавчої служби в 
Україні, ґрунтуючись на міжнародно-
му досвіді, на прикладі Естонії.  

В Естонії початкову професійну 
підготовку за фахом співробітника 
пенітенціарної установи здобувають 
протягом одного року. Для порів-
няння – підготовка у навчальних 
закладах України фахівця ОКР «бака-
лавр», що є першим рівнем вищої 
освіти, триває чотири роки [9]. І в 
першому, і в другому випадку освіта 
забезпечує хорошу основу для 
кар’єри в кримінально-виконавчій 
службі, а випускники отримують 
глибоке розуміння системи вико-
нання покарань та практичні знання, 
необхідні для роботи. А така розбіж-
ність у строках пояснюється тим, що 
в Естонії особа з такою освітою може 
працювати лише офіцером нагляду 
та забезпечувати режим утримання 
[9], а в Україні працівник з ОКР «ба-
калавр» може обіймати різні посади, 

тому його підготовка здійснюється 
за більш широким профілем.  

За рік навчання естонські фахі-
вці отримують знання з таких на-
прямків: загальні дослідження і ба-
зові навички, спеціальність та спеці-
альний закон, психологія і криміно-
логія, самооборона і застосування 
зброї, спостереження і безпека робо-
ти, практичні в’язничні-навчання. У 
свою чергу, в Україні навчання здій-
снюється відповідно до планів освіт-
нього процесу, які складаються з 
двох частин (нормативної та варіа-
тивної) та містять у собі 5 циклів, а 
саме: цикл дисциплін гуманітарної й 
соціально-економічної підготовки, 
цикл дисциплін природничо-
наукової (фундаментальної) підго-
товки, цикл дисциплін професійної 
та практичної підготовки, дисциплі-
ни професійної та практичної підго-
товки за вибором навчального за-
кладу й дисципліни професійної та 
практичної підготовки за вибором 
курсанта: 

Це дозволяє здійснювати якіс-
ну професійну підготовку фахівців із 
широким спектром знань. Проте хо-
тілося б, щоб система тюремної осві-
ти ще більше уваги приділяла пені-
тенціарній спрямованості та практи-
чним навикам, спираючись на між-
народний досвід, залежно від посади, 
яку працівнику доведеться обіймати 
в майбутньому, та роботи, яку треба 
буде виконувати. Звісно, готувати 
працівника для кожної окремої поса-
ди не доцільно, але необхідність 
проведення спеціалізованого на-
вчання з урахуванням загальних 
особливостей посад у практичних 
органах та установах виконання по-
карань, службі пробації ДКВС Украї-
ни та інших підрозділах, може задо-
вольнятись ще на першому (почат-
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ковому) рівні навіть без значних змін 
у законодавстві. Такий стан речей 
можна забезпечити шляхом більш 
цілеспрямованої підготовки у спеці-
алізованих навчальних закладах.  

Спробуємо проілюструвати це 
твердження. Так, проходячи підгото-
вку у спеціалізованому навчальному 
закладі, перші два роки навчання 
особи вивчатимуть дисципліни, які 
можна розділити на два блоки по 
декілька циклів кожен, що регулює 
діяльність КВС у цілому. Перший 
блок складатимуть навчальні дисци-
пліни, які зараз закріплено в першій 
частині плану освітнього процесу. 

Після завершення цього блоку 
навчання всі курсанти повинні бу-
дуть пройти тестування, яке визна-
чить, яку посаду та в якому практич-
ному підрозділі вони зможуть обій-
мати залежно від того, які дисциплі-
ни ними засвоєно краще, чи який вид 
роботи їм більше притаманний. Піс-
ля цього відбудеться розподіл на 
групи за двома напрямками: осіб, 
більш схильних до роботи в устано-
вах виконання покарань, та осіб, які 
більш схильні до роботи у службі 
пробації. Додатково осіб, які більш 
схильні працювати в УВП, варто по-
ділити на чотири підгрупи, а саме: 
оперативні працівники, працівники 
соціально-психологічної служби, 
працівники по забезпеченню режиму 
(нагляду) та працівники охорони.  

Подальше навчання повинно 
бути вже більш спеціалізованим для 
кожного напрямку й містити в собі 
низку тренінгових програм, як, на-
приклад, «Каталонська система спе-
ціальних тренінгів» [11] для різних 
груп тюремних працівників, стажу-
вань, які доречно організувати таким 
чином, щоб особи, схильні працювати 

в УВП, проходили стажування в уста-
новах усіх рівнів безпеки, наявних в 
Україні, та інших таких заходів для 
засвоєння практичних умінь і нави-
чок, що знадобляться безпосередньо 
на місці роботи відповідно до посади. 

Висновки. На підставі дослі-
дження, як підсумок, зазначимо такі 
твердження. 

1. Удосконалення процесу пі-
дготовки персоналу для ДПтСУ треба 
проводити з одночасною модерніза-
цією існуючої практики діяльності 
органів та установ виконання пока-
рань, а також посиленням вимогли-
вості до процесу відбору кандидатів 
на навчання 

2. У зв’язку зі специфікою ро-
боти персоналу КВС України абсолю-
тно виправданим і необхідним є іс-
нування спеціалізованих навчальних 
закладів, що здійснюють підготовку 
тюремного персоналу, оскільки: 

– на сьогодні існує неукомпле-
ктованість штатів; 

– у практичних органах та 
установах працюють випускники 
класичних вишів, яким бракує спе-
ціальних знань, що ставить під 
сумніви якість їхньої роботи; 

3. Існуюча на сьогодні систе-
ма підготовки кадрів для КВС Украї-
ни є дещо застарілою, а тому необ-
хідно вдосконалювати її шляхом 
приведення української системи під-
готовки тюремного персоналу у від-
повідність до міжнародного досвіду. 
Це можна забезпечити шляхом орга-
нізації більш спеціалізованого на-
вчання залежно від посади, яку після 
закінчення навчального закладу 
обійматиме працівник, та за допомо-
гою проведення тренінгових курсів 
та стажування в установах усіх рівнів 
безпеки, наявних в Україні. 
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ACTUAL ISSUES OF THE STAFF TRAINING OF THE STATE 
CRIMINAL-EXECUTIVE SERVICE AT THE EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS  
 

The article on scientific and practical positions provides the reasons for the ex-
pediency of existence of the specialized educational institutions, which carry out the 
professional training of the personnel of the Criminal-Executive Service of Ukraine. The 
analysis of the current state of such training in comparison with international practice 
of prison personnel training has been carried out. The possible ways of introducing the 
foreign experience in the sphere of the professional training into the Ukrainian system 
are considered. 

Since the Ukrainian Criminal-Executive Service is in the structure of the law-
enforcement bodies, the relevent special requirements are introduced for its personnel. 
They are envisaged by the Art. 14 of the Law of Ukraine «On State Criminal-Executive 
Service». 

This article determines that citizens of Ukraine, who have the adult age, relevant 
personal, business and moral qualities, proper educational and professional level and 
good state of health can be hired on a competitive, voluntary and contractual basis to 
the State Criminal-Executive Service. From this definition, it follows that training of 
personnel for the State Criminal-Executive Service of Ukraine is an integral part of the 
work in the sphere of implementation of the state policy on enforcement of the court 
sentences.  

Moreover, the article is not only about providing the professional training for the 
penitentiary staff. It is about the continuous and coherent training, which is undoubted-
ly necessary for any official of the State Criminal-Executive Service. Most of them are 
often in the state of the increased danger and stress. In the process of the law-
enforcement tasks performance, they have the functions, which are not common to the 
ordinary citizens. For example, they are engaged in the re-socialization of convicts and 
use measures of physical influence, special means and fire-arms in the cases, which are 
envisaged by the current legislation. 

Keywords: vocational training, personnel, specialized educational institution, 
educational qualification level, internships, training courses, international prison 
training systems, penitentiary system. 
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SOME METHODOLOGICAL INSIGHTS FROM DOING FIELD 
STUDY IN MEXICO1 

This case study focuses on my personal experiences of doing ethnography of 
Mexican community members dealing with drug trafficking. The case contains 
chiefly methodological reflections over a half-year postdoctoral ethnographic study, 
as well as my previous ethnographic projects carried out in the Ecuadorian com-
munity of Limoncocha and in Polish juvenile detention centers. I discuss the prob-
lem of some of the ethical issues connected with researcher involvement in daily 
activities with participants. Researcher actions undertaken in a field environment 
may require considerable effort in adjusting one’s image (auto-presentation work) 
to an audience’s assumptions and expectations. I also discuss my direct experiences 
with collecting and analyzing qualitative data to better understand the social condi-
tions and drug-trafficking activities of community members. Data for the case study 
were collected using in-depth interviews, overt participant observations, and visual 
data. 

Keywords: detention centers, social conditions, hostile environment, group ac-
ceptance, biographical details. 

 
Исследовано этнографию членов мексиканских криминальных кругов, 

занимающихся торговлей наркотиками. Статья содержит главным образом 
методологические размышления об этнографических исследованиях, кото-
рые проводились в течение 6 месяцев. Также предоставлена информация о 
предыдущих этнографических проектах, которые были реализованы в Эква-
доре. Приведены данные о ситуации в польских центрах содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей. Исследована проблема определенных 
этических вопросов, связанных с привлечением научных работников в еже-
дневную деятельность преступной группы. Исследовательские мероприятия, 
осуществленные в полевых условиях, требуют значительных усилий, направ-
ленных на корректировку имиджа исследователя с целью удовлетворения 
потребностей и ожиданий публики. Представлены результаты сбора и анали-
за достоверных данных с целью лучшего понимания социальных условий и 
деятельности, связанных с оборотом наркотиков в криминальных кругах. Это 

________________ 
1 The full paper was published in: Chomczyński, Piotr (2018) Doing Ethnography in a Hostile 
Environment: The Case of a Mexico Community /Research Method Cases. London, UK: SAGE. 
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тематическое исследование было осуществлено путем сбора данных в ис-
кренних беседах, наблюдениях и т.д. 

Ключевые слова: центры содержания под стражей, социальные усло-
вия, враждебная среда, принятие группой, биографические детали. 

 
Introduction. Imagine, that you 

have decided to spend your 1-month 
vacation in a small fishing village far 
away from the closest big city. All you 
know of the village is the location of the 
small house you arranged to stay in. 
You are supplied with a few things nec-
essary to survive for the first 2 to 3 days 
(gasoline, food, clothes, map, etc.). On 
the morning of your first day in the vil-
lage, you decide to go for a walk to get 
information from locals that will be 
useful to you in planning the weeks of 
your stay here. Trying to obtain infor-
mation from them, you are facing the 
first problem: they tend to treat you not 
seriously but rather as a total stranger, 
not revealing to you any of the valuable 
facts you are asking for. You return to 
the house frustrated, trying to figure 
out what went wrong. After a couple of 
hours, you finally come to the conclu-
sion that the questions you asked had 
nothing in common with reality here. 
How could I have asked these folks about 
Wi-Fi and a shopping mall? It was ridicu-
lous! The next day, when your emotions 
have cooled, you decide to change your 
strategy and listen much more to the 
fishermen rather than ask (inappropri-
ate) questions and talk. You initiate 
contact with them by delivering some 
basic information about yourself and 
your vacation plans, but what is most 
important: the willingness to know 
them better. After your having spent 
another couple of hours with the fish-
ermen, more than ever focusing on get-
ting familiar with their perspective, 
they surprise you positively with their 
openness and readiness to help you. It 

is turning point for you because you 
realize that you want to know them as 
much as they will allow you to. One 
week later, the old fisherman whom the 
others respect the most invites you for 
supper and then a boat trip. It is at this 
moment that you begin your adventure 
with ethnography. This is the moment 
we should focus on: ethnography as the 
tool of community study. 

What Is Ethnography and What 
Does It Offer? 

If we want to conduct a complex 
study of a local community, a good 
strategy is to engage our senses: taste, 
sight, touch, smell, and hearing to «feel» 
as much as possible. Our senses give us 
an opportunity to fully experience the 
reality that we want to study. However, 
we should be conscious of how to use 
these senses properly to obtain empiri-
cal data valuable enough for scientific 
purposes (Gobo & Molle, 2017). If we 
know the basic rules of how to observe, 
interact, and create and ask proper 
questions and we are motivated enough 
to do this, it is probably the right mo-
ment to start. Ethnography gives us a 
good opportunity to immerse ourselves 
in local community life, benefiting from 
obtaining first-hand data by becoming 
more participant than observer. If we 
are ready for it, ethnography is a good 
method to get familiar with a group’s 
dynamics, its norms and values, the 
attitudes of particular members, and so 
on (Hammersley & Atkinson, 1995). 

Doing Ethnography in a Re-
searcher-Reluctant Community 

As we have seen, after a few at-
tempts by the visitor to the fishing vil-
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lage to become involved in group activi-
ties, the members of the community 
start to interact with him more openly 
and cooperate. However, a researcher’s 
actions oriented toward integration 
with a community are not always re-
warded so quickly with group ac-
ceptance. There are some conditions 
that can promote or contribute to a lack 
of trust or even hostile behavior on the 
part of community members: 

– A huge gap between researcher 
and community cultural background; 

– Stereotypes and prejudices giv-
ing rise to community’s lack of trust 
toward research and researcher; 

– A community’s poor or negative 
past experiences with research; 

– Illegal activities within the 
community, leading to mistrust of a 
researcher’s intentions; 

– Research questions and topics 
perceived by the community as uncom-
fortable, inappropriate, or dangerous. 

Taking these factors into consid-
eration, Nigel Fielding (2005) makes a 
distinction between a hostile environ-
ment and sensitive topics. The first one 
he defines as a situation «where the 
research population is actively re-
sistant to research» (Fielding, 2005, p. 
249; emphasis added). «Actively re-
sistant» attitude means the activity of a 
research population focused on limit-
ing the researcher’s access to data for 
reasons felt to be important enough to 
warrant this behavior. Such an attitude 
is not necessarily connected with a 
socially condemned activity on the part 
the group, or with any well-defined 
and articulated reason. An unfriendly 
and closed attitude toward the re-
searcher can be manifested not only in 
circumstances of a «hostile environ-
ment», but also, according to Fielding, 
in the situation of a «rather passive 

respondent group who are getting by 
quite comfortably until a researcher 
comes along and upsets them by asking 
about that class of things that are best 
left unsaid [...]» (Fielding, 2005, p. 249, 
emphasis added). So it is not the physi-
cal presence of the researcher the 
group defines as a problem, but the 
topics he or she touches upon and 
questions he or she asks. The group’s 
inhospitality is aroused at some point, 
but not from the very beginning. 

Fielding’s taxonomy is valuable, 
but it does not cover the whole spec-
trum of possible options. My studies of 
community drug-trafficking activities 
were conducted in field contexts that 
combined both a «hostile environment» 
and «sensitive topics». From another 
perspective, Patricia Adler states that 
«investigative field research, with em-
phasis on direct personal observation, 
interaction, and experience, is the only 
way to acquire accurate knowledge 
about deviant behavior» (Adler, 1993, 
p. 11, emphasis added). 

The Mexican Community Study: 
How I got Involved 

In preparing my research design 
to apply for the EURICA scholarship, I 
assumed that during my planned 6-
month stay in Mexico, I would be able 
to get access to the community and 
obtain valuable first-hand data. Subse-
quently, to my surprise, for the first 2-
month stay in Mexico, nobody could 
help me to get access to community 
that I wanted to study. My project su-
pervisor advised me to stay in the li-
brary reading the literature and then 
conduct interviews with the authors. 
Colleagues from University in Mexico 
attempted to convince me that doing 
ethnography was too risky because of 
the physical danger linked with direct 
contact with people who deal in drugs. 
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Having few options, I decided to share 
information with my Mexican friends 
and my Polish friends living in Mexico 
about my research goals and the need 
to obtain access to local community 
members involved in drug trafficking. 
This strategy paid off after 2 months 
when one of my Mexican colleagues 
put me in touch with an informal spir-
itual leader of a community in which 
many of the members were drug traf-
fickers. This demonstrated the im-
portance of persistence and luck and 
how large a gap there often is between 
a project design and the actual, unpre-
dictable circumstances. 

The Role of “Gatekeeper” 
An important question is who is 

the «gatekeeper» in ethnography? The 
gatekeeper is the person who is a mem-
ber of the group and permits you to 
enter the field, usually introducing you 
to others. Such a gatekeeper should be 

– Highly motivated to help us to 
preserve access to community/group of 
people we want to study; 

– Respected and trusted by the 
community; 

– Able to possess a social position 
among community members strong 
enough to help us not only get in touch 
with them but also to create our posi-
tive image that makes involvement pro-
cess as easy as possible. 

In my case, the person who was 
gatekeeper fulfilled all of these condi-
tions. This person–let us call him Mi-
guel–was crucially important because 
without his connections, the study itself 
would not have been possible. Meeting 
Miguel was the turning point for my 
project. However, we as researchers 
should also be aware that sometime the 
gatekeeper who helps us to get involved 
in the community can also affect our 
research, even if unintentionally. 

The Process of Researcher In-
volvement in Community Life 

No matter how much help a gate-
keeper provides you with getting in-
volved in community life, the identity 
you create is crucial for your acceptance 
by your participants. Martyn Hammers-
ley and Paul Atkinson (1995, p. 83) call 
the researcher’s work on his image 
«impression management» to under-
score how carefully it should be creat-
ed. The more hostile the social environ-
ment and the more sensitive the topic, 
the greater should be your concern 
about a group’s perception of your ap-
pearance and the more you should be 
prepared for any possible initiation pro-
cedure you will have to face. In my own 
case, Miguel was not only a vital source 
of information but also personally rec-
ommended me to the group, thus help-
ing to promote my identity as an inde-
pendent, neutral researcher who knows 
how to protect the people with whom he 
speaks. It is important to remember that 
Mexican culture is based on personal 
relations, social bonds, and a collec-
tivistic approach to human activity (Hof-
stede & Hofstede, 2005). Miguel was the 
person who not only explained the na-
ture of the community’s lifestyle and 
identity, strong social bonds, family-
oriented approach of Mexicans but also 
supervised my process of group in-
volvement. Nevertheless, the group was 
constantly questioning and defining my 
presence and the limits of my activity. At 
the very beginning of the research, my 
identity was verified multiple times 
through different initiation protocols to 
assure the community about my real 
intentions and motivations. Verification 
included the following: 

– Showing official papers from my 
university and the Polish Embassy con-
firming my official status in Mexico; 
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– Taking off my clothes to show 
that I was not a police informant and 
that I had no cables or recording devic-
es concealed on my person; 

– Joining group activities, proving 
my readiness to take a risk (smoking 
marijuana). 

The verification process was cru-
cial for community members to mini-
malize the risk of possible problems 
connected with my presence. People 
who cross-examined me were focused 
not only on the words I spoke but also 
on nonverbal communication: facial 
expressions, gestures, and body posi-
tion―trying to determine whether all 
elements of communication were co-
herent enough that they could believe 
in my story. After verification, I was 
able to talk about issues I was interest-
ed in. The researcher who carries out 
research in a hostile environment 
should be ready for multiple verifica-
tions no matter how many of these he 
or she already passed successfully. Veri-
fication of a stranger’s identity is vital 
for community safety and integration. 

Winning Community Trust 
My ability to do ethnography was 

based on Miguel and his colleagues’ 
recommendations of me to the commu-
nity. Thanks to this, I started to visit the 
community, make first observations, 
and engage in informal talks (always 
with Miguel physically present). After 
the first couple of meetings, community 
members allowed me to record the first 
interviews. This order of research activ-
ities is not a matter of accident. When 
we operate in hostile environment and 
with sensitive topics as well, the re-
searcher should be attentive to the 
proper order of his scientific activities. 
First, he should begin with a neutral 
approach and get involved before ask-
ing probing questions–not testing their 

acceptance of the research and the re-
searcher. It is certainly not a good idea 
to start by asking questions directly 
connected with the research (social 
organization of drug-trafficking busi-
ness) goals before a period of observa-
tion and successful attempts at winning 
trust. Miguel suggested that I take part 
in the religious rituals of the community 
preparing itself for pilgrimage to Chal-
ma (a famous Mexican sanctuary that is 
the destination for pilgrimages). Thus, 
my first observations were linked with 
cross preparation activities that the 
group was engaged in. Direct participa-
tion in group religious activities and 
then taking part in a 120-km, 5-day 
pilgrimage to Chalma was an ideal op-
portunity to become familiar with 
community members, earn their trust, 
and gain access to first-hand data 
(Ryen, 2005, pp. 234–236). The pil-
grimage to Chalma was another turning 
point in my research. It allowed me to 
create personal relations with commu-
nity members engaged in drug traffick-
ing, drug proliferation, drug selling, and 
cooperating with cartels. 

Respecting Group Hierarchy 
Doing ethnography, especially in 

a hostile environment, requires atten-
tion to group hierarchy. The more that a 
group is closed, the more it is usually 
integrated and hierarchized (Cialdini 
2006). This means that when doing 
field research, we should respect group 
hierarchy in trying to win trust and 
acceptance from its leaders. This is not 
only a matter of their willingness to 
«open or close the door» but is crucial 
for reasons of personal safety. Not in-
cluding the leaders in our efforts to 
become familiar with group can be dan-
gerous for the researcher as well as 
other people with whom we start to 
talk. It is especially important in ethno-
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graphic work located in correctional 
institutions where a group’s leaders are 
used to informally deciding about its 
members’ activities. In the Mexico case, 
I focused on preserving contact with 
most respected Chalma pilgrimage par-
ticipants who, knowing my scientific 
purposes, started to talk and interact 
with me revealing to the group their 
acceptance of my research. To become a 
group participant, I also had to partici-
pate in the group’s activities, showing 
my acceptance and respect for rituals 
by (for example) 

– Carrying San Judas Tadeo and 
Nino de Atoche figures; 

– Singing religious songs and 
praying (attempts included); 

– I got symbolically baptized near 
Ocuilan de Arteaga by my spiritual pa-
tron; 

– Sleeping in the same places in 
the same conditions; 

– Eating the same food prepared 
for the pilgrimages. 

Practical Lessons Learned 
Taking into account my experi-

ences from ethnographic research car-
ried out in Mexico, as well as 8 years 
conducting organizational ethnography 
of Polish juvenile detention centers 
(Chomczyński, 2017) and Ecuadorian 
local community studies from Limonco-
cha (Konecki, Kacperczyk, 
Chomczyński, & Albarracin, 2013), I 
recommend the following principles of 
field research: 

– Try not to underestimate inter-
cultural differences (if you are investi-
gating people from a foreign country) 
or subcultural differences (when you 
question people from your country but 
who belong to a different subculture 
than yours). Try first to become familiar 
with such cultural differences before 
you go into the field. 

– In beginning research, you first 
need to know something about the 
group/community you plan to study 
(habits, history, culture, basic norms, 
and values). 

– If you plan to do ethnography in 
a hostile environment, find the right 
person (gatekeeper) who will help you 
to create an appropriate image and win 
group acceptance. Personal recommen-
dations are crucially important for this 
kind of study. 

– Observation should be active. 
Seize any opportunity to take part in 
community/group daily activities. (In 
my organizational ethnography of 
Polish juvenile detention centers, this 
included following inmates’ daily rou-
tine: for example, classes, workshops, 
cleanings, spending free time in the 
dormitory.) 

– With any group, try to focus on 
actions oriented toward winning the 
trust and acceptance of its members, 
especially its leaders. 

– Avoid putting a participant in 
situation that will encourage him or her 
to lie. People tend to lie «in defense», 
when they feel pushed and do not trust 
the person who questions them. First, 
you should win the participant’s trust 
and, having done so, recognize that 
there is still no guarantee that your 
questions will yield valuable data. Start 
by discussing daily routines and then 
stay open for any biographical details 
that often naturally emerge. In this way, 
the interview becomes more like a cas-
ual conversation, increasing your 
chances to obtain valuable data. 

– Be ready to be continually ques-
tioned or even tested by community 
members. A few times community 
members asked me to explain my re-
search goals, tell them about my private 
life, and even to strip to prove I was not 
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an undercover police informant wear-
ing a recording device. 

Conclusion. Designing an ethno-
graphic study, especially one to be per-
formed in a hostile environment and 
additionally in a foreign country, we 
should remember that no matter how 
hard we try to prepare ourselves, there 
is always the potential for unpredicted 
events to happen. It is always good 
practice to spend time observing before 

asking any questions. Observations give 
us the opportunity of gradual involve-
ment in the community/group we want 
to study. We should allow the group to 
set the pace of the process of our in-
volvement because the level of ac-
ceptance is based on trust, which the 
researcher has to earn. Winning trust is 
a process that occurs naturally, and 
efforts by the researcher to control it 
are misplaced. 
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ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕКСИЦІ 

 
Вивчено етнографію членів мексиканських кримінальних груп, що      

займаються торгівлею наркотиками. Стаття містить головним чином методо-
логічні роздуми щодо етнографічних досліджень, які здійснювалися протягом 
6 місяців. Також надано інформацію про мої попередні етнографічні проекти, 
що були реалізовані в Еквадорі. Подано дані про ситуацію в польських 
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центрах тримання неповнолітніх правопорушників. Досліджено проблему 
певних етичних питань, пов’язаних із залученням науковців у щоденну діяль-
ність злочинної групи. Дослідницькі заходи, здійснені в польових умовах, ви-
магають значних зусиль, спрямованих на коригування іміджу науковця з ме-
тою задоволення потреб та очікувань публіки. Надано результати збору й 
аналізу достовірних даних з метою кращого усвідомлення соціальних умов та 
дій з обігу наркотиків серед членів кримінальних кіл. Це тематичне дослі-
дження було здійснене шляхом збору даних через щирі бесіди, спостереження 
тощо. 

Ключові слова: центри тримання під вартою, соціальні умови, вороже 
середовище, прийняття групою, біографічні деталі. 

 
Надійшла до редакції 15.02.2018 
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; 
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  
УДК 343. 132 

 
Вакулік О. А., 
кандидат юридичних наук, 
старший викладач кафедри  
кримінально-правових дисциплін 
Інституту кримінально-виконавчої служби 

 
ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ВНЕСЕННЯ 

ВІДОМОСТЕЙ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
 

Статтю присвячено питанням функціонування й адміністрування Єди-
ного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) і діяльності осіб, уповноважених 
розпочинати досудове розслідування шляхом внесення до нього відомостей 
про кримінальні правопорушення. Досліджено поняття ЄРДР і його структуру, 
виявлено низку недоліків, що потребує пошуку шляхів їх усунення. Також 
порушуються дискусійні питання щодо юридичного (правового) змісту дія-
льності з унесення й оброблення відповідних відомостей. 

Ключові слова: Єдиний реєстр досудових розслідувань, кримінальне пра-
вопорушення, досудове розслідування, заява, повідомлення про злочин, адмініс-
тратор, держатель, прокурор, слідчий. 

 
Статья посвящена вопросам функционирования и администрирования 

Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) и деятельности лиц, 
уполномоченных начинать досудебное расследование путем внесения в него 
сведений об уголовных правонарушениях. Исследованы понятие ЕРДР и его 
структура, выявлен ряд недостатков, что требует поиска путей их устране-
ния. Также поднимаются дискуссионные вопросы юридического (правового) 
содержания деятельности по внесению и обработке соответствующих сведе-
ний. 

Ключевые слова: Единый реестр досудебных расследований, уголовное 
преступление, досудебное расследование, заявление, сообщение о преступлении 
администратор, держатель, прокурор, следователь. 

 
Актуальність теми. Системні 

зміни в економічній, політичній і 
соціальній сферах України спрямо-
вано на розбудову демократичної, 
правової держави європейського 
зразка. ухвалення Кримінального 

процесуального кодексу України 
(далі – КПК) у 2012 році є визначаль-
ним у системі реформування кримі-
нального судочинства. Водночас не 
менш важливою визнається реаліза-
ція кримінального процесуального 
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законодавства в діяльності органів 
досудового розслідування. 

Єдиний реєстр досудових розс-
лідувань (далі – ЄРДР і Реєстр) – це 
нова категорія вітчизняного законо-
давства та правозастосовної практи-
ки. Хоча його практичному впрова-
дженню передували наукова диску-
сія та широке фахове обговорення, 
наводились аргументи як на користь 
доцільності впровадження автома-
тизованого обліку кримінальних 
правопорушень, так і щодо передча-
сності такої новели, реальну оцінку 
роботи ЄРДР можна сформувати ли-
ше з урахуванням практики викори-
стання цього ресурсу. Кількість заре-
єстрованих у ЄРДР кримінальних 
проваджень збільшилась на 35 %, 
або 20 тис. проваджень (якщо 
2012 року щомісяця порушувалося 
близько 38 тис. кримінальних справ, 
то вже у 2013 р. кожного місяця у 
ньому залишалось 58 тис. прова-
джень) [1, с. 82].  

Як бачимо, зміна способу поча-
тку досудового розслідування у чин-
ному КПК збільшила шанси потерпі-
лих осіб на розслідування їх справ і 
притягнення винуватих до відпові-
дальності. Але водночас намітилася 
тенденція до зростання (з 39,3 % у 
березні 2013 р. до 63,7 % у березні 
2014 р.) відсотка кримінальних пра-
вопорушень (проваджень), у яких 
ухвалено рішення про закриття з 
реабілітуючих підстав (цей відсоток 
мало чим відрізняється від кількості 
«відмовних» матеріалів за «старим» 
КПК). Це ставить під сумнів доціль-
ність запровадження автоматичного 
початку досудових розслідувань. 

Постановка проблеми. Наразі 
науковцями та практиками поруше-
но низку питань, пов’язаних із функ-
ціонуванням та адмініструванням 

ЄРДР і діяльністю осіб, уповноваже-
них розпочинати досудове розсліду-
вання шляхом внесення до нього 
відомостей про кримінальні право-
порушення. Зокрема, постали про-
блеми щодо визначення поняття 
ЄРДР і його структури, а протягом 
його роботи виявлено низку недолі-
ків, що потребує пошуку шляхів їх 
усунення; також порушуються дис-
кусійні питання щодо юридичного 
(правового) змісту діяльності з уне-
сення й оброблення відповідних ві-
домостей.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питанням, присвяченим 
правовим та організаційним питан-
ням внесення відомостей до ЄРДР, 
приділяли увагу такі науковці, як 
Ю. І. Азаров, Ю. П. Аленін, М. Ю. Беке-
тов, В. Д. Берназ, В. І. Галаган, О. Ю. Та-
таров, В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, 
В. І. Фаринник, С. С. Чернявський, 
В. П. Шибіко та ін.  

Постановка завдання. Пропо-
нуємо розглянути зазначену про-
блематику у двох аспектах, які умов-
но можна охарактеризувати як тех-
нічний та юридичний (правовий). 
Перший ми пов’язуємо з визначен-
ням поняття ЄРДР, його структурою 
та призначенням, переліком 
суб’єктів, які мають доступ до ЄРДР, 
та їх повноваженнями, а також по-
рядком (механізмом) внесення до 
нього інформації, а другий – із ви-
значенням підстав для внесення ві-
домостей до ЄРДР із точки зору їх 
законності, достатності, обґрунтова-
ності та повноти. Убачається, що та-
кий підхід дозволить усебічно 
з’ясувати проблемні питання діяль-
ності із внесення відомостей до 
ЄРДР, що визначає початок досудо-
вого розслідування, та запропонува-
ти можливі способи їх розв’язання. 
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Виклад основного матеріалу. 
Вимоги до створення ЄРДР викладе-
но у частині 2 ст. 214 КПК України та 
Перехідних положеннях (п. 22). 
Йдеться про те, що ГПУ протягом 
трьох місяців із дня опублікування 
КПК України зобов’язана була ство-
рити ЄРДР, а також розробити й за-
твердити за погодженням із МВС 
України, Службою безпеки України, 
органом, що здійснює контроль за 
додержанням податкового законо-
давства, та Державною кримінально-
виконавчою службою Положення 
про порядок його ведення [2]. На 
виконання зазначених вимог Поло-
ження «Про Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань» (далі − Положен-
ня) за погодженням із МВС України, 
Службою безпеки України, Держав-
ною податковою службою України й 
Державною кримінально-виконав-
чою службою затверджено відповід-
но до наказу Генерального прокуро-
ра України від 22.05 2017 р. № 147. 

У згаданому документі дається 
таке визначення: «Реєстр – це ство-
рена за допомогою автоматизованої 
системи електронна база даних, від-
повідно до якої здійснюється зби-
рання, зберігання, захист, облік, по-
шук, узагальнення даних, зазначених 
у пункті 2.1 Положення, які викорис-
товуються для формування звітності, 
а також надання інформації про ві-
домості, внесені до Реєстру». Що сто-
сується суб’єктів, які мають право 
доступу до ЄРДР, то їх перелік є об-
меженим; неоднаковими також є їх 
повноваження й обсяг доступу до 
інформації.  

Держателем ЄРДР визначено 
Генеральну прокуратуру України 
(ГПУ), яка здійснює розробку засобів 
організаційного, методологічного та 
програмно-технічного ведення Ре-

єстру, виконує функції адміністрато-
ра електронної бази даних (накопи-
чення, зберігання, захист, контроль 
права доступу тощо), організовує 
взаємодію з базами даних МВС Укра-
їни та Державної судової адміністра-
ції України, розробляє нормативні 
документи щодо створення, ведення 
та користування даними Реєстру. 
Держатель має право доступу до ві-
домостей, внесених до ЄРДР, у пов-
ному обсязі з урахуванням повнова-
жень, якими наділено прокурорів і 
керівників підрозділів ГПУ. 

Виконання функцій адмініст-
ратора ЄРДР покладається як на ГПУ, 
так і на прокуратури областей та 
інші прирівняні до них прокуратури. 
На останні також покладаються фун-
кції адміністраторів спеціалізованих 
прокуратур (на правах обласних). 
Адміністратор забезпечує технічне й 
технологічне створення та супрово-
дження програмного забезпечення 
ЄРДР, адміністрування та моніторинг 
використання системи, надання ре-
єстраторам доступу до нього й об-
меження доступу у визначених По-
ложенням випадках, використання 
електронного цифрового підпису, 
збереження і захист даних, що міс-
тяться в ЄРДР, перевірки дотриман-
ня дисципліни та системи безпеки; 
він проводить навчання щодо напо-
внення та користування ЄРДР, а та-
кож виконує інші функції, передба-
чені Положенням. 

За кожним фактом втрати або 
пошкодження реєстратором носія з 
електронним цифровим підписом 
адміністратор невідкладно вживає 
заходів щодо його блокування та 
повідомляє про це Держателя Реєст-
ру. Адміністратор негайно інформує 
відповідного керівника прокуратури 
й органу досудового розслідування 
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про намагання реєстратора отрима-
ти інформацію за межами наданого 
йому доступу.  

На підставі відомостей про 
кримінальні правопорушення та ре-
зультати досудового розслідування 
адміністратори Реєстру формують 
єдину звітність про кримінальні 
правопорушення, осіб, які їх учини-
ли, та рух кримінальних проваджень.  

Реєстраторами ЄРДР є проку-
рори та слідчі органів прокуратури, 
Національної поліції, безпеки, орга-
нів, що здійснюють контроль за до-
держанням податкового законодав-
ства, Державної кримінально-
виконавчої служби й органів Держа-
вного бюро розслідувань.  

Право доступу до відомостей, 
внесених до ЄРДР, мають такі особи: 

1) прокурори та керівники об-
ласних прокуратур, спеціалізованих 
(на правах обласних), міських, місь-
ких з районним поділом, районних, 
міжрайонних і прирівняних до них 
прокуратур – у межах кримінальних 
правопорушень, щодо яких слідчими 
прокуратури та слідчими піднагляд-
них їм органів провадиться досудове 
розслідування;  

2) слідчі та керівники органів 
досудового розслідування (органів 
прокуратури, Національної поліції, 
безпеки, органів, що здійснюють ко-
нтроль за додержанням податкового 
законодавства, Державної криміна-
льно-виконавчої служби та органів 
Державного бюро розслідувань) – у 
межах кримінальних правопору-
шень, щодо яких цими органами 
провадиться досудове розслідування 
та здійснюється контроль за додер-
жанням вимог кримінального проце-
суального законодавства [2]. 

Користувачами ЄРДР є керів-
ники прокуратур та органів досудо-

вого розслідування, прокурори, слід-
чі й інші уповноважені особи органів 
Національної поліції, безпеки, орга-
нів, що здійснюють контроль за до-
держанням податкового законодав-
ства, Державної кримінально-
виконавчої служби й Державного 
бюро розслідувань, які виконують 
функції з інформаційно-
аналітичного забезпечення правоо-
хоронних органів та ведення спеціа-
льних обліків (оперативних, опера-
тивно-облікових, дактилоскопічних 
тощо) відповідно до чинного зако-
нодавства.  

Користувачів наділено правом 
доступу до відомостей, внесених до 
ЄРДР, у межах наданих адміністрато-
ром прав доступу для отримання 
інформації про розпочаті досудові 
розслідування та ухвалені під час 
досудового розслідування рішення, 
забезпечення ведення спеціальних 
обліків і проведення аналізу резуль-
татів діяльності правоохоронних 
органів. 

На законодавчому рівні визна-
чено також порядок внесення відо-
мостей до ЄРДР та їх зміст. Так, вне-
сення відомостей реєстратором здій-
снюється шляхом заповнення рекві-
зитів статистичних карток або авто-
матичного вибору відповідних даних 
у довідниках і включення їх до доку-
ментів первинного обліку про таке: 
«кримінальне правопорушення; нас-
лідки досудового розслідування 
кримінального правопорушення; 
заподіяні збитки, результати їх від-
шкодування та вилучення предметів 
злочинної діяльності; особу, яка вчи-
нила кримінальне правопорушення 
та яка підозрюється у його вчиненні; 
рух кримінального провадження».   

У зв’язку з цим варто констату-
вати, що заради забезпечення ефек-



ISSN 2523–4552. ВІСНИК ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. 2018 / № 1(3)  
 

 

 

164 | С т о р і н к а                                   © Вакулік О. А., 2018 

тивного, налагодженого процесу 
внесення відомостей про криміналь-
ні правопорушення у ЄРДР необхідно 
дотримуватися певних вимог.  

Перелік відомостей, які вно-
сяться до ЄРДР, чітко визначено у 
частині 5 ст. 214 КПК України та в 
Положенні про порядок ведення Єди-
ного реєстру досудових розслідувань. 
До Реєстру вносяться відомості про: 
1) час та дату надходження заяви, 
повідомлення про кримінальне пра-
вопорушення або виявлення з іншого 
джерела обставин, що можуть свідчи-
ти про вчинення кримінального пра-
вопорушення; 2) прізвище, ім’я, по 
батькові (найменування) потерпілого 
або заявника; 3) інше джерело, з яко-
го виявлено обставини, що можуть 
свідчити про вчинення кримінально-
го правопорушення; 4) стислий ви-
клад обставин, що можуть свідчити 
про вчинення кримінального право-
порушення, повідомлених потерпі-
лим або заявником чи виявлених з 
іншого джерела; 5) попередню право-
ву кваліфікацію кримінального пра-
вопорушення із зазначенням статті 
(частини статті) закону України про 
кримінальну відповідальність; 6) пе-
редачу матеріалів та відомостей ін-
шому органу досудового розсліду-
вання або за місцем проведення досу-
дового розслідування (ч. 5 ст. 36, ч. 7 
ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК України); 
7) прізвище, ім’я, по батькові та поса-
да слідчого чи прокурора, який вніс 
відомості до Реєстру та/або розпочав 
досудове розслідування; 8) дату за-
тримання особи; 9) обрання, зміну та 
скасування запобіжного заходу 
(ст. 178, 200, 202 КПК України); 
10) час та дату повідомлення про пі-
дозру, відомості про особу, яку пові-
домлено про підозру, правову квалі-
фікацію кримінального правопору-

шення, у вчиненні якого підозрюєть-
ся ця особа, із зазначенням статті (ча-
стини статті) закону України про 
кримінальну відповідальність; 
11) зупинення та відновлення досу-
дового розслідування; 12) оголошен-
ня розшуку підозрюваного; 
13) об’єднання та виділення досудо-
вих розслідувань; 14) продовження 
строків досудового розслідування та 
тримання під вартою; 15) встановле-
ні, відшкодовані матеріальні збитки, 
суми пред’явлених позовів у криміна-
льному провадженні, вартість ареш-
тованого майна; 16) закінчення досу-
дового розслідування. У ЄРДР авто-
матично фіксується дата внесення 
інформації та присвоюється номер 
кримінального провадження [3].  

Беззаперечно, під час пору-
шення кримінального провадження 
слід дотримуватися головних правил 
його ідентифікації, які передбачають 
правильне написання реквізитів, їх 
розміщення та зміст. Додержання 
цих вимог надає документові юри-
дичної чинності. 

Номер кримінального прова-
дження складається з таких реквізи-
тів: код органу, який розпочав досу-
дове розслідування, рік, код відом-
ства та територіального органу, но-
мер кримінального провадження. 
Реквізити номера кримінального 
провадження зберігаються на всіх 
стадіях досудового розслідування. 
Кодування регіонів (залізниць) є 
єдиними для всіх органів досудового 
розслідування.  

У разі зазначення в заяві чи по-
відомленні про декілька вчинених 
кримінальних правопорушень або 
про такі, які були виявлені безпосе-
редньо прокурором, слідчим чи пра-
цівником іншого підрозділу, незале-
жно від часу їх вчинення та наявнос-
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ті осіб, які вчинили кримінальні пра-
вопорушення, відомості про них за-
носяться до ЄРДР за кожним право-
порушенням окремо. На виявлене під 
час досудового розслідування кримі-
нальне правопорушення в межах 
одного кримінального провадження 
слідчий заносить відомості до ЄРДР 
про джерело, з якого виявлено кри-
мінальне правопорушення, та відо-
мості про кримінальне правопору-
шення. Кримінальному проваджен-
ню за цим правопорушенням прис-
воюється новий номер.  

Факти скерування криміналь-
ного провадження до іншого органу 
досудового розслідування й отри-
мання його останнім підтверджу-
ються слідчим відповідного правоо-
хоронного органу шляхом унесення 
до Реєстру відомостей про рух кри-
мінального провадження.  

Підрозділом 3 розділу І Поло-
ження визначено строки внесення 
відомостей до Реєстру, які практично 
зводяться до 24 годин. Виняток 
встановлено для внесення відомос-
тей про дату складання повідомлен-
ня про підозру, дату й час вручення 
повідомлення про підозру та про 
зміну раніше повідомленої підозри – 
у цих випадках дані вносяться невід-
кладно.  

Відомості з Реєстру надаються 
у вигляді витягу, який є документом 
про внесення певних відомостей про 
кримінальне правопорушення до 
ЄРДР або про відсутність таких. До 
витягу з Реєстру включається інфо-
рмація про номер кримінального 
провадження, дату надходження за-
яви, повідомлення та дату й час вне-
сення відомостей про заяву, повідо-
млення про вчинене кримінальне 
правопорушення, правову кваліфіка-
цію кримінального правопорушення; 

прізвище, ім’я, по батькові потерпі-
лого чи заявника (найменування 
юридичної особи та ідентифікацій-
ний код ЄДРПОУ); стислий виклад 
обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопо-
рушення; прізвище, ім’я, по батькові 
та дату народження особи, якій пові-
домлено про підозру; орган досудо-
вого розслідування; прізвище, ім’я, 
по батькові слідчого (слідчих), який 
здійснює досудове розслідування, та 
прокурора (прокурорів), який здійс-
нює процесуальне керівництво. 

Реєстратори самостійно фор-
мують (отримують) витяг з Реєстру у 
межах внесеної в нього у криміналь-
ному провадженні інформації та пос-
відчують його своїм підписом.  

Держатель отримує витяг з Ре-
єстру у межах усієї внесеної туди 
інформації відповідно до вимог чин-
ного законодавства. Доступ до вне-
сених у ЄРДР відомостей щодо кри-
мінальних правопорушень проти 
статевої свободи та статевої недото-
рканості особи, про хабарництво, 
збут наркотичних засобів, психотро-
пних речовин, їх аналогів і прекурсо-
рів, отруйних чи сильнодіючих речо-
вин або отруйних чи сильнодіючих 
лікарських засобів відкривається з 
моменту оголошення підозри особі 
або ухвалення рішення про закриття 
справи без оголошення підозри осо-
бі. Винятками із цього правила є слі-
дчий та прокурор, який здійснює 
процесуальне керівництво, керівник 
слідчого підрозділу й керівник про-
куратури, які проводять досудове 
розслідування та здійснюють конт-
роль і нагляд у цьому кримінальному 
провадженні [5]. 

Проте витяг – не єдиний доку-
мент, який формується на підставі 
даних ЄРДР. До інших документів 
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належать аналітичні довідники, звіт 
форми № 1 «Єдиний звіт про кримі-
нальні правопорушення», звіт форми 
№ 2 «Звіт про осіб, які вчинили кри-
мінальні правопорушення», звіт фо-
рми № 1−03 «Звіт поро результати 
боротьби з організованими групами 
та злочинними організаціями», звіт 
форми № 5 «Звіт про кримінальні 
правопорушення, вчинені на підпри-
ємствах, установах, організаціях за 
видами економічної діяльності», до-
відка про динаміку та структуру пра-
вопорушень (щомісячно по районах), 
довідка про динаміку та структуру 
(оперативна по районах), довідка про 
розкриття (по Україні), контроль 
основних карток правопорушників і 
контроль кваліфікацій правопоруш-
ників. 

Убачається, що ЄРДР, по-перше, 
як електронна база має визначену та 
розгалужену структуру; по-друге, є 
ресурсом з обмеженим доступом; по-
третє, чітко визначено коло 
суб’єктів, які мають доступ до відо-
мостей, унесених до ЄРДР, та межі 
такого доступу; по-четверте, на підс-
таві даних ЄРДР формується статис-
тична звітність правоохоронних ор-
ганів, що визначає рівень злочинно-
сті, стан і структуру кримінальних 
правопорушень та розкриття злочи-
нів; по-п’яте, внесення відомостей до 
ЄРДР визначає початок досудового 
розслідування. 

Отже, ЄРДР у сучасній правовій 
системі визнається не лише як фор-
ма накопичення даних про облік 
кримінальних правопорушень, осіб, 
які їх учинили, ухвалених під час до-
судового розслідування рішень і ре-
зультатів судового провадження, а і 
як правовий інструмент, оскільки 
саме внесення даних до ЄРДР є необ-
хідною передумовою початку досу-

дового розслідування. Зважаючи на 
виняткову важливість цього Реєстру 
як ресурсу, який використовується 
протягом усієї кримінально-
процесуальної діяльності, не можна 
оминути увагою певні його недоліки 
та проблеми, які виникають під час 
його використання.  

Як зазначають незалежні екс-
перти, у Положенні про порядок ве-
дення ЄРДР міститься чимало огріхів 
та суперечностей з положеннями 
кримінального процесуального за-
конодавства.  

В. Д. Берназ справедливо за-
значає, що реєстр не зводиться лише 
до «електронної бази даних», як про 
це йдеться у пункті 1.2 розділу І По-
ложення, адже занесення даних до 
Реєстру дає право й водночас зо-
бов’язує слідчого та прокурора про-
водити досудове розслідування в 
повному обсязі. Тому визначення 
ЄРДР є неповним. По-перше, зі зміс-
товного боку необхідно було давати 
визначення не поняття «реєстр» вза-
галі, а «Єдиний реєстр досудових 
розслідувань», як це передбачено в 
статті 214 КПК України, і лише потім 
використовувати слово «Реєстр» далі 
по тексту Положення. По-друге, для 
того щоб зробити акцент на важли-
вості цього поняття та його процесу-
альному призначенні, визначення 
необхідно було завершити фразою 
на кшталт «Факт внесення відповід-
них відомостей до Єдиного реєстру є 
підставою для початку досудового 
розслідування» [8, с. 64]. 

Висновки. Отже, дослідивши 
дискусійні питання адміністрування 
та функціонування ЄРДР і суб’єктів, 
уповноважених розпочинати досу-
дове розслідування, виникає низка 
питань під час внесення відомостей 
про кримінальні правопорушення. 
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Також убачається за необхідне при-
ділити увагу юридичному наповнен-
ню (змісту) відповідної діяльності, 
що потребує вдосконалення.  

Аналіз визначення поняття 
ЄРДР, його призначення та змісту 
відомостей, які до нього вносяться, 
дає підстави зробити висновок про 
винятковий характер інформації, що 
міститься у ЄРДР, зокрема про таке: 
1) ЄРДР акумулює інформацію, яка 
відображає початкову офіційну оцін-
ку відповідними державними орга-
нами поведінки особи як злочинної; 
2) з моменту внесення відомостей 
про кримінальне правопорушення до 
ЄРДР (початку досудового розсліду-

вання) розпочинається кримінальне 
переслідування особи. 

Очевидно, що для забезпечення 
дотримання охоронюваних прав, 
свобод та законних інтересів учасни-
ків кримінального провадження іс-
нує об’єктивна необхідність у зако-
нодавчій регламентації порядку фу-
нкціонування ЄРДР. На нашу думку, 
для законодавчого врегулювання 
питання його функціонування та 
змістовного наповнення необхідно 
розробити й ухвалити Закон України 
«Про Єдиний реєстр досудових розс-
лідувань». 
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ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ УКРАЇНИ 
 
Узагальнено та проаналізовано теоретико-правові підходи до розуміння 

сутності поняття й системи органів досудового розслідування України. Дано 
авторське визначення понять «орган досудового розслідування» та «система 
органів досудового розслідування в Україні». Запропоновано для формування 
єдиного бачення досліджуваної проблеми й уніфікації вітчизняного законо-
давства законодавчо закріпити ці поняття, внісши відповідні зміни до статті 2 
Кримінального процесуального кодексу України. 

Ключові слова: орган досудового розслідування, система органів досудо-
вого розслідування, слідчий підрозділ, досудове розслідування. 

 
Обобщены и проанализированы теоретико-правовые подходы к пони-

манию сущности понятия и системы органов предварительного расследова-
ния Украины. Дано авторское определение понятий «орган досудебного рас-
следования» и «система органов предварительного расследования в Укра-
ине». Предложено для формирования единого видения исследуемой пробле-
мы и унификации отечественного законодательства законодательно закре-
пить данные понятия, внеся соответствующие изменения в ст. 2 Уголовного 
процессуального кодекса Украины. 

Ключевые слова: орган досудебного расследования, система органов до-
судебного расследования, следственное подразделение, досудебное расследова-
ние.

 
Постановка проблеми. Остан-

німи роками в Україні зазнала рефо-
рмування система органів досудового 
розслідування: як відбулися структу-
рно-організаційні зміни в традицій-
них слідчих підрозділах та органах, 
так і з’явилися нові структури з ура-
хуванням глобальних тенденцій у цій 
сфері, європейського досвіду, очіку-
вань і вимог суспільства щодо стану 
дотримання прав, безпеки, правопо-
рядку, протидії злочинності тощо. 
Наразі цей процес перебуває на заве-
ршальній стадії, адже деякі органи 

досудового розслідування ще форму-
ються й фактично не працюють, зок-
рема Державне бюро розслідувань, 
правове забезпечення діяльності яко-
го було закладено ще в 2016 році. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Окремі аспекти органі-
зації та функціонування органів до-
судового розслідування досліджува-
ли О. В. Баулін, Р. І. Благута, В. В. Ко-
роль, А. Г. Нікуліна, М. І. Панов, 
О. І. Пашинін, О. А. Солдатенко, 
О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, 
А. В. Шевчишин та інші науковці. 
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Не вирішені раніше пробле-
ми. Незважаючи на значний науко-
вий доробок із цієї проблематики, з 
урахуванням законодавчих новел та 
організаційно-структурних змін у цій 
сфері поняття «орган досудового 
розслідування» та «система органів 
досудового розслідування України» 
потребують уточнення й подальшого 
вивчення. 

Метою цієї статті є комплексне 
дослідження поняття та системи 
органів досудового розслідування 
України. 

Виклад основного матеріалу. 
Стосовно досліджуваного питання 
А. В. Самодін справедливо стверджує, 
що якісне й ефективне виконання 
завдань кримінального провадження 
щодо забезпечення швидкого, повно-
го та неупередженого розслідування 
є неможливим без належної організа-
ції та функціонування системи орга-
нів досудового розслідування в Укра-
їні [1, с. 139]. Більш того, незважаючи 
на те, що сучасну традиційну систему 
органів досудового розслідування 
визначено у статті 38 Кримінального 
процесуального кодексу України [2], 
водночас, як слушно наголошують 
Г. І. Сисоєнко та А. В.  Самодін, у ній є 
певні органи розслідування, практика 
функціонування яких поки що лиша-
ється невідомою громадськості та 
науці кримінального процесу, а також 
і іншим судовим і правоохоронним 
органам (Державне бюро розсліду-
вань та підрозділи детективів і внут-
рішнього контролю Національного 
антикорупційного бюро України) [3, 
с. 118]. З останнім положенням слід 
погодитися, а стосовно того, що в 
статті 38 Кодексу закріплено саме 
«систему органів досудового розслі-
дування», не заперечити не можемо, 
про що детальніше йтиметься далі. 

Варто зазначити, що в загаль-
ному розумінні сутність досудового 
розслідування полягає у здійснюва-
ній відповідно до вимог криміналь-
но-процесуального закону діяльності 
слідчого й органу дізнання, спрямо-
ваній на збирання, дослідження, оці-
нювання, перевірку та використання 
доказів, попередження, запобігання 
та розкриття злочинів, установлення 
об’єктивної істини, забезпечення 
правильного застосування закону, 
охорону прав і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб [4]. 
Н. В.  Пильгун, Є. В.  Бородін та 
І. О. Присяжнюк вважають, що досу-
дове слідство є основною формою 
попереднього розслідування, яка 
являє собою врегульовану нормами 
кримінально-процесуального закону 
діяльність слідчого, пов’язану із зби-
ранням, перевіркою та оцінюванням 
доказів із метою всебічного, повного 
й об’єктивного встановлення події 
злочину, винності конкретних осіб у 
його скоєнні та інших обставин, які 
мають значення для правильного 
вирішення кримінальної справи. При 
цьому досудове слідство, на думку 
авторів, покликане вирішити або 
створити умови для подальшого ви-
рішення судом найважливішого за-
вдання – забезпечення справедливо-
сті та всіх інших завдань криміналь-
ного процесу [5, с. 135–136]. 

Натомість офіційно відповідно 
до статті 5 Кримінального процесуа-
льного кодексу України досудове 
розслідування визначено як стадію 
кримінального провадження, яка 
починається з моменту внесення 
відомостей про кримінальне право-
порушення до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань і закінчується 
закриттям кримінального прова-
дження або направленням до суду 
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обвинувального акта, клопотання 
про застосування примусових захо-
дів медичного або виховного харак-
теру чи клопотання про звільнення 
особи від кримінальної відповідаль-
ності [2].  

Водночас у вищезгаданій статті 
КПК у межах досудового розсліду-
вання законодавець визначає й роз-
межовує дві його форми, трактуючи 
досудове слідство як форму досудо-
вого розслідування, в якій здійсню-
ється розслідування злочинів, а діз-
нання – як форму досудового розслі-
дування, в якій здійснюється розслі-
дування кримінальних проступків 
[2]. Проте проблемним питанням 
вважаємо законодавчу неврегульо-
ваність змісту й переліку власне 
кримінальних проступків. 

Більш детально сутність і зміст 
досудового розслідування розкрива-
ється законодавцем у Розділі ІІІ «До-
судове розслідування», зокрема у 
главі 19 «Загальні положення досу-
дового розслідування» Кримінально-
го процесуального кодексу України. 

Щодо поняття та системи орга-
нів досудового розслідування в Укра-
їні варто зазначити, що в статті 38 
Кримінального процесуального ко-
дексу України наводиться лише їх 
перелік, тобто поняття «орган досу-
дового розслідування» та «система 
органів досудового розслідування» 
на концептуальному рівні залиша-
ються невизначеними. При цьому 
окремі трактування цих понять тра-
пляються в нормативних актах, при-
свячених регулюванню діяльності 
того чи іншого окремо взятого орга-
ну досудового розслідування. 

Так, згідно зі статтею 38 Кри-
мінального процесуального кодексу 
України органами досудового розс-
лідування (органами, що здійснюють 

дізнання й досудове слідство) є    
такі:  

1) слідчі підрозділи: а) органів 
Національної поліції; б) органів без-
пеки; в) органів, що здійснюють кон-
троль за додержанням податкового 
законодавства; г) органів Державно-
го бюро розслідувань; ґ) органів 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України;  

2) підрозділ детективів, під-
розділ внутрішнього контролю Наці-
онального антикорупційного бюро 
України [2]. 

Безпосередньо органи досудо-
вого розслідування Національної 
поліції України є структурними під-
розділами апарату центрального 
органу управління поліції, її терито-
ріальних органів – головних управ-
лінь Національної поліції в Автоно-
мній Республіці Крим та місті Севас-
тополі, областях та місті Києві, те-
риторіальних (відокремлених) під-
розділів головних управлінь Націо-
нальної поліції в Автономній Респу-
бліці Крим та місті Севастополі, об-
ластях і місті Києві, які згідно з кри-
мінальним процесуальним законо-
давством забезпечують досудове 
розслідування кримінальних право-
порушень, віднесених до підслідно-
сті слідчих органів Національної 
поліції [6]. 

У свою чергу, органи досудово-
го розслідування Державної кримі-
нально-виконавчої служби України є 
структурними підрозділами Мініс-
терства юстиції України та його го-
ловних територіальних управлінь 
юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, в об-
ластях, містах Києві та Севастополі, 
які згідно з Кримінальним процесуа-
льним кодексом України забезпечу-
ють досудове розслідування кримі-
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нальних правопорушень, віднесених 
до їх підслідності [7]. 

Слідчі підрозділи Служи безпе-
ки України – державного органу спе-
ціального призначення з правоохо-
ронними функціями, який забезпе-
чує державну безпеку України, – як 
функціональний підрозділ останньо-
го покликані виявляти, припиняти 
та розкривати кримінальні правопо-
рушення, розслідування яких відне-
сено законодавством до компетенції 
Служби безпеки України, та прово-
дити їх досудове розслідування [8,  
ст. 1, 24]. 

Державне бюро розслідувань є 
центральним органом виконавчої 
влади, що здійснює правоохоронну 
діяльність із метою запобігання, ви-
явлення, припинення, розкриття та 
розслідування злочинів, віднесених 
до його компетенції. Відповідно, во-
но здійснює досудове розслідування 
злочинів, віднесених до підслідності 
Державного бюро розслідувань, на 
підставах і в порядку, встановлених 
законом [9, ст. 1, 6]. 

У свою чергу, підрозділ детек-
тивів і підрозділ внутрішнього конт-
ролю Національного антикорупцій-
ного бюро України – державного 
правоохоронного органу, на який 
покладається попередження, вияв-
лення, припинення, розслідування та 
розкриття корупційних правопору-
шень, віднесених до його підсліднос-
ті, а також запобігання вчиненню 
нових, – здійснюють досудове розс-
лідування кримінальних правопору-
шень, віднесених законом до підслі-
дності Національного антикорупцій-
ного бюро України, а також прово-
дять досудове розслідування інших 
кримінальних правопорушень у ви-
падках, визначених законом [10, 
ст. 1, 16]. 

Нарешті, слідчі підрозділи ор-
ганів, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового законо-
давства, охоплюють: 1) Головне слі-
дче управління фінансових розсліду-
вань Державної фіскальної служби 
України; 2) слідче управління кримі-
нальних розслідувань Головного 
слідчого управління фінансових роз-
слідувань Державної фіскальної слу-
жби України, слідче управління Офі-
су великих платників податків; 
3) слідчі підрозділи органів, що здій-
снюють контроль за додержанням 
податкового законодавства, у місті 
Києві, областях, Офісі великих плат-
ників податків; 4) слідчі підрозділи 
органів, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового законо-
давства, міського та районного рів-
нів [11]. Загалом же Державна фіска-
льна служба України є центральним 
органом виконавчої влади, діяль-
ність якого спрямовується та коор-
динується Кабінетом Міністрів Укра-
їни через Міністра фінансів і який 
реалізує державну податкову полі-
тику, державну політику у сфері 
державної митної справи, державну 
політику з адміністрування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування й дер-
жавну політику у сфері боротьби з 
правопорушеннями під час застосу-
вання податкового та митного зако-
нодавства, а також законодавства з 
питань сплати єдиного внеску [12], 
серед іншого і проводить досудове 
розслідування відповідно до законо-
давчо встановленої підслідності. 

У цьому контексті слід заува-
жити, що підслідність закріплено у 
статті 216 Кримінального процесуа-
льного кодексу України. Наприклад, 
слідчі органів Національної поліції 
здійснюють досудове розслідування 
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кримінальних правопорушень, пе-
редбачених законом України про 
кримінальну відповідальність, крім 
тих, які віднесено до підслідності 
інших органів досудового розсліду-
вання. Натомість слідчі органів без-
пеки здійснюють досудове розслі-
дування злочинів, передбачених 
статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 
113, 114, 114-1, 201, 258-258-5, 265-
1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 333, 334, 
359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 
442, 443, 444, 446 і 447 Криміналь-
ного кодексу України [13], а слідчі 
органів, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового законо-
давства, – злочинів, передбачених 
статтями 204, 205, 205-1, 212, 212-1, 
216, 218-1 та 219 Кримінального 
кодексу України [13]. У свою чергу, 
слідчі органів Державного бюро ро-
зслідувань займаються досудовим 
розслідуванням злочинів, учинених 
Президентом України, повноважен-
ня якого припинено, Прем’єр-
міністром України, членом Кабінету 
Міністрів України, Національної ра-
ди України з питань телебачення і 
радіомовлення, Національної комі-
сії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових 
послуг, Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, 
Антимонопольного комітету Украї-
ни, Головою Державного комітету 
телебачення і радіомовлення Украї-
ни, Головою Фонду державного 
майна України, членом Центральної 
виборчої комісії, народним депута-
том України, Уповноваженим Верхо-
вної Ради України з прав людини [2] 
та іншими високопосадовими осо-
бами, визначеними у відповідній 
статті. І це ж саме стосується кожно-
го окремо взятого органу досудово-
го розслідування. 

Підсумовуючи сказане вище, 
вважаємо доцільним наголосити, що 
під час розгляду системи органів 
досудового розслідування в Україні 
важливо усвідомлювати, що вона не 
просто являє собою визначений за-
конодавством перелік органів досу-
дового розслідування, але й перед-
бачає фактичні взаємозв’язки між 
ними, а також синергетичний ефект 
досягнення цілей і виконання за-
вдань досудового розслідування від 
функціонування цих органів саме у 
системі, а не відокремлено. 

Також варто зауважити, що згі-
дно з положеннями Кримінального 
процесуального кодексу України 
слідчі органу досудового розсліду-
вання здійснюють досудове розслі-
дування одноособово або слідчою 
групою, при цьому під час досудово-
го розслідування кримінальних про-
ступків у встановлених законом ви-
падках повноваження слідчого орга-
ну досудового розслідування можуть 
здійснюватися співробітниками ін-
ших підрозділів органів Національ-
ної поліції, органів безпеки, органів, 
що здійснюють контроль за додер-
жанням податкового законодавства, 
та органів Державної кримінально-
виконавчої служби України (ст. 38) 
[2]. 

Зокрема, взаємодію слідчих 
підрозділів органів Національної 
поліції України з іншими органами 
та підрозділами поліції націлено на 
запобігання кримінальним правопо-
рушенням, їх виявлення та розсліду-
вання, притягнення до встановленої 
законодавством відповідальності 
осіб, які їх учинили, відшкодування 
завданої кримінальними правопо-
рушеннями шкоди й відновлення 
порушених прав та інтересів фізич-
них і юридичних осіб [14]. 
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Висновки. Отже, підбиваючи 
підсумки дослідження поняття та 
системи органів досудового розслі-
дування України, пропонуємо розу-
міти під поняттям «орган досудового 
розслідування» державний орган або 
підрозділ державного органу, упов-
новажений на виконання функцій із 
дізнання та досудового слідства в 
межах передбачених чинним законо-
давством сфери компетенції та за-
кріпленої підслідності на стадії кри-
мінального провадження, що перед-
бачає внесення відомостей до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань, 
збирання, дослідження, перевірку, 
аналіз, оцінювання та використання 
доказів і встановлення об’єктивної 
істини, закриття кримінального про-
вадження або направлення до суду 
обвинувального акта, клопотання 
про застосування примусових захо-
дів медичного або виховного харак-
теру чи про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності. 

Вважаємо, що система органів 
досудового розслідування в Україні – 

це сукупність взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюючих органів досудо-
вого розслідування (слідчі підрозді-
ли органів Національної поліції, 
Служби безпеки, контролю за доде-
ржанням податкового законодавст-
ва, Державного бюро розслідувань, 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України, підрозділ детекти-
вів, підрозділ внутрішнього контро-
лю Національного антикорупційного 
бюро), а також фактичних взає-
мозв’язків між ними, які обумовлю-
ють синергетичний ефект досягнен-
ня цілей і виконання завдань досу-
дового розслідування від функціону-
вання цих органів саме у системі, а не 
відокремлено. При цьому для форму-
вання єдиного бачення проблеми й 
уніфікації вітчизняного законодав-
ства вважаємо доцільним законодав-
чо закріпити поняття органу досудо-
вого розслідування та системи орга-
нів досудового розслідування, вніс-
ши відповідні зміни до статті 2 Кри-
мінального процесуального кодексу 
України. 
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CONCEPT AND SYSTEM OF THE PRE-TRIAL 
INVESTIGATION BODIES OF UKRAINE  

 

The article generalizes and analyzes theoretical and legal approaches to under-
standing the essence of the concept and system of organs of pre-trial investigation of 
Ukraine. 

The body of pre-trial investigation is defined as a state body or subdivision of a 
state body authorized to perform the functions of inquiry and pre-trial investigation 
within the limits of the competence and the assigned jurisdiction provided for by the 
current legislation at the stage of criminal proceedings, which provides for the intro-
duction of information into the Unified Register of pre-trial investigations, collection, 
research , verification, analysis, evaluation and use of evidence, establishing objective 
truth, closing criminal proceedings or referring to in the indictment, a motion to im-
pose compulsory measures of medical or educational nature or the exemption from 
criminal liability. 

It was established that the system of pre-trial investigation institutions in 
Ukraine is a set of interconnected and complementary bodies of pre-trial investiga-
tion (investigating units of the National Police, security, control over compliance with 
tax legislation, the State Bureau of Investigations, the State Criminal-Enforcement 
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Service of Ukraine, a detective unit, unit internal control of the National Anti-
Corruption Bureau), as well as the actual interrelationships between them, which 
determine the synergistic effect of achieving the goals and agony task pre-trial inves-
tigation of the operation of the data is in the system, rather than separately. 

It is proposed to form a single vision of the problem under study and the unifi-
cation of domestic legislation, to legally consolidate these concepts, introducing ap-
propriate changes to Art.2 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. 

Keywords: pre-trial investigation body, system of pre-trial investigation bodies, 
investigator unit, pre-trial investigation. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО 
ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) ЗАПОБІЖНОГО 

ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 
 
Розглянуто особливості кримінального провадження щодо неповноліт-

ніх. Звернуто увагу на процесуальний порядок обрання та застосування до 
неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою. Проаналізовано сучасне кримінальне процесуа-
льне законодавство та думки науковців.  

Ключові слова: неповнолітній, підозрюваний, запобіжні заходи, тримання 
під вартою. 

 
Рассмотрены особенности уголовного производства относительно несо-

вершеннолетних. Обращено внимание на процессуальный порядок избрания 
и применения меры пресечения в виде содержания под стражей. Проанали-
зировано современное уголовно-процессуальное законодательство и мнения 
ученых по данной проблематике. Предложено пути решения проблем данной 
темы. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, подозреваемый, меры пресечения, 
содержание под стражей. 

 
Постановка проблеми. Новий 

КПК України наділив кримінальне 
судочинство щодо неповнолітніх 
більш гуманістичними рисами, які 
полягають у низці особливостей ви-
користання учасниками криміналь-
ного процесу наданих їм прав і проце-
суальних обмежень під час проведен-
ня процесуальних дій у межах кримі-
нального провадження. Також він 
ураховує практику Європейського 
Суду з прав людини та європейську 
практику розслідування злочинів, 
учинених неповнолітніми. Проте, слід 
зауважити, що не всі норми криміна-
льного процесуального закону, що 
регулюють порядок обрання та за-

стосування до неповнолітніх підоз-
рюваних запобіжного заходу у вигля-
ді тримання під вартою, є досконали-
ми. Тому ця проблема потребує пог-
либлених наукових досліджень 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою 
досліджувались у роботах 
Ю. П. Аленіна, Т. В. Варфоломеєвої, 
В. А. Давидова, В. С. Зеленецького, 
З. З. Зінатулліна, В. Т. Маляренка, 
В. Т. Нора, С. М. Стахівського, 
Л. Д. Удалової, М. Є. Шумила та ін.  

Проблемні питання щодо за-
стосування тримання під вартою до 
неповнолітніх досліджували 
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Є. М. Гідулянова, Г. Є. Омельченко, 
С. В. Пастушенко, Г. В. Попов, О. В. Сі-
вак, О. Ю. Хахуцяк та ін.  

Постановка завдання. Голов-
ним завданням дослідження є ви-
вчення основних особливостей об-
рання та застосування до неповнолі-
тнього підозрюваного запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вар-
тою, з’ясування проблемних питань, 
що виникають під час його застосу-
вання, та надання пропозицій щодо 
шляхів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. 
Існування особливого кримінального 
провадження щодо неповнолітніх 
визначається необхідністю досяг-
нення таких цілей: 

1) кримінологічної, що полягає 
у запобіганні вчинення злочинів не-
повнолітніми, бо злочинність це со-
ціальне (а точніше – антисоціальне) 
явище, що вирощує із неповнолітніх 
нових злочинців; 

2) правових: 
– установлення істини у кримі-

нальних провадженнях для правиль-
ного, а отже, і справедливого їх ви-
рішення; 

– забезпечення належної пра-
вової захищеності неповнолітнього 
підозрюваного(обвинуваченого). 

Складності у досягненні цих ці-
лей обумовлюються віковими соціа-
льно-психологічними характеристи-
ками неповнолітніх. Найбільшою мі-
рою в процесі застосування криміна-
льних процесуальних норм повинні 
враховуватися такі характеристики: 

1) незрілість мислення; 
2) відсутність достатнього со-

ціального досвіду; 
3) нестабільність психіки; 
4) підвищена емоційність; 
5) підвищена навіюваність і 

самонавіюваність; 

6) схильність до фантазій. 
Загальні особливості криміна-

льного процесу визначаються поло-
женнями частини 4 ст. 14 Міжнарод-
ного пакту про громадянські й полі-
тичні права, згідно з якою «стосовно 
неповнолітніх процес повинен бути 
таким, щоб ураховувались їх вік і 
бажаність сприяння їхньому переви-
хованню». 

На підставі вікових соціально-
психологічних характеристик непов-
нолітніх Генеральна Асамблея ООН 
розробила Мінімальні стандартні 
правила Організації Об’єднаних На-
цій, що стосуються відправлення 
правосуддя щодо неповнолітніх, бі-
льше відомі як «Пекінські правила» 
(1985 p.). Ці Правила передбачають: 

– наявність в осіб, які здійсню-
ють кримінальне провадження щодо 
неповнолітніх, відповідної кваліфі-
кації; 

– побудова судового розгляду 
таким чином, щоб він забезпечував 
інтереси неповнолітніх; 

– забезпечення конфіденційно-
сті, щоб уникнути заподіяння шкоди 
неповнолітнім через непотрібну гла-
сність або через шкоду їхній репута-
ції тощо; 

– створення спеціалізованих 
судів у справах неповнолітніх [1]. 

В Україні такі суди не створено, 
хоча у зв’язку з ухваленням нового 
КПК до Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» внесено зміни. 
Так, у статті 18 з’явилась частина 3 
такого змісту: «у місцевих загальних 
судах та апеляційних судах областей, 
міст Києва та Севастополя, Апеля-
ційному суді АРК діє спеціалізація зі 
здійснення кримінального прова-
дження щодо неповнолітніх». Суд-
дею, уповноваженим здійснювати 
кримінальне провадження щодо не-
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повнолітніх, може бути обрано суд-
дю із стажем роботи не менше деся-
ти років, досвідом здійснення кримі-
нального провадження в суді й висо-
кими морально-діловими та профе-
сійними якостями [2]. 

У багатьох іноземних державах 
спеціалізовані суди у справах непов-
нолітніх діють уже давно. Вважаєть-
ся, що перший у світі суд у справах 
неповнолітніх був утворений у 
1899 р. у штаті Іллінойс (США).  

Серед науковців існує думка, 
що головною метою застосування до 
неповнолітнього правопорушника 
запобіжного заходу є його виправ-
лення та перевиховання. Тому, якщо 
запобіжний захід є ізоляційним, він 
повинен мати свої специфічні риси 
порівняно з такою самою метою що-
до дорослих, тим більше, якщо запо-
біжний захід пов’язано з поміщенням 
в СІЗО або ІТТ. Неповнолітнім, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину, 
у місцях позбавлення волі необхідно 
створювати такі умови, щоб вони 
могли усвідомити свою неправомір-
ну поведінку й підвищити свій рі-
вень освіти. Звісно, це дуже складне 
завдання. Воно вимагає створення 
нового підходу до застосування до 
неповнолітніх підозрюваних (обви-
нувачених) запобіжних заходів, який 
передбачав би в першу чергу їх пере-
виховання та виправлення, тобто 
виховний процес.  

Специфіка такого виховного 
процесу полягає у поєднанні вихов-
ної, соціальної та психологічної ро-
боти, яка повинна впливати на духо-
вний і фізичний розвиток неповно-
літнього, коригувати його поведінку 
та знизити психотравмуючий вплив 
умов ізоляції. Такий підхід сприяти-
ме поновленню й розвитку соціально 
корисних зв’язків і підготує непов-

нолітнього підозрюваного (обвину-
ваченого) до життя після звільнення 
та відбування покарання.  

Але одразу виникає питання, 
чи дійсно неповнолітні у випадку 
застосування до них затримання чи 
тримання під вартою як запобіжного 
заходу стануть на шлях виправлення 
та перевиховання, зрозуміють зна-
чення своїх неправомірних дій та 
зроблять з цього правильні виснов-
ки? Або навпаки, утримання в прий-
мальнику-розподільнику для дітей, 
ІТТ та СІЗО перетворить їх на злочи-
нців, які продовжать свою неправо-
мірну діяльність, яка з часом стане 
системною та серійною й назавжди 
позбавить їх бажання перевиховува-
тися та змінювати спосіб свого жит-
тя? 

Кримінальний процесуальний 
кодекс України у ч. 2 ст. 492 (КПК) 
містить положення про те, що три-
мання під вартою може бути засто-
соване як запобіжний захід лише до 
тих неповнолітніх, які підозрюються 
чи обвинувачуються у вчиненні тяж-
ких чи особливо тяжких злочинів, і 
згідно ч. 3 ст. 176 КПК за умови, що 
слідчий чи прокурор доведе слідчому 
судді під час розгляду клопотання, 
що встановлені обставини є достат-
німи для переконання, що жоден з 
більш м’яких запобіжних заходів не 
може запобігти доведеним під час 
розгляду ризику чи ризикам [3].  

КПК України 1960 р. у стат-
ті 434 містив поняття «виняткові 
випадки», на підставі яких до непов-
нолітнього підозрюваного застосо-
вували запобіжний захід у вигляді 
взяття під варту [4].  

Як ми бачимо, норми і попере-
днього, і чинного КПК України вка-
зують на певні підстави для застосу-
вання запобіжних заходів, пов’язаних 
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з позбавленням свободи. Але те, що 
слід розуміти, наприклад, під доста-
тніми обставинами, законодавець 
залишає на розсуд слідчого, проку-
рора та слідчого судді. У ст. 183 КПК 
визначено шість обставин, за наяв-
ності яких може бути обраний та 
застосований запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, але це 
стосується тих підозрюваних (обви-
нувачених), що вже досягли 18 років 
і більше. Саме через таку невизначе-
ність постійно трапляються випадки 
порушення прав, свобод та законних 
інтересів неповнолітніх підозрюва-
них (обвинувачених). Наслідком цьо-
го є потік скарг, які задовольняються 
як у національних судах, так і в між-
народних. 

Саме з цією метою Вищий спе-
ціалізований суд України з розгляду 
цивільних та кримінальних справ у 
своєму інформаційному листі № 223-
66/0/4-17 від 16.01.2017 «Про прак-
тику здійснення судами криміналь-
ного провадження щодо неповноліт-
ніх» [5] вказує, що затримання та 
тримання під вартою можуть бути 
застосовані до неповнолітнього пі-
дозрюваного (обвинуваченого) не 
лише за підставами, визначеними 
ст.ст. 492,177 КПК, а й з урахуванням 
його віку (рішення ЄСПЛ від 
27.11.2008 у справі «Свершов проти 
України») [6].  

Також судді повинні врахову-
вати ще одне рішення ЄСПЛ – від 
28.10.1998 у справі «Ассенов та інші 
проти Болгарії», де йдеться про те, 
що такі запобіжні заходи повинні 
обиратись з визначенням якомога 
коротших термінів такого тримання 
та із забезпеченням періодичного їх 
перегляду через невеликі проміжки 
часу [7]. Далі в листі наводиться ще 
декілька рішень ЄСПЛ, які необхідно 

враховувати в судовій практиці у 
кримінальних провадженнях щодо 
неповнолітніх. Це намагання націо-
нальних судів покращити стан здійс-
нення кримінального судочинства є 
позитивним але, на жаль, лише у  
формі рекомендацій, на законодав-
чому рівні зрушень у цьому напрям-
ку ми поки що не бачимо. Саме тому 
пропонуємо використати передовий 
досвід країн Європи з цього питан-  
ня.  

Польща є єдиною на цей час 
країною Європи, де діють спеціальні 
суди у справах неповнолітніх, а також 
успішно застосовується такий альте-
рнативний триманню під вартою за-
побіжний захід, як пробація. Тобто за 
неповнолітнім підозрюваним встано-
влюється нагляд, і судом наклада-
ються певні обов’язки та обмеження. 
Правила вимагають від нього відві-
дувати денні центри пробації, періо-
дично зустрічатись з наглядовим 
офіцером, брати участь у певних різ-
новидах діяльності, передбачених 
положенням про пробацію, дотриму-
ватись законослухняної поведінки. 
Залежно від злочину та характерис-
тики особи неповнолітнього, суд мо-
же також додатково встановити про-
бацію, наприклад, з обов’язковим 
проживанням у спеціальних гуртожи-
тках, психіатричне лікування, ліку-
вання від алкоголізму та наркотичної 
залежності. Саме тому можна ствер-
джувати, що цей захід має реабіліта-
ційний характер і позитивно впливає 
на психологічний розвиток неповно-
літнього правопорушника.  

Важливим є те, що кожна особа, 
яка перебуває під пробацією, підлягає 
індивідуальному обстеженню, за ре-
зультатами якого складається про-
грама нагляду за нею, тобто про особу 
неповнолітнього підозрюваного (об-
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винуваченого) збирається повна 
об’єктивна інформація. 

Також цікавим є досвід Словач-
чини, де прокуратура під час кримі-
нального провадження щодо непов-
нолітнього може доручити службі 
пробації скласти оціночну доповідь 
про ознаки, що характеризують цього 
неповнолітнього підозрюваного (об-
винуваченого), з метою встановлення 
доцільності та ефективності застосу-
вання до нього запобіжного заходу у 
вигляді попереднього арешту.  

Як ми бачимо, країни Європи 
більш ефективно працюють у на-
прямку виконання чинних міжнаро-
дних договорів щодо забезпечення 
прав неповнолітніх правопорушни-
ків під час кримінального прова-
дження. В Україні служба пробації 
уповноважена працювати тільки із 
засудженими, а в кримінальному 
провадженні – для складання досу-
дової доповіді, хоча офіцери пробації 
могли б бути дуже корисними якраз 
іще на початку досудового розсліду-
вання, бо зібрана ними інформація 
може бути використана як для оцін-
ки ризиків щодо подальшої поведін-
ки неповнолітнього підозрюваного 
та обрання адекватного запобіжного 
заходу, так і ризиків учинення ним 
повторних злочинів під час досудо-
вого розслідування. Також застосу-
вання досвіду Польщі може сприяти 
виправленню та перевихованню не-
повнолітнього правопорушника ще 
до закінчення стадії досудового роз-
слідування.  

Висновки. Підбиваючи підсумок 
дослідженню, хочемо наголосити, що 

в останні роки в Україні процес кри-
мінального судочинства набув більш 
гуманістичних рис, проте норми 
кримінального процесуального за-
кону, що регулюють застосування 
запобіжних заходів, пов’язаних з по-
збавленням свободи (затримання та 
тримання під вартою) неповнолітніх 
підозрюваних (обвинувачених), є не 
досконалими та потребують істот-
них змін. Слід пам’ятати, що голов-
ним завданням кримінального судо-
чинства щодо неповнолітніх є їх пе-
ревиховання. Тому варто розглядати 
застосування запобіжного заходу не 
як примус, а як спосіб попередження 
інших кримінальних правопорушень 
і спосіб виховного впливу на свідо-
мість та поведінку неповнолітнього 
правопорушника. Саме тому, на нашу 
думку, доцільно ввести у практику 
спеціальні служби, до складу яких 
входили б спеціалісти з високими 
професійними знаннями в галузі 
психології та педагогіки, оскільки це 
надаватиме їм перевагу перед юрис-
тами у налагодженні контакту з не-
повнолітніми. Тобто, це може бути 
окремий підрозділ вже існуючої в 
Україні служби пробації, який забез-
печить професійний підхід у зборі 
повних та об’єктивних даних про 
особу неповнолітнього підозрювано-
го (обвинуваченого) перед обранням 
щодо нього запобіжного заходу та 
зможе в окремих випадках замінити 
найбільш суворий із них – тримання 
під вартою – на альтернативний, 
наприклад, як у Польщі, – пробацію.  
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PERSPECTIVES OF APPLICATION OF THE ARREST AS A 
PREVENTIVE MEASURE TO THE JUVENILE SUSPTS  

(ACCUSED PERSONS) 
 
The article deals with the peculiarities of the criminal proceedings against 

minors. The analysis of its main provisions and the brief historical review are car-
ried out. Besides, the present state of the criminal-procedural legislation in that 
sphere has been studied. 

The main task of the research is to study the main features of the preventive 
measure related to the deprivation of liberty of a suspect and to reveal the prob-
lematic issues, which arise during its application, as well as to propose the ways of 
resolving them. 

The attention is paid to the special procedure of the pretrial investigation 
and trial against minors, as well as to the criminal proceedings procedure for the 
application of the preventive measure related to the deprivation of liberty of a 
juvenile suspect (accused person). 
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The corresponding issues are considered by the investigators, prosecutors 
and investigating judges while making the decision on application of that preven-
tive measure against a minor suspect (accused person).  

The modern criminal-procedural legislation of some European countries and 
the scientists’ opinions on that issue are analyzed. The attention is payed to the 
positive experience of using the pretrial investigation by the probation officers of 
Poland and Slovenia. The international normative legal agreements, agreements 
in the sphere of the juvenile justice are considered, as well as the practice of the 
European Human Rights Court are taken into account. The ways of solving the 
problems in that sphere are proposed.  

Keywords: minor, suspect, preventive measures, arrest.  
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, 

ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ЯКИХ ВХОДИТЬ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Цю статтю присвячено розгляду й аналізу діяльності основних правоза-
хисних органів Європейського Союзу, розмежуванню їх юрисдикцій, а також 
виокремленню окремих недоліків кожного з них. 

Ключові слова: права людини, захист прав людини, судовий захист, по-
засудовий захист, позов, інструменти захисту. 

 
Данная статья посвящена рассмотрению и анализу деятельности ос-

новных правозащитных органов Европейского Союза, разграничению их 
юрисдикции, а также выделению отдельных недостатков каждого из них. 

Ключевые слова: права человека, защита прав человека, судебная за-
щита, внесудебная защита, иск, инструменты защиты. 

 
Постановка проблеми. Наявні 

в Європейському Союзі механізми 
захисту прав людини мають свої 
певні недоліки. Наприклад, індивід 
має безумовне право на звернення зі 
скаргою до омбудсмена й до Агентс-
тва з фундаментальних прав Євро-
пейського Союзу, проте ці органи не 
мають компетенції щодо ухвалення 
обов’язкових рішень. Вони, по суті, 
виступають посередниками в пи-
танні добровільного врегулювання 
претензії. Водночас, маючи певну 
політичну вагу, рішення не мають 
юридично обов’язкового характеру 
й можуть не братись до уваги. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Під час розгляду цієї 
проблематики перш за все слід звер-
нутися до напрацювань видатних 
науковців, які присвятили їй велику 
кількість наукових праць, а саме 
І. А. Грицяка, А. І. Дмитрієва, І. І. Лу-
кашука та Л. Д. Тимченко.  

Постановка завдання. Метою 
статті є виявити та дослідити окремі 
механізми захисту прав людини, дос-
тупні для фізичних осіб, як-то право 
на звернення зі скаргами до євро-
пейського омбудсмена та право по-
дання петиції до Європейського пар-
ламенту з питань, що належать до 
компетенції Співтовариства; виок-
ремити поняття, види й основні кла-
сифікації механізмів захисту прав 
людини та визначити основні спосо-
би захисту своїх прав громадянами у 
судових інстанціях ЄС. 

Виклад основного матеріалу. 
Оскільки охорона фундаментальних 
прав особи була проголошена голов-
ною умовою для майбутнього розви-
тку ЄС, виникла потреба в форму-
ванні дієвої системи охорони прав 
людини, яка б гарантувала запобіж-
ний захист та можливість  забезпе-
чити відновлення порушеного права 
й захист такого права. 
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Загалом виокремлюють судові 
та позасудові способи захисту [1]. 
Захист у судовому порядку прав осо-
би від зазіхань з боку міжнародних 
інституцій належить до юрисдикції 
Суду ЄС. До позасудових інститутів, 
що забезпечують захист прав особи, 
треба віднести такі органи: омбудс-
мен Європейського Союзу, Агентство 
основних прав Європейського Союзу 
й органи Європейського Союзу (Ко-
місія ЄС та Рада ЄС). Треба наголоси-
ти, що функції цих органів у сфері 
захисту прав людини перш за все 
охороняють права людини від зазі-
хань із боку органів Європейського 
Союзу, а не країн – учасниць ЄС [2]. 

Позасудові органи, до функцій 
яких належить захист прав людини, 
можна класифікувати таким чином: 

1) залежно від мети 
утворення: 

– спеціалізовані інститути у 
сфері захисту прав людини: Агентст-
во основних прав Європейського Со-
юз, омбудсмен Європейського Союзу; 

– органи загальної компетенції: 
комісія ЄС, Рада ЄС; 

2) за суб’єктом, який мо-
же звернутися до інституту для захи-
сту права:  

– омбудсмен Європейського 
Союзу (звернення окремих осіб); 

– Агентство основних прав Єв-
ропейського Союзу (звернення лише 
органів Європейського Союзу); 

– Рада ЄС (розглядає звернення 
лише країн – учасниць Європейсько-
го Союзу). 

Органом Європейського Союзу, 
що виконує різноманітні функції у 
сфері захисту прав людини, є Рада 
ЄС, яка, крім того, є головним нормо-
творчим органом Європейського 
Союзу. Саме тому важливо звернути 
увагу на те, що захист прав людини є 

не головним завданням цього орга-
ну, а тільки однією з його функцій. 

На вимогу однієї третини кра-
їн-учасниць ЄС або Комісії одразу 
після ухвалення Парламентом ЄС 
ствердного висновку Рада Європей-
ського Союзу має можливість однос-
тайно визнати порушення будь-якою 
країною-учасницею принципів, за-
значених у статті 2 Конвенції. Ухва-
ленню такого висновку передує ви-
клик представників такої країни для 
подання зауважень і рекомендацій 
стосовно врегулювання виявлених 
порушень. 

Якщо порушення було визна-
чено у висновку Парламенту ЄС, Рада 
Європейського Союзу має кваліфіко-
ваною більшістю ухвалити рішення 
стосовно обмеження права визначе-
ної у висновку країни-учасниці. Таке 
положення зазначено у Договорі про 
створення Європейського союзу [3], 
де, зокрема, передбачається можли-
вість призупинити право на участь у 
голосуванні представника уряду пе-
вної країни на сесії Ради ЄС. Ухвалю-
ючи таке рішення, Рада оцінює ймо-
вірні наслідки такого обмеження 
права стосовно прав окремих фізич-
них та юридичних осіб. 

Зобов’язання, які закріплюють-
ся за певною країною-учасницею, 
стосовно якої застосовано санкції у 
відповідності до рішення Ради, за 
Договором про створення Європей-
ського Союзу залишаються діючими 
для країни. 

Рада Європейського Союзу, ух-
валюючи такі рішення, має можли-
вість у майбутньому ухвалити і рі-
шення про внесення змін до застосо-
ваних санкцій або їх скасування для 
повторного оцінювання у разі зміни 
ситуації, яка вимагала застосування 
санкцій. 
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Такий інструмент захисту прав 
особи загалом є ефективним, через 
те що він містить у собі функції діз-
нання, ухвалення рішення та притя-
гнення до відповідальності. 

Основним виконавчим органом 
ЄС є Комісія Європейського Союзу, 
вона виконує функцію дізнання сто-
совно факту вчинення протиправних 
дій і як наслідок – застосування 
штрафних санкцій. Об’єктом проти-
правних дій є будь-яке порушення 
країною–учасницею вимог, висуну-
тих до неї установчими нормативно-
правовими актами Європейського 
Союзу, включно з протиправними 
діями, вчиненими в сфері прав лю-
дини. Наголошується саме на факті 
вчинення протиправних дій, при 
цьому до уваги не беруться переду-
мови такого правопорушення. Голо-
вною перевагою процедури дізнання 
Комісії є право на звернення осіб 
(фізичних або юридичних) до Комісії 
стосовно протиправної дії, вчиненої 
країною-учасницею в межах прове-
деного розслідування. Механізм за-
хисту прав особи, яким наділено Ко-
місію, сам по собі є досить ефектив-
ним. Комісія ЄС поєднує в собі інфо-
рмаційну та представницьку функції 
й функції, пов’язані з дізнанням та 
ухваленням рішень. Відсутність мо-
жливості у цієї Комісії застосувати 
санкції покривається можливістю 
подати позов до Суду Європейського 
Союзу стосовно окремої країни-
порушниці. Своїм рішенням Суд має 
право зобов’язати окрему країну-
порушницю припинити протиправні 
дії, відновити порушене право тощо. 

Із моменту набуття чинності 
Маастрихтським договором [4], ух-
валеним у 1992 році, в ЄС був ство-
рений новітній механізм захисту 
прав особи: омбудсмен Європейсько-

го Союзу. Інститут омбудсмена бере 
свої витоки з Швеції, де він уперше 
з’явився у 1809 році та згодом поши-
рився в державах усього світу. Попу-
лярність омбудсмена в другій поло-
вині XX століття пов’язується перш 
за все з діяльністю Міжнародної ко-
місії юристів та Організації 
Об’єднаних Націй, які дали поштовх 
до розвитку ідеям впровадження 
цього інституту у країнах усього сві-
ту й провели велику кількість пере-
говорів та з’їздів для втілення у жит-
тя цієї ідеї [5]. 

Підґрунтям упровадження зга-
даного інституту [6] в усіх державах 
є демократичні принципи, покладені 
в основу його функціонування, які 
забезпечують можливість ефективно 
охороняти та захищати права особи 
стосовно окремої країни. Цей факт 
пояснює поширення й авторитет 
цього інституту. 

Велика кількість науковців ви-
значають євроомбудсмена як інсти-
тут, що доповнює законодавчі орга-
ни влади, та пропонують виокреми-
ти новітню гілку влади – контролю-
ючу, куди входив би євроомбудсмен. 

У межах ЄС дебати стосовно мі-
сця цього інституту в системі поділу 
влади не мають вирішального зна-
чення, бо органи Європейського Со-
юзу можна поділити за такими озна-
ками тільки умовно, оскільки найча-
стіше вони мають властивості не 
лише однієї гілки влади [7]. В інших 
випадках усі основні тези стосовно 
омбудсменів, що виконують свої по-
вноваження на національному рівні, 
особливості виконання таких повно-
важень та компетенцію, можна за-
стосувати і до інституту омбудсмена 
в Європейському Союзі. 

До внутрішньої будови цього 
інституту входять секретаріат, яким 
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керує генеральний секретар, апарат 
євроомбудсмена, департаменти 
(юридичний, що має 4 підрозділи, 
адміністративний і фінансовий) та 
відділи (адміністрування, персоналу, 
бюджету, фінансів і відділ щодо 
зв’язків з громадськістю) тощо [8]. 

Повноваження омбудсмена Єв-
ропейського Союзу стосуються розг-
ляду петицій щодо роботи всіх орга-
нів ЄС, окрім Суду Європейського 
Союзу. Головними принципами його 
діяльності є принципи незалежності 
та неупередженості. Претендента на 
посаду євроомбудсмена визначає 
парламент ЄС. Загальноєвропейсь-
кий правозахисник був уперше при-
значений у 1995 році, невдовзі після 
набуття чинності Маастрихтським 
договором. Організацію виконання 
повноважень омбудсмена визначено 
в статуті, схваленому Парламентом 
ЄС у 1994 році [9]. 

Загалом омбудсмен, окрім ана-
лізу скарг, що йому надсилаються, 
має можливість самостійно розпоча-
ти розгляд ситуації, яка, як він вва-
жає, може призвести до порушення 
прав і свобод людини. 

Його повноваження стосуються 
такого кола питань: скарги стосовно 
центральних і місцевих органів дер-
жавної влади країн–учасниць, серед 
іншого у випадку, якщо предмет ска-
рги прямо чи опосередковано стосу-
ється права ЄС, скарги на бездіяль-
ність або дії державних органів пра-
восуддя та омбудсменів і скарги сто-
совно діяльності окремих приватних 
суб’єктів. 

Якщо досягти неконфліктного 
вирішення спірного питання немож-
ливо, євроомбудсмен має можливість 
надіслати рекомендації стосовно 
його вирішення. Також він за влас-
ним переконанням може надсилати 

рекомендації у випадку, якщо проти-
правні діяння порушують права ве-
ликої кількості осіб.  

Цікавим випадком є справа 
№ 0640/2011/AN [10], за змістом 
якої іспанський правник надіслав 
скаргу до євроомбудсмена щодо Ко-
місії ЄС, яка опублікувала на своєму 
офіційному веб-порталі свої думки 
стосовно перетворень у фінансовій 
галузі, але лише англійською мовою. 
Євроомбудсмен, дослідивши зміст 
скарги, надіслав комісії ЄС свої реко-
мендації, відповідно до яких усі акти 
мають бути опубліковані на всіх офі-
ційних мовах країн – учасниць Євро-
пейського Союзу, або офіційний пе-
реклад опублікованих документів 
має надаватися за зверненням осіб. У 
будь-якій ситуації відмова у задово-
ленні звернень осіб стосовно офіцій-
ного перекладу змісту опубліковано-
го акту на одну з офіційних мов Єв-
ропейського Союзу є протиправною 
дією з боку органу ЄС. Такий прин-
цип є вагомим у діяльності комісії ЄС 
та інших установ Європейського Со-
юзу. У разі відсутності впливу наді-
сланих рекомендацій на відповідний 
орган євроомбудсмен може повідо-
мити про цей факт Парламент ЄС. 

Клопотання омбудсмену мають 
змогу надсилати громадяни ЄС, лю-
ди, реєстрацію проживання або пе-
ребування яких постійно чи тимча-
сово визначено в межах однієї з країн 
– учасниць Європейського Союзу, та 
суб’єкти підприємницької діяльності, 
місце реєстрації яких перебуває в 
межах ЄС. За необхідності люди мо-
жуть скористатись шаблоном скарги 
на офіційній веб-сторінці євроомбуд-
смена, доступним для завантаження 
та використання. 

Якщо зміст звернення не нале-
жить до сфери повноважень омбудс-
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мена (наприклад, якщо він належить 
до внутрішньої компетенції країн-
учасниць), розгляд звернення не 
буде відмінено. У будь-якому разі 
омбудсмен вчинить всі необхідні дії 
для сприяння у вирішенні конфлікт-
ного питання. Відомості стосовно 
такого інциденту надсилаються упо-
вноваженому асоціації омбудсменів 
ЄС або адресату звернення надсила-
ється рекомендаційний лист, в якому 
пропонується подати скаргу до євро-
асоціації персонально. Асоціація була 
організована в 1996 році й наразі 
поєднує в собі загальнодержавних і 
місцевих омбудсменів країн – учас-
ниць Європейського Союзу, омбудс-
менів держав – претендентів на ста-
тус члена ЄС і комітет стосовно пе-
тицій парламенту ЄС. 

Агентство з фундаментальних 
прав Європейського Союзу є наділе-
ним спеціальними повноваженнями 
органом, мета якого прямо стосуєть-
ся підвищення ступеню захисту прав 
особи в ЄС. Головним його завданням 
є забезпечення інститутам ЄС і краї-
нам-учасницям допомоги в ухваленні 
рішень стосовно розвитку функцій, 
необхідних для гарантування фун-
даментальних прав людини [11]. 
Тобто, Агентство з фундаментальних 
прав ЄС виконує спрямовуючу й ін-
формативну функції, але не має пра-
ва розглядати персональні звернен-
ня чи ухвалювати рішення, наслід-
ком яких є їх неухильне виконання. 
Проте воно посідає важливе місце у 
створенні нормативної бази, яка по-
єднує основні принципи прав люди-
ни та злагоджений механізм захисту 
прав людини в межах ЄС. Офіційно 
Агентство було створено у 2007 році. 

Внутрішня структура Агентст-
ва містить такі підрозділи: Комітет 

правлячих, Виконавче бюро та Нау-
ковий комітет. 

Комітет правлячих об’єднує 
представників країн-учасниць, комі-
сії ЄС і Ради ЄС з належною практи-
кою в керуванні громадськими чи 
приватним організаціями та належ-
ною компетенцією в галузі фундаме-
нтальних прав. 

Для гарантування втілення в 
життя визначених завдань Комітет 
правлячих щороку ухвалює програму 
роботи Агентства з фундаменталь-
них прав ЄС відповідно до принципу 
довгочасної діяльності, схвалює зві-
ти Агентства з фундаментальних 
прав ЄС, призначає та звільнює з по-
сади директора Агентства з фунда-
ментальних прав ЄС, ухвалює щоріч-
ний звіт Агентства з фундаменталь-
них прав ЄС і кінцеві бюджети з ви-
могами в сфері фінансів, які викори-
стовуються Агентством з фундамен-
тальних прав ЄС, призначає та відк-
ликає учасників Наукового комітету 
Агентства з фундаментальних прав 
ЄС. 

Акт, що впорядковує роботу 
Комітету правлячих, має назву «Пра-
вила процедури Агентства з фунда-
ментальних прав Європейського Со-
юзу». На голосуванні рішення ухва-
люються простою більшістю. Пленум 
Комітету правлячих збирається двічі 
на рік, але у разі виникнення потре-
би можуть бути скликані позачергові 
пленуми.  

До складу Виконавчого бюро 
входять голови та віце-голови Комі-
тету правлячих, два учасники вико-
навчого органу й делегат Комісії ЄС. 
У його діяльності також бере участь 
делегат, обраний Радою ЄС. 

Виконавче бюро допомагає Ко-
мітету правлячих під час підготовки 
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проектів рішень і директору під час 
виконання службових обов’язків. 

Головою Агентства з фундаме-
нтальних прав ЄС є директор, відпо-
відальний за належне виконання 
покладених на це агентство функцій 
та за працевлаштування персоналу в 
ньому. Комітет правлячих обирає 
директора на підставі персональних 
відзнак, практичних знань у сфері 
фундаментальних прав, адміністра-
тивних та управлінських здібностей.  

Науковий комітет є певним по-
ручителем належного виконання 
роботи, яка виконується Агентством 
з фундаментальних прав ЄС, і залуча-
ється на перших етапах підготовки 
проектів основної кількості актів 
стосовно питань, які формують ком-
петенцію цього органу. 

На загальносвітовому рівні 
Агентство з фундаментальних прав 
ЄС провадить свою діяльність у коо-
перації з Радою ЄС, Верховним комі-
саром Організації Об’єднаних Націй 
стосовно прав людини, Управлінням 
Верховного комісара Організації 
Об’єднаних Націй стосовно справ 
біженців, Організацією Об’єднаних 
Націй з питань освіти, науки і куль-
тури, ОБСЄ та ООН [12]. 

Описані вище механізми охо-
рони та захисту прав особи мають 
свої вади. Особа має гарантоване 

право на звернення до євроомбудс-
мена й до Агентства з фундамента-
льних прав ЄС, але згадані установи 
не володіють повноваженнями сто-
совно ухвалення рішень, які мають 
неухильно виконуватись. Ці органи 
беруть опосередковану участь у не-
конфліктному вирішенні конфлікт-
них ситуацій. Також через прита-
манне їм політичне наповнення ух-
валені рішення не мають загальноо-
бов’язкової правової дії, й існує мож-
ливість того, що вони не будуть роз-
глянуті. 

Висновки. Отже, хоча розгля-
нуті вище механізми захисту прав 
людини і здаються бездоганними в 
теоретичному аспекті, проте вони 
мають і окрему низку недоліків. Ко-
жна особа має право на безперешко-
дне звернення до органів Європей-
ського Союзу, головним завданням 
яких є захист прав людини, проте 
майже жоден із зазначених органів 
на має повноважень щодо ухвалення 
рішень імперативного характеру. 
Їхні рішення хоч і мають суспільно-
політичну вагу, проте можуть не ви-
конуватись і взагалі не братись до 
уваги. Зазначені органи виступають 
«посередниками» між особою та вла-
дним органом у процесі добровіль-
ного урегулювання претензій. 
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Рекомендації до уваги авторів! 
 

Журнал «Вісник Пенітенціарної асоціації України» є науковим виданням 
громадської організації «Пенітенціарна асоціація України» та приватної уста-
нови «Науково-дослідний інститут публічного права». Відповідно до Постано-
ви Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених 
до переліків ВАК України» від 15.01.2003 № 7-05/1 наукові статті, зокрема, 
мають містити такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення цієї 
проблеми й на яких ґрунтується автор, виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячується зазначена стаття; формулюван-
ня цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки 
з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

Разом із рукописом подається і його електронна копія. Обсяг статті має 
становити до 15 сторінок тексту на папері формату А4 через 1,5 інтервал, 
шрифт – 14-й кегель. Вона не має бути переобтяжена посиланнями на джере-
ла (до 10‒15). Електронні варіанти малюнків і таблиць подаються окремими 
файлами у форматі А5. Посилання на джерела в тексті слід наводити у квад-
ратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, напри-
клад [1, с. 235] або [2, с. 8; 3, с. 45; 9, с. 20]. Список використаних джерел пода-
ють наприкінці статті в порядку появи посилань у тексті відповідно до між-
державних і державних стандартів. Статті, подані з порушенням зазначених 
вимог, не приймаються до друку.  

Анотації необхідно подавати українською, російською (два–три ре-
чення) й англійською (на одну сторінку) мовами разом із ключовими 
словами. Назву статті й відомості про автора (прізвище, ім’я та по бать-
кові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, домашній і слу-
жбовий номери телефонів) подають українською, російською та англій-
ською мовами.  

До рукопису додаються (на окремому аркуші) відомості про автора (або 
одного з авторів): місце роботи (служби), посада, поштова адреса, телефон, за 
можливості – електронна адреса для листування та погодження деталей пуб-
лікації.  

Статті, подані в журнал, друкуються в авторській редакції. За досто-
вірність наведених фактів, цитат, статистичних даних та інших відомостей, а 
також відсутність у статті запозичених матеріалів без посилання на джерела 
відповідає автор. 
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Attention authors! 
 

The journal «Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine» is a research 
edition of the Public organization «Penitentiary Association of Ukraine» and private 
institution «Scientific research Institute of public law». According to the Decree of 
the Presidium of Higher attestation Commission of Ukraine «About increase of re-
quirements for professional publications included in the lists of Higher attestation 
Commission of Ukraine» dated January 15, 2003 № 7-05/1, in particular, scientific 
articles must contain such necessary elements: formulation of the problem in 
general and its connection with important scientific or practical tasks; analysis of 
recent researches and publications which initiated solving this problem, and in 
which based the author, the selection is not resolved before the general problem 
which is dedicated to the designated article; formulation of the objectives of article 
(setting tasks); description of main material of research with full justification of 
scientific results; conclusions from this study and prospects for further research in 
this direction.  

Together with the manuscript is represented its electronic copy. The volume 
of articles up to 15 pages of text on A4 size paper 1,5 interval, font 14-PT. It should 
not be overloaded with references (10‒15). Electronic versions of figures and tables 
are submitted as separate files in A5 format. References in the text should be in 
square brackets, indicating page numbers of the corresponding source. For exam-
ple: [1, p. 235] or [2, p. 8; 3, p. 45; 9, 20]. The list of used sources is represented at 
the end of the article in order of appearance of references in the text, according to 
international and state standards. Articles submitted with violation of these re-
quirements will not be accepted for publication.  

The abstract should be submitted in Ukrainian, Russian (two or three 
sentences), in English (one page) together with keywords. Title of the article 
and information about authors (surname, name and patronymic (fully), aca-
demic degree, academic title, position, home and office phone numbers) are 
represented in Ukrainian, Russian and English.  

The manuscript is attached (on a separate sheet): information about the au-
thor (or authors): place of work (office), job title, postal address, telephone, and e-
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