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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Загальноєвропейські цінності, пріоритетними з 

яких є верховенство права та дотримання прав і основоположних свобод 

людини і громадянина, Україною сприйнято і проголошено як засади її 

суспільного розвитку [210].  

Зазначені об’єкти правової охорони й мають визначити природу і 

характер стосунків між людиною і державою в нашій країні, що, зокрема, 

знайшло своє відображення в ст. 3 Конституції України, а саме: людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю [99].  

При цьому, слід зазначити, що відповідно до свого правового статусу 

(ч. 3 ст. 63 Конституції України, ст. 7 КВК) [123], засуджені до позбавлення 

волі, включаючи неповнолітніх, у повній мірі володіють правом на особисту 

безпеку, правові гарантії реалізації якого у ході відбування даного 

кримінального покарання визначенні в ст. 10 КВК України. 

Сучасний стан і тенденції розвитку криміногенної ситуації в Україні 

[131] та у виховних колоніях, зокрема, об’єктивно свідчать про те, що ті 

традиційні підходи, що склались десятиліттями до формування змісту 

політики у сфері боротьби із злочинністю, у тому числі до питань 

забезпечення права засуджених на особисту безпеку, а також до розуміння 

завдань і цілей кримінально-виконавчої діяльності (ст. 1 КВК), методів і 

засобів їх досягнення не гарантують на практиці безпечну життєдіяльність 

цих осіб у місцях позбавлення волі. Практично щорічно неповнолітні 

засудженні стають жертвами злочинів проти життя і здоров’я, та інших 

посягань, що носять небезпечний характер (у житловій зоні, на виробництві, 

школі, профтехучилищі).  

Так, у 1997 році у виховних колоніях України було вчинено чотири 

злочини, один з яких пов'язаний із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень 

засудженому (ст. 121 КК [115]) [165, c. 597].  
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Крім цього, на 57 % зріс рівень членоушкоджень серед засуджених. 

Унаслідок постійного недофінансування виховних колоній з державного 

бюджету трапляються випадки порушення норм калорійності, асортименту 

харчування та їх рівноцінної заміни, що створювало реальні загрози для 

життя і здоров’я осіб, які тримались у виховних колоніях [165, c. 61]. 

Не змінилась ця ситуація й в подальші роки. Зокрема, у 1998 р. у 

виховних колоніях мали місце нанесення тяжких тілесних ушкоджень 

засудженому, самогубство неповнолітнього, десять випадків 

членоушкоджень, спалах гострої кишкової інфекції, що привело до 

госпіталізації понад 100 засуджених, а також стався вибух електричного 

котла, внаслідок чого постраждали двоє неповнолітніх. Не вирішеними 

залишились також проблеми харчування засуджених [166, c. 43-47]. 

З 1999 р. (часу повного виведення системи виконання покарань з 

підпорядкування МВС України) [232] та прийняттям у 2005 році Закону 

України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» [205] 

ситуація дещо покращилась, але й надалі у виховних колоніях залишались 

діючими суспільно небезпечні джерела посягань на життя і здоров’я 

неповнолітніх засуджених (випадки умисних убивств, нанесення тілесних 

ушкоджень, отримання виробничих травм; отруєнь тощо) [167]. 

У 2005-2012 рр. у зв’язку із суттєвим зменшенням  кількості 

засуджених у виховних колоніях, кількість протиправних посягань на життя і 

здоров’я засуджених у виховних колоніях зменшилась до мінімуму (мали 

місце лише поодинокі випадки виробничого травматизму, членоушкоджень і 

отруєнь цих осіб) [126, c. 407-417]. 

Прийняття у 2012 році нового КПК України [117] та внесення у 2014 

році низки  системних змін і доповнень у КВК України з питань гуманізації 

та приведення до міжнародних стандартів порядку і умов виконання та 

відбування кримінальних покарань [203], дозволило дещо стабілізувати стан 

безпеки у виховних колоніях, але випадки членоушкоджень та неналежного 
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матеріально-побутового і медичного забезпечення  засуджених все ще мали 

місце й у 2014 році. 

Новий період перетворень у системі виконання покарань розпочався у 

2016 році у зв’язку з прийняттям 18 травня постанови Кабінету Міністрів 

України № 348 «Про ліквідацію територіальних органів управління 

Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів 

Міністерства юстиції» [221], що потребує, у свою чергу, активізації наукових 

розробок, спрямованих на забезпечення зазначеного процесу, зокрема й з 

питань адміністративного та організаційно-управлінського характеру, 

розпочатого ще у липні 1991 року [176], враховуючи, що і в 2015-2016 рр. у 

виховних колоніях мали місце випадки нанесення тілесних ушкоджень 

засудженим,  групових отруєнь і захворювань цих осіб. 

Все це в кінцевому результаті й обумовило актуальність тематики 

даного дослідження та вплинуло на вибір його об’єкта, предмета, мети і 

завдань. 

Вивчення наукової літератури показало, що досить потужне наукове 

підґрунтя у цьому контексті створили фахівці як адміністративного, так і 

кримінально-виконавчого права, а також кримінологи, а саме: 

В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, А.І. Берлач, 

І.Г. Богатирьов, В.В. Голіна, І.П. Голосніченко,  Т.А. Денисова, О.М. Джужа, 

Є.В. Додін, О.Ю. Дрозд, А.П. Закалюк, Р.А. Калюжний, Т.О. Коломоєць, 

О.Г. Колб, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, С.Ф. Константинов, О.В. Копан, 

І.М. Копотун, О.В. Кузьменко, М.В. Лошицький, М.А. Матузов, 

Н.П. Матюхіна, О.В. Негодченко, В.І. Олефір, В.Ф. Опришко, О.П. Рябченко, 

А.Ф. Степанюк, М.М. Тищенко, О.О. Ткаченко, В.М. Трубников, 

В.М. Шаповал, О.М. Якуба, І.С. Яковець та ін. 

Водночас зазначену проблематику ці та інші науковці досліджували 

лише фрагментарно. Зокрема, досі на  монографічному рівні  питання 

адміністративних та організаційно-правових засад забезпечення безпеки 

засуджених неповнолітніх у виховних колоніях комплексно не вивчалось, а 
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проблеми, що стосуються правових гарантій цієї діяльності, не піддавались 

науковій розробці взагалі. 

Таким чином, у наявності складна теоретико-прикладна проблема, що 

потребує вирішення на дисертаційному рівні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Концепції реформування кримінальної 

юстиції України (Указ Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008) 

[106], Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби 

України (Указ Президента України від 25 квітня 2008 року № 401/2008) 

[105], Концепції державної політики у  боротьби з організованою 

злочинністю (Указ президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011) 

[103], Стратегії національної безпеки України (Указ Президента України від 

26 травня 2015 р. № 287/2015) [267], Концепції реалізації державної політики 

у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р. (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р) [104], плану 

науково-дослідницької роботи кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Інституту права та суспільних відносин Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (державний 

реєстраційний номер 0111U003651). Тему дисертації затверджено рішенням 

Вченої ради Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна (протокол № 2 від 1 липня 2015 р.). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розроблення науково 

обґрунтованих заходів, спрямованих на удосконалення адміністративно-

правових засад забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних 

колоніях України. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі задачі:  

– визначити стан дослідження у науці проблем, пов’язаних із 

формуванням адміністративно-правових засад забезпечення особистої 

безпеки засуджених у виховних колоніях України; 
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–  з’ясувати зміст поняття «особиста безпека засуджених у 

виховних колоніях»; 

– здійснити аналіз міжнародно-правових актів з питань 

забезпечення особистої безпеки засуджених та практики їх реалізації у 

виховних колоніях; 

– встановити сучасний стан (1997-2016 рр.) забезпечення особистої 

безпеки засуджених у виховних колоніях України; 

– розкрити зміст адміністративно-правових та інших засад, форм і 

способів забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях 

України;  

– визначити особливості організації виконання та відбування 

покарання у виді позбавлення волі у виховних колоніях України; 

– визначити зміст сучасної політики у сфері боротьби зі 

злочинністю у контексті забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виховних колоніях України; 

– з’ясувати зміст та види контролю за кримінально-виконавчою 

діяльністю у виховних колоніях України; 

– розробити науково обґрунтовані шляхи удосконалення 

адміністративно-правових засад забезпечення особистої безпеки засуджених 

у виховних колоніях України у сучасних умовах. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

реалізацією на практиці адміністративно-правових засад забезпечення 

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України. 

Предмет дослідження – адміністративно-правові засади забезпечення 

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

діалектичний метод наукового пізнання соціально-правових явищ в їх 

суперечностях, розвитку та змінах, що дало можливість об’єктивно оцінити 

сучасний стан і можливості адміністративно-правового забезпечення 

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України (розділи 1-3). За 
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допомогою системно-структурного методу проаналізовано сутність 

досліджуваних категорій та їх предметно-компонентний склад (підрозділи 

1.1, 1.2, 2.2, 3.2); історико-правовий метод дав змогу розкрити генезис 

формування адміністративно-правових засад та стан забезпечення особистої 

безпеки засуджених у виховних колоніях (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1); метод 

порівняльного аналізу застосовано при вивченні змісту міжнародно-правових 

актів з питань забезпечення особистої безпеки та практики їх впровадження у 

кримінально-виконавчу діяльність України (підрозділи 1.3); метод контент-

аналізу дав змогу опрацювати матеріали архівних кримінальних справ, 

проваджень, порушених у виховних колоніях, за окремими кількісними та 

якісними параметрами з подальшою інтерпретацією одержаних результатів у 

тексті дисертації (підрозділи 2.1); метод моделювання використано при 

формуванні висновків до розділів дисертації та загальних оцінок, а також для 

обґрунтування пропозицій щодо удосконалення адміністративно-правових та 

інших засад забезпечення особистої безпеки засуджених (підрозділи 3.1, 3.2); 

логіко-нормативний метод застосовано для аналізу законодавчих і відомчих 

(міжвідомчих) нормативно-правових актів у сфері виконання покарань 

(підрозділи 1.3, 2.2, 2.3); соціологічні методи (анкетування, інтерв’ювання, 

спостереження) використано з метою вивчення думок різних категорій 

респондентів з проблемних питань дисертаційної роботи та з’ясування 

соціальної результативності відповідних правових норм й адміністративно-

правових засад забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних 

колоніях (підрозділи 2.2, 2.3); статистичний метод дав змогу 

проаналізувати зібрані емпіричні дані, а також офіційну статистичну 

звітність (розділи 1-3). 

Емпіричну базу дослідження становлять зведені результати вивчення 

15 архівних кримінальних справ та 870 дисциплінарних проваджень у 

виховних колоніях протягом 1997-2016 рр.); результати анкетування 150 

засуджених та 150 осіб з числа персоналу виховних колоній України у 

Волинській, Рівненській та Запорізькій областях; статистичні відомості щодо 
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стану забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях 

України у 1997-2016 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних монографічних досліджень, 

присвячених питанням адміністративно-правових засад забезпечення 

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України. Сформульовані 

положення і рекомендації надали можливість отримати систему теоретичних 

поглядів на стан і перспективи розвитку цього напряму та запропонувати 

конкретні шляхи їх реалізації в законотворчому процесі та практичній  

діяльності персоналу виховних колоній. У дисертації обґрунтовано низку 

нових концептуальних положень, висновків і рекомендацій, що мають 

можливе теоретичне та практичне значення, зокрема: 

вперше: 

- встановлено стан та тенденції забезпечення особистої безпеки 

засуджених у виховних колоніях у період з 1997 по 2016 рр., а саме: щорічно, 

виходячи з кількості злочинів, що вчиняються цією категорією осіб, 

коливається з межею 1-2, рівень правопорушень у розрахунку на 1 тис. 

засуджених складає в межах 9-10 випадків; щорічно мали місце факти 

членоушкоджень ( до 10 випадків), а також 1-2 факти групових отруєнь та 

захворювань серед цієї категорії осіб. Виходячи з цього, обґрунтовано 

висновок про необхідність удосконалення адміністративно-правових засад з 

означених питань; 

- з’ясовано зміст та сформульовано авторське поняття права 

засуджених у виховних колоніях на особисту безпеку, на підставі чого 

розроблено науково обґрунтовані заходи щодо підвищення рівня 

ефективності діяльності по забезпеченню даного права у зазначених 

колоніях. Під таким правом засудженого у цій роботі розуміється 

встановлена у законі та інших нормативно-правових актах міра можливої 

поведінки особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі у 

зазначених установах виконання покарань, а також правові можливості та 
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гарантії забезпечення цього права, що створюють безпечні умови 

життєдіяльності на період перебування у місцях позбавлення волі; 

- визначені особливості елементів адміністративно-правового 

механізму забезпечення безпеки засуджених у виховних колоніях, що 

дозволило сформулювати низку науково обґрунтованих заходів, спрямованих 

на удосконалення організації  виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі у виховних колоніях. До таких особливостей в роботі 

віднесені: а) відмінності в обладнанні та у кількості структурних дільниць 

виховних і виправних колоній; б) можливість залишення  у виховних 

колоніях засуджених до досягнення ними 23-річного віку: в) відсутність 

правових норм щодо  переведення засуджених в інші колонії, крім випадків 

їх переведення у колонії мінімального рівня безпеки відповідно до Закону 

(ст. 147 КВК) та з метою забезпечення особистої безпеки, г)  залучення до 

реалізації заходів безпеки батьків та інших близьких осіб засудженого, а 

також громадських організацій; 

- встановлено рівень ефективності застосування на практиці 

адміністративно-правових та інших засад, спрямованих на забезпечення 

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях, та обґрунтовано 

доведено необхідність посилення контролю за даним видом діяльності з 

участю недержавних структур та об’єднань громадян; 

удосконалено: 

- теоретико-прикладні підходи щодо змісту права засуджених на 

особисту безпеку з урахуванням вікових, соціально-психологічних та інших 

особливостей засуджених, які відбувають покарання у виховних колоніях; 

- змістовні елементи усіх видів  контролю за кримінально-виконавчою 

діяльністю, що визначені в кримінально-виконавчому законодавстві України, 

в контексті вирішення проблем забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виховних колоніях; 

- форми і способи забезпечення права засуджених на особисту безпеку 

у виховних колоніях з урахуванням особливостей виконання та відбування 
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покарання у виді позбавлення волі. До таких форм у цій роботі віднесено: 

1) безпосередня форма забезпечення особистої безпеки конкретно взятого 

засудженого; 2) опосередкована форма, що стосується певної групи 

засуджених чи у цілому всіх осіб, які тримаються у виховних колоніях; 

3) специфічна форма, що пов’язана із захистом віктимілогічно вразливих 

засуджених (чи їх груп). До способів – а) самозахист особи у межах закону; 

б) дії персоналу виховних колоній; в) використання відео, аудіо та іншої 

спостережної техніки за поведінкою засуджених, а також існуючі у колоніях 

інженерно-технічні засоби; г) використання можливостей оперативно-

розшукової діяльності; ґ)  використання передбачених у законі, інших 

можливостей (переведення у безпечне місце; іншу колонію; захист із 

застосуванням  потенціалу інших правоохоронних органів); 

дістало подальший розвиток: 

- науково обґрунтовані підходи щодо впровадження в національне 

законодавство позитивного зарубіжного досвіду (Франції, Швеції, Білорусі) з 

питань забезпечення особистої безпеки засуджених у ході виконання та 

відбування покарання у виді позбавлення волі; 

- теоретико-прикладні підходи щодо вирішення на науковому рівні 

проблем адміністративно-правового характеру, що пов’язані із формуванням 

правових засад забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних 

колоніях. Зокрема, у цій роботі під адміністративно-правовими засадами 

забезпечення права засуджених на особисту безпеку у виховних колоніях 

розуміється визначені на нормативно-правовому рівні порядок і принципи 

виконання та реалізації на практиці даного права зазначених осіб, а також 

організаційно-структурні, управлінські, контрольні, координуючі та 

взаємодіючі елементи правового механізму з цих питань. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

матеріальне дослідження впроваджено як рекомендації у: 

- законотворчу діяльність – розроблено та спрямовано у Комітет  

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 
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правоохоронної діяльності  порівняльну таблицю щодо внесення змін і 

доповнень у нормативно-правові акти у сфері виконання покарань (лист-

впровадження від 30.09.2016 р.  № 04-18/12-1994) (додаток А);  

 - практичну діяльність – розроблено та впроваджено у практичну 

діяльність правоохоронних органів методику з питань адміністративно-

правових засад забезпечення особистої безпеки засуджених у Волинській 

області (акт впровадження від 20.10.2016 № 6523/02/24/08-2016) (додаток Г); 

- навчальний процес та науково-дослідну діяльність – для 

вдосконалення навчально-методичного викладання дисциплін 

«Адміністративне право» і споріднених спецкурсів, а також при підготовці 

підручників, навчальних і методичних посібників (акт впровадження від 

19.10.2016 № 03-29/02/3126) (Додаток Д). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана  здобувачем 

особисто та є самостійним комплексом дослідження. Викладені в роботі 

наукові положення, висновки й рекомендації, що виносяться на захист, 

отримані автором, самостійно. У статтях і тезах конференцій, поданих у 

списку публікацій, що виконанні в співавторстві,  авторський доробок 

становить 50 %. При цьому наукові ідеї, що належать  співавторам цих праць, 

у дисертації не використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дослідження оприлюднені на всеукраїнських і міжвузівських науково-

практичних конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема: «Правове 

життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Луцьк, 25-26 березня 

2011 р.); «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Київ, 11 жовтня 

2012 р.); «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні» 

(м. Київ, 29 листопада 2012 р.); «Адміністративна відповідальність: проблеми 

та шляхи подолання» (м. Київ, 4 грудня 2012 р.); «Державна пенітенціарна 

служба України: історія, сьогодення, перспективи розвитку у світлі 

міжнародних пенітенціарних стандартів та концепції державної політики у 

сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби» (м. Київ, 
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28-19 березня 2013 р.); «Актуальні питання застосування кримінально-

виконавчого законодавства» (м. Київ, 18 березня 2015 р.); «Правові реформи 

в Україні: реалії сьогодення» (м. Київ, 29 жовтня 2015 р.); «Актуальні 

проблеми застосування кримінального законодавства» (м. Київ, 5 листопада 

2015 р.); «Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії 

злочинності» (м. Київ, 13 листопада 2015 р.); «Кримінально-виконавча 

політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція» (м. Київ, 

27 листопада 2015 р.); «Держава і право: проблеми становлення і стратегія 

розвитку» (м. Ужгород, 25-26 грудня 2015 р.); «Кримінологічна теорія і 

практика:досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення» (м. Київ, 

25 березня 2016 р.); «Теоретичні та практичні питання стану дотримання 

прав уразливих категорій засуджених та звільнених» (м. Київ, 19-20 квітня 

2016 р.); «Актуальні питання реформування правової системи України» 

(м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що 

сформульовані в дисертації, відображено у 21 науковій публікації, серед яких 

чотири статті – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових 

фахових видань з юридичних наук, три статті – у закордонному  юридичному 

виданні (Республіка Польща), 14 статей – у збірниках тез наукових доповідей 

оприлюднених та науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЗМІСТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ  

У ВИХОВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ 

 

1.1. Стан досліджень у науці проблем, пов’язаних із формуванням 

адміністративно-правових засад забезпечення особистої безпеки 

засуджених у виховних колоніях України 

 

Як показали результати аналізу наукової літератури, усі доктринальні 

джерела, в яких у тій чи іншій мірі розглядались питання адміністративно-

правових засад забезпечення права засуджених до позбавлення волі, 

включаючи й тих, які відбували покарання у виховних колоніях, на особисту 

безпеку можна класифікувати наступним чином: 

а) викладення матеріалу з цих питань у навчальній літературі 

(підручники, навчальні посібники, навчально-методичні рекомендації, т.ін.); 

б) відображення інформації з означеної проблематики у коментарах до 

КВК України (зокрема, до ст. 10 «Право засуджених  на особисту безпеку»), 

Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та інших 

нормативно-правових актах (Інструкціях, положеннях, т.ін.); 

в) узагальнення відомостей по цих питаннях у відомчих аналітичних 

оглядах ДДУПВП, ДПтС України та Міністерства юстиції України, яке на 

сьогодні, відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року 

«Про оптимізацію органів центральної виконавчої влади, перебрало на себе 

законодавчі функції щодо управління сферою виконання покарань;  

г) розробка зазначеної тематики у дисертаційних дослідженнях; 

ґ) оприлюднення окремих аспектів цієї проблематики в наукових 

публікаціях (статтях, тезах науково-практичних конференцій, круглих столів, 

семінарів тощо). 
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При цьому слід  зазначити, що на сьогодні на монографічному рівні 

питання адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки 

засуджених у виховних колоніях України практично не досліджувалось, хоча 

актуальність цієї проблематики є очевидною, враховуючи, зокрема й те, що 

відсутність належного наукового супроводу у цьому контексті виступає 

однією з обставин, яка з одного боку, знижує рівень ефективності 

організаційно-управлінської діяльності у даних КВУ, а з іншого – сприяє 

вчиненню різноманітних протиправних посягань на особисту безпеку даної 

категорії засуджених та в цілому на стан правопорядку у місцях позбавлення 

волі, до яких і відносяться виховні колонії. 

Деякі аспекти як об’єкта, так і предмета даного дослідження лише в 

загальних рисах розглянуто в сучасних кримінологічних джерела, а саме:  

1) у підручнику «Профілактика злочинів» за загальною редакцією 

О. М. Джужі (2011 р.) [242, с. 595−612];  

2) у спеціальних монографічних виданнях, зокрема А. П. Закалюка 

«Курс сучасної української кримінології» (у книзі 2 «Кримінологічна 

характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів» − § 4 глави 

7 «Особливості злочинності ув’язнених, що перебувають в установах 

позбавлення волі, та запобігання їй» та глава 3 «Корупція, її прояви 

хабарництво та інші злочини у сфері службової діяльності: кримінологічна 

характеристика і запобігання») [60, с. 180−236; 294−310]; у монографії З. В. 

Журавської «Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях 

позбавлення волі» (2012 р.) (підрозділ 2.1 «Аналіз злочинності в місцях 

позбавлення волі та віктимологічних факторів, що впливають на неї») [55, 

с. 35−53] та ін.;  

3) в інших кримінологічних виданнях:  

а) навчальному посібнику «Захист прав потерпілого від злочину» за 

загальною редакцією А. Х. Степанюка та О. Г. Колба (2012 р.) (підрозділ 3.2 

розділу 3 «Основні напрямки удосконалення форм і засобів захисту 
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потерпілого від злочину в кримінально-виконавчому праві України») [64, 

с. 123–137]; 

б) навчальному посібнику «Кримінологічна віктимологія» за загальною 

редакцією О. М. Джужі (2006 р.) (тема 13 «Пенітенціарні аспекти 

кримінологічної віктимології») [125, с. 295–315]; 

в) міждисциплінарному правовому дослідженні «Потерпілий від 

злочину» за загальною редакцією Ю. В. Бауліна та В. І. Борисова (2008 р.) 

[190]; 

г) навчально-методичному посібнику «Профілактика впливу 

кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених у спеціальних 

виховних установах» (2011 р.) (розділ 3 «Профілактика кримінальної 

субкультури у спеціальних виховних установах») [62, с. 81−106]; 

ґ) навчальному посібнику «Кримінологія» за загальною редакцією 

професора О. М. Джужі (2010 р.) (тема 60 «Кримінологічна характеристика 

пенітенціарної злочинності») [128, с. 139–141]; 

д) навчальному посібнику «Віктимологічні засади боротьби зі 

злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України» за 

загальною редакцією О. М. Джужі та В. В. Коваленка (2012 р.) [35]; 

е) колективній монографії «Сучасна кримінально-виконавча політика 

України» (2008 р.) (підрозділ 4.2 «Засуджені до позбавлення волі як об’єкти 

сучасної кримінально-виконавчої політики України» [271, с. 122−130]) та ін. 

Крім цього, загальні аспекти зазначеної проблематики відображено як у 

вітчизняних навчальних посібниках з курсу ОРД: Е. А. Дідоренко, Б. І. 

Бараненко, В. А. Глазков та ін. «Основи оперативно-розшукової діяльності в 

Україні (поняття, принципи, правове забезпечення)» (2007 р.) (тема 8 

«Заходи і засоби оперативно-розшукової діяльності») [179, с. 117–131], так і 

в аналогічних закордонних виданнях: «Теорія оперативно-розшукової 

діяльності» за загальною редакцією К. К. Горяїнова, В. С. Овчинського, Г. К. 

Синілова (2007 р.) (глава 20 «Теорія оперативно-розшукової профілактики») 

[273, с. 586−613], а також у монографії О. О. Лапіна «Стратегія забезпечення 
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кримінологічної безпеки особи, суспільства, держави та її реалізація» (2012 

р.) [135, с. 8−33]. 

Означена проблематика вивчалась у межах, насамперед, кримінально-

виконавчого права і кримінології в контексті запобігання злочинам у місцях 

позбавлення волі (так званої «пенітенціарної злочинності») [25, с. 280−284] 

та лише фрагментарно – у галузі ОРД [27, с. 105−134], а також 

адміністративного права 

Крім цього, особиста безпека засуджених до позбавлення волі була 

окремим предметом наукового розроблення в роботах учених-віктимологів 

[47, с. 89−134], а також у навчально-методичних виданнях з курсу 

«Кримінально-виконавче право України» [120, с. 212−216] та в аналогічних 

зарубіжних джерелах [279, с. 27−38]. 

Водночас означена проблематика в зазначених та інших джерелах 

ґрунтується на розкритті: 

а) змісту запобіжної діяльності, пов’язаної з профілактикою злочинів, 

що вчиняються засудженими до позбавлення волі [146], і лише частково – 

персоналом виправних колоній [269]; 

б) положень ОРД у цілому в усіх УВП, у тому числі тих, що 

стосуються забезпечення права засуджених на особисту безпеку (до них, 

зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 11 КВК України, належать: арештні доми; 

кримінально-виконавчі установи закритого та відкритого типів; спеціальні 

виховні установи – виховні колонії), а не власне ОРД у виправних колоніях; 

в) змісту кримінально-виконавчої діяльності (процесу виконання та 

відбування покарання [119, с. 7−8]), а не діяльності, що пов’язана з 

оперативно-розшуковим запобіганням злочинам, які вчиняються у виправних 

колоніях (ст. 104 КВК України передбачає, зокрема, завдання із забезпечення 

безпеки засуджених, персоналу колоній та інших осіб); 

г) результатів моніторингів (безперервне слідкування за будь-яким 

процесом) [31, с. 352] щодо дотримання прав засуджених та запобігання 

тортурам (ст. 1 КВК України) у місцях позбавлення волі, які здійснюють 



 20 

міжнародні експерти [32], Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини [77, с. 278−308] та громадські організації України [191, с. 271−297]; 

ґ) практики Європейського суду з прав людини (зокрема, у справі 

«Коваль проти України») [199, с. 72−112]; 

д) актів реагування прокурорів у порядку ст. 22 КВК та Закону України 

«Про прокуратуру» [235] на порушення прав і законних інтересів засуджених 

у виправних колоніях [71, с. 45−51]; 

е) змісту предмета такої галузі суспільної діяльності та навчальної, 

дисципліни, як «Безпека життєдіяльності» [52]; 

є) проблем участі релігійних організацій у кримінально-виконавчій 

діяльності України [245, с. 313−318]; 

ж) інших аспектів функціонування засудженого в умовах УВП, 

зокрема, впливу на нього злочинної субкультури [40, с. 112−131]. 

Деякі аспекти забезпечення особистої безпеки засуджених у місцях 

позбавлення волі висвітлено в роботах учених у галузі кримінально-

виконавчого права [50, с. 357−359], зокрема, у докторських дисертаціях А. Х. 

Степанюка «Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи 

кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження)» [266] 

та О. Г. Колба «Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання 

злочинам» [92], які стали методологічним підґрунтям для проведення 

зазначеного дослідження. Крім цього, окремі аспекти означеної 

проблематики викладено в докторських дисертаціях М. М. Яцишина [310] та 

В. А. Ліпкана [143], розроблених у межах інших юридичних спеціальностей 

[50], включаючи спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

Методологічне підґрунтя при дослідженні розроблюваної 

проблематики становила колективна монографія «Кримінологічні та 

оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що 

вчиняються персоналом виправних колоній» (2011 р.), зокрема, розділ 3 
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«Кримінологічна характеристика злочинів і правопорушень, що вчиняються 

персоналом виправних колоній» [127, с. 50–112]. 

Деякі методологічні засади за цією темою дослідження викладено 

також у Міжнародній поліцейській енциклопедії, зокрема в томі 1  

[155, с. 41−57]. 

Серед дисертацій сучасників, що заслуговують на увагу, відповідно до 

змісту об’єкта та предмета даного дослідження, можна зазначити такі: Ю. В. 

Орел «Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам 

адміністрації виправної установи» [175]; Л. О. Назаренко «Кримінальна 

відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду» [158]; В. 

В. Українець «Кримінальна відповідальність за створення злочинної 

організації» [282]; В. В. Кондратішина «Кримінально-виконавча політика 

України: формування та реалізація» [97]; С. В. Царюк «Кримінально-

виконавча характеристика засуджених, які відбувають покарання у 

виправних колоніях максимального рівня безпеки» [289]; Р. І. Мельник 

«Кримінально-правова характеристика завідомо незаконного затримання, 

приводу, арешту та тримання під вартою (ст. 371 КК України)» [149]; М. О. 

Акімов «Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за 

законодавством України» [6]; А. С. Політов «Кримінально-правова 

характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України» 

[186]; М. В. Сийплокі «Кримінально-правова характеристика притягнення 

завідомо невинного до кримінальної відповідальності» [255]; О. І. Моісеєв 

«Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її 

межами» [157]; Л. В. Гусар «Необхідна оборона: кримінологічні та 

кримінально-правові аспекти» [42]; Г. С. Резніченко «Особливості виконання 

і відбування покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених жінок» 

[247]; О. С. Яцун «Особливості кримінального покарання неповнолітніх» 

[311]; І. В. Жук «Примусові заходи медичного характеру та примусове 

лікування у кримінальному праві України» [54]; М. М. Книга «Примусові 

заходи медичного характеру як засіб попередження злочинності» [82]; О. І. 
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Альошин «Провокація злочину (кримінально-правове дослідження)» [10]; О. 

Л. Гуртовенко «Психічне насильство у кримінальному праві України» [41]; 

інші роботи у галузі кримінально-виконавчого права, зокрема й ті, що 

опубліковані в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій [108, 

с. 41−45]. 

Серед дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук у галузі кримінально-виконавчого права в 

контексті змісту цієї наукової розробки можна виділити роботи В. А. Бадири 

«Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання» 

[18]; В. А. Льовочкіна «Нормативно-правові та організаційні засади 

забезпечення реалізації в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод 

засуджених до позбавлення волі» [147]; О. Б. Пташинського «Правові 

проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні» [243]; 

О. В. Романенка «Пенітенціарна функція демократичної правової держави та 

роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації» [250]; 

М. В. Романова «Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються 

до осіб, позбавлених волі» [148]; І. С. Сергєєва «Теоретичні та практичні 

питання діяльності відділів спеціального обліку установ виконання 

покарання» [252]; Ю. А. Чеботарьової «Правовий статус засуджених до 

позбавлення волі» [290]; Т. А. Шулежка «Особливості карально-виховного 

впливу на неодноразово судимих до позбавлення волі жінок, які відбувають 

покарання у виправно-трудових установах» [296]; І. С. Яковець «Первинна 

класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установах 

виконання покарань» [308], Колба І.О. «Забезпечення  особистої безпеки 

засуджених у виправних колоніях України [88] та ін. 

Суто в кримінологічному аспекті (загального, спеціально-

кримінологічного та індивідуального запобігання злочинам) означену 

проблематику розглянуто в дослідженнях учених-кримінологів [25, с. 36−43]. 

При цьому найбільш наближеними до змісту тематики цієї роботи є 

докторські дисертації В. В. Голіни [38], О. М. Джужі [49], О. М. Костенка [111], 
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О. М. Литвака [138], В. Х. Лихолоба [141], В. О. Тулякова [277]; кандидатські 

дисертації М. М. Клюєва [81], О. І. Плужнік [184], Л. Г. Козлюк [85], 

І. М. Горбачової [39], Т. А. Павленко [180] та ін., а також інші наукові розробки 

[129, с. 344−351]. 

У всьому масиві наукової та навчально-методичної літератури з означеної 

тематики дослідження найбільш наближеними до її змісту є декілька 

спеціальних доктринальних джерел, які й стали головним методологічним 

підґрунтям для підготовки даної дисертаційної розробки.  

Зокрема,  у цьому контексті звертає на себе увагу навчальний посібник 

«Право на особисту безпеку засуджених до позбавлення волі в Україні: поняття, 

зміст та форми забезпечення» підготовлений та опублікований групою 

науковців за загальною редакцією професора О.М. Джужі та О.Г. Колба у 2014 

році [197]. У даній роботі сформульовано ряд концептуальних понять, категорій 

і положень, що мають теоретико-прикладне значення при розкритті змісту 

проблем адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки 

засуджених у виховних колоніях, а саме: наукове визначення категорій 

«особиста небезпека» і «особиста безпека» засуджених у виправних колоніях 

(§2 розділу 1 посібника); форми та засоби забезпечення права засудженого до 

позбавлення волі на особисту безпеку (§2 розділу 2 посібника); особливості та 

класифікація засуджених, які відносяться до груп ризику ймовірних жертв 

злочинних посягань у виправних колоніях (§3 цього ж розділу); заходи 

контролю і нагляду, за діяльністю персоналу виправних колоній України щодо 

дотримання законності і внутрішнього порядку в процесі забезпечення 

особистої безпеки засуджених (§2 розділу 3 посібника); інші [197]. 

Поряд з цим і в цій роботі лише фрагментально розглянуті питання щодо 

особливостей забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях, 

у тому числі через призму створення відповідних адміністративно-правових 

засад зазначеного виду діяльності у цих КВУ, що й виступило додатковим 

аргументом при виборі об’єкта і предмета даної дисертаційної роботи, а також 

при визначенні її мети і завдань. 
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Окремі аспекти цієї проблематики, особливо в контексті змісту даного 

дослідження, висвітлені в дисертації Є.Ю. Бараша «Управління державною 

кримінально-виконавчою службою України» [22]. 

Разом з тим, не дивлячись на те, що у даній роботі піддані глибокій 

розробці питання організаційно-управлінського характеру (що, власне, є 

предметом, у першу чергу, адміністративного права, а, отже, кореспондується із 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право), більшість положень даної наукової праці стосуються 

діяльності не виховних колоній, а всіх УВП, тобто прямого та безпосереднього 

відношення до вирішення завдань, що визначені у цій дисертації, не мають. 

Проте головним, що визначило методологічне значення зазначеної 

наукової розробки стало висвітлення у ній ключових понять, які стосуються 

змісту предмета даної дисертації, а саме: адміністративно-правові засади; 

організаційна структура; контроль за кримінально-виконавчою діяльністю; 

організаційно-управлінські аспекти; т.ін. 

Цікавою по змісту, з огляду розв’язання як дискусійних питань науково-

прикладного характеру, так і вирішення інших пізнавальних моментів у 

контексті адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки 

засуджених у виховних колоніях України, є колективна методична розробка 

К.А. Автухова та І.С. Яковець «Особливості діяльності окремих підрозділів 

кримінально-виконавчої системи» [3]. Зокрема, авторський колектив цієї 

методички вивели та науково обґрунтували такі важливі для даної дисертації 

положення, як: організаційно-штатна структура колоній; особливості діяльності 

відповідних підрозділів колонії; зміст та види відомчого контролю; т.ін. [2]. 

У той самий час, й у даній науковій праці питання адміністративно-

правових засад забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних 

колоніях України не стали пріоритетними та розглянуті лише у зв’язку із 

змістом кримінально-виконавчої діяльності всіх без винятку УВП , що також 

зіграло свою роль при виборі об’єкта і предмета цього дисертаційного 

дослідження. 
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Деякі концептуальні моменти, що прямо стосуються змісту даної 

дисертації, а також кореспондуються із її завданнями, викладені в наукових 

статтях В.М. Бабаєва [17], А.Б. Дудаєва [51], І.В. Жук [53], Т.Л. Кальченко [74], 

І.О. Колба [86], О.Г. Колба [91], І.М. Копотуна [108], та ін. 

Проте, як свідчить аналіз цих та інших наукових джерел, комплексного 

дослідження, пов’язаного із адміністративно-правовим [2] забезпеченням 

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях, у жодному з них не 

здійснено, що й зумовило вибір даної теми розробки та її актуальність, а 

також надало можливість визначити об’єкт і предмет дослідження та його 

мету й задачі, що відображені у змісті розділів і підрозділів цієї дисертації. 

Якщо ж у цілому узагальнити всі наукові дослідження, предметом яких 

була особиста безпека засуджених у місцях позбавлення волі, то можна 

здійснити наступну їх періодизацію:  

а) І період (1991-1998 р.р) удосконалення правового механізму з цих 

питань у межах дії ВТК України 1970 року та створення в системі МВС 

України Державного департаменту України з питань виконання покарань;  

б) ІІ період (1999-2005 р.р.) – повне виведення ДДУПВП з 

підпорядкування МВС України, прийняття КК 2001 р., КВК 2004 р. та закону 

України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»;  

в) ІІІ період (2006-2016 р.р.) – внесення суттєвих змін і доповнень у 

кримінально-виконавче законодавство України з питань, що стосуються 

забезпечення особистої безпеки засуджених, прийняття КПК 2012 р. та 

Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу 

України щодо адаптації правового статусу» засудженого до Європейських 

стандартів (2014р.);  

г) ІV період розпався у зв’язку постанови Кабінету Міністрів України 

від 18.05.2016 № 348  «Про ліквідацію територіальних органів управління 

Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів 

Міністерства юстиції» та триває по даний час. 

 



 26 

1.2. Поняття та зміст права засуджених на особисту безпеку у 

виховних колоніях 

 

Для вирішення зазначеного завдання цього дисертаційного 

дослідження, без сумніву, слід з’ясувати зміст, принаймні, двох правових 

категорій, а саме: поняття «Адміністративно-правові засади» та «право 

засудженого на особисту безпеку». 

Як показало вивчення наукової літератури [57], термін 

«адміністративно-правові засади» вживається у контексті формування 

напрямів наукових  досліджень щодо «управління економічною, соціально-

культурною, адміністративно-політичною діяльністю та міжгалузевого 

управління» та «діяльністю органів виконавчої влади» [183].  

Крім цього, як встановила Д. Г. Заброда, у доктринальних джерелах 

використовуються й інші аналогічні категорії, а саме: «організаційно-правові 

засади», «адміністративно-правові основи», «адміністративно-правові 

аспекти», «адміністративно-правове регулювання», «публічне 

адміністрування» [57].  

При цьому слід зазначити, що значна частина науковців ототожнюють 

їх, не визначаючи конкретний зміст, та здебільшого використовують так 

званий інтегративний підхід, об’єднуючи окремі складові кожної з них для 

забезпечення повноти вирішення конкретного наукового завдання. А, це, як 

вірно зробила висновок Д. Г. Заброда, спричиняє або ж поверхове вивчення 

предмета дослідження, або ж навпаки – висвітлення питань , що знаходяться 

за його межами [57]. 

Поряд з цим, в науці на сьогодні розроблені певні «технології», що 

стосуються правил виведення та обґрунтування змісту тих чи інших 

категорій і понять, зокрема й по даній проблематиці. 

У словнику української мови (як, власне, й в інших тлумачних 

наукових джерелах) слово «засади» вживається у таких значеннях: а) основа 

чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь; б) вихідне, 
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головне положення, принцип; основа світогляду, правило поведінки; в) 

спосіб, метод здійснення чого-небудь [259, с. 48]. 

Як встановлено в ході даного дослідження, у нормативно-правових 

джерелах (Конституції України, спеціальних законах («Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» [214]; «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [213]; 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»; т.ін.)) у більшій мірі термін 

«засади» вживається у значенні перших двох формулювань, які відображені у 

тлумачних словниках. При цьому так зване розширення тлумачення його у 

нормах права не дається [57]. 

Більш того, що у зазначених та інших нормативно-правових актах це 

поняття ототожнюється із змістом терміну «основи». Але, як дослідив Д.Г. 

Заброда, якщо сутність правових засад безпосередньо визначається шляхом 

посилення на законодавство, яке складає основу регулювання тих чи інших 

суспільних відносин, а економічні та фінансові засади розкривається через 

зазначення відповідних механізмів, то зміст і обсяг організаційних і 

адміністративно-правових засад, визначається по різному [57]. Для того, щоб 

знайти правильний «ключ» до розв’язання зазначеної проблеми, слід 

виокремити обов’язкові та факультативні елементи організаційно-правових 

засад, що закріплюються у законодавчих джерелах. 

До перших у науці відносять: 

1) правову основу (законодавство); 

2) об’єкт правового регулювання; 

3) пріоритетні напрями; 

4) принципи; 

5) суб’єкти та їх завдання, функції й повноваження; 

6) засоби (заходи, методи), за допомогою яких здійснюється 

урегулювання суспільних відносин, у тому числі й відповідальності; 

7) механізми контролю і нагляду [57]. 

До других (факультативних) учені включають): 
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а) організацію міжнародного співробітництва у відповідній сфері 

(галузі); 

б) інформаційне забезпечення; 

в) специфіку фінансування; 

г) особливості взаємодії та координації у певній сфері (галузі) [57]. 

Виходячи з цього у наукових працях й конкретизується суть і зміст 

поняття «адміністративно-правових засад». Так, Н.С. Панова, зауважила, що 

аналіз поняття адміністративно-правових засад розвитку державного 

управління в Україні дозволяє охарактеризувати їх як сукупність 

адміністративно-правових норм, які визначають основні цінності, принципи, 

завдання форми та методи розвитку нормотворчої і розпорядчої діяльності 

органів виконавчої влади [182]. 

Б.О. Логвиненко, з’ясувати зміст адміністративно-правових засад 

медичного забезпечення органів внутрішніх справ, прийшов до висновку, що 

їх зміст складають три основних системохарактеризуючі державно-

управлінські елементи – модель; функція та форми [145]. 

На його думку, з чим можна погодитись, модель визначає особливості 

організації медичного забезпечення на всіх владно-управлінських рівнях. У 

свою чергу, функції закріплюють основні напрями (види) такої діяльності, а 

форми – характеризують зовнішній прояв конкретних організаційно-

управлінських дій, спрямованих на безпосередню реалізацію зазначених 

функцій [145]. 

У сучасних вітчизняних підручниках і навчальних посібниках з 

адміністративного права вживаються терміни «організаційно-правові 

засади»; «адміністративно-правові засади»; «адміністративно-правове 

регулювання» «адміністративно-правове забезпечення» [5]. 

У такій ситуації, як вірно зауважує Д. Г. Заброда, відбувається й 

приведення відповідного змісту навчальної літератури з адміністративного 

права згідно сучасного розуміння публічно-сервісного призначення цієї 

правової галузі з позиції її соціальної цінності та місця у забезпеченні 
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реалізації прав і свобод людини [57], відтак впроваджується в науковій обіг   

категорій «публічне адміністрування» [244]. 

Разом з тим, як показали результати даного дослідження, поняття 

«адміністративно-правових засад діяльності» є домінуючим у науково-

методичних виданнях. При цьому, визначаючи їх сутність, Е. О. Шевченко 

звертає увагу на те, що адміністративно-правові засади можуть виступати, як: 

1) засіб включення адміністративного суду до сфери права; 

2) умова легітимізації його діяльності; 

3) характеристика: державного органу; суб’єкта адміністративного 

права; суб’єкти адміністративно-правових відносин; 

4) зміст цих засад діяльності адміністративного статусу, тобто як 

статус, який повинен бути закріплений законодавством України [292]. 

Підсумовуючи деякі отримані у ході аналізу зазначених вище понять і 

категорій, Д. Г. Заброда зауважив, що словосполучення «адміністративно-

правові засади» («основи») вжито у назвах понад 140 дисертацій, захищених 

по спеціальності 12.00.07 «Організаційно-правові засади» – понад 110, 

«адміністративно-правові аспекти» – понад 20, «адміністративно-правове 

регулювання» – понад 60, «публічне адміністрування» – до 10 [57]. 

Отже, слід визнати, що в наявності є складна теоретико-прикладна 

проблема, яка потребує спеціального наукового дослідження на рівні 

окремого предмета наукового пошуку. 

У той самий час, із різноманіття запропонованих у доктринальних 

джерелах визначень «адміністративно-правових засад» у цій дисертації за 

основу взяте наступне: «Це сукупність закріплених у нормах 

адміністративного права параметрів (характеристик) суспільного явища та 

правовідносин, що потребують урегулювання за допомогою адміністративно-

правових засобів» [57]. 

Деякі змістовні елементи у контексті вирішення завдань даного 

дослідження є у визначенні «правового регулювання», яке сформував Є. Ю. 

Бараш, а саме – це нормативно-організаційний вплив суб’єктів 
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нормотворчого процесу щодо врегулювання та впорядкування засобами 

юридичної техніки суспільних відносин, які виникають з приводу визначення 

цілей, принципів, завдань і функцій установ виконання покарань, їх 

оптимальної організаційної структури з метою їх впорядкування, охорони, 

розвитку відповідно до суспільних потреб [21], а також у визначенні 

«управлінська діяльність в Державній кримінально-виконавчій службі 

України», під якою розуміють сукупність нормотворчої та нормозастосовчої 

діяльності відповідних суб’єктів управління ДКВС України, яка реалізується 

через акти управління (загальні та індивідуальні), а також виявляється у 

вжитті заходів організаційно-правового, соціально-економічного, 

матеріально-технічного та морально-психологічного характеру, спрямованих 

на ефективну реалізацію державної політики у сфері виконання 

кримінальних покарань [20]. Дотичним до змісту даної проблематики є 

виведене в науці поняття «адміністративно-правового забезпечення 

організації управління ДКВС України», відповідно до змісту якого 

належність цього органу до держави та походження його статусу від 

публічної влади обумовлює те, що ця система повинна будуватися та 

функціонувати із урахуванням загальних принципів та підходів, властивих 

здійсненню державного управління та організації функціонування більшості 

державних органів, а покладання на ДКВСУ обов’язку щодо реалізації єдиної 

державної політики у сфері виконання кримінальних покарань передбачає 

переважно централізований спосіб організації, функціонування та управління 

пенітенціарною системою України та наділення суб’єкта управління цією 

службою адміністративно-владними повноваженнями [20, c. 11]. 

Виходячи із зазначених та інших теоретико-прикладних підходів, 

можна констатувати, що у змісті адміністративно-правових засад науковці 

виокремлюють:  

а) категоріальний;  

б) нормативний;  

в) інституційний;  
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г) інструментально-технологічний елементи [57]. 

На думку Д. Г. Заброди, категоріальна складова даного поняття 

передбачає висвітлення понять і ознак явища, змодельованих у правових 

актах, порівняння її з правовим і соціальним буттям і формування науково-

правової категорії, що адекватно відображає правову діяльність. При цьому, 

на його переконання і можна з ним  погодитись, в основу їх формування 

необхідно покласти адміністративно-правові концепції, здобутки 

вітчизняного і зарубіжного адміністративного права, в тому числі й 

методологією [57]. 

Нормативна складова пов’язана із систематизацією нормативно-

правових актів, які містять правову основу регулювання відповідних 

суспільних відносин, та виокремлення серед них тих, що містять 

адміністративно-правові норми, а також їх подальшим аналізом. 

Інституційний елемент стосується окреслення системи суб’єктів 

відповідних правовідносин, визначення серед них основних і головних, 

характеристики їх адміністративно-правового статусу, розкриття 

особливостей координації і взаємодії, в тому числі у міжнародних 

відносинах. 

Інструментально-технологічна складова стосується форм 

(правотворчої, правозастосовної (регулятивної і правоохоронної) і методів 

(правових і неправових) діяльності суб’єктів реалізації норм 

адміністративного права [57]. 

На підставі отриманих з цього питання результатів можна 

запропонувати наступне визначення «Адміністративно-правових засад 

забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях», а саме: це 

система закріплених у нормах кримінально-виконавчого законодавства та 

інших нормативно-правових актах заходів організаційно-управлінського та 

координаційно-взаємодіючого характеру, що забезпечуються 

адміністративно-правовими засобами та іншими правовими гарантіями, 
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спрямованими на реалізацію особами, які відбувають покарання у виді 

позбавлення волі у зазначених КВУ, права на особисту безпеку. 

Таким чином, системоутворюючими ознаками, що складають зміст 

даного поняття, є наступні: 

1. Це система заходів, а проста їх сукупність, позаяк в нормативно-

правових актах визначається чітка послідовність дій посадових осіб виховної 

колонії, територіальних управлінь Міністерства юстиції України та в цілому 

відповідних структур даного центрального органу виконавчої влади (так 

званий «алгоритм дій»). 

2. Зазначені заходи закріплені, у першу чергу, у нормах 

кримінально-виконавчого законодавства України, виходячи з того, що тільки 

ці джерела регулюють процес виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі у виховних колоніях. 

До інших нормативно-правових актів з означеної проблематики 

відносяться:  

а) ті норми Кодексу  України про адміністративні правопорушення, що 

передбачають адміністративну відповідальність у тому числі засуджених і 

персоналу колоній у сфері правопорядку; 

б) інші джерела адміністративного права (Закон України «Про 

Державну кримінально-виконавчу службу України», у якому визначено 

порядок проходження служби персоналом органів та установ виконання 

покарань, ієрархія підпорядкованості цих осіб та інші адміністративно-

правові аспекти діяльності як у цілому системи, так і персоналу ДКВС 

України; Закон України «Про забезпечення безпеки учасників кримінального 

судочинства»; Інструкція з організації охорони, нагляду і безпеки у виховних 

колоніях; інші джерела). 

3. По змісту зазначені заходи носять організаційно-управлінський та 

координуючо-взаємодіючий характер. 

Організаційні заходи нормативного характера передбачають суб’єктів 

їх реалізації (це персонал ДКВСУ), систему дій підпорядкування (персонал 



 33 

колоній – керівництво колоній – відповідний персонал та керівництво 

територіальних управлінь Міністерства юстиції України – відповідні 

посадові особи Міністерства юстиції України), а також питання нормативно-

правового забезпечення (а, не з їх власної волі) їх діяльності. 

Управлінські заходи пов’язані з нормотворчою діяльністю, що 

стосуються процесу забезпечення права засуджених на особисту безпеку, а 

саме: видання наказу про забезпечення такого права; винесення відповідної 

постанові про переведення засудженого в безпечне місце або наказу про 

переведення його в іншу колонію. 

Координація спрямована на упорядкування дій декількох суб’єктів 

(персоналу різних колоній, чи правоохоронних органів (наприклад, при 

застосуванні заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які є учасниками кримінального судочинства») з метою 

досягнення як суспільної мети (у даному випадку – забезпечення особистої 

безпеки засуджених у виховних колоніях), так й інших цілей (для кожного 

суб’єкта можуть бути різними). 

Взаємодія – це взаємна діяльність (без визначення координатора) 

декількох суб’єктів для реалізації спільних завдань і досягнення єдиної 

спільної мети (гарантувати безпечні умови відбування покарання 

засудженими у виховних колоніях). 

4. Зазначені заходи забезпечуються адміністративно-правовими 

засобами.  

До таких в адміністративному праві відносяться:  

а) встановлення обов’язку;  

б) визначення заборон;  

в) закріплення порядку та процедури притягнення винної особи до 

адміністративної відповідальності; інші засоби [133, с. 126-127]. 

5. Ці заходи забезпечуються іншими правовими гарантіями. 
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В теорії права такими гарантіями виступають: правовий статус особи; 

правовий обов’язок іншої сторони; компенсаційні заходи, спрямовані на 

відшкодування заданої шкоди; т.ін. [256, с. 387-388]. 

6. Метою цих заходів є забезпечення реалізації права на особисту 

безпеку. 

Забезпечення – це комплекс заходів різноманітного характеру 

(правового, організаційного, технічного та іншого спрямування), що 

визначені в законі та створюють належні умови життєдіяльності суб’єкта 

суспільних відносин [31, с. 68]. 

7. Об’єктами забезпечення є засуджені до позбавлення волі 

неповнолітні особи. 

До таких, відповідно до чинного КК України є особи:  

а) які на момент вчинення злочину досягли 14 річного (ч. 2 ст. 22) або 

16-річного віку (ч.1 ст. 22);  

б) щодо яких винесено обвинувальний вирок суду, що вступив у 

законну силу (ст. 532 КПК);  

в) відносно яких виникли підстави для виконання і відбування 

покарання (ст. 4 КВК);  

г) призначено покарання у виді позбавлення волі (ст. 63 КК). 

8. Місцем для відбування визначеного судом покарання є виховні 

колонії (ст. 19 КВК). 

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими неповнолітніми у виховних колоніях визначені в главі 21 КВК 

(ст.ст. 143-149). 

9. Зміст забезпечувальної діяльності складає право засуджених на 

особисту безпеку. 

Це право знайшло своє відображення в ст. 10 КВК та в Законі України 

«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві»,  а також у загальних рисах – у ст. 3 Конституції України та ст. 

7 КВК «Основи правового статусу засуджених». 



 35 

Наявність всіх системоутворюючих ознак і складають зміст поняття 

«адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки засуджених 

у виховних колоніях», що є ключовим у цій дисертації. 

Щодо іншого поняття – «особиста безпека засуджених», то його 

характеристика досить детально відображена як у нормативно-правових 

джерелах, так і в науковій і навчально-методичній літературі [197].  

Зокрема, змістовні його елементи склали основу дисертаційного 

дослідження І. О. Колба [89]. При цьому нормативно-правовий напрям він 

виразив через такі формули: 

1) безпека – відсутність ризику, загроз і небезпек. Так, наприклад, 

безпека визначається як відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з 

можливістю завдання будь-якої шкоди для життя, здоров’я та майна 

громадян, а також навколишнього середовища; 

2) безпека – властивість систем. Зокрема, безпека атомної станції 

визначається як властивість атомної станції за умов нормальної експлуатації, 

порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і т.п. обмежувати 

радіаційний вплив на персонал, населення і довкілля встановленими межами; 

3) безпека – стан захищеності від ризиків, загроз і небезпек. Так, 

безпекою за надзвичайних ситуацій розуміють стан захищеності населення, 

об’єктів довкілля від небезпеки за надзвичайних ситуацій; 

4) безпека – відповідність певним правилам, параметрам. Наприклад, 

безпека м’яса та яєць визначається як відповідність їх ветеринарним і 

санітарним правилам та нормативам; 

5) безпека – комплекс заходів. Зокрема, безпекою руху поїздів 

розуміють комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих та 

забезпечених безаварійної роботи та утримання в постійній справності 

залізничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів і 

пристроїв; 
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6) поняття безпеки визначається формулою прийнятої шкоди [142, с. 

12–14]: безпека – стан, за якого ризик шкоди чи ушкодження обмежений до 

прийнятого рівня. 

Якщо взяти за методологічну основу запропоновану А. В. Ліпканом та 

іншими вченими нормативно-правову групу визначення поняття «безпека» та 

узагальнивши правові джерела з цих питань у галузі кримінально-виконавчої 

діяльності України, то слід констатувати, що в жодному з них не надано 

визначення поняття «право засуджених на особисту безпеку» (як і, зокрема, й 

поняття «право персоналу УВП на особисту безпеку»). Відповідно до цього, 

ст. 10 КВК України «Право засуджених на особисту безпеку» доцільно 

доповнити приміткою такого змісту: «Під особистою безпекою засудженого 

слід розуміти стан захищеності особи, яка відбуває призначене судом 

покарання у відповідному органі чи установі виконання покарань, від 

ризиків, загроз і небезпек» [88]. 

Узагальнивши зазначені вище та інші підходи щодо визначення змісту 

термінів «безпека» та «небезпека», І. О. Колб констатує, що «право 

засуджених на особисту безпеку» – це міра можливої поведінки засудженого 

під час відбування покарання, що визначена на нормативно-правовому й 

особистісному рівнях як та, яка забезпечує захищеність життєво важливих 

інтересів людини та громадянина. 

Системотворчими елементами, що становлять зміст цього поняття, є 

такі: 

1) це міра можливої (дозволеної) поведінки засудженого, тобто це його 

право. Загальновизнаним у теорії кримінально-виконавчого права України є 

положення про те, що право засудженого – це вид і міра його поведінки під 

час відбування кримінального покарання, можливість користуватися 

певними соціальними благами для задоволення особистих потреб, що 

закріплені в нормах Конституції та інших законодавчих актах [120, с. 204]. 

На думку А. X. Степанюка, закріплене в ч. 1 ст. 10 КВК України право 

засудженого на особисту безпеку – це його загальне право як людини та 
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громадянина [122, с. 52–55]. Цей висновок ґрунтується на тому, що, 

відповідно до ч. 3 ст. 63 Конституції України, засуджений користується всіма 

правами людини та громадянина, за винятком обмежень, що визначені 

законом і встановлені вироком суду. Крім цього, оскільки ст. 3 Конституції 

України закріплено загальне право людини та громадянина на особисту 

безпеку, керуючись вимогами ст. 10 КВК України, слід визнати, що право 

засудженого на особисту безпеку є загальним його правом, яке не входить до 

переліку обмежень прав, визначених засудженому на підставі вироку суду та 

закону (ст. 532–540 КПК України) [116]; 

2) цим правом засуджений може користуватися під час відбування 

покарання. Загальновизнаною в кримінально-виконавчому праві України є 

також позиція, за якою відбування покарання розуміють як забезпечений 

державним примусом правовий стан засудженого, що настає після того, як 

обвинувальний вирок набирає законної сили, і полягає в підпорядкуванні 

поведінки засудженого обмеженням прав та свобод, передбачених у КК 

України відповідними покараннями [111, с. 7]. Відповідно до вимог ст. 532–

540 КПК України, вирок суду набирає законної сили після закінчення строку 

на подання апеляції, а вирок апеляційного суду – після закінчення строку на 

подання касаційної скарги, унесення касаційного подання, якщо його не було 

оскаржено чи на нього не було внесено подання, при цьому обвинувальний 

вирок виконують після набрання ним законної сили. Саме цей вирок, як 

зазначено в ст. 4 КВК України, і є підставою для відбування покарання 

засудженим. 

Правовий статус (стан) засудженого визначено у главі 2 КВК України 

та інших законах України, зокрема тих, які встановлюють порядок й умови 

виконання та відбування конкретного виду покарання [159, с. 31–36]; 

3) зазначене право засуджених визначено на нормативно-правовому 

рівні. Право засуджених на особисту безпеку гарантовано ст. 3 Конституції 

України та ст. 10 КВК України, а порядок його забезпечення – спеціальними 

законами (зокрема, «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 



 38 

кримінальному судочинстві» [209]), ст. 42 КПК України, деякими нормами 

КВК України (ст. 102–104), а також п. 89 Правил внутрішнього розпорядку 

установ виконання покарань [194], іншими підзаконними нормативно-

правовими актами ДПтСУ [68]; 

4) це право забезпечують засуджені на особистісному рівні, тобто воно 

пов’язано з так званою віктимною поведінкою особи, яка може, як 

установили вчені (Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.), бути 

необережною, ризикованою, провокаційною, об’єктивно небезпечною для 

самого потерпілого, унаслідок чого це може призвести до виникнення 

криміногенної ситуації, а інколи – учинення злочину [125, с. 62]; 

5) об’єктом захисту засудженого є його життєво важливі інтереси як 

людини, так і громадянина. Відповідно до ч. 1 ст. 7 КВК України, під час 

виконання та відбування покарання держава охороняє лише законні інтереси 

засуджених, які з позицій змісту права на особисту безпеку є важливими 

інтересами людини та громадянина. У науці законними інтересами 

засуджених уважають їх прагнення, що закріплені в правових нормах 

конкретної дії щодо володіння певними благами, які задовольняють, 

зазвичай, за результатами оцінювання поведінки засуджених посадовими 

особами органів виконання покарань чи адміністрацією установ виконання 

покарань, прокуратурою, судом тощо [159, с. 34]. 

Отже, лише за наявності всіх перерахованих системних ознак право 

засуджених на особисту безпеку набуває реального змісту, а тому варто 

враховувати це під час реалізації заходів, пов’язаних із забезпеченням 

державою та особою зазначеного права, відповідно до того, що визначення 

поняття «право засуджених на особисту безпеку» є важливим як з позицій 

теорії права, так і практики його реалізації забезпечення на нормативно-

правовому й особистісному: (віктимологічному) рівнях. З огляду на 

зазначене, необхідно доповнити ст. 10 КВК «Право засуджених на особисту 

безпеку» приміткою, у якій визначити це поняття за алгоритмом, що 

запропонований, зокрема, й у цій роботі. 
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Ураховуючи визначені в законі умови виконання та відбування 

покарання у виді позбавлення волі, можна стверджувати, що найбільш повно 

й точно поняття «право засуджених на особисту безпеку» відображає так 

званий діяльнісний підхід науковців до його визначення, що й було 

застосовано в цій дисертації.  

Правові засади забезпечення зазначеного права засуджених до 

позбавлення волі в Україні становлять у цілому зміст цього дослідження. 

Кожне з правових джерел всебічно проаналізовано та критично 

переосмислено з урахуванням задач наукової розробки, а також шляхів 

удосконалення існуючої правової основи з питань забезпечення особистої 

безпеки осіб, які відбувають покарання у виправних колоніях. Зокрема, серед 

нормативно-правових актів варто виділити такі: 

Конституція України (ст. 3, 21, 23, 63 та ін.); 

КВК України (ст. 1, 7, 8, 10, 104, 107 та ін.); 

КПК України (ст. 42); 

Закон України «Про попереднє ув’язнення»; 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»; 

Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які є учасниками 

кримінального судочинства»; 

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу 

України»; 

Положення про Державну пенітенціарну службу України; 

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань; 

Інструкція про забезпечення безпеки осіб, які є учасниками 

кримінального судочинства; 

Настанова з організації та проведення оперативно-розшукової 

діяльності в органах, установах та СІЗО кримінально-виконавчої системи. 

Право на особисту безпеку належить до фундаментальних прав людини 

та громадянина. У ст. 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 



 40 

соціальною цінністю. Зміст діяльності держави, її органів і посадових осіб 

полягає в охороні й утвердженні зазначеної цінності. Відповідно до цього, 

закріплене у ст. 10 КВК України право засуджених на особисту безпеку деякі 

науковці (А. X. Степанюк, І. Я. Яковець) небезпідставно відносять до 

основних прав осіб, які відбувають кримінальні покарання [121, с. 47]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 10 КВК України, засуджені мають право на 

особисту безпеку. Закріплення зазначеного права у кримінально-

виконавчому законодавстві України стало наслідком реалізації 

конституційних норм, що визначають права, свободи й обов’язки людини та 

громадянина (розділ 2 Конституції України) [99], тобто створило один з 

елементів механізму правового регулювання цієї проблематики.  

Проте донині ні в КВК, ні в Конституції України змістовного 

визначення поняття «право засуджених на особисту безпеку» немає, що й 

зумовлює актуальність розгляду цього питання. 

У широкому значенні безпека – це стан захищеності життєво важливих 

інтересів особи, суспільства й держави від зовнішніх та внутрішніх загроз 

[155, с. 42].  

У доктринальних джерелах уживають також поняття «небезпека», яке, 

на переконання Є. П. Желібо, В. В. Зацарного, водночас із поняттям 

«безпека», є центральним поняттям у безпеці життєдіяльності; їх 

використовують у різних сферах діяльності людини [52, с. 25].  

У науці є кілька визначень цих понять. Так, О. Ф. Скакун і Д. О. 

Бондаренко вважають, що безпека особи – це стан захищеності її життєво 

важливих інтересів й оптимальної (найбільш сприятливої) життєдіяльності в 

певних конкретно-історичних умовах [297, с. 26]. 

В. Ю. Шепітько дійшов висновку, що безпека – це становище, за якого 

не загрожує небезпека кому або чому-небудь [113, с. 31]. 

У «Популярній юридичній енциклопедії» поняття «безпека» визначено 

як відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю заподіяння 

будь-якої шкоди для життя, здоров’я та майна громадян, а також для 
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навколишнього природного середовища; комплекс заходів, а також людські й 

матеріальні ресурси, призначені для запобігання цій шкоді; стан захищеності 

населення, об’єктів довкілля від небезпеки за надзвичайних ситуацій [189, с. 

40]. 

Я. Ю. Кондратьєв стверджував, що безпека – це відсутність 

неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди 

життю, здоров’ю та майну громадян, навколишньому природному 

середовищу [258, с. 50].  

В основі наведеної дефініції лежить визначення цього поняття, подане 

в Правилах обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих 

будівель і споруд, що затверджені наказом Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України й Держнаглядохоронпраці 

України від 27 листопада 1997 р. № 32/288 [196]. 

У «Тлумачному словнику української мови» (А. Івченко) наведено 

аналогічне визначення цього поняття [67, с. 27]. 

У «Короткому тлумачному словнику української мови» зазначено, що 

безпека − це стан, за якого ніщо кому- або чому-небудь не загрожує [110, 

с. 18–19]. 

У російських тлумачних словниках (І. Л. Городецька, Т. М. Поповцева 

та ін.) безпеку визначено як становище, за якого будь-кому, будь-чому не 

загрожує небезпека [112, с. 14]. 

Таке саме визначення запропонував С. І. Ожегов у «Словнику 

російської мови» [164, с. 38]. 

У «Міжнародній поліцейській енциклопедії» міститься таке визначення 

цього поняття: 

1) стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства, 

держави від внутрішніх і зовнішніх загроз;  

2) здатність предмета, явища або процесу зберігати свою сутність, 

основні ознаки, властивості за знищувального впливу з боку інших 

предметів, явищ або процесів [154, с. 41]. 
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Автори спеціальної літератури, зокрема підручника «Безпека 

життєдіяльності» (Є. П. Желібо, В. В. Зацарний), поняття «безпека» 

визначають як ступінь свободи від ризику або ж відсутність неприпустимого 

ризику, пов’язаного з можливістю завдати будь-якої шкоди життю та 

здоров’ю людини за будь-яких умов існування [52, с. 25]. 

Такої самої думки дотримуються й розробники «Юридичної 

енциклопедії» (Ю. С. Шемшученко, Ф. Г. Бурчак, М. П. Зяблюк та ін.) [299, 

с. 207]. 

У Законі України «Про основи національної безпеки» наведено 

визначення поняття національної безпеки, що є родовим поняттям «безпека», 

а саме: це захищеність життєво важливих інтересів людини та громадянина, 

суспільства й держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація реальних і потенційних 

загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, за умов 

виникнення негативних тенденцій до створення потенційних або реальних 

загроз національним інтересам [229]. 

Проведений аналіз наукових та навчально-методичних джерел з курсу 

«Кримінально-виконавче право України» свідчить про те, що переважно 

поняття «особиста безпека» розглядається через змістовне вираження в 

інших галузях права поняття «безпека».  

На підставі цього в науці використовують різні типологічні моделі 

визначення цієї правової категорії. Так, В. А. Ліпкан досить аргументовано 

довів, що для кращого сприйняття поняття «безпека» слід його розглядати в 

контексті трьох диференційованих груп, а саме:  

а) нормативно-правової, яка передбачає виявлення напрямів щодо 

визначення зазначеного поняття в нормативно-правових актах України;  

б) доктринальної, у якій означено основні напрями визначення поняття 

«безпека», що містяться в науковій літературі;  
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в) енциклопедичної, у якій окреслено підходи до з’ясування змісту 

цього поняття, що визначені в енциклопедичних джерелах і словниках [142, 

с. 12].  

Саме в такому контексті, як уважає В. А. Ліпкан, сформульована 

доктринальна група щодо розуміння поняття «безпека» [142, с. 14], яка також 

має декілька напрямів, а саме: 

а) перший з них визначається за формулою: безпека – «стан 

захищеності від…». Так, А. І. Поздняков з позицій аксіологічного підходу 

визначає безпеку як захищеність від завдання значущої шкоди [185, с. 190]; 

б) представники другого напряму визначають безпеку через її системні 

властивості. Так, учасники Міжнародної неурядової науково-дослідної та 

освітньої організації «РАУ – Корпорація» у своїй концепції розглядають 

безпеку як системну властивість, що дозволяє розвиватися в умовах 

конфліктів, невизначеності ризиків на основі самоорганізації та управління 

[101, с. 198–199]; 

в) автори третього напряму визначають безпеку через активну формулу 

діяльності. Зокрема, фахівці Інституту соціально-політичних досліджень 

Російської академії наук уважають, що безпека – це діяльність людей, 

суспільства й держави, світового співтовариства народів щодо виявлення, 

попередження, послаблення, усунення (ліквідації) та відбиття небезпек і 

загроз, здатних їх згубити, позбавити фундаментальних матеріальних і 

духовних цінностей, спричинити неприйняту (недопустимо об’єктивно і 

суб’єктивно) шкоду, закрити шлях до виживання та розвитку [253, с. 16]; 

г) представники четвертого напряму розглядають безпеку як 

відсутність будь-яких загроз правам і свободам людини, суспільства та 

держави, базовим інтересам і цінностям суверенної національної держави  

(В. Ковальський, О. Маначинський, Є. Пронкін та ін.) [83, с. 57] – це так 

званий апофатичний напрям розуміння зазначеного поняття [142, с. 15]; 
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ґ) п’ятий напрям репрезентують ті дослідники, які розуміють безпеку 

як стан (статику), так і властивість (динаміку) соціальної системи 

(М. Г. Архипов, К. А. Кузьменко, А. С. Крюченков [16, с. 34–39] та ін.); 

д) автори шостого напряму безпеку розуміють (у контексті змісту 

поняття «національна безпека») як динамічний політико-правовий режим, 

метою якого є стан убезпеченості національних інтересів від різного роду 

загроз, що досягається завдяки цілеспрямованій діяльності органів державної 

влади та інститутів громадянського суспільства, з метою гарантування прав 

людини і основоположних свобод, їх прогресивного розвитку та стабільності 

конституційного ладу [291, с. 28]. 

Як показало вивчення праць науковців кримінально-виконавчого 

напряму в Україні, доктринальна група вираження поняття «безпека» 

знайшла своє місце і в їх наукових розробках. Так, А. Х. Степанюк та 

І. С. Яковець у першому науково-практичному коментарі до КВК України у 

2005 р. під безпекою розуміли гарантію, необхідну умову життєдіяльності 

особи, що дозволяє їй зберігати та збільшувати духовні й матеріальні 

цінності [121, с. 47]. 

Інші автори (А. П. Гель) у навчальному посібнику «Кримінально-

виконавче право України» (2008 р.), не виводячи поняття «безпека», 

визначили сутність права засуджених на особисту безпеку, відтворивши при 

цьому вимоги ч. 2 ст. 10 КВК України [37, с.114]. 

О. М. Джужа та О. І. Осауленко в підручнику «Кримінально-виконавче 

право України» (2010 р.) також сформулювали поняття «особистої безпеки 

засуджених»: гарантована міжнародним правом та українським 

законодавством захищеність життя, здоров’я, інших життєво важливих і 

соціально значимих інтересів цієї категорії громадян від завдання шкоди, а 

також запобігання небезпеці та загрозам, які виникають у процесі відбування 

(виконання) кримінальних покарань у виді арешту, обмеження волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

позбавлення волі [120, с. 212]. 
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О. В. Лисодєд у науково-практичному коментарі до КВК України 

(2008 р.) використав при тлумаченні ст. 10 КВК загальнодоктринальний 

підхід щодо визначення поняття «безпека», а саме – це стан захищеності 

життєво важливих законних інтересів особи від будь-якої зовнішньої загрози, 

при цьому забезпечення безпеки особи є однією з основних функцій держави 

[159, с. 48]. 

У подальшому науковці або відображали загальні доктринальні 

підходи, що сформувалися відносно тлумачення ст. 10 КВК [119, с. 24], або 

визначали напрями забезпечення права засуджених на особисту безпеку [88]. 

Зокрема, до першого вони віднесли закріплення цього права в законодавстві, 

а до другого – визначення порядку його реалізації [122, с. 52]. 

Узагальнивши сформульовані в науці визначення поняття «безпека» та 

«особиста безпека засуджених», І.О. Колб стверджує, що особисту безпеку 

засуджених до позбавлення волі слід розуміти як визначену та гарантовану 

на нормативно-правовому рівні, а також забезпечену правоохоронною 

діяльністю посадових осіб органів і установ виконання покарань та інших 

осіб захищеність їх прав і законних інтересів від різноманітних загроз, що 

посягають на їх життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність та інші 

законні інтереси [88]. 

Саме цей підхід і був використаний у цій роботі як визначальний у 

формуванні поняття «особиста безпека засуджених». 

Енциклопедичний напрям розуміння поняття «безпека» також 

характеризується певними підходами, серед яких, зокрема, В. А. Ліпкан 

виділяє такі [142, с. 15–18]: 

1) представники першого з них розглядають це поняття через 

апофатичну формулу: відсутність будь-яких загроз і небезпек [43, с. 67]; 

2) прихильники другого напряму розглядають поняття безпеки через 

стан захищеності [293, с. 210–211]; 

3) автори третього напряму розуміють безпеку через діяльнісну 

формулу вжиття певних заходів. Так, безпекою авіаційною (як і безпекою 
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дорожнього руху, безпекою праці, безпекою мореплавання тощо) вони 

вважають систему організаційно-правових, економічних, технічних та інших 

заходів, спрямованих на створення безпечних і комфортних умов для 

учасників повітряного руху [293, с. 207–211]; 

4) учені четвертого напряму поняття безпеки визначають через пасивну 

формулу: дотримання певного стану, визначення параметрів. Так, 

С. В. Лекарєв уважає, що безпека – це здатність предмета, явища або процесу 

зберігати свої основні характеристики, параметри, сутність при поточних 

руйнівних впливах з боку інших предметів, явищ або процесів [137, с. 51]; 

5) представники п’ятого напряму поняття безпеки визначають як одну 

із функцій. Так, в «Юридичній енциклопедії» зазначено, що інформаційна 

безпека України – це один із видів національної безпеки; важлива функція 

держави [293, с. 212]. 

Ураховуючи запропоновані вище [88] та інші поняття [100], у тому 

числі ті, що виведені фахівцями в галузі кримінально-виконавчого права, 

включаючи й авторське бачення цієї проблематики, можна вважати, що 

методологічне підґрунтя в цьому напрямі певним чином створено та варто 

врахувати при виданні нових енциклопедичних видань в Україні (до 1991 р. 

(проголошення незалежності України) в аналогічних юридичних та інших 

наукових джерелах поняття «безпека» визначено не було). Зокрема, відсутній 

цей термін у «Радянському енциклопедичному словнику» (1990 р.) [260], 

«Великій Радянській енциклопедії» (1950 р.) [28], «Юридичному 

енциклопедичному словнику» (1984 р.) [298] та інших популярних наукових 

виданнях.  

Як слушно зауважив В. А. Ліпкан, класифікація напрямів визначення 

поняття «безпека» надає можливість дійти висновку про те, що спільним для 

трьох проаналізованих у цій роботі груп є наявність чотирьох головних 

підходів, а саме:  

а) статичного (стан захищеності від…);  

б) апофатичного (відсутність загроз і небезпек);  
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в) діяльнісного (система заходів, спрямованих на створення певних 

умов); 

г) пасивного (дотримання певних параметрів тощо) [142, с. 18]. 

Таким чином, здійснений аналіз поняття «безпека» дав підстави для 

науковців зробити наступні висновки: 

а) по-перше, наближеною за значенням до категорії «безпека» є 

категорія «безпечність». Проте, як слушно зазначають Є. П. Желібо і В. 

В. Зацарний, якщо безпека характеризує стан об’єктів або систем, то 

безпечність – це їх властивість [52, с. 25–26]; 

б) по-друге, безпека нерозривно пов’язана з небезпекою, а саме: кожна 

людина відчуває небезпеку й розуміє її значення по-своєму [88, с. 24]; 

в) по-третє, як обґрунтовано довели окремі вчені (Ю. І. Римаренко, 

О. В. Копан), інститут юридичної безпеки має дві проблеми: 

1) захищеності життєво важливих інтересів особи від загроз, що 

виникають у сфері юридичних правовідносин; 

2) юридичного захисту життєво важливих інтересів особи [153, с. 45–

46]. 

Для розуміння поняття «безпека» одним із ключових є слово 

«небезпека», відчуття якої в кожної особи (зокрема засуджених) має глибоко 

індивідуальний характер, що залежить переважно від:  

1) рівня соціального й суспільного розвитку особи;  

2) ситуації та суспільного устрою, що позитивно чи негативно 

впливають на світосприйняття особи (громадянина) [52, с. 25]. 

При цьому, узагальнивши всі наведені визначення поняття 

«небезпека», можна зробити висновок про те, що це явища, процеси, об’єкти, 

інформація та люди, які можуть спричинити небажані наслідки та 

призводити до погіршення стану здоров’я чи смерті людини, завдавати 

шкоди навколишньому середовищу й об’єктам громадської діяльності [52, 

с. 26]. 
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Як свідчить практика, джерелами небезпеки є природні процеси та 

явища, техногенне середовище й людські дії.  

Зокрема, ураховуючи, що людина постійно взаємодіє з навколишнім 

середовищем і перетворює його, воно впливає на життєдіяльність 

суспільства, небезпека об’єктивно існує в просторі й часі та реалізується у 

вигляді потоків енергії, речовин, інформації. Іншими словами, взаємодія 

людини з навколишнім середовищем виявляється в наявності прямих і 

зворотних зв’язків. Наслідок цієї взаємодії може змінюватися в широких 

межах – від позитивного до катастрофічного, супроводжується загибеллю 

людей і руйнуванням компонентів середовища. За цих умов може йтися про 

явний вияв небезпеки у вигляді негативних наслідків, що настають, як 

правило, раптово та визначаються, на думку науковців (Є. П. Желібо, В. В. 

Зацарний), як дія небезпек [52, с. 26]. 

Вивчення практики виконання та відбування покарань в Україні [88, 

c. 25] свідчить, що здебільшого небезпека для засуджених має прихований 

характер і перетворюється в реальну небезпеку за наявності таких умов: 

а) небезпека реально існує; б) засуджений перебуває в зоні дії небезпеки; 

в) засуджений не має ефективних засобів захисту, не використовує їх, ці 

засоби є неефективними [208, с. 3–6].  

Для засуджених, насамперед для осіб, яких тримають у виховних 

колоніях, унаслідок скупчення на ізольованій території носіїв небезпеки для 

інших об’єктів (громадян, суспільства та держави загалом), небезпека має 

потенційний характер, що охоплює всі зазначені вище умови. Це зумовлено й 

тим, що аксіома потенційної небезпеки свідчить про те, що в жодному виді 

діяльності не можна досягти абсолютної безпечності, тобто будь-яка 

діяльність людини є потенційно небезпечною [52, с. 27].  

Крім того, за цією аксіомою всі дії людей і всі компоненти життєвого 

середовища, крім позитивних властивостей та наслідків, мають здатність 

створювати небезпеку. Будь-яка нова позитивна дія
 

неминуче 

супроводжується виникненням нової потенційної небезпеки чи групи 
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небезпек. Саме тому, навіть на найвищому рівні, зокрема техніки, абсолютне 

усунення джерел небезпеки є неможливим. Завдання полягає лише в тому, 

щоб її мінімізувати. 

Узагальнивши існуючі в нормативно-правових актах та в науковій 

літературі підходи щодо змісту термінів «безпека», можна вивести наступне 

визначення «Право засуджених на особисту безпеку у виховних колоніях»: 

це встановлена у законі та інших нормативно-правових актах міра можливої 

поведінки особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі у 

зазначених установах виконання покарань, а також правові можливості та 

гарантії забезпечення цього права, що створюють безпечні умови 

життєдіяльності на період перебування у місцях позбавлення волі. 

Таким чином, системоутворюючими елементами, що складають зміст 

цього поняття, є: 

1. Зазначене право засуджених встановлено в законі. 

Загальні засади права особу на визначені в ст. 3 Конституції України, а 

спеціальні у ст. 10 КВК та в Законі України «Про забезпечення безпеки осіб, 

які є учасниками кримінального судочинства». Крім цього, окремі елементи 

забезпечення цього права засуджених закріплені  у підзаконних нормативно-

правових актах (Інструкції про організацію охорони, нагляду та безпеки у 

виховних колоніях; Інструкції про порядок переводу засуджених в інші 

колонії; Положенні про апеляційні комісії установ виконання покарань 

тощо). 

2. Це право у місцях позбавлення волі визнається як міра можливої 

(дозвільної) поведінки засудженого. 

3. Суб’єктом (носієм) даного права є засуджених, який відбуває 

покарання у виді позбавлення волі у виховній колонії. 

Відповідно до вимог ст. 19 КВК виховні колонії виконують покарання 

у виді позбавлення волі на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх. 

Як зазначено в ч. 2 ст. 11 КВК, виховні колонії (спеціальні виховні 

установи) відносяться до установ виконання покарань. 



 50 

Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі 

визначені в главі 15 КВК, інші умови – в главах 16-18 цього Кодексу, а 

особливості відбування покарання засудженими неповнолітніми – в главі 21 

КВК. 

4. Зазначене право засуджених забезпечується правовими 

можливостями. 

Такі можливості, зокрема, визначені у ч. 2 ст. 10 КВК та полягають у 

тому, що у разі виникнення небезпеки життю і здоров’ю засуджених, вони 

мають право звернутися із заявою до будь-якої посадової особи органу чи 

установи виконання покарань з проханням про забезпечення особистої 

безпеки. Таке ж право засуджений має, як це випливає із змісту ч. 4 ст. 10 

КВК та Закону України «Про забезпечення  особистої безпеки осіб, які є 

учасниками кримінального судочинства», якщо він приймає участь  у 

кримінальному провадженні в будь-якому статусі (підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого, т.ін. (ст. ст. 42-50 КПК України). 

5. Це право гарантоване на нормативно-правовому рівні. 

Правові джерела з цього питання, мова про які велась вище 

(Конституція України, КВК, інші закони та нормативно-правові акти), 

передбачають такі заходи забезпечення права засуджених на особисту 

безпеку:  

1) встановлюють основи правового статусу засуджених, а саме, як це 

випливає із змісту ч. 1 ст. 7 КВК, – держава поважає і охороняє права, 

свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх 

виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту 

безпеку;  

2) визначають основні права засуджених, серед яких важливим є право 

на безпечне розміщення цих осіб у колоніях (ч. 6 ст. 8 КВК);  

3) передбачають вжиття  персоналом виховних колоній та іншими 

посадовими особами інших правоохоронних органів (зокрема, слідчими) 

невідкладних дій по забезпеченню даного права засуджених (ізольоване 
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тримання; переведення в іншу установу виконання покарань; переведення в 

безпечне місце; інші заходи згідно ст. 10 КВК та Закону України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які є учасниками кримінального судочинства»). 

6. Зазначене право по змісту передбачає безпечні умови 

життєдіяльності засудженого. 

Мова у даному випадку ведеться у контексті змісту понять «безпека» 

та «небезпека», аналіз яких здійснено в цій дисертації. 

У даному випадку безпечність умов життєдіяльності полягає у 

відсутності або в своєчасній ліквідації джерел небезпеки, що виникають у 

засудженого у ході відбування покарання у виховній колонії. 

7. Це право має часовий період, який кореспондується тільки із 

строком покарання, що визначений в обвинувальному вироку суду, або у 

його рішенні при застосовуванні положень Закону України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які є учасниками кримінального судочинства». 

З цього випливає, що відбувши покарання у виді позбавлення волі 

(частково чи у повному об’ємі), особа перестає бути об’єктом захисту і 

охорони, що визначені в КВК, а при виникненні джерел особистої небезпеки 

вирішує це питання у загальному порядку, в тому числі й відповідно до 

вимог ст. 214 КПК, подаючи заяву у правоохоронний орган про необхідність 

забезпечення особистої безпеки. 

Таким чином, право засуджених на особисту безпеку у виховних 

колоніях передбачає систему правових категорій дій і гарантій, що 

спрямовані на забезпечення безпечних  умов їх життєдіяльності в умовах 

місць позбавлення волі. 

З’ясовано зміст зазначеного права та сформульовано авторське поняття 

з цього питання, а саме: «Право на особисту безпеку засуджених у виховних 

колоніях – це визначена та гарантована на нормативно-правовому 

організаційному рівнях реальна можливість засуджених на безпечні умови їх 

життєдіяльності у ході  виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі. 
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Теоретичне значення виведення змісту даного поняття полягає у тому, 

що це дає можливість на науковому рівні розробляти науково обґрунтовані 

заходи  щодо удосконалення адміністративно-правових засад з означеної 

проблематики, а практичне – у створенні умов для підвищення рівня 

ефективності забезпечення права засуджених на особисту безпеку. 

Для вирішення проблем, означених у цьому підрозділі роботи, слід 

підтримати науковців [88, с. 28-30], які пропонують здійснити наступні 

заходи: 

1. Доповнити КВК України ст. 10-1 «Особливості забезпечення 

права засуджених на особисту безпеку для окремих категорій осіб» такого 

змісту: «З урахуванням статі, віку, стану здоров’я та інших індивідуальних 

особливостей засуджених, в органах та установах виконання покарань мають 

бути створені відповідні умови, що забезпечують їх право на особисту 

безпеку. Порядок визначення таких умов регулюється нормами Особливої 

частини цього Кодексу». 

Необхідність внесення цих доповнень зумовлена такими чинниками: 

а) як свідчить практика, найбільш вразливими об’єктами в УВП є 

колишні неповнолітні, які відбували покарання у виховних колоніях (ст. 19), 

або щодо яких суд постановив рішення щодо заміни випробування (ст. 75 КК 

України) на реальне позбавлення волі та направлення їх у виправні колонії в 

порядку ст. 147 КВК України «Переведення засуджених із виховної колонії 

до виправної колонії». У зв’язку з цим, потребує коригування ст. 92 КВК 

України «Роздільне тримання засуджених для позбавлення волі у виправних і 

виховних колоніях», а саме: ч. 3 цієї статті слід доповнити словосполученням 

такого змісту: «Ізольовано від інших засуджених, а також роздільно 

тримаються особи, які переведені з виховних у виправні колонії в порядку, 

визначеному цим Кодексом». 

б) на законодавчому рівні в КВК України визначено особливості 

відбування покарання у виді позбавленні волі засудженими жінками і 

неповнолітніми (гл. 21); особливості відбування покарання в колоніях різних 
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видів (гл. 20); виконання покарання у виді довічного позбавлення волі (гл. 

22) та ін. Крім цього, чітко встановлено в законі роздільне тримання 

засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях (ст. 92 

КВК); переміщення засуджених до позбавлення волі (ст. 88 КВК); 

переведення  засуджених  до позбавлення волі (ст. 101 КВК) та ін., які 

враховують деякі особливості утримання окремих категорій засуджених та 

чого не здійснено в контексті забезпечення особистої безпеки цих осіб; 

2. Доповнити КПК України ст. 42-1 «Забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному провадженні» та викласти її в редакції, що 

була зазначена в ст. 52-1 КПК України 1961 р. [124]. 

Необхідність такої видозміни зумовлена такими обставинами: 

1) положенням ст. 3 Конституції України, у якій зазначено, що 

держава гарантує охорону життя і здоров’я, честі та гідності, 

недоторканності та безпеки будь-якої особи; 

2) змістом ч. 3 ст. 42, п. 5 ч. 1 ст. 56, ч. 4 ст. 58, п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК 

України та ін., у яких зазначено, що підозрюваний, обвинувачуваний та інші 

учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання про 

забезпечення безпеки щодо себе, членів сім’ї, близьких родичів, майна, 

життя тощо; 

3) положеннями п. 3 ч. 6 ст. 206 КПК України «Загальні обов’язки 

судді щодо захисту прав людини», у якій визначено, що слідчий суддя 

зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи 

згідно із законодавством. Проте такого обов’язку закон не встановлює для 

дізнавачів і слідчих, що є не логічним з огляду на нові правила проведення 

кримінального провадження в Україні; 

4) іншими нормами КПК України, зокрема ч. 1 ст. 220 «Розгляд 

клопотань під час досудового розслідування», яка має кореспондуватися з 

вимогами тих нормативно-правових актів, що регулюють питання безпеки 

учасників кримінального провадження [209]; 
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5) вимогами ч. 4 ст. 10 КВК України, у якій визначена одна з 

гарантій забезпечення права засуджених на особисту безпеку як учасників 

кримінального провадження (тримання засудженого ізольовано від інших 

осіб). 

3. Доповнити ст. 10 КВК України приміткою, у якій законодавчо 

закріпити поняття «особиста безпека засуджених». Необхідність у цьому 

зумовлена такими обставинами: 

а) розширенням дії прецедентних норм, що застосовуються відносно 

поняття «безпека» в інших галузях права та нормативно-правових актах; 

б) потребою в розширенні знань засуджених і персоналу УВП з цих 

питань та завданням запобігання будь-яких загроз щодо них; 

в) результатами анонімного опитування засуджених до позбавлення 

волі та персоналу УВП щодо змісту зазначеної проблематики. Зокрема, на 

запитання «Чи зрозумілим для Вас є зміст права засуджених на особисту 

безпеку?», «так» відповіли тільки 9,13 % засуджених та «частково» – 

61,47 %, «ні» – 29,4 % респондентів (додатки Е, Ж). 

На аналогічне запитання відповіді персоналу розподілилися таким 

чином: «так» – 42,8 %; «частково» – 48,47 % і «ні» – 7,73 % (додатки З, К). 

 

1.3. Міжнародно-правові, теоретичні та нормативні підходи з 

питань адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки 

засуджених і практика їх реалізації у виховних колоніях 

 

Актуальність дослідження питань, пов’язаних із адміністративно-

правовим забезпеченням особистої безпеки засуджених у виховних колоніях 

на міжнародно-правовому рівні та у зарубіжній практиці, полягає у тому, що 

сучасний рівень осмислення та вирішення проблем у цьому напрямі не 

обмежується суто юридичними рамками та вимагає належного врахування 

широкого кола гострих морально-етичних, правових та соціальних аспектів, 
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що мають пряме відношення до змісту та детермінант злочинності серед 

неповнолітніх, а також до заходів правового регулювання на них. 

Як встановлено в ході даного дослідження, сучасні міжнародні та 

європейські підходи з означеної проблематики кодифіковано в джерелах 

права ООН, Ради Європи та відтворено у національному законодавстві деяких 

суверенних держав, включаючи Україну. Зазначені підходи, як вірно зробив 

висновок О.М. Литвинов, відображають прогресивну, визнану у переважній 

більшості країн світу, найбільш виправдану, стійку, послідовну та 

уніфіковану тенденцію, спрямовану на подальшу гуманізацію, соціалізацію та 

максимально можливу декриміналізацію норм і принципів покарання 

неповнолітніх правопорушників [139, с. 3]. 

Більш того, як у зв’язку з цим зауважила С.Я. Лихова, враховуючи 

інтеграційні процеси, які сьогодні надзвичайно активно протікають в Європі, 

процеси гармонізації правових систем європейських держав, що стосуються 

не лише тих держав, які вступили до європейського Союзу, а і тих держав, які 

лише прагнуть цього, процес європейської глобалізації, ми не можемо не 

звертатися до міжнародного досвіду в галузі гарантій безпеки людини, позаяк 

права і свободи людини мають реальну цінність лише тоді, коли існують 

реальні гарантії їх захисту і ресоціалізації [140, с. 6-7].  

Особливо актуальним є це завдання для України, яка в умовах 

політичної та соціально-економічної кризи в Україні має підтримувати (у 

тому числі на науковому рівні) соціальні ініціативи, направлені на підтримку 

та захист прав найуразливіших категорій засуджених, зокрема у виховних 

колоніях, що є вкрай важливим для країни і потребує підтримки з боку всіх 

гілок влади, а також соціально відповідального бізнесу та інститутів 

громадянського суспільства [272, с. 8]. 

Поряд з цим не можна не визнати, що існуючі наукові розробки допоки 

не йдуть далі обґрунтування даної теоретико-прикладної проблеми, що 

потребує пізнання її глибинної суті та визначення інноваційних потенцій, а, 
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отже, не створюють необхідної наукової бази для реформування 

правоохоронної практики [135, с. 7]. 

Зокрема, у доповідях Європейського Комітету із запобігання тортурам 

піддано серйозній критиці багато аспектів кримінально-виконавчої 

діяльності, а також зазначено, що незадовільні умови тримання засуджених 

у місцях позбавлення волі, безліч інших недоліків, які стосуються їх 

харчування, медичного обслуговування, поводження з ними персоналу 

УВП – усе це є елементом такого поводження, що принижує гідність 

засуджених [30, с. 33]. 

Одним із приводів для таких висновків стало невиконання або 

неналежне виконання керівництвом ДПтСУ та територіальних управлінь, а 

також персоналом, у тому числі виховних колоній низки міжнародних 

нормативно-правових актів у сфері службової діяльності, включаючи 

кримінально-виконавчу діяльності. До таких, зокрема, слід віднести:  

1) Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню або 

ув’язненню в будь-якій формі, у принципах 1, 3, 4, 6 та ін. якого визначено 

правові механізми та гарантії реалізації зазначеними особами права на 

особисту безпеку [65, с. 34–35]; 

2) Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку, ст. 

2  якого передбачає, що під час виконання своїх обов’язків зазначені особи 

поважають і захищають людську гідність; підтримують і захищають права 

людини стосовно всіх осіб [84, с. 79]; 

3) Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї 

посадовими особами з підтримання правопорядку, у п. 9 Спеціальних 

положень яких зазначено, що ці засоби застосовуються лише у випадках 

самооборони або захисту інших осіб від неминучої смерті, або серйозного 

поранення, або з метою запобігання вчиненню особливо тяжкого злочину  та 

ін. [177, с. 43], що, безсумнівно, створює додаткові правові гарантії для 

забезпечення особистої безпеки засуджених; 
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4) Декларацію про права та обов’язки окремих осіб, груп і органів 

суспільства заохочувати та захищати загальноприйняті права людини і 

основні свободи, у ч. 1 ст. 2 якої зазначено про те, що кожна держава несе 

головну відповідальність та обов’язок захищати, заохочувати та здійснювати 

всі права людини й основні свободи, зокрема, шляхом ужиття таких заходів, 

які можуть бути необхідними для створення всіх необхідних умов у 

соціальній, економічній та політичній, а також в інших сферах і правових 

гарантій, необхідних для забезпечення того, щоб усі особи під її 

юрисдикцією, індивідуально та спільно з іншими, могли користуватися всіма 

цими правами і свободами на практиці [44, с. 30]; 

5) Загальну декларацію прав людини, у ст. 3 якої зазначено, що 

кожна людина має право на особисту недоторканність, а в ст. 5 – те, що ніхто 

не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського чи такого, що 

принижує людську гідність, ставлення чи покарання [58, с. 9]. Такі ж 

положення, зокрема, визначені й у ч. 3 ст. 50 КК України та ч. 1 ст. 1, 10 

КВК України; 

6) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, який 

також одним із пріоритетних визнав право на особисту недоторканність (ст. 

9) і закріпив принцип діяльності кожної держави із запобігання тортурам та 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із 

засудженими (ст. 7, 10, 11 та ін.) [156, с. 15]. Аналогічне положення 

відображено в ст. 28 Конституції України та ст. 5 КВК, ураховуючи, що, як 

форма вияву соціальної та моральної свободи, поняття гідність включає в 

себе право людини на повагу, визначення її прав і однозначно передбачає 

усвідомлення нею свого обов’язку й відповідальності перед суспільством 

[283, с. 82]; 

7) інші міжнародно-правові акти, що пов’язані з регламентацією 

діяльності у сфері виконання покарань [201]. 

Досить актуальним для з’ясування змісту предмета цього 

дисертаційного дослідження є окремі положення Особливих принципів 
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застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання 

правопорядку, у яких визначено, що діяльність посадових осіб з 

підтримання правопорядку має важливе соціальне значення, і саме тому 

слід підтримувати на належному рівні і, за необхідності, покращувати 

умови праці цих посадових осіб, ураховуючи, що загроза життю та безпеці 

посадових осіб з підтримання правопорядку має розглядатися як загроза 

стабільності суспільства в цілому, а також те, що ці посадові особи 

відіграють виключну роль у захисті прав людини на життя, свободу і 

безпеку, як це гарантовано Загальною декларацією прав людини та 

підтверджено Міжнародним пактом про громадські та політичні права. 

При цьому важливе значення мають, насамперед, ті правові джерела, 

що безпосередньо стосуються службової діяльності персоналу виправних 

колоній. Зокрема, у ст. 5 Кодексу поведінки посадових осіб у підтриманні 

правопорядку зазначено: «Жодна посадова особа у підтриманні 

правопорядку не може здійснювати, підбурювати чи терпимо ставитися до 

будь-якої дії, що являє собою тортури або інші жорстокі, нелюдські або 

такі, що принижують гідність, види поводження та покарання, і жодна 

посадова особа у дотриманні правопорядку не може посилатися на 

розпорядження вищих осіб чи інші виняткові обставини, такі як: стан війни 

чи загроза війни, загроза національній безпеці, внутрішня політична 

нестабільність або будь-яке інше надзвичайне становище, для виправдання 

тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження та покарання».  

У ст. 7 цього ж Кодексу йдеться про те, що посадові особи у 

дотриманні правопорядку не чинять будь-яких актів корупції. Вони також 

всебічно перешкоджають таким актам і борються з ними; у ст. 8 зазначено, 

що посадові особи у дотриманні правопорядку поважають закон та цей 

Кодекс. Використовуючи всі свої можливості, вони також запобігають і 

всебічно перешкоджають усім порушенням цього Кодексу. 
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У такому ж контексті сформовані й інші міжнародно-правові акти 

прав людини і громадянина, що становить методологічне підґрунтя як для 

аналізу існуючих проблем у вітчизняній правозастосовній практиці, так і 

для розроблення науково обґрунтованих заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності діяльності  щодо забезпечення права засуджених 

на особисту безпеку у виправних колоніях України. До таких, зокрема, 

можна віднести Принципи ефективного розслідування і документації 

катувань та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження або покарання, що рекомендовані Резолюцією 

Генеральної Асамблеї 55/89 від 4 грудня 2000 р. [201]. 

У фабулі Віденської декларації про злочинність та правосуддя: 

відповіді на виклики у ХХІ столітті, яка була прийнята 4 грудня 2000 р. 

ООН за рекомендацією Екологічної та Соціальної Ради, акцентовано увагу 

всіх держав на тому, що належні програми запобігання злочинам та 

реабілітації мають вирішальне значення для ефективної стратегії боротьби 

зі злочинністю, а також, що такі програми мають враховувати соціально-

економічні фактори, які можуть зумовлювати більшу схильність особи до 

вчинення злочину з точки зору раніше вчинених таких діянь та вірогідність 

вчинення нею зазначених діянь. 

Окремі елементи та гарантії забезпечення особистої безпеки 

засуджених у виправних колоніях містять і документи Всесвітньої медичної 

асоціації, основний лейтмотив яких виражений таким чином: «Наразі саме 

лікар може зафіксувати застосування тортур. Лікарі, які працюють на 

державній службі, мають свідомо протистояти характерній для державних 

установ тенденції упереджених узагальнень та оцінок. Лікар не має бути 

зацікавлений у результатах службових або судових розглядів. Тільки в такий 

спосіб лікар може виступити на захист істини та виконати свій професійний 

обов’язок щодо надання медичної допомоги, не стаючи при цьому 

захисником тієї чи іншої сторони» [201, с. 164–165]. 
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У зазначеному контексті сформульовані й нормативно-правові акти 

Ради Європи. Зокрема, в Європейській конвенції з прав людини (так званій 

«Римській конвенції»), прийнятій 4 листопада 1950 р., у преамбулі зазначено, 

що метою Ради Європи є досягнення єднання між її членами і що одним із 

методів, за допомогою якого цієї мети буде досягнуто, є дотримання і 

подальше здійснення прав і основних свобод людини [192]. Механізм 

реалізації зазначеного принципу визначений у відповідних статтях Конвенції, 

а саме: 

1) у ч. 1 ст. 2, у якій йдеться про те, що жодна людина не може бути 

умисно позбавлена життя інакше ніж на виконання вироку суду, винесеного 

після визнання її винною у вчиненні злочину, за який законом передбачено 

таке покарання;  

2) ст. 3 – жодна людина не може бути піддана катуванням, 

нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи 

покаранню;  

3) ч. 1 ст. 5 – кожна людина має право на свободу та особисту 

недоторканність. Жодна людина не може бути позбавлена волі інакше ніж до 

процедури, встановленої законом;  

4) ст. 17 – ніщо в цій Конвенції не може тлумачитися як таке, що надає 

будь-якій державі, групі або особі право займатися будь-якою діяльністю або 

вчиняти будь-яку дію, спрямовану на ліквідацію будь-яких прав і свобод, що 

викладені в цій Конвенції, або на обмеження їх у більшому обсязі, ніж 

передбачено в Конвенції, та ін. 

Проведений аналіз наукових і практичних джерел з означеної тематики 

дослідження показує, що проблеми, пов’язані із забезпеченням права 

засуджених на особисту безпеку у виховних колоніях, можна об’єднати в три 

однорідні групи: 

1) ті, що пов’язані з відсутність належного громадського 

контролю за діяльністю виправних колоній через невизначеність у 
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законодавстві України відповідних правових механізмів і гарантій їх 

реалізації [288, с. 49‒63]; 

2) ті обставини, що пов’язані з регулюванням суспільних 

відносин у галузі профілактики правопорушень і злочинів. Ця діяльність 

регулюється нині підзаконними нормативно-правовими актами, що, 

відповідно до вимог ст. 63 Конституції України про введення правообмежень 

стосовно засуджених тільки на підставі закону, суперечить принципу 

законності, який передбачає діяльність органів державної влади та їх 

посадових осіб (у даному випадку – персоналу виправних колоній) тільки 

у спосіб, визначений Конституцією України та ст. 5 КВК України; 

3) ті, що детерміновані (зв’язки, що включають різні функції та 

залежність: спричинення, опосередкування й обумовлення) [59, с.191] 

об’єктивною невідповідністю за змістом термінів і понять, які вживаються 

у вітчизняному та міжнародному праві; 

4) інші обставини, насамперед, ті, що пов’язані з організацією і 

здійсненням ОРД та оперативно-розшукового запобігання злочинам і 

правопорушенням підрозділами внутрішньої безпеки в системі ДКВСУ. 

Зміст першої групи проблем пов’язаний не тільки з відсутністю 

визначення на правовому рівні поняття «громадський контроль в установах 

виконання покарань» [288, с. 517–518], а й належних засад його здійснення 

[96, с. 8–23]. 

Крім цього, як слушно зазначає В. М. Трубников, у науковій літературі 

поряд з терміном «контроль» існують такі поняття, як «моніторинг», 

«контролінг» тощо, які лише ускладнюють означену проблематику [276, с. 

87–88]. 

Проблеми другої групи здебільшого зумовлені тим, що в низці 

випадків суспільні відносини у сфері виконання покарань регулюються не 

нормативно-правовими актами, що становлять зміст терміна «законодавство» 

[249] та випливають із ч. 2 ст. 19 і п. 12 ст. 92 Конституції України, 

відповідно до якої органи державної влади (зокрема, ДКВСУ) та органи 
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місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України [7, с. 138]. 

Саме на зазначені групи проблем звертають свою увагу науковці (А. Х. 

Степанюк, І. С. Яковець), небезпідставно вважаючи, що система 

кримінально-виконавчого законодавства України потребує узгодження та 

доопрацювання [264, с. 302]. 

Щодо третьої групи проблем, слід зазначити, що в проаналізованих та 

інших міжнародно-правових актах уживається термін не «особиста безпека», 

як у вітчизняному законодавстві (ст. 3 Конституції України, ст. 10 КВК, 

ст. 47 КПК та ін.), а  «особиста недоторканність», які, на нашу думку, не 

можна ототожнювати повною мірою.  

Зокрема, під недоторканністю в науці розуміють гарантованість від 

будь-яких посягань з боку кого-небудь [67, с. 390].  

Водночас у чинному законодавстві України закріплено лише право 

засудженого на особисту безпеку, але не визначено реальні механізми та 

гарантії його реалізації, що й стало додатковим аргументом при виборі теми 

даного дисертаційного дослідження. Такий висновок з цієї проблематики 

зробили й інші науковці [91, с. 215–216]. 

Безсумнівно, внесення змін до ст. 10 КВК у зв’язку з цим є очевидним, 

якщо враховувати принцип пріоритетності міжнародно-правових норм [73, с. 

121–124], що визначений у Законі України «Про міжнародні договори» та 

Указі Президента України «Про План заходів із виконання обов’язків та 

зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи» від 20 січня 

2006 р. № 39/2006 [230]. 

Щодо четвертої групи проблем, пов’язаних з реалізацією міжнародно-

правових вимог у частині забезпечення особистої недоторканності силами, 

формами і засобами ОРД, то їх зміст обумовлений особливостями цієї 

діяльності правоохоронних органів. 
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Водночас, відповідно до проведеної науковцями класифікації 

міжнародно-правових актів [120, с. 316–322], слід зауважити, що значна 

частина цих джерел не має обов’язкової юридичної чинності в межах 

міжнародного права та, зокрема, в Україні.  

Проте, визнаючи істотний вплив і авторитет міжнародних актів на 

практику й теорію виконання покарань, можна зробити висновок про те, що 

вони можуть стати тими моральними засадами, що становитимуть основу 

діяльності з реформування ДКВСУ [198] та в перспективі – перетворення її в 

пенітенціарну систему [144, с. 7], зокрема, і шляхом створення служби 

пробації, яка б забезпечувала особисту безпеку колишніх засуджених, 

звільнених з УВП. 

Як слушно вважають зарубіжні дослідники, можливо, жодна система 

виконання покарань повною мірою не відповідає хоча б мінімальним 

вимогам, які викладені в Мінімальних стандартних правилах, а окремі з них – 

є далекими навіть від цього [1, с. 20–21].  

Крім цього, як обґрунтовано зауважив Ю. А. Алфьоров, для всіх держав 

певною мірою актуальними є питання щодо запобігання тортурам та 

латентному насильству в місцях позбавлення волі, забезпечення засуджених 

оплачуваною працею, юридичним захистом, надання їм соціально-

реабілітаційної допомоги після звільнення [9, с. 18].  

Саме тому, напевно, у КВК Російської Федерації (ч. 4 ст. 3) закріплено 

положення про те, що рекомендації (декларації) міжнародних організацій з 

питань виконання покарань і поводження із засудженими реалізуються в 

кримінально-виконавчому законодавстві Російської Федерації за наявності 

необхідних економічних і соціальних можливостей [281]. 

Цікавим у зв’язку з цим є досвід інших держав з означеної 

проблематики. При цьому законодавства зарубіжних країн поступово 

приводяться у відповідність з вимогами норм міжнародного права, хоча 

існують і певні перешкоди щодо реалізації міжнародних правил і стандартів 

поводження із засудженими, включаючи й ті, що пов’язані із забезпеченням їх 
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особистої безпеки, до яких можна віднести: відсутність достатнього 

державного фінансування, переповнення УВП, недостатня кількість 

персоналу колоній та низький рівень його професійної готовності тощо [120, 

с. 345].  

Крім цього, реалізацію міжнародних стандартів тією чи іншою мірою 

практично у всіх державах ускладнюють: економічний спад та пов’язане з 

ним обмеження матеріально-фінансових ресурсів; зростання рівня 

злочинності, що супроводжується посиленням «каральних вимог» та 

збільшенням чисельності засуджених; зростання рівня наркоманії та 

захворювання на ВІЛ-СНІД; загострення міжнаціональних та міжетнічних 

конфліктів; погіршення стосунків між засудженими та персоналом УВП, 

падіння престижу професійної кримінально-виконавчої діяльності [279, 

с. 683].  

У свою чергу, в ч. 2 ст. 3 КВК Республіки Білорусь зазначено, що якщо 

міжнародним договором Республіки Білорусь встановлені інші правила 

виконання покарання та поводження із засудженими, ніж ті, які передбачені 

кримінально-виконавчим законодавством Республіки Білорусь, то 

застосовуються безпосередньо правила міжнародного договору, крім 

випадків, коли з міжнародного договору випливає, що для застосування таких 

норм вимагається прийняття внутрішньодержавного акта [280]. 

Водночас у Концепції правової політики Республіки Казахстан ідеться 

про те, що в кримінальному законодавстві слід ураховувати визначення 

первинності та невід’ємності прав і свобод людини як вищих соціальних 

цінностей, що охороняються законом [102, с. 45].  

При цьому, як слушно зазначають учені (М. В. Палій, Е. Н. Бегалієв, Є. 

С. Назимко та ін.), історичний досвід і практика свідчать про те, що 

кримінальні покарання та їх система перебувають у тісному взаємозв’язку та 

взаємодії з конкретними умовами й епохою, загальними засадами життя 

суспільства, його суспільно-політичного порядку, морально-етичними та 
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правовими поглядами, звичаями та звичками, а також ідеологічними 

стереотипами, які існують у суспільстві [181, с. 5]. 

У контексті запропонованих у цій роботі змін до чинного кримінально-

виконавчого законодавства України стосовно вдосконалення механізму 

забезпечення особистої безпеки засуджених, які були переведені у виправні 

колонії з виховних колоній, заслуговує на увагу досвід деяких зарубіжних 

держав. Так, у Румунії чинним законодавством передбачено, що неповнолітні 

віком 14–18 років відповідають за свої вчинки перед навчальним закладом чи 

підприємством і лише за умови вчинення тяжких злочинів, а у виняткових 

випадках справу розглядає суд, який може направити їх у виховно-трудову 

школу на строк від 2 до 5 років. І тільки у разі вчинення особами віком від 

18 до 21 року вбивства до них може бути застосовано тюремне ув’язнення 

[120, с. 347]. 

У Франції призначення покарання для неповнолітніх здійснюється 

лише судами у справах для неповнолітніх, які можуть застосовувати 

покарання та заходи безпеки (заходи спеціального захисту). Ці заходи 

застосовуються в порядку цивільного судочинства до неповнолітніх, які ще не 

вчинили злочину, але перебувають у небезпечному стані.  

При цьому зазначені заходи суттєво не відрізняються від позбавлення 

волі й здебільшого реалізуються в УВП та в опікунсько-виховних притулках 

протягом строку, визначеного судом, тривалість якого залежить від ступеня 

ресоціалізації неповнолітніх. 

У Німеччині позбавлення волі та дисциплінарний арешт щодо 

неповнолітніх і системи їх опікунського виховання розмежовані між собою, 

тобто, якщо рішення про позбавлення волі чи дисциплінарний арешт приймав 

ювенальний суд, то про опікунське виховання – опікунські суди соціальної 

допомоги. 

Аналогічні процедури, з певними особливостями, передбачені й в 

Англії, де строк утримання неповнолітніх може бути продовжений або 
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скорочений Міністерством внутрішніх справ, та в Угорщині, де питання про 

зазначені строки покладаються на Педагогічні ради УВП. 

У свою чергу, у США є приватні УВП для неповнолітніх, які 

утримуються громадськими й релігійними організаціями, що досить важливо 

з огляду забезпечення особистої безпеки засуджених [120, с. 346–348]. 

Усі ці та інші позитивні моменти в законодавстві та в практичній 

діяльності зарубіжних країн, без сумніву, варто враховувати, уживаючи 

заходи щодо формування та реалізації кримінально-виконавчої політики 

України [94, с. 41].  

Як у цьому контексті зауважують дослідники, незважаючи на те, що 

чинне кримінально-виконавче законодавство України, переважно, відповідає 

міжнародним стандартам, фактичні умови тримання засуджених в УВП 

мають значні розбіжності з міжнародними стандартами поводження та 

тримання засуджених, включаючи й питання, що пов’язані із забезпеченням 

їх особистої безпеки [130, с. 208–209].  

Таким чином, варто визнати, що попереду доволі складний і тривалий 

процес реформування ДКВСУ, зміни пріоритетів у кримінально-виконавчій 

політиці з тим, щоб умови тримання засуджених не тільки запобігали 

вчиненню ними нових злочинів та злочинним посяганням на інших 

засуджених, стримували їх деградацію, а також відповідали вимогам 

сучасності, у тому числі міжнародно-правового характеру, щодо забезпечення 

їх особистої безпеки. 

Зазначений висновок ґрунтується не тільки на позитивних успіхах, 

отриманих у цьому напрямі за кордоном, а й на результатах проведеного 

анонімного опитування засуджених до позбавлення волі та персоналу деяких 

виховних колоніях України. Зокрема, на запитання «Чи відомі Вам інші 

нормативно-правові джерела з питань, що пов’язані з правом засуджених на 

особисту безпеку?» (йшлося про міжнародно-правові акти), 12,67 % опитаних 

осіб із числа засуджених заявили, що «ні» (додатки Е, Ж). 
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Серед персоналу УВП на це запитання відповіді розподілилися таким 

чином: «ні» – 3,47 % респондентів та «частково» – 32,13 % (додатки З, К). 

Для усунення зазначених та інших проблем, що викладені в цьому 

підрозділі дисертації, варто здійснити такі заходи: 

1. Статтю 2 КВК України доповнити ч. 2 такого змісту: «Рекомендації 

(декларації) міжнародних організацій із питань виконання покарань і 

поводження із засудженими реалізуються в кримінально-виконавчому 

законодавстві України за наявності необхідних фінансових, економічних, 

матеріальних та інших соціальних можливостей» [88, c. 43]. 

Така видозміна зумовлена, зокрема: 

а) сучасними кризовими явищами у фінансово-економічній діяльності 

всіх держав світу та України зокрема, в умовах яких відповідні бюджетні 

асигнування, насамперед, спрямовуються на задоволення пріоритетних та 

невідкладних соціальних завдань [8, с. 277]; 

б) змістом ч. 2 ст. 102 КВК України «Режим у колоніях та його основні 

вимоги», відповідно до якого режим у колоніях має зводити до мінімуму 

відмінність між умовами життя в колонії та на свободі, що повинно сприяти 

підвищенню відповідальності засуджених за свою поведінку й усвідомлення 

людської гідності [160, с. 223]; 

в) реальним станом забезпечення діяльності ДКВСУ, на 

функціонування якої щорічно виділяється лише до 50 % від передбачених у 

державному бюджеті асигнувань, а в деякі періоди – ще менше [254, с. 6], що 

з огляду задекларованих у законі прав засуджених та гарантій їх реалізації на 

практиці має певною мірою аморальний характер. Саме тому необхідно 

внести до КВК України запропоновану ч. 2 ст. 2 [88, с. 43-44]. 

2. Доповнити ч. 4 ст. 7 КВК словосполученням «а також міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України» 

та викласти її в такій редакції: «Правовий статус засуджених визначається 

законами України, а також цим Кодексом, відповідно до порядку й умов 

виконання та відбування конкретного виду покарання, а також міжнародними 
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договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України». 

Необхідність видозміни цієї статті КВК України зумовлена такими 

обставинами:  

а) міжнародними зобов’язаннями України, взятими нею при вступі у 

відповідні міжнародні організації (ООН, РЄ та ін.) [230]. 

б) вимогами ст. 9 Конституції України, у якій зазначено, що такі 

міжнародні договори є частиною національного законодавства України; 

в) змістом ст. 2 КВК України, згідно з якою чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, віднесені до 

джерел кримінально-виконавчого законодавства України [88, с. 43]. 

3. Видозмінити назву та зміст ч. 1 ст. 10 КВК України, замінивши слово 

«безпеку» на недоторканість» та виклавши їх у новій редакції: Право 

засуджених на особисту недоторканість». 

Зазначений підхід знайшов своє відображення у деяких наукових 

розробках [88, с. 42-43], а також в інших джерелах. Зокрема, така 

видозміна зумовлена як змістом міжнародно-правових актів з цих питань, 

так і необхідністю гармонізації чинного законодавства України до цих 

джерел [19, с. 82]. Крім цього, у ч. 1 ст. 3 Конституції України до 

найвищих соціальних цінностей віднесені як безпека, так і 

недоторканність. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Із закріплених на певному етапі правових підстав і гарантій 

реалізації у сучасних умовах на практиці права засуджених на особисту 

безпеку, здійснена періодизація наукових досліджень, що супроводжували 

зазначений процес, а саме:  
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а) І період (1991-1998 р.р.) удосконалення правового механізму з цих 

питань у межах дії ВТК України 1970 року та створення в системі МВС 

України Державного департаменту України з питань виконання покарань;  

б) ІІ період (1999-2005 р.р.) – повне виведення ДДУПВП з 

підпорядкування МВС України, прийняття КК 2001 р., КВК 2004 р. та 

закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»;  

в) ІІІ період (2006-2016 р.р.) – внесення суттєвих змін і доповнень у 

кримінально-виконавче законодавство України з питань, що стосуються 

забезпечення особистої безпеки засуджених, прийняття КПК 2012 р. та 

Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу 

України щодо адаптації правового статусу» засудженого до Європейських 

стандартів (2014р.); г) ІV період розпався у зв’язку постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.05.2016 № 348  «Про ліквідацію територіальних 

органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення 

територіальних органів Міністерства юстиції» та триває по даний час.  

Виходячи з цього, доведена актуальність та необхідність активізації  

наукових пошуків з означеної проблематики на дисертаційному рівні. 

2. З’ясовано зміст зазначеного права та сформульовано авторське 

поняття з цього питання, а саме: «Право на особисту безпеку засуджених у 

виховних колоніях – це визначена та гарантована на нормативно-

правовому організаційному рівнях реальна можливість засуджених на 

безпечні умови їх життєдіяльності у ході  виконання та відбування 

покарання у виді позбавлення волі. 

Теоретичне значення виведення змісту даного поняття полягає у 

тому, що це дає можливість на науковому рівні розробляти науково 

обґрунтовані заходи  щодо удосконалення адміністративно-правових засад 

з означеної проблематики, а практичне – у створенні умов для підвищення 

рівня ефективності забезпечення права засуджених на особисту безпеку. 

3. На підставі всебічного аналізу зазначених правових джерел,  

(Європейських в’язничних правил, токійських правил) зроблено висновок 
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про те, що, далі в Україні в національне законодавство та практику не 

впроваджені найбільш позитивні елементи правового механізму з питань 

забезпечення особистої безпеки засуджених, що суттєво впливає на 

ефективність і загальний стан цієї діяльності та обумовлює необхідність 

удосконалення у тому числі адміністративно-правових засад у даному 

напрямі. 
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РОЗДІЛ 2  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ У ВИХОВНИХ 

КОЛОНІЯХ 

 

2.1. Сучасний стан (1997–2016 рр.), забезпечення особистої безпеки 

засуджених у виховних колоніях України 

 

Як свідчить практика, донині не створено належних механізмів та 

гарантій забезпечення зазначеного в ст. 10 КВК України права осіб, які 

відбувають покарання у виховних колоніях, на особисту безпеку. Унаслідок 

цього щорічно засуджені стають об’єктами злочинних посягань як з боку 

інших осіб, які тримаються у цих КВУ, так і за участю персоналу ДКВСУ 

[72, с. 4]. 

Узагальнивши наукову літературу, можна дійти висновку, що найбільш 

наближеними до сьогоденних проблем з означеної тематики дослідження є 

наукові розробки О. Г. Колба [93], З. В. Журавської [56], В. В. Шендерика 

[294], І.О. Колба [88] та деяких інших авторів, якими здійснено аналіз 

злочинності загалом та в УВП зокрема.  

Водночас останні статистичні та інші відомості про стан забезпечення 

прав засуджених на особисту безпеку, включаючи службові огляди та аналізи 

змісту означеної проблематики, охоплюють період лише до 2013 р. [88].  

Таким чином, очевидним та актуальним завданням є її розроблення не 

тільки з врахуванням динаміки й тенденцій розвитку злочинності в УВП за 

період, який досі залишається не дослідженим (2013–2016 рр.), а й відповідно 

до сучасних можливостей у цьому контексті ОРД, у зв’язку з прийняттям 

нового КПК України [61].  

Зокрема, відповідно до вимог ст. 104 КВК, одним з основних завдань 

ОРД в колоніях, включаючи виховні, є забезпечення безпеки засуджених.  
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При цьому, як слушно зазначив А. Х. Степанюк, охорона прав 

засуджених на особисту безпеку в зазначеній формі здійснюється як гласно, 

так і негласно оперативними підрозділами уповноважених на те державних 

органів у межах їх повноважень шляхом проведення оперативно-розшукових 

заходів з метою захисту життя та здоров’я осіб, які відбувають покарання у 

виді позбавлення волі [122, с. 315–316]. 

Ураховуючи зазначені та інші особливості, аналіз проблем, що 

визначили у цій роботі зміст предмету дослідження, було здійснено таким 

чином: 

1) шляхом вивчення конкретних кримінальних справ, порушених за 

певний період (рік) за фактом посягань на життя і здоров’я осіб, які 

відбували покарання у виховних колоніях; 

2) через дослідження середовища, у якому функціонують і здійснюють 

свою життєдіяльність засуджені до позбавлення волі у цих КВУ; 

3) з урахуванням інших обставин, що сприяли вчиненню злочинів щодо 

засуджених у виховних колоніях (віктимологічної поведінки жертв злочинів, 

латентності, неналежного виконання службових обов’язків персоналом 

ДКВСУ та ін.). 

Ураховуючи зазначені наукові підходи та останні дослідження з 

означеної проблематики [48, с. 9–10], «кримінологічну характеристику 

посягань на особисту безпеку засуджених до позбавлення волі в Україні»  

слід розуміти як відомості про рівень, структуру, динаміку та географію 

злочинів, що посягають на право засуджених на особисту безпеку, та про 

осіб, які їх учиняють. 

При цьому слід зазначити, що у ході даного дослідження були піддані 

аналізу кількісно-якісні показники, які характеризують стан адміністративно-

правового забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях у 

період у 1997 по 2016 р.р. 

Такий підхід до здійснення кримінологічного аналізу зазначеного 

явища був обумовлений наступними обставинами: 
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а) 1997 р. став останнім звітним періодом діяльності Головного 

управління виконання покарань МВС України у складі даного відомства, а 

тому був цікавим з огляду визначення тенденцій розвитку тих явищ і 

процесів, що склали зміст предмета даного дисертаційного дослідження; 

б) 1998-2005 р.р. пов’язані із створенням Державного департаменту 

України з питань виконання покарань (квітень 1998 р.) повним виведенням 

його з підпорядкування МВС України (березень 1999 р.), а також створенням 

відповідних правових засад діяльності, вимоги адміністративно-правові, для 

всіх органів та установ виконання покарань України. Цей період завершився 

прийняттям у червні 2005 р. Закону України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України»; 

в) 2005-2010 р.р. – період самостійної управлінської та організаційної 

діяльності ДДУПВП як центрального органа у системі центральних органів 

державної виконавчої влади України; 

г) 2010-2016 р.р. – період адміністративного підпорядкування 

Державної пенітенціарної служби України, створеної у квітні 2011 р. замість 

ДДУПВП, Міністру юстиції України на підставі Указу Президента України 

від 09 грудня 2016 року «Про оптимізацію центральних органів виконавчої 

влади»; 

ґ) 2016 р. – по даний час – повне підпорядкування ДПтС України 

Міністерству юстиції України, у зв’язку з прийняттям 18 травня 2016 р. 

постанови Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію територіальних 

органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення 

територіальних органів Міністерства юстиції». 

Саме цей період має дати відповідь на ряд ключових питань, що 

стосуються змісту тих тенденцій і закономірностей розвитку негативних 

явищ і процесів, пов’язаних із адміністративно правовим забезпеченням 

особистої безпеки засуджених, включаючи й тих, які відбувають покарання у 

виховних колоніях, що склались на протязі 1997-2016 р.р., як результат 

проведення різноманітних реформ у сфері виконання покарань. 
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Як встановлено в ході даного дослідження, у 1997 році засудженими 

було вчинено 2 злочини (одна втеча з місць позбавлення волі та одне 

нанесення тяжких тілесних ушкоджень для засудженого). 

Крім цього, у цьому ж році було зареєстровано більше 10-тис. інших 

правопорушень, вчинених особами, які відбули покарання у виховних 

колоніях (майже 3 порушення у розрахунку на 1 тис. засуджених), а також 15 

виробничих травм різного характеру, одне масове отруєння цих осіб у 

Мелітопольській виховній колонії через порушення правил санітарії та 

гігієни та 29 випадків членоушкодження, що вчинили засуджені щодо себе 

[165]. 

Вивчення архівних кримінальних справ та матеріалів службових 

розслідувань показало, що основними обставинами, що сприяли вчиненню 

зазначених надзвичайних пригод у виховних колоніях стали: 

1) відсутність належних адміністративно-правових засад діяльності 

виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі, у тому числі у 

виховних колоніях. Зокрема, організацію роботи органів та установ 

виконання покарань регулювати ті нормативно-правові акти, що були 

прийняті ще у часи функціонування СРСР (ВТК України 1970 року) та 

підзаконні нормативно-правові акти МВС України (накази, інструкції, 

положення тощо), що не могли в умовах незалежності України ефективно 

впливати на процес кримінально-виконавчої діяльності, включаючи питання 

забезпечення особистої безпеки засуджених до позбавлення волі, 

враховуючи, що зазначене право не було навіть закріплено на нормативно-

правовому рівні; 

2) неналежний контроль за станом виконання та відбування 

покарання у виді позбавлення волі з боку визначених у законі суб’єктів 

(парламентський, президентський, відомчий, а також у виді прокурорського 

нагляду). 

Натомість формальним та малоефективним був контроль з боку 

Уповноваженого Верховної Ради України та фактично нікчемним – з участю 
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громадськості, у зв’язку з відсутністю відповідних правових механізмів і 

гарантій такого виду контролю та повною закритістю системи виконання 

покарань України від суспільства та міжнародних експертів через нормативні 

перешкоди адміністративно-правового характеру, а також повною 

монополією з цих питань МВС України (навіть не Головного управління 

виконання покарань, хоча це суті проблеми не змінило б); 

3) абсолютизація центральним апаратом МВ України та його 

територіальними управліннями повноважень щодо взаємодії і координації 

дій органів та установ виконання покарань з іншими правоохоронними та 

державними органами і громадським організаціями,  що не дозволяло на 

практиці удосконалити правовий механізм адміністративно-правових засад з 

означеної проблематики з огляду існуючих проблем у сфері виконання 

покарань, зокрема й з питань забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виховних колоніях; 

4) низький рівень реалізації на практиці змісту кримінально-

виконавчої політики України, позаяк на той час, вона не мала чітких 

критеріїв розмежування з іншими видами політики у сфері боротьби із 

злочинністю як на доктринальному,  так і на прикладному рівнях, та, в 

основному, знаходила своє відображення в адміністративно-правових актах 

дисциплінарного характеру, що приймались відповідними суб’єктами, які 

мали право застосовувати заходи заохочення та стягнення до засуджених, які 

відбували покарання у виді позбавлення волі (начальники колоній та їх 

заступники). Так, як у 1997 р., так і в подальші роки у структурі стягнень 

засуджених, більше 60 % складали крайні засоби дисциплінарного 

реагування, що застосовувались до цих осіб – поміщення у дисциплінарний 

ізолятор (карцер) або переведення у приміщення камерного типу [92]. 

У 1998-2005 роках ситуація як в цілому, так і  у виховних колоніях, 

зокрема, з питань забезпечення особистої безпеки засуджених, суттєво не 

змінилась: щорічно у цих КВУ засуджені вчиняли 1-2 злочини; незмінним 

залишався рівень правопорушень у розрахунку на 1 тис. засуджених; 
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непоодинокими були випадки отримання цими особами, побутових і 

виробничих травм, нанесення собі членоушкоджень, а також одиночних чи 

групових отруєнь [166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173]. 

Серед причин і умов, що сприяли такому стану справ у виховних 

колоніях, як встановлено у ході даного дослідження, слід виокремити 

наступні: 

1) неналежні адміністративно-правові засади діяльності персоналу 

цих КВУ (як, власне, й інших органів та установ виконання покарань), а саме: 

відсутність у системі ДДУПВП власного Положення служби у кримінально-

виконавчій системі (використовувалось Положення, що діяло в системі МВС 

України); регулювання всіх питань, пов’язаних із виконанням та відбуванням 

кримінальних покарань відомчими (на рівні ДДУПВП) нормативно-правових 

актів, що не тільки суперечило вимогам п. 14 ст. 92 Конституції України, 

відповідно до яких виключно законами визначається діяльність органів та 

установ виконання покарань. 

Усе це, в кінцевому результаті, не тільки не сприяло процесу 

удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення особистої 

безпеки засуджених у виховних колоніях, але й знижувало рівень соціальної 

захищеності персоналу цих КВУ, а також рівень виконавської дисципліни, 

відповідальності та ініціативи цих осіб; 

2) впровадження у діяльність персоналу колоній тих міжнародно-

правових актів, згоду на які не надала Верховна Рада України (Європейські 

в’язничні правила; Міжнародні стандартні правила поводження із 

засудженими; Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку 

тощо), які не мали при цьому джерел фінансування для належного 

використання у кримінально-виконавчій діяльності (відома у філософії 

проблема «видання бажаного за дійсне»), а також ігнорування у той самий 

час вітчизняних адміністративно-правових можливостей у цьому напрямі; 

3) фізична та моральна застарілість і зношеність основних фондів, 

які забезпечували безпечні умови життєдіяльності засуджених у виховних 
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колоніях, а також залишковий принцип фінансування потреб, пов’язаних з 

оновленням інженерно-технічних засобів охорони, нагляду та безпеки, 

житлових виробничих об’єктів та наданням санітарно-медичних послуг для 

засуджених (не більше 3-6% від необхідних витрат згідно Кошторису 

системи ДДУПВП) [173]; 

4) неналежне використання можливостей КК 2001 р. та КВК 2004 р. 

щодо видозміни структури засуджених, які тримались у виховних колоніях, а 

саме: у цій структурі більшість осіб склали засуджені за вчинення тяжких і 

особливо тяжких злочинів; психопати; соціально занедбані особи; інші тому 

подібні категорії засуджених. При цьому структура персоналу цих КВУ 

залишалась сталою, позаяк, у ній були відсутні посади фахівців, здатних 

ефективно впливати на процес виправлення засуджених (зокрема, саме у цей 

період відбувалось суттєве скорочення педагогічних працівників, медиків та 

психологів у системі ДДУПВП, у зв’язку з недостатній її фінансуванням з 

Державного бюджету України [173]). 

Все це, в кінцевому результаті, вплинуло й на процес удосконалення 

адміністративно-правових засад кримінально-виконавчої діяльності, позаяк 

на зазначені цілі взагалі кошти в бюджет не передбачались. 

У 2005-2010 р.р. (ІІІ-му періоді даного дослідження) відбулась певна 

стабілізація  правопорядку, що дозволило, у свою чергу, підвищити рівень 

захищеності прав і законних інтересів засуджених у виховних колоніях. 

У першу чергу, це було обумовлено прийняттям ряду нормативно-

правових актів, пов’язаних із змістом адміністративно-правової охорони 

основних учасників кримінально-виконавчих правовідносин. Визначальною 

подією у цей період було прийняття у 2005 р. вперше в історії 

функціонування органів і установ виконання покарань Закону України «Про 

Державну кримінально-виконавчу службу України»,  а також затверджені 

нові редакції Положення про організацію діяльності виховних колоній; 

Інструкції по організації охорони нагляду та безпеки у виховних колоніях та 

внесені суттєві зміни у КВК України та ПВР УВП. 
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У цей період суттєвим чином збільшилось фінансування шкіл і 

професійно-технічних училищ, які функціонували у складі виховних колоній, 

а також матеріально побутового та санітарно-медичного забезпечення 

засуджених. 

Як результат: зменшилась кількість злочинів (1 на 2-3 роки) та 

правопорушень, що вчинялись особами, які відбували покарання у виховних 

колоніях у розрахунку на 1 тис. засуджених (до 6-7 тисяч), а також інших 

пригод, пов’язаних із життєдіяльністю цих осіб (травм, захворювань, 

членоушкоджень, т.ін.) [174]. 

Саме цей період, як показали результати даного дослідження, дозволив 

створити змістовні проекти та програми, у тому числі адміністративно-

правового характеру, а також законів, спрямованих на удосконалення 

кримінально-виконавчої діяльності та самостійності функціонування 

ДДУПВП у системі органів державної виконавчої влади. 

У 2010-2016 р.р. відбулось спочатку часткове, а потім повне 

підпорядкування органів та установ виконання покарань Міністерству 

юстиції України. Цей процес розпочався з Указу Президента України від 9 

грудня 2010 р. «Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади», 

відповідно до якого їх діяльність координувалась (а не підпорядковувалась, 

як це сталось на практиці) через Міністра (а не Міністерство в цілому) 

юстиції України. 

Подальше розбалансування потенційних адміністративно-правових 

можливостей систем ДДУПВП відбулось у квітні 2011 р., коли було 

затверджено Положення про Державну пенітенціарну службу України, 

відповідно до якого ліквідовувався ДДУПВП, а його функції передавались 

знову створеній ДПтС України. 

Такий підхід на нормативно рівні створив ряд штучних проблем для 

всіх суб’єктів, причетних до кримінально-виконавчої діяльності (науковців, 

практиків, засуджених, ін.), а саме: для багатьох із них видавалось, що в 

Україні діє дві служби виконання покарань – Державна кримінально-
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виконавча служба України (згідно Закону України від 13 червня 2005 р.) та 

Державна пенітенціарна служба України 9згідно Указу Президента від 6 

квітня 2011 року), що в кінцевому результаті привело не тільки до 

зменшення обсягу фінансування першої  та збільшення натомість видатків на 

утримання другої, але й до дестабілізації правопорядку у тому числі й у 

виховних колоніях [206].  

При цьому, не дивлячись на те, що відповідно до Положення про ДПтС 

України та ч. 1 ст. 11 КВК, ДПтСУ залишалось центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує політику у сфері виконання кримінальних 

покарань, на практиці, всупереч вимогам п. 14 ст. 92 Конституції, ст. 5 КВК, 

Положень про Міністерство юстиції України це відомство практично 

перебрало функції управління органами та установами виконання покарань, 

регулюючи ці питання не на законотворчому рівні, а своїми підзаконними 

нормативно-правовими актами. Звичайно, що в таких умовах не могли не 

руйнуватись й адміністративно-правові засади забезпечення особистої 

безпеки засуджених у виховних колоніях. 

Ще більше ускладнило ситуацію прийняття у 2014 році Закону України 

«Про приведення порядку відбування покарання у виді позбавлення волі до 

Європейських стандартів», позаяк жодних фінансових ресурсів у цьому 

напрямі з державного бюджету не було виділено. 

У травні 2016 р. з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України 

«Про ліквідацію територіальних органів управління Державної 

пенітенціарної служби та створення територіальних управлінь Міністерства 

юстиції» розпочався сучасний період реформування сфери виконання 

покарань та руйнування адміністративно-правових засад кримінально-

виконавчої діяльності в Україні. 

Знову ж таки, всупереч Конституційним принципам (ч. 2 ст. 19, п. 14 

ст. 92, ст. 116 Основного закону), а також Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» [220], Міністерство юстиції України не тільки незаконно 

узурпувало ДКВС України, але й розпочало свою діяльність не з 
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упорядкування та удосконалення адміністративно-правових засад 

функціонування органів та установ виконання покарань на підставі закону, а 

шляхом видання підзаконних нормативно-правових актів. 

Як наслідок, не дивлячись на 10-кратне зменшення кількості 

засуджених у виховних колоніях, у 2010-2016 р.р. стабілізувати стан 

забезпечення їх особистої безпеки так і не вдалось – у зазначений період 

також мали місце випадки вчинення злісних правопорушень, отримання 

травм, захворювань, членоушкоджень тощо серед цієї категорії осіб [207]. Як 

зазначено у зв’язку з цим в «Огляді діяльності підрозділів охорони, нагляду: 

безпеки кримінально-виконавчих установ у 2015 році», робота щодо 

боротьби із злочинністю проводиться на низькому рівні, що сприяло 

вчиненню злочинів у тому числі й у виховних колоніях, а саме: 

а) втеча засуджених з Курязької виховної колонії та дільниці соціальної 

адаптації Дубенської виховної колонії; 

б) нанесення тілесних ушкоджень засудженими працівниками 

Дубенської виховної колонії [163]. 

До основних причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів у 2015 

році, як і в попередні роки та які мали пряме відношення до змісту 

адміністративно-правових засад кримінально-виконавчої діяльності у 

виховних колоніях, були віднесенні наступні: 

1) неналежний контроль з боку  керівництва органів ДПтС України 

за діяльністю підпорядкованих підрозділів; 

2) порушення вимог адміністративно-виконавчого законодавства та 

нормативно-правових актів, рішень колегій ДПтС щодо підтримання 

належного правопорядку в підпорядкованих підрозділах; 

3) незадовільна організація взаємодії відповідних підрозділів та 

служб УВП у проведенні запобіжної діяльності із засудженими; 

4) створення адміністрацією УВП для засуджених непередбачених 

чинним законодавством різного роду привілеїв та пільг; 
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5) відсутність контролю за виконанням розпорядку дня 

засудженими, що призводить до їх безконтрольного пересування територією 

УВП; ін. [163]. 

На ще одну проблему у зв’язку з цим варто звернути увагу. Зокрема, 

відповідно до вимог ст. 147 КВК, засуджені, які досягли вісімнадцятирічного 

віку, переводяться із виховної колонії для дальшого відбування покарання  до 

виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами 

тримання. 

Як встановлено у ході даного дослідження, знана частина цих осіб у 

виправних колоніях, у силу потенційних можливостей фізичного, психічного, 

психологічного та іншого особистісного характеру, стають у подальшому 

об’єктами різноманітних протиправних посягань, знаходячись у досить 

складних колективах засуджених, з одного боку, та в житлових, 

комунальних, санітарно-гігієнічних та інших умовах, що різко по якості (в 

гіршу сторону) відрізняються від аналогічних життєвоважливих умов у 

виховних колоніях. Так, тільки у 2015 році на профілактичних обліках 

виправних колоній перебувало 3 тис. 624 злісні порушники режиму 

відбування покарання (ст. 133 КВК), або 7,24% від загальної кількості усіх 

осіб, які тримались у цих КВУ (50,5 тис. засуджених) 580 осіб – схильних до 

втечі; 282 особи – до нападу та захоплення заручників; 647 осіб – до злісної 

непокори; 2317 – до самогубств або членоушкодження; 57 – до виготовлення 

зброї або вибухових пристроїв; 1510 – до вживання і розповсюдження 

наркотичних речовин та 440 осіб – як організатори азартних ігор під 

матеріальну зацікавленість [163]. 

З урахуванням зазначеного та змісту завдань даного дисертаційного 

дослідження, а також з метою запобігання злочинам і правопорушенням з 

боку засуджених і щодо них у виховних колоніях варто було б ч. 1 ст. 147 

КВК доповнити словосполученням «можуть бути» та викласти в наступній 

редакції: 
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«Засуджені, як досягли вісімнадцятирічного віку, можуть бути 

переведені із виховної колонії для подальшого відбування покарання до 

виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами 

тримання». 

Додатковим аргументом щодо видозміни ч. 1 ст. 147 КВК виступають 

такі доводи по суті: 

а) по-перше, кількість засуджених, які відбуваються покарання у 

виховних колоніях, є незначною (у 2015 р. – всього 348 осіб) [163], при тому, 

що число  таких КВУ є достатньою (з урахуванням «законсервованих» або 

перепрофільованих в інші УВП) для залишення їх для подальшого 

відбування покарання у тих умовах і середовищі (засуджених та персоналу), 

до якого вони адаптувались; 

б) по-друге, при залишенні у виховній колонії не перерветься на 

певний період процес виправлення та ресоціалізації засуджених (ст. 6 КВК) 

відповідно до вимог програми соціально-виховної роботи, яка 

затверджується начальником колонії згідно ч. 2 ст. 95 КВК. 

В умовах виправної колонії на переведення з виховних колоній 

засуджених адміністрація складає нові програми (ст. 95 КВК), із залученням 

нових виконавців, впливів і ресурсів, тобто у даному випадку переривається 

виправно-ресоціалізаційний процес, позаяк його об’єкт функціонує у новій 

обстановці та системі правових координат; 

в) по-третє, матеріально-побутове, медико-санітарне та інше 

забезпечення засуджених у виховних колоніях, включаючи харчування, є 

відмінним від виправних колоній, що дасть можливість запобігти 

захворюванням, травматизму та іншим катаклізмам для життя і здоров’я 

особи у місцях позбавлення волі; 

г) по-четверте, на законодавчому рівні (глава 21 КВК) визначені 

особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими у 

виховних колоніях, які підтверджують особливий статус цих осіб, а також 

виступають тією обставиною, що має стати основою для видозміни порядку 
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переводу засуджених з виховних у виправні колонії та в цілому – для 

удосконалення адміністративно-правових засад, пов’язаних із забезпеченням 

їх особистої безпеки у ході відбування зазначеного кримінального покарання. 

Таким чином, варто констатувати, що суб’єктивне право засуджених до 

позбавлення волі на особисту безпеку може бути порушено в різних формах 

та залежно від видів їх життєдіяльності  виховних колоніях, і, відповідно, 

мати декілька організаційних рівнів забезпечення, включаючи ОРД, шляхом 

установлення гарантій та виконання належним чином певних обов’язків 

(насамперед, для оперативних підрозділів) персоналом ДКВСУ [86, с. 52].  

Слідуючим аргументом з цього приводу можуть стати відомості щодо 

кількісно-якісного складу засуджених, які відбувають покарання у виправних 

колоніях, куди відповідно ст. 147 КВК їх переводять з виховних колоній 

неповнолітніх засуджених. 

Як показало вивчення архівних статистичних та інших джерел, якісний 

склад засуджених, які тримаються в УВП, незважаючи на проведену 

гуманізацію закону про кримінальну відповідальність, суттєво не змінився 

[206, с. 3–7] та має такий вигляд (середовище, у якому відбувають покарання 

засуджені до позбавлення волі): загальна чисельність засуджених – 117 тис. 

426 осіб; 17, 1 тис. осіб – це засуджені за умисне вбивство, у тому числі 8,5 

тис. засуджених, які вчинили вбивство при обтяжуючих обставинах (ст. 67 

КК України) (21 % від загальної чисельності засуджених в УВП); 9,9 тис. 

осіб – за умисне тяжке тілесне ушкодження (12 % у структурі всіх 

засуджених); 29,2 тис. осіб – за розбій, грабіж та вимагання (36 % у загальній 

кількості засуджених); 2,3 тис. осіб – за зґвалтування (3 %); 34 особи – за 

захоплення заручників (менше 1 %); 21,8 тис. осіб – засуджені за злочини у 

сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення (28 %). 

За строками позбавлення волі, визначених судами, засуджені в УВП 

розподілені таким чином: а) до 1 року включно – 1 тис. 530 осіб; б) від 1 року 

до 2 років – 5 тис. 859 осіб; в) від 2 до 3 років – 14 тис. 372 особи; г) від 3 до 
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5 років – 39 тис. 632 особи; ґ) від 5 до 8 років – 31 тис. 228 осіб; д) від 8 до 10 

років – 10 тис. 651 особа; е) від 10 до 15 років – 10 тис. 699 осіб; є) більше 15 

років – 1 тис. 890 осіб; ж) довічне позбавлення волі – 1 тис. 778 осіб. 

При цьому, як установлено вченими, на профілактичних обліках УВП 

перебуває майже 9 тис. засуджених, що становить 7,5 % від загальної їх 

чисельності [206, с. 3–4], а ще 60 % засуджених – це особи, які перебувають у 

депресивному стані; 30 % – у стані підвищеної агресії, 10 % – у граничному 

стані. 

Цікавими у зв’язку з цим є й такі дані про суб’єктів злочинів, які 

вчиняють суспільно небезпечні посягання на життя та здоров’я засуджених, а 

саме – це особи, які: 

1) не перебували на профілактичних обліках УВП – 70–80 % у 

структурі злочинів; 

2) належали до категорії порушників установленого порядку 

відбування покарання, що мали два і більше дисциплінарні стягнення, але 

злісними порушниками визнані не були, оскільки за формальними 

підставами не підпадали під дію ст. 133 КВК України з цих питань; 

3) засуджені до примусового лікування (ст. 96 КК) – 3 тис., серед яких 

811 – це хронічні алкоголіки, а 2 тис. 497 осіб – хронічні наркомани. 

Структура злочинів, що вчинялися стосовно засуджених в УВП, 

щороку майже не змінюється. Зокрема, якщо у 2006 р. було зареєстровано 

411 злочинів, два з яких – за ознаками ч. 1 ст. 122 КК «Умисне середньої 

тяжкості тілесне ушкодження (0,7 % у структурі всіх злочинів) та один за ч. 1 

ст. 121 КК «Умисне тяжке тілесне ушкодження» [208, с. 2], то у 2012 р. було 

вчинено 406 злочинів, у тому числі 5 – пов’язаних із посяганням на життя і 

здоров’я засуджених в УВП. При цьому було попереджено майже 11 тис. 

злочинів. 

Суттєво не змінилися ці показники й у 2007–2016 рр. 

Як слушно, у зв’язку з цим вважають О. М. Джужа та О. І. Осауленко, 

зазначене право має певну специфіку, що визначається, насамперед, 
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соціально-правовим статусом засуджених, специфікою кримінально-

виконавчої системи та особливістю форм забезпечення права цих осіб на 

особисту безпеку, які є різноманітними й мають законодавче закріплення в 

основних нормах та інститутах кримінально-виконавчого права [120, с. 212].  

При цьому аналіз чинного кримінально-виконавчого законодавства 

України дає підстави стверджувати, що на законодавчому рівні закріплено 

такі заходи забезпечення особистої безпеки засуджених до позбавлення волі:  

1) нагляд за засудженими (ст. 102 КВК);  

2) заходи стягнення, що застосовуються до засуджених (ст. 132 КВК);  

3) заходи соціально-виховного впливу на засуджених (гл. 19 КВК) (ст. 

123–137); 

4) заходи, що здійснюються в межах ОРД (ст. 104 КВК);  

5) заходи безпеки у виправній колонії (гл. 16 КВК);  

6) переведення засуджених у безпечне місце (ст. 10, 93, 100, 101 КВК);  

7) заходи медичного характеру, які спрямовані на забезпечення 

охорони здоров’я засуджених (ч. 1 ст. 8 КВК, ст. 116, 117 КВК);  

8) інші заходи, що передбачені в ст. 10 КВК та в інших законах (ст. 36, 

38, 39 та ін. КК України; Закону України «Про Національну поліцію» тощо) 

[88, с. 52-53]. 

Визначено основні тенденції розвитку даного виду кримінально-

виконавчої діяльності у зазначених кримінально-виконавчих установах, а 

саме:  

а) по зрівнянню з 1997 р. у 2016 р. кількість засуджених у виховних 

колоніях зменшилась у 10 разів (відповідно з 3 тис. 656 до 326 осіб);  

б) за цей самий період кількість злочинів щорічно була сталою (1-2 

злочини);  

в) такою ж залишалась кількість інших правопорушень що вчинялись 

засудженими щорічно (9-10 порушень у розвитку на 1 тис. осіб);  

г) практично щорічно серед засуджених реєструвались випадки 

членоушкоджень (до 10 фактів); отруєння цих осіб (одиничного та масового 
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характеру); отримання ними виробничих травм (1-2 випадки); захворювань 

різного типу (на 15-20%) вище, ніж в однолітків на волі. 

Виходячи із зазначеного, обґрунтована необхідність удосконалення  

адміністративно-правових засад забезпечення особистої безпеки засуджених 

у виховних колоніях України. 

 

2.2. Адміністративно-правові та інші засади, форми і способи 

забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України 

 

Актуальними питаннями удосконалення адміністративно-правових та 

інших засад забезпечення права засуджених до позбавлення волі, включаючи 

й тих, які відбувають це покарання у виховних колоніях, з урахуванням у 

тому числі відповідних міжнародних стандартів застосування покарання до 

неповнолітніх, влучно зауважив О. М. Литвинов, є якомога ширше залучення 

різноманітних соціальних та  громадських інституцій до вирішення справ, 

пов’язаних із неповнолітніми [139, с. 3].  

Саме з цією метою, зокрема, у січні 2015 року в Україні стартував 

багатовекторний проект «Посилення ролі громадянського суспільства у 

захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», основним завданням 

якого є посилення ролі українського громадянського суспільства в 

просуванні прав людини, принципів відмови від дискримінації та 

забезпечення рівності для уразливих груп осіб, які перебувають у конфлікті із 

законом, одним із об’єктів якої є неповнолітні засуджені [272, с. 8], 

враховуючи, що практично всі галузі законодавства будь-якої держави мають 

норми, спрямовані на забезпечення людині такого існування, коли її 

особистим правам, інтересам і цінностям, а також матеріальним благам не 

буде загрожувати небезпека.  

Водночас, як правильно прийшла до висновку С. Я. Лихова, щоб права 

і свободи особи були реальними і дотримувалися в житті, необхідно не лише 

проголосити їх, але і забезпечити дійсними і дієвими гарантіями, тобто 
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засобами захисту права від порушень, або, якщо право вже порушене, 

встановити засоби його відновлення і відшкодування заподіяної шкоди [140, 

с. 7]. 

Як свідчить аналіз кримінально-виконавчого законодавства України та 

практики його застосування, забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виховних колоніях відбувається у трьох напрямах, а саме шляхом:  

1) закріплення зазначеного права в законодавстві;  

2) визначення на правовому рівні порядку його реалізації [121, с. 47–

48];  

3) реалізації цього права засудженими на практиці [76, с. 293–295]. 

За кордоном система гарантій прав і свобод людини, її безпечного 

існування включає в себе три основні складові: 

а) по-перше, інституційні гарантії, пов’язані із функціонуванням 

органів, діяльність яких спрямована на охорону і захист порушених прав; 

б) по-друге, процесуальні гарантії, які реалізуються при здійсненні 

правосуддя, передусім це стосується кримінального процесу; 

в) по-третє, матеріальні гарантії у вигляді норм матеріального права, 

які спрямовані на компенсацію збитків і іншої шкоди, яка спричинила 

порушення права [140, с.7]. 

При цьому варто зазначити, що вказані гарантії (у даному дослідженні 

– це визначені напрями забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виховних колоніях) є загальними, тобто, як встановила С. Я. Лихова, 

розповсюджуються, як правило, на всі права і свободи, у тому числі: на ті, які 

в міжнародних нормативних актах не набули статусу «основних» чи 

«основоположних» [140, с. 7]. Поряд із загальними в юридичних нормах, 

зокрема в КВК України (ст. 10), закріплені і спеціальні гарантії, які 

стосуються окремих груп і можуть носити самий різноманітний характер 

(наприклад, ізольоване тримання засуджених; переведення в безпечне місце 

чи іншу колонію тощо), тобто на нормативному рівні закріплені різні 
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напрями забезпечення прав і законних інтересів засуджених, одним із 

ключових з яких є право на особисту безпеку. 

При цьому кожен з визначених вище напрямів реалізується через певні 

правові форми (у наукових джерелах під формою розуміють зовнішній вияв 

якого-небудь явища, пов’язаний з його сутністю, змістом) [275]. 

Відповідно до буквального змісту ст. 10 КВК України, науковці, 

виділяють такі форми забезпечення права засуджених на особисту безпеку: 

а) переведення засуджених у безпечне місце; б) здійснення інших заходів 

щодо усунення небезпеки; в) вирішення питання про місце подальшого 

відбування засудженими покарання; г) забезпечення безпеки засуджених у 

зв’язку з їх участю в кримінальному провадженні [88, с. 53]. 

При цьому, як слушно зауважили науковці (А. П. Гель, Г. С. Семаков, 

І. С. Яковець), остання форма є особливою формою реалізації засудженими 

зазначеного права, оскільки не пов’язана з процесом відбування покарання, а 

отже, з результатами впливу на особу основними засобами виправлення і 

ресоціалізації, а є наслідками участі її у кримінальному провадженні в тій чи 

іншій ролі [37, с. 115]. 

Щодо змісту першої форми – переведення засуджених у безпечне 

місце, то, як показали результати  наукових досліджень, при її реалізації на 

практиці виникає низка проблем через неврегульованість нормативно-

правовими актами України багатьох суттєвих моментів [88, с. 53-54]. 

Зокрема, у ч. 2 ст. 10 КВК зазначено, що адміністрація УВП уживає заходів 

для переведення засудженого в безпечне місце, проте ні на законодавчому, ні 

на відомчому рівнях поняття «безпечне місце» не сформульовано. А це, у 

свою чергу, знижує рівень ефективності діяльності персоналу УВП з 

виконання цього завдання та зменшує можливість забезпечення безпечних 

умов життєдіяльності засуджених у місцях позбавлення волі. Водночас, 

відповідно до буквального змісту п. 6 розділу ХХVI Правил внутрішнього 

розпорядку установ виконання покарань, то до безпечних місць у виховних 

колоніях слід віднести: окрему камеру ПКТ, СІЗО та карцеру. 
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У свою чергу, науковці дають так зване розширене тлумачення [256, 

с. 411] поняття «безпечне місце», відносячи до нього (О. В. Лисодєд) будь-

яке вільне приміщення УВП, доступ до якого сторін конфлікту, інших 

засуджених чи персоналу установи є обмеженим або забороненим (житлові 

приміщення іншого відділення чи іншої дільниці, кімнати чергової частини, 

вільні камери ПКТ, ДІЗО тощо) [159, с. 49]. У цьому випадку варто 

погодитись з тими вченими, які переконані, що  варто було б його закріпити 

в п. 89 зазначених Правил та у примітці до ст. 10 КВК України. Крім цього, у 

науці кримінально-виконавчого права виведено саме поняття «безпечне 

місце», під яким в УВП необхідно розуміти спеціально обладнані для цих 

цілей приміщення, камери ДІЗО, карцерів тощо [120, с. 215]. 

Становить інтерес у цьому контексті підхід, що закріплений у п. 173 

Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань Російської 

Федерації, у якому зазначено, що, крім інших приміщень, із цією метою 

можуть бути використані камери ДІЗО, ПКТ чи карцеру [193, с. 74].  

Крім цього, на відміну від аналогічних Правил України, у цих 

Правилах виключено спеціальний розділ ХХІ «Перевід засудженого в 

безпечне місце», у якому передбачена процедура вирішення питання, 

пов’язаного із забезпеченням особистої безпеки засуджених [193, с. 74], яку, 

безсумнівно, варто врахувати й у чинному законодавстві та підзаконних 

актах України. 

Отже, узагальнивши викладене, можна сформулювати таке визначення 

поняття «безпечне місце у виховній колонії»: це будь-яке вільне або 

спеціально обладнане приміщення, включаючи окрему камеру чи  ДІЗО, 

доступ до якого сторін конфлікту, інших осіб,  засуджених чи персоналу 

колонії без спеціального дозволу є обмеженим чи забороненим, та яке 

повною мірою забезпечує особисту безпеку засудженого, який, згідно із 

законом, звернувся за допомогою, а адміністрація колонії здійснює 

відповідні заходи щодо цього по суті. 
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При цьому вільним приміщенням слід розуміти будь-яке службове 

приміщення, ізольоване від засуджених (кімната карантину в медсанчастині; 

кімната для затриманих осіб у черговій частині; службові кабінети персоналу 

колоній тощо), доступ до якого є забороненим для засуджених (а в окремих 

випадках – і персоналу колонії). Обладнання таких приміщень здійснюється 

відповідно до вимог розділу ІІ зазначених Правил. На відміну від 

попереднього, спеціальне приміщення обладнується таким чином, щоб 

забезпечити безпечні умови проживання в ньому засуджених, а також 

безпечні умови роботи (служби) для персоналу колоній. До таких, зокрема, й 

відносяться окремі камери ДІЗО, ПКТ та карцеру, про які йдеться у п. 6 р. 26 

Правил. 

Про актуальність означеної проблематики та необхідність вирішення 

на нормативно-правовому рівні свідчать і результати проведеного 

анонімного опитування як засуджених до позбавлення волі, так і персоналу 

виховних колоній. Так, на запитання: «Які найбільш небезпечні місця 

перебування для засуджених в УВП?», 34,47 % засуджених назвали ДІЗО; 

28,8 % – ПКТ; 16,27 % – робоча зона; 9,8 % – житлова зона; 1,27 % – 

санчастина; 7,67 % – слідчий ізолятор; 1,73 % – інші місця (додатки Е, Ж). У 

свою чергу, персонал УВП на запитання: «Чи відносите Ви сучасні умови 

утримання засуджених в колоніях до джерел посягання на їх особисту 

безпеку?», «так» відповіли 17 % респондентів, «частково» – 47,93 % та «ні» – 

47,93 % (додатки З, К). 

Як свідчить практика, неоднозначним для розуміння як засудженими, 

так і персоналом виховних колоній є й поняття «небезпека життю і 

здоров’ю», що вжите у ч. 2 ст. 10 КВК та у п. 6 р. 26 Правил. У науковій 

літературі такою небезпекою вважають сукупність умов і факторів, що 

створюють можливу (передбачену для засуджених шкоду, яка може бути 

здійснена лише за певних обставин) чи явну (реальне заподіяння шкоди) 

небезпеку їх життєво важливим інтересам [120, с. 213–214]. 
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В інших доктринальних джерелах зазначено, що небезпека (посягання 

на життя і здоров’я особи) має бути дійсною, реальною й такою, що існує 

об’єктивно, а не лише в уяві особи, яка звернулась за захистом [161, с. 79–

80]. Як обґрунтовано зробили висновок О. О. Кваша та В. В. Аніщук, уявна 

оборона – це оборона проти уявного, але в дійсності не існуючого посягання 

[78, с. 51], що досить важливо з огляду визначення реальності небезпеки для 

життя і здоров’я засуджених, які мають право звернутися із заявою з 

проханням забезпечити їх особисту безпеку. При цьому, відповідно до 

буквального змісту ч. 2 ст. 10 КВК України, форма заяви може бути 

довільною та мати усний чи письмовий характер. Додатковим аргументом із 

цього приводу виступають положення ч. 3 ст. 5 Закону України «Про 

звернення громадян», у якій визначено вимоги до звернень, одним з яких є 

заяви [219], а також ст. 8, 107, 113 та інші КВК України та п. 43, 45 розділу 

ХІІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. 

У судовій практиці, наприклад, у п. 2 Постанови Пленуму Верховного 

Суду України «Про судову практику у справах про необхідну оборону» від 

26 квітня 2012 р. № 1 зазначено, що при з’ясуванні наявності загрози 

необхідно враховувати поведінку нападника, зокрема спрямованість умислу, 

інтенсивність і характер його дій, що дають особі, яка захищається, підстави 

сприймати загрозу як реальну [237, с. 236]. У свою чергу, у п. 4 Постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про 

злочини, пов’язані з порушенням режиму відбування покарання в місцях 

позбавлення волі» від 26 березня 1993 р. № 2 надано тлумачення ще одного із 

способів учинення загрози для життя і здоров’я засуджених – тероризування 

засуджених, які стали на шлях виправлення, під яким слід розуміти 

застосування насильства або погрози насильства з метою примусити їх 

відмовитися від сумлінного ставлення до праці, додержання правил режиму 

та ін. [236, с. 182]. 

На підставі викладеного варто констатувати, що п. 6 р. 26 зазначених 

Правил «Забезпечення права засуджених на особисту безпеку» слід 
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доповнити як пропонують деякі науковці, ч. 3, у якій викласти зазначені 

вище положення щодо змісту «безпечного місця», «небезпеки для життя і 

здоров’я засудженого», а також інших суттєвих системотворчих ознак, що 

становлять зміст цього права засуджених, та які визначені в ч. 2 ст. 10 КВК 

України [88, с. 56-57]. Зокрема, у цьому пункті Правил необхідно також 

зазначити, що посадовою особою органу чи установи виконання покарань, 

відповідно до вимог ч. 1 ст. 14 Закону України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України», слід розуміти персонал ДКВСУ, а саме: особи 

рядового і начальницького складу; спеціалісти, які не мають спеціальних 

звань, та інші працівники, які працюють за трудовими договорами в ДКВСУ. 

При цьому варто зазначити, що від обов’язку із забезпечення прав 

засуджених на особисту безпеку жодна із категорій персоналу ДКВСУ не 

звільняється, і у випадках, коли такі дії не здійснює, притягається до 

передбаченої законом відповідальності залежно від суспільно небезпечних 

наслідків, у тому числі за ст. 135 «Залишення в небезпеці» та ст. 367 

«Службова недбалість» КК України. Крім цього, відповідно до вимог ст. 214 

КПК «Початок досудового розслідування», відповідні посадові особи з числа 

персоналу ДКВСУ зобов’язані направити письмове повідомлення прокурору 

для внесення відомостей, викладених у заяві засудженого, до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань [26, с. 12]. 

Як встановлено, у ході даного дослідження, ще однією проблемою, що 

суттєво впливає на рівень ефективності забезпечення права засуджених на 

особисту безпеку, є неузгодженість (невідповідність) положень п. 6 р. 26 

Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань змісту ст. 10 

КВК України, а саме: якщо в законі право на особисту безпеку надається всім 

без винятку особам, та в Правилах – тільки засудженим, які не допускають 

порушення режиму. Зазначений відомчий волюнтаризм (від лат. voluntarius – 

залежний від волі) [257, с. 131] є наслідком грубого порушення таких 

загальногалузевих принципів права, як верховенство права та законності, що 

закріплені ст. 8, 19 Конституції України та ст. 5 КВК [263, с. 81]. У п. 2 
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Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9 

зазначено: оскільки Конституція України, як визначено в її ст. 8, має 

найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді 

конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого 

нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в 

усіх випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії [216, с. 201]. 

Відповідно до цього, доцільною є видозміна п. 6 розділу ХХVI Правил 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та узгодження його 

змісту з положеннями ст. 10 КВК України щодо визначення умов 

переведення засудженого в безпечне місце без будь-яких правообмежень, 

зокрема, пов’язаних з порушенням чи непорушенням останнім режиму 

тримання в УВП. 

У контексті з’ясування соціально-правової природи означеної 

проблематики дослідження, як установили науковці (О. М. Джужа, 

О. І. Осауленко), на практиці досить частими є випадки, коли засуджений 

через певні обставини (наприклад, сподіваючись на власні сили, допомогу 

інших засуджених або  прагнучи не підірвати в колонії свій уявний 

авторитет) не звертається до адміністрації колонії із заявою про виникнення 

небезпеки його життю і здоров’ю [120, с. 215]. У такому випадку посадові 

особи цієї КВУ, керуючись вимогами ст. 10 КВК, зобов’язані виявити таку 

небезпеку під час здійснення відповідних заходів, включаючи ОРД. Саме 

тому логічним, як це пропонує І.О. Колб,  було б доповнення ст. 10 КВК ч. 6, 

у якій покласти на персонал органів та УВП обов’язок щодо виявлення 

джерел небезпеки, що загрожують життю і здоров’ю засудженого під час 

відбування покарання. Такий підхід ґрунтується на тому, що в ст. 104 КВК 

«Оперативно-розшукова діяльність в колоніях» на оперативні підрозділи 

колоній покладено завдання із забезпечення безпеки засуджених. Аналогічне 

завдання закріплено й у Законі України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» [88, с. 58]. 
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Додатковим аргументом у цьому контексті виступають результати 

вивчення практики, що отримані під час дослідження, а саме: встановлено, 

що причин виникнення загроз особистій безпеці засуджених у виховних 

колоніях є багато (особиста неприязнь; конфлікт; вимоги сплати боргу, що 

виник внаслідок програшу в азартні ігри; суперечності, що пов’язані з 

кримінальним минулим, тощо). При цьому їх характер для реалізації права на 

особисту безпеку, як слушно зазначили О. М. Джужа та О. І. Осауленко, 

значення не має, головне – це виникнення загрози життю і здоров’ю 

конкретного засудженого [120, с. 214]. 

Отже, тільки при вирішенні існуючих проблем, що викладені у деяких 

наукових дослідженнях та в цій роботі, така форма забезпечення права 

засуджених на особисту безпеку, як переведення засуджених у безпечне 

місце набуде максимальної ефективності й логічності, з огляду особливої 

важливості тих соціальних цінностей засудженого (зокрема, його життя і 

здоров’я), на які посягають різні суспільно небезпечні джерела у виховних 

колоніях.  

Не менше неврегульованих питань, як показали результати інших 

досліджень, характерно і для іншої форми забезпечення права засуджених на 

особисту безпеку, що зазначена в ст. 10 КВК, а саме – щодо здійснення 

інших заходів для усунення небезпеки [88, с. 59].  

Так, донині на рівні жодного закону чи іншого нормативно-правового 

акта, включаючи Міністерство юстиції України, не визначено такі заходи, а 

це, у свою чергу, посилює суб’єктивні засади під час прийняття рішення з 

цього питання персоналом виховних колоній та інколи призводить до 

свавілля, службової недбалості та інших протиправних діянь цими особами [240, 

с. 9–12]. Про це свідчить не тільки судова практика [238, с. 387–392], а й 

результати проведеного анонімного опитування засуджених, які на запитання 

«Чиї дії найбільше становлять небезпеку для Вашої особистої безпеки?» 

відповіли, що від персоналу УВП (71,13 % респондентів), і тільки 10 % – від 

інших осіб та 18,87 % – від засуджених (додатки Е, Ж). Водночас відповіді 
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персоналу виховних колоній на запитання «Чи посягали Ви на особисту 

безпеку засуджених до позбавлення волі у зв’язку зі своєю діяльністю?» 

розподілилися таким чином: «частково» – 32,47 %; «так» – 6,4 %; «ні» – 61,13 % 

(додатки З, К). 

Таким чином, відповідно до того, що перелік інших заходів, які має 

здійснювати будь-яка посадова особа виховної колонії для забезпечення 

безпеки засудженого, який звернувся з такою заявою, у ч. 2 ст. 10 КВК 

України не визначено, персонал колонії вимушений здійснювати їх на 

власний розсуд, ураховуючи стан реальної криміногенної обстановки в 

установі, категорії засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення 

волі, та інші конкретні обставини [88, с. 59]. Це, зокрема, як свідчить 

практика, може бути ізоляція засуджених, які становлять загрозу, 

притягнення їх до різних видів юридичної відповідальності, переведення 

конфліктуючих сторін до інших УВП тощо [159, с. 50].  

Звичайно, як правильно зробив висновок І.О. Колб, що такі ситуації 

мають бути відображені в окремій Інструкції міністерства юстиції України за 

аналогією тій, яка регулює питання щодо забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві (наказ ДПтСУ від 4 квітня 2005 

р. № 61) [109]. Тим більше, що, відповідно  до ч. 2 ст. 19 Конституції України 

та ст. 5 КВК, персонал УВП має діяти лише у спосіб, визначений 

Конституцією та законами України [88, с. 59-60]. 

Як встановлено у ході даного дослідження, ще однією проблемою, що 

перебуває в діалектичному зв’язку з іншими, про які йшлося, є забезпечення 

особистої безпеки засуджених шляхом їх переведення в іншу колонію. Зміст 

її полягає в тому, що в нормативно-правових актах, які регулюють порядок 

переведення засуджених з однієї до іншої колонії, існує низка суперечностей 

і прогалин [88, с. 60]. Це  стосується, насамперед, переліку виняткових 

обставин, які перешкоджають подальшому перебуванню засудженого у 

виправній чи виховній колонії. На законодавчому рівні це питання не 

вирішено. Зокрема, у ч. 2 ст. 93 КВК «Відбування засудженими всього строку 



 96 

покарання в одній виправній чи виховній колонії» законодавцем ужито 

термін «у виняткових випадках», допускається переведення засудженого в 

іншу колонію, але не надано роз’яснення цих випадків [88, с. 60]. 

У цьому контексті ускладнює ситуацію також положення ч. 2 ст. 93 

КВК України, у якій зазначено, що порядок переведення засуджених 

визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої 

влади з питань виконання покарань.  

До таких, як установлено під час цього дисертаційного дослідження, 

належать:  

1) Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для 

відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі [69, с. 340–356];  

2) Положення про комісію з питань розподілу, направлення та 

переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі 

[101, с. 357–362];  

3) Положення про Апеляційну комісію ДПтСУ з питань розподілу, 

направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до 

позбавлення волі [187, с. 360–362];  

4) Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань  (п. 

85, 86 та ін.);  

5) інші [121, с. 10–15]. 

Проте в жодному з них не визначено переліку виняткових обставин, які 

можуть бути підставою для переводу засуджених в інші колонії, що віддано 

на розсуд адміністрації цих КВУ та комісій з питань розподілу, направлення 

та переведення засуджених в інші колонії.  

Водночас у правових джерелах часів СРСР та до прийняття КВК 

України в липні 2003 р. певні ознаки цього поняття в законі були визначені 

[88, с. 61].  

Зокрема, у ч. 2 ст. 17 Основ виправно-трудового законодавства Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік і Союзних республік було зазначено, 

що перевід засудженого для подальшого відбування покарання з однієї 
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колонії в іншу того ж виду режиму або з однієї тюрми в іншу допускається у 

випадку його хвороби чи при суттєвій зміні обсягу або характеру 

виконуваної засудженим роботи, а також при наявності інших виключних 

обставин, які перешкоджають подальшому утриманню засудженого в даній 

колонії або тюрмі [178]. Аналогічний зміст поняття «виключні обставини» 

був закріплений і в ч. 2 ст. 22 ВТК України 1971 р. [217]. 

Певну спробу розтлумачити поняття «виключні обставини» здійснили 

автори коментарю до ВТК Російської Радянської Федеративної 

Соціалістичної Республіки у 1979 р., роз’яснюючи, зокрема, ст. 19 цього 

Кодексу таким чином: «Під виключними обставинами, що перешкоджають 

подальшому триманню в даній колонії або тюрмі, слід розуміти, наприклад, 

таку поведінку засудженого, яка робить неможливим його перебування в 

даному середовищі у силу порочних потреб засудженого. Виключні обставини 

можуть виражатись також у необхідності переводу засудженого в іншу колонію 

або тюрму з метою полегшення розкриття нового злочину» [95, с. 47]. 

Деякі елементи зазначеного поняття визначені в ч. 2 ст. 72 КВК 

Білорусі: у випадку хвороби та при реорганізації або ліквідації УВП [280], а 

також у ч. 2 ст. 81 КВК Російської Федерації, до яких законодавець відніс 

випадки хвороби засудженого, забезпечення його особистої безпеки, 

реорганізацію або ліквідацію УВП [281]. 

Водночас у доктринальних джерелах України також можна знайти 

окремі підходи щодо визначення змісту поняття «виключні обставини». 

Зокрема, А. Х. Степанюк та І. С. Яковець у науково-практичному коментарі 

до КВК України (2005 р.) під зазначеними обставинами розуміють таку 

поведінку засудженого, яка унеможливлює його перебування в даному 

оточенні внаслідок його негативних нахилів, а також забезпечення особистої 

безпеки засудженого чи засуджених (того, який переводиться в іншу УВП, 

або тих, які залишаються); переведення до іншої установи з метою 

полегшення розкриття злочину; уникнення інших надзвичайних обставин в 

установі тощо [121, с. 300]. Однією з таких обставин є, зокрема, участь особи 
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у кримінальному провадженні. У п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про застосування законодавства, що передбачає державний захист 

суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь 

у судочинстві» від 18 червня 1999 р. № 10 зазначено: у разі надходження 

письмової чи усної заяви особи, яка має право на державний захист, за 

наявності загрози життю, здоров’ю, житлу та майну цієї особи або її 

близьких родичів голова суду або суд, у провадженні якого перебуває справа, 

зобов’язаний прийняти постанову (ухвалу) про застосування заходів безпеки 

[215, с. 167]. 

У науково-практичному коментарі КВК України (2008 р.) до 

виняткових обставин віднесені, крім цього, уникнення інших надзвичайних 

обставин у колонії (групова непокора, масові заворушення та стихійне лихо, 

епідемії) [159, с. 272]. 

У науково-практичному коментарі до КВК України (2010 р.) його 

автори однією із зазначених обставин уважають запобігання надзвичайним 

ситуаціям у колонії [160, с. 211]. Аналогічний підхід до вирішення зазначеної 

проблематики закріплений і в науково-практичному коментарі КВК України 

(2012 р.) [122, с. 275]. 

Водночас в інших сучасних навчально-методичних виданнях України 

зміст поняття «виняткові обставини, що перешкоджають подальшому 

відбуванню покарання засудженому в певній УВП» не тлумачиться [120, 

с. 634–653]. Не розроблено це питання й у сучасних зарубіжних виданнях 

[278, с. 308–312]. 

Як свідчать результати даного та інших спеціальних досліджень з 

питань забезпечення безпеки особи, суспільства та держави [17], на практиці 

виникають різноманітні труднощі, що пов’язані з правильним застосуванням 

нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення права засуджених 

на особисту безпеку. Зокрема, засуджені у виховних колоніях на запитання 

«Чи вважаєте Ви, що нині на законодавчому рівні зроблено все, щоб 

забезпечити право засуджених на особисту безпеку» відповіли таким чином: 
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«ні» – заявили 74,53 % респондентів; «частково» – 17,53 %; «так» – 7,93 % 

(додатки Е, Ж). У свою чергу, опитані особи з числа персоналу цих колоній  

на запитання «Чи варто внести зміни до законодавства України з питань 

забезпечення особистої безпеки засуджених?» відповіли: «так» – 18,6 %; 

«частково» – 54,07 %; «ні» – 27,33 % (додатки З, К). 

На підставі викладеного варто констатувати, що закріплення в чинному 

кримінально-виконавчому законодавстві України поняття «виняткові 

обставини, які перешкоджають подальшому перебуванню засудженого в 

УВП», є цілком очевидним, логічним та актуальним питанням [88, с. 63]. 

Певні особливості [14, с. 24–32], проблеми [251, с. 11–13] та дискусійні 

моменти [90, с. 57–58] має й інша, зазначена в ст. 10 КВК України, форма 

забезпечення права засуджених на особисту безпеку – забезпечення такого 

права у зв’язку з їх участю у кримінальному провадженні (гл. 3 КПК 

України) [88, с. 63]. 

Насамперед, слід зазначити, що в чинному КПК України не закріплено 

правові гарантії та механізми реалізації зазначеного права, на відміну від 

КПК 1961 р., у ст. 52-1 якого ці питання були повністю врегульовані. 

Водночас у новому КПК лише фрагментарно, без будь-яких приміток ідеться 

про право на забезпечення особистої безпеки окремих учасників 

кримінального провадження: підозрюваного, обвинуваченого (п. 12 ч. 3 ст. 42 

КПК); виправданого та засудженого (ч. 3 ст. 43 КПК); законного 

представника підозрюваного, обвинуваченого (ч. 5 ст. 44 КПК) та ін. Крім 

цього, у зв’язку з прийняттям нового КПК, потребують суттєвого 

доопрацювання положення Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві» [209] та відповідної 

Інструкції ДПтСУ з цих питань [68]. Йдеться не про формальне 

упорядкування цих нормативно-правових актів відповідно до змісту КПК 

(наприклад, заміна в тексті слова «судочинство» на «провадження», як це 

випливає зі змісту ст. 2 КПК), а ґрунтовну зміну підходу законодавця до 
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вирішення проблем особистої безпеки учасників кримінального провадження 

[86, с. 53].  

Зокрема, у КПК України визначені як учасники зазначеного 

провадження не тільки підозрюваний та обвинувачений (ст. 42), а й 

засуджений (ст. 43), який у ст. 2 вказаного вище закону як об’єкт захисту 

відсутній. Водночас окремі елементи правового механізму захисту такої 

категорії осіб передбачені чинним КВК України. Так, у ст. 90 цього Кодексу 

зазначено, що в порядку, встановленому КПК України, засуджений при 

необхідності провадження слідчих дій у справі про злочин, вчинений іншою 

особою або цією ж особою, за який вона не була засуджена, чи у зв’язку з 

розглядом справи в суді, може бути тимчасово залишений у СІЗО або 

переведений з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного 

батальйону або колонії до СІЗО [87, с. 75]. 

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 10 КВК України, як обгрунтвоано 

доводять науковці, потребує зміни й ч. 1 ст. 7 Закону України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», 

а саме: цю норму варто доповнити такими заходами, як ізольоване тримання 

особи та переведення її в іншу установу виконання покарань, а також 

переведення засудженого в безпечне місце (ч. 3 ст. 10 КВК) [88, с. 64]. 

Аналогічні зміни необхідно внести й до ст. 19 цього Закону «Забезпечення 

безпеки осіб, які перебувають в установах виконання покарань чи слідчих 

ізоляторах або у місцях із спеціальним режимом тримання». Водночас 

розроблення заходів щодо забезпечення особистої безпеки засуджених, які є 

учасниками кримінального провадження, є неможливим без зміни тих норм 

КВК України, що регулюють зазначене питання, включаючи й ті, які тісно 

пов’язані зі змістом інших форм забезпечення особистої безпеки засуджених 

у виховних колоніях, про які йшлося вище. Як слушно зазначають науковці 

(О. М. Джужа, О. І. Осауленко), таке право засуджених може існувати в 

різних формах і, відповідно, мати декілька організаційних рівнів 

забезпечення [120, с. 212]. 
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Крім цього, зазначену проблему варто розглядати не тільки в контексті 

особистої безпеки, а й на вищому рівні, який обґрунтовано пропонує 

А. А. Лапін, а саме – як кримінологічну безпеку [135, с. 17–22]. До такого 

висновку можна дійти, урахувавши, зокрема, результати проведеного в цій 

роботі аналізу змісту кримінально-виконавчого законодавства України з 

питань забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях. 

Отже, якщо взяти за основу те зовнішнє вираження права засуджених 

на особисту безпеку, що зазначено в ст. 10 КВК України, то формою 

реалізації такого права особами, які відбувають покарання відповідно до 

вироку суду або є учасниками кримінального провадження, слід розуміти 

правове закріплення зазначеного права в нормативно-правових актах, які 

регулюють питання, що випливають зі змісту правового статусу засуджених 

та учасників кримінального провадження, і здійснюються визначеними в 

законі засобами й напрямами. 

Таким чином, зміст поняття «форма реалізації права на особисту 

безпеку засудженими або особами, які є учасниками кримінального 

провадження» становлять такі системотворчі ознаки. 

1. Суб’єктами реалізації цього права є як засуджені, так і особи, які є 

учасниками кримінального провадження. Відповідно до вимог чинного 

кримінального процесуального законодавства України (ст. 43 КПК), 

засудженою вважається особа, щодо якої судом винесено обвинувальний 

вирок [116, с. 152–153]. Після набуття зазначеним вироком законної сили (ст. 

532 КПК) та, відповідно до змісту ст. 4 КВК України, у першому випадку 

забезпечити особисту безпеку особи зобов’язана адміністрація СІЗО, а в 

другому – відповідна УВП (ст. 11 КВК) [122, с. 26–29]. 

Щодо інших учасників кримінального провадження (згідно з главою 3 

КПК – це підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений, 

захисник, потерпілий, законні представники цих осіб та ін.), то забезпечення 

їх безпеки здійснюється в порядку, зазначеному в КПК та спеціальному 

Законі України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
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кримінальному судочинстві» [209], а щодо засуджених – ще й відповідно до 

вимог Інструкції про порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в установах 

кримінально-виконавчої системи, яка затверджена наказом ДДУПВП від 4 

квітня 2005 р. № 61 [68]. 

2. Правове забезпечення зазначеного права засуджених. У науці 

правове забезпечення розуміють як сукупність правових норм, що 

регламентують правові взаємини та юридичний статус осіб. 

У контексті означеної тематики дослідження, крім перерахованих вище 

правових джерел з питань забезпечення особистої безпеки засуджених, до їх 

сукупності відносяться й Правила внутрішнього розпорядку установ 

виконання покарань, у п. 6 р. 26 яких визначено деякі заходи у цьому напрямі 

[194]. 

Загальновизнаним серед учених є й висновок про те, що право особи – 

це забезпечені законом можливості мати, користуватися й розпоряджатися 

соціальними благами й цінностями, а також користуватися основними 

свободами у встановлених законом межах. Варто погодитися з твердженням 

О. В. Лисодєда про те, що право засудженого – це закріплена законом і 

гарантована державою можливість певної поведінки засудженого на 

користування певними соціальними благами, що забезпечується юридичними 

обов’язками осіб органів і КВУ та інших суб’єктів правовідносин, що 

виникають при цьому. 

3. Закріплення права засуджених у нормативно-правових актах. У 

тлумачних словниках під нормативним актом розуміють те, що визначає 

норму, правила тощо чого-небудь [31, с. 405]. Відповідно до змісту поняття 

«форма реалізації права засуджених на особисту безпеку», варто 

констатувати, що нині на нормативному рівні певною мірою визначено 

порядок та гарантії використання зазначеною категорією осіб такого права. 
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При цьому головним нормативним актом, що закріплює зміст цього 

поняття, є Конституція України (ст. 3), а також закони, про які йшлося при 

характеристиці інших системотворчих ознак.  

Водночас особливістю цієї ознаки є те, що, як зазначено в ч. 2 ст. 22 

Конституції України, конституційні права і свободи гарантуються та не 

можуть бути скасованими. У цьому контексті, як слушно дійшов висновку О. 

М. Джужа, слід визнати, що за формою забезпечення та вираження у 

правовій нормі право засуджених на особисту безпеку належить до загальних 

прав особи, людини і громадянина [120, с. 199–200]. 

4. Питання, що пов’язані з правовим статусом засуджених та учасників 

кримінального провадження. 

У науці кримінально-виконавчого права правовий статус засуджених 

розуміють як засновану на загальному статусі громадян України й закріплену 

в нормативно-правових актах різних галузей права сукупність їх прав, 

законних інтересів і обов’язків [122, с. 37]. Іншими словами, як зауважив О. 

В. Лисодєд, зміст правового статусу засуджених становлять такі елементи: 1) 

суб’єктивні права; 2) законні інтереси; 3) юридичні обов’язки [119, с. 20]. 

Правовий статус учасників кримінального провадження визначений у 

КПК України щодо кожного суб’єкта (підозрюваного, обвинуваченого, 

захисника, свідка та ін.) (гл. 3 КПК). 

5. Зазначене право здійснюється визначеними в законі засобами й 

напрямами. Згідно з «Тлумачним словником української мови», під засобами 

розуміють те, що слугує знаряддям у якій-небудь дії, справі.  

У даному випадку засобами вираження права засуджених на особисту 

безпеку є нормативно-правові акти, у яких визначено зміст цього права та 

гарантії його реалізації. 

Основні напрями реалізації права засуджених на особисту безпеку 

встановлені в чинному кримінально-виконавчому законодавстві України та 

Законі України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві». 
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Таким чином, тільки за наявності всіх перерахованих ознак поняття 

«форма реалізації права на особисту безпеку засудженими або особами, які є 

учасниками кримінального провадження» набуває свого завершеного змісту 

Водночас, як установлено під час дослідження, порядок забезпечення 

цього права засуджених, крім останньої форми (забезпечення особистої 

безпеки учасників кримінального провадження), чіткого законодавчого 

закріплення ще не має. Це питання регулюється підзаконними нормативно-

правовими актами, зокрема Правилами внутрішнього розпорядку установ 

виконання покарань [194]. Зазначена обставина не тільки не створює 

реальних механізмів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки 

засуджених, а й, як слушно зауважують науковці (О. Г. Колб, В. П. Захаров, 

С. М. Мирончук та ін.), негативно впливає на стан реалізації принципу 

законності, що є пріоритетним у діяльності органів державної влади 

(зокрема, УВП) та їх посадових осіб (ст. 19 Конституції України, ст. 5 КВК та 

ін.) [63, с. 16–17].  

Крім цього, як свідчить практика, ця обставина виступає однією з 

детермінант учинення злочинів як засудженими [74, с. 136–137], так і 

персоналом ДКВСУ [127, с. 61–93]. 

На підставі викладено, на думку науковців, яку варто підтримати, варто 

було б вирішити це питання на законодавчому рівні, зокрема, шляхом 

внесення до КВК положень, що регулюють порядок забезпечення права 

засуджених, які передбачені Правилами внутрішнього розпорядку установ 

виконання покарань.  

Так, у п. 6 розділу ХХVI цих Правил зазначено, що в разі виникнення 

небезпеки життю і здоров’ю засудженого, стосовно якого, згідно із законом, 

у зв’язку з його участю у кримінальному судочинстві, прийнято рішення про 

застосування заходів безпеки, необхідності захисту його від розправи з боку 

інших засуджених або за заявою засудженого з проханням про забезпечення 

особистої безпеки, якщо він не допустив порушення режиму, а також ізоляції 

засудженого на час підготовки необхідних матеріалів на переведення його до 
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іншої установи, за мотивованою постановою начальника установи 

дозволяється тримати його в окремій камері, ПКТ, ДІЗО та карцері на 

загальних підставах до завершення перевірки, усунення небезпеки, 

остаточного розв’язання конфлікту або отримання наряду на переведення, 

але не більше 30 діб. З огляду на це, логічно було б цією нормою доповнити 

КВК України. 

Ще однією проблемою, що негативно впливає на стан забезпечення 

особистої безпеки засуджених, є те, що порядок переведення засуджених до 

іншої установи регламентується не законодавчими актами (законами, 

постановами Верховної Ради, указами Президента та постановами Кабінету 

Міністрів України) [249], а відомчими нормативно-правовими актами, 

зокрема Інструкцією про порядок розподілу, направлення та переведення 

осіб, засуджених до позбавлення волі, яка затверджена відповідним наказом 

ДДУПВП [69].  

Такий підхід, як показує практика, нерідко призводить до 

різноманітних зловживань з боку персоналу виховних колоній та не дозволяє 

повною мірою забезпечити безпечні умови відбування покарання 

засудженими [88, с. 68].  

Як з цього приводу слушно зауважують науковці (В. А. Бадира, А. П. 

Гель, І. С. Яковець та ін.), правова невизначеність підстав для переведення 

засуджених створює передумови для зловживань та порушень прав людини, 

а також погіршує становище засуджених постійним переведенням їх з однієї 

колонії до іншої [240, с. 58]. Тому логічно було б зазначену Інструкцію 

затвердити постановою Кабінету Міністрів України. 

Крім цього, для вирішення проблем, що пов’язані з реалізацією 

визначених у законі форм забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виправних колоніях, науковці пропонують здійснити такі заходи: 

1. Узгодити з нормами КПК та КВК України зміст Закону України 

«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
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судочинстві», врахувавши науково обґрунтовані пропозиції, що зазначені в 

цьому підрозділі дисертації. 

2. Статтю 10 КВК України «Право засуджених на особисту безпеку» 

доповнити приміткою, у якій дати запропоноване в цій роботі визначення 

таких понять, як «безпечне місце», «небезпека життю і здоров’ю 

засуджених», «посадова особа органу та установи виконання покарань», 

«особиста безпека засудженого». 

3. Частину 2 ст. 131 КПК України доповнити п. 10 «Заходи 

забезпечення особистої безпеки учасників кримінального провадження». 

4. Статтю 93 КВК «Відбування засудженими всього строку покарання в 

одній виправній чи виховній колонії» доповнити приміткою, у якій 

визначити перелік виняткових обставин, які перешкоджають подальшому 

перебуванню засудженого в УВП. 

5. КПК доповнити ст. 132-1 «Заходи забезпечення особистої безпеки 

учасників кримінального провадження» такого змісту: «Забезпечення 

особистої безпеки учасників кримінального провадження здійснюється в  

6. Видозмінити (від назви до змісту) п. 89 Правил внутрішнього 

розпорядку установ виконання покарань, сформулювавши його за прикладом 

нормативно-правових актів деяких зарубіжних держав. Крім цього, визначити 

в Правилах перелік безпечних місць, до яких можна переводити засуджених, 

які звернулись із заявою про забезпечення їх права на особисту безпеку. 

Отже, у ході даного дослідження встановлено, що саме недосконалість 

зазначених обставин й обумовлює  вчинення цими особами злочинів та 

інших правопорушень. З метою удосконалення правового механізму з цих 

питань здійснена класифікація адміністративно-правових засад, а саме – це:  

а) засади, що визначені на конституційному рівні;  

б) засади, закріплені у законі;  

в) засади, які знайшли відображення у міжвідомчих нормативно-

правових актах;  

г) засади, що сформульовані у відомчих правових джерелах. 
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До адміністративно-правових форм віднесені:  

1) безпосередня форма  забезпечення особистої безпеки конкретно 

взятого засудженого;  

2) опосередкована форма, що стосується певної групи засуджених чи у 

цілому всіх осіб, які тримаються у виховних колоніях;  

3) специфічна форма, що пов’язана із захистом віктимілогічно 

вразливих засуджених (чи їх груп). 

Способами забезпечення особистої безпеки засуджених визнані:  

а) самозахист особи у межах закону;  

б) дії персоналу виховних колоній;  

в) використання відео, аудіо та іншої спостережної техніки за 

поведінкою засуджених, а також існуючі у колоніях інженерно-технічні 

засоби;  

г) використання можливостей оперативно-розшукової діяльності;  

ґ)  використання передбачених у законі, інших можливостей 

(переведення у безпечне місце; іншу колонію; захист із застосуванням  

потенціалу інших правоохоронних органів). 

 

2.3. Особливості забезпечення особистої безпеки, організації  

виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі у виховних 

колоніях України 

 

Як показали результати даного дослідження, особливості процесу 

виконання та відбування покарання у виховних колоніях, а, отже, й 

забезпечення особистої безпеки засуджених, обумовлені наступними 

обставинами:  

1) їх правовим статусом, що визначений та гарантується нормами 

Конституції України, КК, КПК та КВК. 

Зокрема, відповідно до вимог ч. 3 ст. 52 Конституції України, держава 

заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей, яка в умовах їх 
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перебування у місцях позбавлення волі виступає додатковою гарантією їх 

безпечної життєдіяльності. 

У КК України, а саме  – у розділі ХV Загальної частини – визначені 

особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, а в 

КПК – особлива процесуальна процедура розгляду в судах кримінальних 

проваджень щодо неповнолітніх та з їх участю у якості підозрюваних або 

обвинувачених. 

У КВК України також є спеціальна глава 21, у якій встановлені 

особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими 

неповнолітніми; 

2) віковими, психофізичними та іншими даними, що 

характеризують зазначену категорію осіб у місцях позбавлення волі. Так, 

хоча й зменшується, але залишається значною чисельність злочинів, 

вчинених раніше судимими неповнолітніми (у 2015 р. – 25,7% у структурі 

всіх осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності (58 тис. 242 

злочини); у 2014 р. – 35,5%; у 2013 р. – 29,5%) [131].  

Саме зазначена категорія засуджених складає більшість у виховних 

колоніях. 

Серед інших кількісно-якісних характеристик засуджених 

неповнолітніх звертають на себе увагу наступні:  

а) у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння щорічно вчиняють 

злочини більше 500 осіб або 10,9% від усіх засуджених;  

б) у віці від 14 до 16 років щорічно засуджується від 1,4 тис. до 1,7 тис. 

осіб (30% у загальній структурі засуджених);  

в) за вчинення тяжких (ч. 4 ст. 12 КК) та особливо тяжких (ч. 5 ст. 12 

КК) злочинів щорічно засуджується до 3 тис. неповнолітніх або більше 55% 

від загальної кількості засуджених;  

г) за вчинення злочинів у групі щорічно засуджується від 2-х до 3-х 

тис. неповнолітніх осіб (більше 50% у структурі всіх засуджених);  
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ґ) у складі організованих груп чи злочинних організацій  щорічно 

вчиняють злочини від 3 до 8 неповнолітніх осіб (менше 0,16% від загальної 

кількості засуджених);  

д) на час вчинення злочину не навчалися і не працювали від 1,2 тис. до 

1,5 тис. неповнолітніх осіб (до 30 % у структурі всіх засуджених щорічно);  

е) у неповних сім’ях виховувалися від 2,1 тис. до 2,5 тис. неповнолітніх 

осіб (майже 50 % від усіх щорічно засуджених осіб;  

є) на профілактичних обліках органів внутрішніх справ щорічно 

перебувало від 200 до 250 неповнолітніх осіб (майже 0,5 % у структурі всіх 

засуджених);  

ж) за участю дорослих щорічно неповнолітні вчиняють більше 1 тис. 

злочинів (майже 20 % від усіх засуджених [11, с. 32-33]; 

3) організаційно-управлінськими засадами, що стосуються 

забезпечення діяльності виховних колоній, а також контролю за їх 

функціонуванням. 

Зокрема, досі (до реформи ДКВС України відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 348 «Про ліквідацію 

територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та 

утворення територіальних органів Міністерства юстиції» [221]) у складі 

ДПтС України функціонують управління виховних колоній (такі ж органи 

управління були у складі Головного управління виконання покарань МВС 

України та ДДУПВП) [211], що мають відносну автономність від діяльності 

тих підрозділів, що забезпечують виконання кримінальних покарань у 

виправних колоніях. 

Аналогічні структури створені у складі й територіальних управлінь 

ДПтС України. При цьому контроль за діяльністю виховних колоній поряд з 

цими управлінськими структурами здійснюють і служби та органи у справах 

дітей [226], що виступає додатковою гарантією забезпечення особистої 

безпеки засуджених у виховних колоніях; 
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4) інші особливості, що визначені та обґрунтовані на 

доктринальному рівні [88, с. 70-87]. 

До таких І.О. Колб, зокрема, відніс особливості суспільних відносин, 

що складаються в разі виникнення небезпеки для життя і здоров’я 

засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, а саме: 

а) ці відносини є одним з видів кримінально-виконавчих 

правовідносин, а тому повною мірою відображають ті особливості, що 

характерні в цілому для цих відносин [120, с.139–140]; їх слід ураховувати 

при розробленні та вдосконаленні правового механізму забезпечення 

особистої безпеки засуджених до позбавлення волі; 

б) ці відносини мають дуалістичну правову природу походження, тобто 

виникають як з норм кримінально-виконавчого законодавства України, так і з 

інших галузей права, зокрема кримінального процесуального, а тому 

необхідно застосувати системний принцип [256, с. 295] при формуванні тих 

правових норм, що спрямовані на вирішення визначених у дисертаційному 

дослідженні проблем; 

в) об’єктами, що становлять зміст цих правовідносин, є лише життя та 

здоров’я засуджених до позбавлення волі, а не всі закріплені в кримінально-

виконавчому законодавстві України права й законні інтереси цих осіб [122, с. 

36–39], хоча на практиці це не виключає захисту й інших об’єктів 

життєдіяльності особи (честі, гідності, недоторканості тощо); 

г) посадові особи, які зобов’язані забезпечувати в УВП особисту 

безпеку засуджених, як суб’єкти цих правовідносин поділяються на:  

- тих, хто приймає заяви від осіб, життю і здоров’ю яких загрожує 

небезпека;  

- тих, хто приймає рішення про застосування заходів безпеки;  

- тих, хто безпосередньо забезпечує особисту безпеку; 

ґ ) зміст цих правовідносин становлять лише взаємні права й обов’язки 

тих суб’єктів, які мають безпосереднє відношення до забезпечення особистої 

безпеки тих засуджених, які звернулися за захистом порушеного права; 



 111 

д) ураховуючи реальність небезпеки, що виникає для життя і здоров’я 

засуджених до позбавлення волі, посадова особа органу чи УВП зобов’язана 

вчинити невідкладні, негайні, термінові заходи щодо забезпечення права 

засуджених на особисту безпеку. 

Як з цього приводу влучно зауважив О.М. Литвинов, проблема 

покарання неповнолітніх правопорушників посідає одне із перших місць 

серед численних актуальних, гострих та неоднозначних питань, пов’язаних із 

теорією і практикою застосування покарання [139, с. 66]. 

У контексті зазначеного та з урахуванням отриманих у ході даного 

дисертаційного дослідження результатів, можна констатувати, що на 

сьогодні на адміністративно-правовому рівні відображені  не всі особливості, 

що мають пряме відношення до виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі у виховних колоніях, що у свою чергу, знижує рівень 

ефективності заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки 

засуджених. 

Зміст цієї проблеми полягає в наступному. 

Не дивлячись на те, що у КВК України й є спеціальна глава, яка 

відображає особливості виконання покарання у виді позбавлення волі 

засудженими неповнолітніми, додатковим об’єктом правової охорони у ній 

визначені й засуджені жінки, хоча і перші, і другі мають свої «корпоративні» 

відмінності (по статі, віку, числу судимостей, т.ін.), а тому логічно було б їх 

розділити у КВК. 

Крім цього, у зазначеній главі є тільки одна стаття КВК (ст. 143), що 

має пряме відношення до особливостей відбування покарання у виховних 

колоніях, та декілька статей, які частково дотичні до даного питання 

(ст. ст. 144-149 КВК). 

У той самий час у розділі ІІ Особливої частини КВК закріплено низку 

норм, що відображають змістовні відмінності виконання покарання у виді 

позбавлення волі у виховних колоніях. До таких адміністративно-правових 

особливостей, зокрема, можна віднести: 



 112 

а) порядок направлення засуджених у виховні колонії, що визначений у 

нормативно-правових актах Міністерства юстиції України, частина з яких 

має конфіденційний характер (ст. 87 КВК); 

б) правила переміщення засудженого до позбавлення волі, відповідно 

до яких неповнолітні направляються до місця відбування покарання у виді 

позбавлення волі окремо від дорослих (ст. 88 КВК); 

в) порядок тимчасового залишення в СІЗО і переведення засудженого з 

виховної колонії до СІЗО (ст. 90 КВК); 

г) правила роздільного тримання засуджених до позбавлення волі у 

виховних колоніях, що є відмінними від умов для дорослих осіб (ст. 92, ч. 1 

ст. 94 КВК); 

ґ) організацію роботи структурних діяльність виховних колоній, що є 

не зовсім тотожного з організацією діяльності дільниць у виправних колоніях 

(ч. 7 ст. 94 КВК); 

д) порядок зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі 

(ст. ст. 101-101 КВК); 

ж) порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів 

і зброї (ч. 3ст. 106 КВК); 

з) режимні вимоги у виховних колоніях, які є менш жорсткими, ніж у 

виправних колоніях (ст. ст. 108, 110, 112, ін.). 

і) матеріально-побутове забезпечення засуджених у виховних колоніях 

(ч. 4 ст. 115 КВК); 

й) медико-санітарне забезпечення цих осіб (ст. 116 КВК); 

ї) умови залучення засуджених до праці (ч. 2 ст. 120, ст. 121, ін. КВК); 

к) інші особливості, мова про які ведеться в главі 19 «Виховний вплив 

на засуджених до позбавлення волі» та деяких інших нормах КВК 

(ст. ст. 156, 157, 158). 

Як видається, більш логічно системно та органічно було розмістити у 

КВК (як кодифіковану нормативно-правовому акті) ті норми, що стосуються 

та, одночасно, визначають особливості виконання та відбування покарання у 
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виді позбавлення волі у виховних колоніях у спеціальній главі (наприклад, 

главі 21-1) КВК, що, з одного боку, створювало б належні умови для 

правозастосовчої практик, а, з іншого, відповідало б нормам матеріального 

права (зокрема, розділу ХV Загальної частини КК, у якому окремо виділені 

та відображені в сконцентрованому  вигляді норми, що визначають 

особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Зокрема, як свідчить практика на сьогодні не в повній мірі 

використовуються виведені в науці критерії класифікації засуджених до 

позбавлення волі включаючи й тих, що відбувають покарання у виховних 

колоніях. 

У науці під класифікацією (від лат. Classis – «розряд, група» та fecere 

«робити») розуміють науковий метод, що полягає в поділі всієї множинності 

досліджуваних об’єктів і подальшому їх об’єднанні в групи на основі будь-

якої ознаки. У свою чергу, як слушно зауважив П. Рабінович, класифікація, 

зокрема, основних прав людини набуває практичного значення під час 

розроблення Конституції та інших законів будь-якої держави, включаючи й 

Україну. Щодо класифікації засуджених, які можуть бути потенційними 

жертвами злочинних посягань в УВП, то вона як ученими, так і практиками 

здійснена з урахуванням різних критеріїв, проте остаточної (базової) форми 

донині не набула, що є додатковим аргументом при визначенні такого 

завдання цього дисертаційного дослідження. Крім цього, зазначена тематика 

є актуальною в контексті вирішення проблем, пов’язаних з розробленням 

критеріїв ефективності діяльності УВП. 

Можна констатувати, що проблеми класифікації засуджених до 

позбавлення волі розглядають різні суб’єкти їх аналізу на таких рівнях:  

а) доктринальному – як об’єкт вивчення та дисертаційного 

дослідження;  

б) віктимологічному – як жертва злочину [125, с. 47–51];  

в) нормативно-правовому – як засіб регулювання відповідних 

кримінально-виконавчих правовідносин; 
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г) практичному – як форма реалізації кримінально-виконавчої політики 

України;  

д) міжнародно-правовому – як результат застосування 

корпоративістського методу пізнання правових явищ і процесів. 

Як показало вивчення доктринальних джерел кримінально-виконавчого 

спрямування, найбільш наближеною до розроблення питань класифікації 

засуджених є позиція І. С. Яковець. При цьому, як зауважив А. Х. Степанюк, 

у її роботах дістали подальшого розвитку не тільки проблеми суті, цілей, 

суб’єктів, критеріїв та вихідних засад здійснення первинної класифікації 

засуджених, а й механізму захисту прав таких осіб. У цьому ж контексті 

заслуговують на увагу наукові розробки Є. К. Войшвилло, який стверджував, 

що загальною метою класифікації засуджених до позбавлення волі є 

забезпечення диференціації виконання покарання, зокрема, правильне й 

ідентичне у своїй основі застосування кримінально-виконавчих інститутів, 

що допомагають реалізувати таку мету покарання, як кара щодо різних за 

своїми характеристиками груп засуджених. За такої мети класифікаційна 

ознака має бути не тільки загальною, а й найбільш суттєвою. У цьому 

значенні, як небезпідставно вважають деякі вчені, необхідно ґрунтуватися на 

поділі істинних ознак на основні й похідні. При цьому основні – це ті, що 

визначають усі інші (крім випадкових, зумовлених зовнішніми обставинами) 

і становлять фундамент якісної специфіки існуючих об’єктів у цілому, суть 

об’єктів відповідної якості. Критерій первинної класифікації засуджених до 

позбавлення волі має бути єдиним, тобто вирізнення всіх категорій 

засуджених повинно ґрунтуватися на одному критерії. 

У свою чергу, тотожність кількості членів обсягу класифікаційного 

поняття стосовно класифікації засуджених до позбавлення волі передбачає: 

по-перше, всі категорії (класи) засуджених повинні обов’язково мати 

всі суттєві ознаки, які створюють множинність «засуджені до позбавлення 

волі». Іншими словами, до якої б групи не належав конкретний засуджений 

до позбавлення волі, він перебуває в межах обсягу загального поняття 
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«засуджені до позбавлення волі» з усіма характерними їм властивостями. 

Так, якщо загальне поняття засудженого до позбавлення волі припускає 

наявність обвинувального вироку, за яким особа засуджена до певного 

покарання, то й для кожного засудженого (незалежно від категорії) наявність 

цього процесуального акта є закономірною; 

по-друге, класифікація таких засуджених має охоплювати всіх без 

винятку осіб, які володіють ознаками загального поняття «засуджений до 

позбавлення волі». Крім цього, як обґрунтовано доводить В. В. Панкратов, у 

ній мають знайти місце всі особливі форми класифікаційних об’єктів, 

відповідно до того, що будь-яка класифікація створює в цілому уявлення про 

класифікований об’єкт і про його класи. Саме тому й у досліджуваній 

класифікації, як слушно зауважила І. С. Яковець, слід охоплювати всіх 

засуджених до такого покарання та всі їх категорії. 

 На підставі зазначених та інших матеріальних засад, І. С. Яковець 

запропонувала такі види класифікації засуджених до позбавлення волі: 1) для 

забезпечення відповідного обсягу карального впливу (первинна 

класифікація); 2) для створення сприятливих умов щодо застосування 

виховних заходів (вторинна класифікація). 

Отже, на переконання І. С. Яковець та деяких інших учених (Г. Ф. 

Хохряков), в умовах виконання покарання у виді позбавлення волі 

класифікація цих засуджених, з одного боку, забезпечує реалізацію 

примусових заходів, які встановлюють зміст покарання, а з іншого – 

виховний вплив на засуджених, тобто це покарання відображає суспільну 

небезпеку діяння, а його виконання розглядається як початок нового життя 

для засудженого, оскільки має на меті виправлення та запобігання вчиненню 

ним нового злочину. Ось чому виховна діяльність повинна враховувати, 

насамперед, не ознаки діяння, а якості діяча (суб’єкта злочину), і навпаки. 

Безсумнівно, зазначений доктринальний рівень може бути покладений 

в основу класифікації засуджених, які належать до груп ризику ймовірних 

жертв злочинних посягань у виправних колоніях. Водночас застосувати  
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повною мірою цей підхід у дисертаційному дослідженні не можна. Такий 

висновок ґрунтується на певних доводах. 

1. Незважаючи на те, що змістом як первинної, так і вторинної 

класифікації засуджених до позбавлення волі передбачається застосування до 

цих осіб визначених у законі основних засобів виправлення і ресоціалізації 

(ст. 6 КВК), тобто цілеспрямованого впливу на особу, вирішення завдання 

щодо забезпечення особистої безпеки в цій класифікації та у змісті 

зазначених засобів не передбачається. 

2. Запропонована І. С. Яковець та іншими науковцями класифікація 

засуджених до позбавлення волі має чітко визначений об’єкт, суб’єкт, 

підстави та процедуру, що, у свою чергу, є відмінними від класифікації 

засуджених, які належать до груп ризику ймовірних жертв злочинів в УВП. 

3. Механізм класифікації засуджених до позбавлення волі 

спрямований, насамперед, на реалізацію таких законодавчо визначених 

завдань, як забезпечення кари (ч. 2 ст. 50 КК України), а також порядку та 

умов виконання і відбування покарання у виправних колоніях (ч. 1 ст. 1 КВК 

України). Водночас класифікація засуджених як потенційних жертв злочинів 

у місцях позбавлення волі спрямована на реалізацію інших завдань, 

визначених у чинному кримінально-виконавчому законодавстві України, а 

саме: запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так й іншими 

особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню із засудженими (ч. 1 ст. 1 КВК України). 

4. Класифікація засуджених до позбавлення волі здійснюється за 

критеріями, відмінними від тих, що застосовуються при класифікації їх як 

жертв злочинів в УВП. У зв’язку з цим, доречним для розв’язання проблем, 

пов’язаних із класифікацією засуджених як імовірних жертв злочинів у 

місцях позбавлення волі, є їх поділ (типологія) як потерпілих від злочинів на 

віктимологічному рівні. Зокрема, з точки зору теорії ролей, у науці жертви 

злочинів поділяють на: а) осіб, які усвідомлюють чи не усвідомлюють своє 

становище через різні обставини (наприклад, унаслідок сильного душевного 
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хвилювання, стану сп’яніння (алкогольного, наркотичного, токсичного 

тощо), стану неосудності чи обмеженої осудності та ін.); б) стійких осіб, які 

були об’єктами одноразового злочинного посягання; в) жертв злочинів із 

прихованою роллю, яку вони розпочинають «грати» заздалегідь до вчинення 

злочину через свої віктимні особисті якості, статус та поведінку 

(гомосексуалісти, бісексуали, особи без певного місця проживання та ін.); г) 

жертв злочинів з відкритою роллю – особи з відкритою провокаційною 

поведінкою, унаслідок якої вчинюються посягання на цей об’єкт правової 

охорони тощо [88, с. 70–74]. 

Є й інший аспект цієї проблеми, а  саме – у такому випадку по-іншому 

можна здійснювати класифікацію засуджених до позбавлення волі та 

вірогідних жертв від протиправних посягань і джерел небезпеки природньо-

технічного характеру у виховних колоніях. 

У науковій літературі запропоновані різні класифікації та їх критерії, а 

у контексті розглядуємої проблематики, зокрема, учені виокремлюють: 

а) залежно від соціально-демографічного характеру та соціального 

статусу особи: 

жертви на особистому (фізичному) рівні, а саме: засуджені; персонал 

УВП; інші особи (вищі посадові особи ДКВСУ, прокурори, судді, адвокати, 

медичні працівники територіальних органів охорони здоров’я, працівники 

ОВС та ін.); 

жертви на рівні соціальної спільноти – інтегрована спільнота 

персоналу УВП (усіх підрозділів установи); УВП як юридична особа і як 

спільнота фізичних осіб (людей); ДКВС як система органів і УВП загалом; 

б) залежно від соціально-правової характеристики жертви злочину, 

тобто її властивості виступати об’єктом злочинних посягань або її 

неспроможність суттєво протистояти таким суспільно небезпечним діянням: 

офіційно визнані жертви злочинів в УВП (особи, які ввійшли до 

офіційної статистики та звітності; особи, стосовно яких персоналом УВП та 

іншими уповноваженими суб’єктами здійснюється соціально-правова реакція 
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щодо їх захисту та організація профілактичних заходів у цьому напрямі). При 

цьому виділяють осіб, які стали потерпілими вперше, та «рецидивних 

жертв»; 

латентні жертви злочину в УВП та їх різновиди, а саме: зазначені особи 

самі утримують у таємниці інформацію про злочинні діяння, вчинені 

стосовно них; жертви, які не можуть довести до офіційних органів чи 

посадових осіб відомості про вчинення щодо них злочинних діянь; наявність 

жертв злочинів в УВП приховується відповідним посадовими особами як 

конкретної колонії, так й іншими особами, зокрема вищих управлінських 

структур ДПтСУ; 

в) залежно від віктимності як спроможності сприяння злочинним діям, 

тобто наявності «віктимологічної деформації», що може мати місце на: 

особистісному (фізичному) рівні, що передбачає сукупність якостей 

особи та її соціального статусу (статична характеристика якостей 

потерпілого та динамічно-рольова характеристика під час взаємодії). При 

цьому вона може бути як позитивною, так і негативною; 

соціальному рівні, де вчені виділяють такі ознаки, як «професійна 

віктимність», безособова віктимність і віктимність як властивість, яка 

зумовлена виконанням соціальних функцій, що формує специфічні стосунки, 

які сприяють злочинній поведінці в УВП [125, с. 305–306]. 

Водночас є й відмінні елементи та характеристики, що виступають 

додатковими аргументами здійснення кваліфікації засуджених, які належать 

до групи ризику ймовірних жертв злочинних посягань у виховних колоніях, а 

саме:  

1) на відміну від заходів віктимологічного запобігання, заходи безпеки 

вживаються стосовно конкретно визначеної особи, яка звернулася за 

захистом свого життя і здоров’я; 

2) якщо правовою підставою забезпечення особистої безпеки 

засуджених в УВП виступає заява особи про джерело небезпеки та 

необхідність охорони її прав, то цією підставою при вжитті заходів 
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віктимологічного запобігання є й інша інформація про засудженого (статус 

особи в спільноті засуджених; результати прогнозування та опрацювання 

джерел масової інформації) [13, с. 54–70]; про засоби, що використовувалися 

під час проведення негласних розшукових дій [162, с. 4–8]; про результати 

реалізації органами прокуратури координуючих та наглядових функцій [107, 

с. 4–8] та ін.; 

3) організація та реалізація заходів щодо забезпечення права на 

особисту безпеку засуджених у виправних колоніях визначені в законі та 

відомчих нормативно-правових актах.  

Водночас віктимологічна профілактика в УВП має лише науково-

рекомендаційний характер [248] та регулюється тільки підзаконними 

нормативно-правовими актами [70]; 

4) метою та завданням віктимологічної профілактики є запобігання 

вчиненню злочинних та інших протиправних посягань щодо потенційних 

жертв в УВП, поведінка та статус яких у спільності засуджених має 

провокаційно-статичний характер, а реальна загроза їх життю і здоров’ю ще 

не настала. На відміну від цих об’єктів охорони, засуджені, які звернулись із 

заявою про захист їх від злочинних посягань, відповідно до вимог ч. 2 ст. 10 

КВК, є чітко визначеними особами, а загроза для них має реальний характер; 

5) відповідно до змісту ст. 10 КВК України, об’єктом захисту 

засуджених як імовірних жертв є їх право на особисту безпеку, а об’єктом 

віктимологічної профілактики виступає не лише право особи (як міра 

можливої поведінки, що визначається в нормативно-правових актах), а і її 

статус у середовищі засуджених, поведінка в певних ситуаціях тощо, тобто в 

останньому випадку об’єкти захисту є ширшими та більш 

непередбачуваними (неформалізованими з точки зору вимог і змісту закону), 

ніж у тих ситуаціях, про які йдеться в ст. 10 КВК України. 

У контексті змісту проблем, що пов’язані з класифікацією засуджених 

до позбавлення волі як імовірних жертв в УВП, привертає увагу й 

нормативно-правовий рівень їх поділу на групи, класи та ін., що відображено 
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в чинному кримінально-виконавчому законодавстві України. Зокрема, у ст. 

92 КВК України визначено основні критерії роздільного тримання 

засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях, а в інших 

нормах цього Кодексу – особливості відбування покарання в структурних 

дільницях УВП (ст. 94–99), у колоніях різних видів (ст. 138–140), а також 

особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими 

жінками і неповнолітніми тощо. Водночас в Інструкції ДПтСУ з питань 

розподілу засуджених в УВП [69] уведені додаткові класифікаційні критерії 

цих осіб, які не співвідносяться зі змістом КВК України (наприклад, п’ять 

груп повнолітніх засуджених, які тримаються у виправних колоніях), а 

також, як слушно зробила висновок І. С. Яковець, свідчать про перевищення 

повноважень цього Центрального органу державної виконавчої влади з 

питань виконання покарань та про порушення принципу законності (ч. 2 ст. 

19 Конституції України, ст. 5 КВК України). 

Відповідно до цього, навряд чи можна застосувати зазначені критерії 

класифікації засуджених як імовірних жертв в УВП, ураховуючи їх 

суперечність аналогічним критеріям, що застосовані законодавцем. При 

цьому зловживання та перевищення повноважень персоналом ДКВСУ 

визнаються судовими інстанціями як в Україні, так і в Європейському суді з 

прав людини однією з основних детермінант злочинних посягань на особу 

засудженого в місцях позбавлення волі, навіть незважаючи на конкурентність 

їх рішень у вітчизняному правовому просторі. Ця проблематика повною 

мірою стосується й такого виду нормативно-правової класифікації 

засуджених, як їх поділ на групи в ОРД, ураховуючи особливості її 

здійснення в місцях позбавлення волі в умовах реформування кримінального 

процесуального законодавства України. 

Як показали результати вивчення діяльності персоналу УВП щодо 

класифікації засуджених до позбавлення волі, певні позитивні моменти та 

суперечності має й практичний рівень поділу їх на певні групи, категорії, 

об’єкти тощо. Зокрема, жоден нормативно-правовий акт ДПтСУ, крім 
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Настанови з організації ОРД в органах, установах і СІЗО кримінально-

виконавчої системи, не визначає критеріїв класифікації осіб, які відбувають 

покарання, як імовірних жертв злочинів, – у цих правових джерелах ідеться 

лише про загальні (неперсоніфіковані) об’єкти профілактичного обліку. 

Прикладом такого підходу можуть слугувати Правила внутрішнього 

розпорядку установ виконання покарань, у ч. 4 п. 57 яких зазначено, що 

виявлення та постанова на профілактичний облік засуджених, які вчинили 

правопорушення або мають намір їх вчинити, здійснюється оперативними 

працівниками шляхом досконального вивчення матеріалів особових справ 

засуджених, перевірки відомостей щодо їх поведінки в ізоляторах 

тимчасового утримання, СІЗО тощо, журналу обліку порушень режиму, 

рапортів приймання – здавання чергувань, даних медичної частини, 

перегляду кореспонденції, а також інформації працівників соціально-

психологічної служби та відділу нагляду і безпеки. Відповідно до змісту 

цього нормативно-правового акта, на профілактичний облік в УВП варто 

ставити практично кожного із засуджених до позбавлення волі, ураховуючи, 

зокрема, що, за даними ДПтСУ, кількість правопорушень у розрахунку на 

одну особу становить щорічно два – три випадки. Проте, як свідчить 

практика, на зазначених обліках в УВП перебуває до 7 % засуджених від 

загальної їх чисельності в конкретній виправній колонії. Водночас, за 

даними, отриманими в результаті проведення численних наукових 

досліджень, злочинні посягання на інших засуджених та порушення 

встановленого порядку відбування в УВП (до двох випадків щорічно), 

вчиняли саме ті особи, які не перебували на профілактичних обліках органів 

та УВП та не належали до числа злісних порушників (три і більше 

порушень).  

Практичний підхід до вирішення зазначеної проблематики передбачає 

постановку на зазначений облік таких категорій засуджених до позбавлення 

волі: 
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а) злісні порушники встановленого порядку відбування покарання (ст. 

133 КВК); б) особи, схильні до втечі (ст. 393 КК); в) засуджені, схильні до 

нападу та захоплення заручників (ст. 147 КК); г) особи, схильні до злісної 

непокори (ст. 391 КК); г) особи, схильні до самогубства (членоушкодження); 

д) засуджені, схильні до виготовлення зброї або вибухових речовин (ст. 263 

КК); е) організатори азартних ігор під матеріальну зацікавленість; є) особи, 

схильні до вживання і розповсюдження наркотичних речовин. 

Крім цього, на оперативно-профілактичних обліках у кожній УВП 

перебувають: так звані «злодії у законі»; інші авторитети злочинного 

середовища; кілери (особи, які вчинили вбивство на замовлення), [165, с. 

278]; члени організованих злочинних формувань та ін. У певний період на 

профілактичний облік в УВП ставили також осіб, засуджених за бандитизм; 

осіб, схильних до одностатевих актів; засуджених, для яких смертна кара 

шляхом помилування замінена на позбавлення волі на певний строк, та ін. 

[166, с. 68]. 

Отже, узагальнивши результати аналізу класифікації засуджених до 

позбавлення волі на практичному рівні, слід визнати, що в цілому такий 

підхід також можна застосувати при виконанні завдань цієї наукової 

розробки. Водночас існує низка проблем, які не дають змоги повною мірою 

використати зазначену методологію при здійснені класифікації засуджених 

як імовірних жертв злочинів, про яких ідеться в ст. 10 КВК, а саме: а) по-

перше, на практичному рівні відсутні такі критерії, за якими засуджені 

поділяються на певні групи та ставляться в УВП на профілактичний облік; б) 

по-друге, постановка засудженого на профілактичний облік передбачає 

ймовірність його протиправної поведінки в майбутньому, тобто загроза 

життю і здоров’ю пролонгована в часі й не має ознак реальності, за 

винятком, звичайно, випадків учинення раптових злочинів у стані сильного 

душевного хвилювання, або умислу, що виник раптово, або в результаті 

конфліктної ситуації тощо. Водночас небезпека для життя і здоров’я осіб у 

випадках, зазначених у ст. 10 КВК, є реальною та невідворотною, а тому й дії 
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персоналу УВП, на відміну від першої ситуації, мають зовсім інший 

характер; в) по-третє, незважаючи на передбачену у відомчих нормативно-

правових актах певну організацію та процедуру здійснення діяльності щодо 

запобігання правопорушенням в УВП, її зміст не передбачає виявлення тієї 

категорії засуджених, які є об’єктами правового захисту відповідно до вимог 

ст. 10 КВК; г) як у першому випадку – виконання завдань щодо запобігання 

злочинам (ст. 1 КВК), так і у другому – забезпечення особистої безпеки 

засуджених (ст. 10 КВК), чіткого правового механізму та відповідних 

гарантій забезпечення їх особистої безпеки донині в УВП не створено, що й 

зумовлює необхідність класифікації засуджених як імовірних жертв на 

іншому методологічному підґрунті. Додатковим аргументом із цього приводу 

виступають результати анонімного опитування засуджених та персоналу 

УВП.  

Водночас варто зазначити, що практичний та інші рівні класифікації 

засуджених до позбавлення волі, про які йшлося, мають право на існування 

як такі, що апробовані на практиці й мають певні суттєві позитивні моменти, 

які можна покласти в основу поділу осіб, які відбувають покарання у 

виправних колоніях, на ймовірних жертв злочинів у порядку ст. 10 КВК 

України. У контексті зазначеного, важливими є міжнародно-правові критерії 

поділу засуджених на певні групи, критерії, класи тощо. Зокрема, положення 

ч. 2 «Умови тюремного ув’язнення» Європейських пенітенціарних правил, у 

якій закріплено деякі критерії поділу засуджених і ув’язнених під варту. Так, 

відповідно до п. 17.1 цих Правил при розподілі зазначених осіб у різні 

пенітенціарні установи або виборі режиму утримання враховують: правове 

становище засудженого (ув’язненого під варту), що визначається судом або 

законом (ув’язнений під варту чи засуджений; засуджений вперше чи 

рецидивіст; засуджений до короткотривалого терміну позбавлення волі); 

особливі вимоги виправного впливу; стан здоров’я; стать і вік. Крім цього, в 

Європейських пенітенціарних правилах зазначено, що: а) особи чоловічої 

статі та жінки, як правило, тримаються окремо, хоча вони й можуть спільно 
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брати участь в організованій діяльності, що включена до затвердженої для 

них програми виправного впливу (п. 18.1); б) ув’язнені під варту, як правило, 

тримаються окремо від засуджених, за винятком випадків їх згоди на спільне 

перебування або участі в корисній для них організованій діяльності (п. 18.1); 

в) молоді ув’язнені під варту або засуджені тримаються на умовах, які 

максимально захищають їх від шкідливого впливу та враховують потреби їх 

віку (п. 18.1). При цьому метою первинної та повторної класифікації 

засуджених та ув’язнених під варту є: 1) виокремлення осіб, яких унаслідок 

їх кримінального минулого або індивідуальних властивостей доцільно 

ізолювати від інших осіб, а також тих, які можуть негативно впливати на 

інших засуджених (ув’язнених під варту); 2) розміщення зазначених 

категорій осіб таким чином, щоб полегшити виправний вплив та їх соціальну 

реадаптацію, враховуючи при цьому вимоги управління та безпеки [88, с. 76-

81]. 

Аналогічну класифікацію містять й інші міжнародно-правові акти. 

Зокрема, такий підхід, а також специфічна мета класифікації та 

індивідуалізації, закріплені у п. 67–69 частини ІІ Мінімальних стандартних 

правил поводження із засудженими, а саме: розподіл засуджених на 

категорії, що полегшувало б роботу з ними, спрямовану на повернення їх до 

життя в суспільстві (підпункт «в» п. 67). 

Окремі елементи класифікації засуджених відображено в п. 2, 4, 7 

додатку до Основних принципів поводження із засудженими та в деяких 

інших міжнародно-правових джерелах, а також у практиці діяльності органів 

і УВП Російської Федерації (ст. 80 КВК), Республіки Білорусь (ст. 71 КВК), 

Республіки Казахстан та ін. При цьому, у контексті нашого дослідження, 

становлять інтерес особливості міжнародно-правової класифікації ув’язнених 

під варту та деякі рішення Європейського суду з прав людини з означеної 

проблематики (справа «Матушевський та Матушевська проти України»). 

Зокрема, у рішенні від 19 жовтня 2006 р. у справі «Коваль проти України» 

зазначений Суд констатував, що при утриманні даної особи в СІЗО УМВС 
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України в Житомирській області адміністрацією цього місця попереднього 

ув’язнення була порушена ст. 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, а саме: щодо нелюдського і такого, що принижує 

гідність, поводження, у зв’язку з ненаданням належної медичної допомоги та 

неналежними умовами утримання заявника під час попереднього ув’язнення 

[88, с. 81-82]. 

Необхідність володіння зазначеною інформацією та розробленими в 

науці критеріями класифікації засуджених до позбавлення волі [309, с. 42] 

обумовлена ти, що у контексті розробки заходів, спрямованих на 

удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення особистої 

безпеки осіб, які відбувають покарання у виховних колоніях, відомості про 

зазначені об’єкти є пріоритетними, позаяк їх безпека складає, власне, зміст 

організаційно-управлінської діяльності всіх залучених до цього процесу 

суб’єктів. 

Важливу роль при цьому відіграють близькі родичі засуджених, які у 

ході побачень з останніми та спілкування в інших передбачених законом 

формах (телефонні розмови, листування, використання можливостей 

Інтернету тощо) отримують інформацію про ті чи інші джерела небезпеки, 

які провокують протиправні або інші дії (неналежні умови проживання, 

харчування, праці, відпочинку тощо) щодо конкретно взятих осіб. 

Отримавши такі відомості, зазначені суб’єкти, як показує практика, 

використовують її таким чином: 

а) офіційно звертаються до посадових осіб органів та установ 

виконання покарань,  як правило, вищестоящих структур системи ДКВС 

України, що нерідко тільки ускладнює ситуацію, позаяк надати відповідні 

аргументи щодо проблеми, яка виникла відносно засуджено, вони не в змозі; 

б) направляють звернення в органи прокуратури та до Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, розгляд яких затягується у силу 

перезавантаження іншими зверненнями громадян та, одночасно, «тяганина», 
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що виникає при цьому, також тільки розширює межі джерел особистої 

небезпеки засуджених; 

в) звертаються до громадських організацій, що займаються згідно 

закону та своїх статутних повноважень захистом прав і законних інтересів, 

що теж, як свідчить практика, є малоефективним на момент виникнення 

джерела загрози для конкретно взятого засудженого; 

г) використовують можливості адвоката, який ініціює проведення 

службових перевірок по інформації, що стосується джерел небезпеки для 

його клієнта (у даному випадку – засудженого у виховній колонії або його 

близьких родичів), але і в цій  ситуації  ефективність та результативність дій, 

спрямованих на нейтралізацію, блокування, усунення джерел небезпеки для 

конкретно взятого засудженого.  

Більш того, проведення цієї процедури (перевірки), як правило, 

погіршує становище потенційної жертви, позаяк це суперечить 

«корпоративним» інтересам як персоналу виховних колоній (відбувається 

банальний захист професійних інтересів), так і засуджених, які у ході 

відбування покарання у виді позбавлення волі знаходяться під тиском не 

тільки офіційних приписів закону, зокрема, вимог кримінально-виконавчого 

законодавства), але й вимушені діяти в умовах й другого життя – 

дотримуватись правил злочинного середовища, що склались у середовищі 

засуджених на протязі тривалого історичного періоду та відтворюються 

останніми із покоління в покоління [62]. 

Враховуючи, що ні в ст. 10 КВК «Право засуджених на особисту 

безпеку», ні в тих нормах КВК, що стосуються листування, подачі звернень, 

побачень з адвокатом тощо, відсутні зазначені вище правові аспекти з цих 

питань, доцільно було б ч. 2 ст. 10 КВК доповнити реченням такого змісту: 

«Адміністрації колонії одночасно з діями, передбаченими у цьому Кодексі, 

зобов’язані повідомити про заяву засудженого прокурора, а також близьких 

родичів, а також надати можливість для забезпечення йому права на правову 

допомогу». 
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Крім аргументів з цього приводу, що викладені вище, додатковими 

приводами для видозміни ч. 2 ст. 10 КВК, виступають: 

а) положенням ст.. 40 Конституції України та Закону України «Про 

звернення громадян», які визначають змістовні елементи зазначеного права 

громадян, осіб без громадян та іноземців, включаючи засуджених;  

б) вимогами ч. 3 ст. 63 Конституції України та ч. 1 ст. 7 КВК, 

відповідно до яких засуджений користується всіма правами людини і 

громадянина, за винятком право обмежень, що визначені у законі та 

встановлені у вироку суду; 

в) положення ст. 8 КВК «Основні права засуджених», серед яких 

зазначено право цих осіб на звернення та на правову допомогу; 

г) положеннями ПВР УВП та іншими підзаконними нормативно-

правовими актами з питань розгляду звернень у системі ДКВС України та 

забезпечення надання правової допомоги для засуджених. 

До ще однієї особливості, яка де термінується змістом адміністративно-

правових засад забезпечення особистої безпеки засуджених, можна віднести  

положення, що викладені в ч. 1 ст. 147 КВК України, відповідно до якої 

засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із виховної 

колонії для дальшого відбування покарання до виправної колонії  

мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, що, як свідчить 

практика, створює додаткові джерела небезпеки для зазначеної категорії осіб, 

а саме – вони стають об’єктами різноманітних посягань з боку дорослих 

засуджених. 

Для запобігання посяганням на зазначену категорію переведених у 

виправну колонію осіб, приведення умов відбування покарання у виді 

позбавлення волі до міжнародних стандартів та удосконалення 

адміністративно-правових засад забезпечення їх особистої безпеки варто на 

законодавчому рівні змінити цей підхід, мова про що велась вище, а саме – 

доповнити ч. 1 ст. 147 словом «може», що дасть можливість засудженому, з 

одного боку, відбути це покарання в одній колонії, як це передбачено ч. 1 ст. 
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93 КВК, а, з іншого, закріпити результати процесу виправлення цієї особи, 

який розпочався у виховній колонії відповідно до вимог ч. 1 ст. 148 КВК. 

Крім цього, така видозміна встановленого порядку переведення 

засуджених із виховних до виправних установ дасть можливість зруйнувати 

ті стереотипи адміністративно-правового характеру, що склались з цих 

питань з часів дії Виправно-трудового кодексу України (1970-2003 р.р.) та 

були обумовлені декількома обставинами: 

а) змістом карально-репресивної виправно-трудової політики, 

відповідно до якої засуджені, включаючи неповнолітніх, не відносились, як 

це передбачено нині діючою Конституцією України, до соціально цінних 

об’єктів, залишаючись «ізгоями» (вигнанцями) суспільства [285]; 

б) значною кількістю засуджених до позбавлення волі неповнолітніх 

більше трьох тисяч щорічно) у загальній структурі всіх притягнутих до 

кримінальної відповідальності осіб (від 10 до 11%) в Україні; 

в) великою питомою вагою цієї категорії засуджених у загальній 

структурі неповнолітніх, притягнутих до кримінальної відповідальності (від 

30 до 40% щорічно), що стало результатом судової практики в Україні у той 

період; 

г) відсутність в Україні у зазначений час ювенальних та інших 

спеціалізованих судів; 

ґ) ігнорування Україною міжнародних стандартів поводження з 

неповнолітніми засудженими; 

д) інші елементи репресивного характеру, що були відображені у 

підзаконних нормативно-правових актах (ПВР УВП; Інструкціях по 

організації охорони, нагляду і безпеки у виховних колоніях; Положеннях 

методичних вказівок організаційно-управлінського характеру, що 

формувались та скеровувались з Головного управління виконання покарань 

МВС СРСР та УРСР. 

З прийняттям у липні 2003 р. КВК України, який закріпив вперше в 

історії на законодавчому рівні основи правового статусу засуджених, що 
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ґрунтується на конституційних засадах (ст. 7 КВК), а також право цих осіб на 

особисту безпеку (с.. 10), ситуація мала б змінитись, особливо з урахуванням 

положень закону України «Про приведення умов відбування засудженими 

покарння до позбавлення волі до Європейських стандартів [234] та 

зменшення кількості засуджених неповнолітніх у виховних колоніях до 

мінімуму (не більше 400 осіб станом на 01.09.2016 р.) [211]. 

Проте, досі цього не сталось, а тому логічною є не тільки 

запропонована вище доповнення ч. 1 ст. 147 КВК словом «може», але й інша 

видозміна, дозволить у певній мірі удосконалити у тому числі й 

адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки засуджених 

у виховних колоніях, а саме – доповнити ч. 1 ст. 94 цього Кодексу 

словосполученням «а також дільницею залишених у цій колонії засуджених, 

які досягли вісімнадцятирічного віку» та викласти зазначену норму в новій 

редакції: 

«У виховних колоніях створюються такі дільниці: карантину, 

діагностики і розподілу; ре соціалізації; соціальної адаптації, а також 

дільницею залишених у цій колонії засуджених, які досягли 

вісімнадцятирічного віку». 

Виходячи із змісту принципу  системності при побудові правових норм 

(нормотворчості), варто  у зв’язку з цим доповнити КВК ст. 98-1 «Тримання 

залишених у виховній колонії засуджених, які досягли вісімнадцятирічного 

віку» та викласти її в такій редакції: 

«Засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку у ході відбування 

покарання у виді позбавлення волі у виховній колонії та були залишені у ній 

відповідно до закону, тримаються у спеціальній дільниці на умовах, 

визначених у ч. ч. 3, 4 ст. 148 цього Кодексу». 

Враховуючи зазначену видозміну, логічним було б доповнення ст. 148 

КВК частиною четвертою наступного змісту: 
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«Залишені на зазначених у цій статті кодексу умовах у виховних 

колоніях тримаються у спеціальній дільниці та переводяться в інші дільниці 

даної колонії чи інших виховних колоній у порядку, визначеному в законі». 

Всі ці доповнення і зміни, що запропоновані у КВК, звичайно, мають 

бути відображеними у ПВР УВП [195] у виді спеціального розділу ХХХV 

«Особливості обладнання дільниць та виконання і відбування покарання 

засудженими у виховних колоніях», який у чинних Правилах, на відміну від 

ПВР УВП зразка 2003 року [194], взагалі відсутній хоча це нелогічно  з 

огляду наявності у КВК спеціальної глави 21, у якій визначені особливості 

відбування покарання засудженими неповнолітніми, а також з урахуванням 

змісту п. 1 розділу І цих Правил, відповідно до якого зазначені Правила 

регулюють порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань, 

у тому числі до позбавлення волі на певний строк. 

У контексті вирішення завдань даного дисертаційного дослідження, а 

також щодо удосконалення адміністративно-правових засад забезпечення 

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях важливою є видозмін 

змісту й інших правових джерел, що регулюють зазначене питання. Зокрема, 

відповідно до положень ч. 2 ст. 147, питання про переведення засудженого, 

який досяг вісімнадцятирічного віку, з виховної до виправної колонії 

погоджується із службою у справах дітей. Таке ж погодження є необхідними 

і при залишенні цих осіб у зазначених колоніях. 

У той самий час, у ч. 1 ст. 24 КВК посадові особи служби у справах 

дітей правом безперешкодного відбування виховних колоній не володіють, 

маючи при цьому повноваження, мова про які велась вище згідно Закону 

України «Про органи і служби у справах дітей».  

Таким чином, цілком обґрунтованим було б доповнення ч. 1 ст. 24 КВК 

словосполученням «посадові особи служби у справах дітей – для вирішення 

питань відповідно до повноважень у виховних колоніях, надавши таким 

чином право безперешкодно відвідування цих УВП. 
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Якщо виходити із змісту ч. 1 ст. 149 КВК, відповідно до якого 

організація і діяльність піклувальної ради у виховних колоніях 

затверджується Кабінетом Міністрів України, то нелогічним, з огляду 

юридичної природи адміністративно-правових засад, є затвердження 

положення про батьківські комітети у виховних колоніях начальником цих 

УВП. Як видається, така організаційно-управлінське рішення, як мінімум, 

має затверджувати начальник територіального органу Міністерства юстиції 

України, позаяк у сьогоднішній правовій конструкції питання і організації, й 

контролю даної діяльності покладається на одну й ту саму посадову особу, 

що є недопустимими з урахуванням вимог адміністративно-правової 

парадигми та в цілому засад такої діяльності. 

Для усунення даної правової колізії та удосконалення адміністративно-

правових аспектів з означеної проблематики, слід у другому реченні ч. 2 ст. 

149 КВК виключити словосполучення «положення, яке затверджує 

начальник колонії», замінивши його словосполученням «положення, яке 

затверджує начальник колонії», замінивши його словосполученням 

«положення, яке затверджує начальник територіального органу Міністерства 

юстиції», мова про який ведеться, зокрема, в постанові Кабінету Міністрів 

України від 18 травня № 348 «Про ліквідацію територіальних органів 

управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних 

органів Міністерства юстиції». 

Таким у цілому, виходячи з отриманих у ході даного дослідження 

результатів, уявляється адміністративно-правовий механізм забезпечення 

особистої безпеки засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях, з 

урахуваннями особливостей виконання та відбування даного покарання. 

Визначені наступні особливості реалізації даного завдання, а саме:  

а) відмінності в обладнанні та у кількості структурних дільниць 

виховних і виправних колоній;  

б) можливість залишення  у виховних колоніях засуджених до 

досягнення ними 23-річного віку:  
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в) відсутність правових норм щодо  переведення засуджених в інші 

колонії, крім випадків їх переведення у колонії мінімального рівня безпеки 

відповідно до Закону ( ст.147 КВК) та з метою забезпечення особистої 

безпеки;  

г)  залучення до реалізації заходів безпеки батьків та інших близьких 

осіб засудженого, а також громадських  організацій. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено основні тенденції розвитку даного виду кримінально-

виконавчої діяльності у зазначених кримінально-виконавчих установах, а 

саме:  

а) в порівнянні з 1997 р. у 2016 р. кількість засуджених у виховних 

колоніях зменшилась у 10 разів (відповідно з 3 656 до 348 осіб);  

б) за цей самий період кількість злочинів щорічно була сталою (1-2 

злочини);  

в) такою ж залишалась кількість інших правопорушень що вчинялись 

засудженими щорічно (9-10 порушень у розрахунку на 1 тис. осіб);  

г) практично щорічно серед засуджених реєструвались випадки 

членоушкоджень (до 10 фактів); отруєння цих осіб (одиничного та масового 

характеру); отримання ними виробничих травм (1-2 випадки); захворювань 

різного типу (на 15-20%) вище, ніж в однолітків на волі. 

Виходячи із зазначеного, науково обґрунтована необхідність 

удосконалення  адміністративно-правових засад забезпечення особистої 

безпеки засуджених у виховних колоніях України у сучасних умовах. 

2. Встановлено, що саме недосконалість зазначених обставин й 

обумовлює  вчинення цими особами злочинів та інших правопорушень. З 

метою удосконалення правового механізму з цих питань здійснена 

класифікація адміністративно-правових засад, а саме – це:  

а) засади, що визначені на конституційному рівні;  
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б) засади, закріплені у законі;  

в) засади, які знайшли відображення у міжвідомчих нормативно-

правових актах;  

г) засади, що сформульовані у відомчих правових джерелах. 

До адміністративно-правових форм віднесені:  

1) безпосередня форма  забезпечення особистої безпеки конкретно 

взятого засудженого;  

2) опосередкована форма, що стосується певної групи засуджених чи у 

цілому всіх осіб, які тримаються у виховних колоніях;  

3) специфічна форма, що пов’язана із захистом віктимологічно 

вразливих засуджених (чи їх груп). 

Способами забезпечення особистої безпеки засуджених визнані:  

а) самозахист особи у межах закону;  

б) охоронні дії персоналу виховних колоній;  

в) використання відео, аудіо та іншої спостережної техніки за 

поведінкою засуджених, а також існуючих у колоніях інженерно-технічних 

засобів; 

г) використання можливостей оперативно-розшукової діяльності;  

ґ)  використання передбачених у законі інших можливостей 

(переведення засудженого у безпечне місце; іншу колонію; захист із 

застосуванням  потенціалу інших правоохоронних органів). 

3. Визначені наступні особливості реалізації даного завдання, а саме:  

а) відмінності в обладнанні та у кількості структурних дільниць 

виховних і виправних колоній;  

б) можливість залишення  у виховних колоніях засуджених до 

досягнення ними 23-річного віку:  

в) відсутність правових норм щодо  переведення засуджених в інші 

колонії, крім випадків їх переведення у колонії мінімального рівня безпеки 

відповідно до Закону ( ст.147 КВК) та з метою забезпечення особистої 

безпеки,  
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г)  залучення до реалізації заходів безпеки батьків та інших близьких 

осіб засудженого, а також громадських  організацій. 

Виокремлення зазначених особливостей не тільки дозволяє 

упорядкувати та розширити перелік критеріїв щодо  класифікації засуджених 

у місцях позбавлення волі на теоретико-прикладному рівні, але й дозволяє 

підвищити рівень ефективності забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виховних колоніях. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ЗАСУДЖЕНИХ  

У ВИХОВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇН 

 

3.1. Сучасна політика у сфері боротьби із правопорушеннями та 

злочинністю у контексті адміністративно-правового забезпечення 

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України та деякі 

шляхи її удосконалення 

 

У науці безсумнівним є висновок про те, що для того, щоб досягти 

певної мети та реалізувати поставлені у цьому напрямі завдання, слід 

спочатку з’ясувати суть тих явищ і процесів, що складають зміст цієї 

діяльності [23, с. 5-6]. 

У контексті вирішення завдань даного дисертаційного дослідження цей 

доктринальний підхід важливим є й ще й тому, що дає можливість 

сформулювати та удосконалити окремі елементи юридичного механізму 

адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виховних колоніях. 

Як свідчить офіційна статистика, досі в Україні залишається 

незадовільним стан забезпечення прав і свобод людини під час виконання 

кримінальних покарань у тому числі у виховних колоніях [261, с. 278–308]. 

Більше того, за оцінками міжнародних експертів, у кримінально-виконавчій 

системі нашої країни непоодинокими є випадки катувань, нелюдського 

поводження та тортур [200, с. 155–174]. З огляду на закріплені у ст. 50 КК та 

ст. 1 КВК мету покарання і завдання кримінально-виконавчого 

законодавства, вочевидь на порядок денний як об’єкт наукового дослідження 

виходять проблеми, що пов’язані з розробкою та реалізацією 

адміністративно-правових та кримінально-виконавчих засад, у нашій 
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державі, яка б відповідала стандартам, прийнятим у співтоваристві 

демократичних країн, а також забезпечували безпечно умови відбування 

покарання у вигляді позбавлення волі. 

Проведений аналіз наукових джерел показав, що зазначені питання у 

тому чи іншому аспекті були об’єктом дослідження як радянських, так і 

вітчизняних науковців [284]. Проте дотепер не повністю з’ясовано зміст 

поняття «кримінально-виконавчої політики», її завдання, принципи, джерела, 

типи, форми реалізації тощо [271, с. 11-12]. 

Виходячи з того, що реалізація кримінального покарання завжди є 

вторинною відносно кримінального закону, зміст кримінально-виконавчої 

політики завжди є наслідком (похідним) вираження природи кримінально-

правової політики. З цього випливає, що поняття першого явища тісно 

пов’язане зі змістом другого. Саме тому визначення поняття та змісту 

кримінально-виконавчої політики та адміністративно-правових засад її 

реалізації варто, на наше переконання, здійснити за допомогою застосування 

загальної діалектичної методології, яка дає можливість встановити її місце у 

внутрішній політиці держави та політики боротьби зі злочинністю зокрема. 

Численні наукові дослідження показують, що поняття кримінально-

виконавчої політики тісно взаємопов’язане та взаємообумовлене  з такими 

поняттями, як «політика», «політика у сфері боротьби зі злочинністю», 

«кримінально-правова політика», «кримінально-процесуальна політика», 

«кримінологічна (профілактична) політика». 

Як відомо, політика в широкому контексті цього слова – це загальний 

напрямок, характер діяльності держави, певного класу або політичної партії 

[31, с. 490].  

Виходячи з визначених у  теорії функції держави [79, с. 89–91], можна 

у зв’язку з цим виділити її зовнішню та внутрішню політики. Одним з 

елементів останньої і виступає кримінально-правова політика. 

Важливе місце у внутрішній політиці держави займає правова політика, 

складовою якої є політика у сфері боротьби зі злочинністю, яка являє собою: 
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«вироблену Українською державою генеральну лінію, що визначає стратегію, 

основні концепції, напрями, цілі і засоби впливу на злочинність шляхом 

формування кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-

виконавчого законодавства, регулювання практики їх застосування, а також 

розробка й реалізація заходів, спрямованих на попередження злочинів» [285, 

с. 32].  

Системоутворюючим елементом цієї політики виступає кримінально-

правова політика [114, с. 5]. 

Попри різноманіття визначень цього поняття, які існують у наукових 

джерелах (Ф. Ліст, М. П. Чубинський, М. Д. Шаргородський, Г. М. 

Міньковський, О. І. Коробєєв, В. С. Зеленецький, С. С. Босхолов та ін.), 

найбільш повно воно відображено у роботах П. Л. Фріса. Зокрема, під 

кримінально-правовою політикою він розуміє основні завдання, принципи, 

напрями й цілі кримінально-правової дії на злочинність, а також засоби їх 

досягнення, що виражаються в нормах кримінального права, практиці їх 

застосування, актах тлумачення кримінально-правових норм та Постановах 

Пленуму Верховного Суду України [285, с. 11]. 

Зміст кримінально-правової політики в широкому розумінні 

переплітається зі змістом кримінально-виконавчої політики.  

При цьому об’єднуючим елементом цих двох суспільно-правових явищ 

виступає політика у сфері боротьби зі злочинністю. З іншого боку, 

кримінально-правова та кримінально-виконавча політики є структурно-

інтегрованними елементами більш широкого поняття – політики у сфері 

боротьби із злочинністю, яка у тому числі змістовно включає у себе 

адміністративно-правові аспекти організаційно-управлінського характеру. 

Проте, незважаючи  на діалектичний зв’язок між злочином і 

покаранням, слід зазначити, що кожен із зазначених елементів має свій 

вузький зміст, який, з одного боку, дає можливість автономного їх існування, 

а з іншого, дає змогу виокремити відмінні й об’єднуючі ознаки. 
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Так, розпочинаючи з 2014 р. по даний час, в Україні більш гуманною 

стають кримінально-правова та кримінально-процесуальна політики, а також 

кримінально-виконавча політика, та організаційно-управлінські механізми їх 

реалізації на законодавчому рівні та практиці. Зокрема, тільки у 2014 році 

кількість кримінальних проваджень про злочини, вчинені неповнолітніми чи 

за їх участю, що перебували на розгляді місцевих загальних судів, 

зменшилася на 22,9% порівняно з 2013 роком і становила 8,2 тис. (10,6 тис.) 

справ; при цьому їх частка від загальної кількості кримінальних проваджень, 

які перебували на розгляді в судах, – 5,1% (у 2013 р. – 5,2% [11, с. 32]. 

У 2014 р. суди розглянули 6,8 тис. (у 2013 р. – 8,7 тис.) справ про 

злочини, вчинені неповнолітніми чи за їх участю, із них ухваленням вироку – 

4,9 тис. (2013 р. –6,4 тис.) справ, що на 23,2% менше, або 72,8 (2013 р. – 

73,9%) від кількості усіх розглянутих кримінальних проваджень цієї 

категорії. У цьому ж таки році було закрито провадження у 855 справах, що 

на 9,6% більше, ніж у 2013 р. [11, с. 32]. 

У 2014 р. позбавлення волі на певний строк місцеві загальні суди 

застосовували до 725 (у 2013 р. – 1,2 тис.) неповнолітніх осіб, що на 37,1% 

менше; їх частка від загальної кількості засуджених неповнолітніх становила 

14,9% (2013 р. – 19,5%). Крім цього, у цьому ж році за втягнення 

неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК) було засуджено 224 (у 2013 

р. – 358) осіб, а за невиконання батьками або особами, що їх заміняють, 

обов’язків щодо виховання дітей (ст.. 184 КпАП) до адміністративної 

відповідальності притягнуто 26,1 (2013 р. – 34,2) тис. осіб [11, с. 33]. 

Суттєво не змінились зазначені показники й у 2015-2016 р.р. Так, у 

2015 р. незначними залишилися відсоткові показники злочинців, що 

належали до наймолодших вікових груп, а саме – структурі всіх засуджених в 

Україні частка осіб: а) у віці 14-15 років становила лише 1,5% (2014 р. – 

1,5%); б) у віці 16-17 років – 3,3% (2014 – 3,1%). 

Ці дані, як зауважив О.Г. кулик, є наслідком практики обмеження 

притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності, яка 
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реалізується в останні роки в рамках загальної тенденції гуманізації 

кримінальної політики в Україні [131]. 

Після 4-х річного зменшення (2013 р. – 46,3%) серед неповнолітніх 

злочинців в останні два роки зростає частка осіб, які не працювали і не 

навчалися в момент вчинення злочину. Зокрема, у 2015 р. вона дорівнювала 

59,3% (2014 р. – 56,8%). Поряд з цим відсоток безробітних серед виявлених 

неповнолітніх осіб, які вчинили злочини, напроти, у 2015 р. зменшувався і 

склав 14,5% (2014 р. – 15,8%). 

Таким чином, слід констатувати, що, розпочинаючи з 2013 р. по даний 

час, група неповнолітніх осіб, які не працюють і не навчаються, залишається 

домінуючою серед виявлених злочинців. Це дозволило деяким науковцям 

зробити висновок про наявність в Україні маргінального прошарку 

населення, представники якого виявляють підвищену схильність до 

злочинної поведінки [131]. 

При цьому відсотковий показник учнів та студентів навчальних 

закладів серед неповнолітніх злочинців у 2015 р. був незначним і дорівнював 

як і в 2014 р. 5,1%. Зазначена тенденція в останні роки переважно 

зменшувалася (2014 р. – 7 тис. 678 осіб або 15,1% у загальній структурі 

неповнолітніх злочинців; 2015 р. – 7259 осіб (5,5%)) [131]. 

У І півріччі 2016 р. будь-яких якісних змін у структурі, динаміці та 

тенденціях злочинності неповнолітніх не відбулось, що теж стало наслідком 

реалізації на практиці як в цілому політики у сфері боротьби із злочинністю, 

так і її складових (кримінально-правової, кримінально-процесуальної, 

кримінально-виконавчої та кримінологічної політик) [34]. 

Ці статистичні дані показово свідчать: 

а) про самостійність реалізації на практиці зазначених вище елементів 

політики у сфері боротьби зі злочинністю та їх відносну відокремленість; 

б) про об’єктивну природу цих явищ (які б ідеї не закріплювались у 

законодавстві, реальне вираження вони мають лише на практиці); 
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в) про те, що ідеальна модель законодавця не завжди може бути 

відображена в  діяльності суб’єктів правозастосування, оскільки цей процес 

залежить не тільки й не стільки від рівня їх правової свідомості та культури, 

скільки від стану розвитку суспільних відносин, насамперед, політичних й 

економічних; 

г) що, незважаючи на вторинність стосовно до кримінально-правової 

політики (покарання є похідним від злочину явищем), кримінально-

виконавча політика має свої чітко виражені предмет (сфера виконання усіх 

без винятку покарань), цілі (досягнення мети кримінального покарання) та 

завдання (забезпечення реалізації кримінальної відповідальності і досягнення 

цілей, визначених у ст. 1 КВК України). 

Виходячи з вищеозначеного, зміст кримінально-виконавчої політики 

України мають складати: 

– загальний коефіцієнт «корисної дії» закону (його ефективність), 

тобто ступінь досягнення мети покарання, визначеної в кримінальному 

законі;  

– практика реалізації судових рішень, що набули законної сили; 

– стан та рівень захисту потерпілих на стадії виконання кримінальних 

покарань; 

– ефективність боротьби з рецидивною й повторною злочинністю; 

– об’єкти, суб’єкти та учасники кримінально-виконавчої політики; 

– рівні та напрями реалізації цієї політики. 

Саме в такій площині слід розглядати і зміст кримінально-виконавчих 

відносин, у площі яких реалізується кримінально-виконавча політика будь-

якої держави. Як відомо, початком такого відліку зазначеної діяльності є 

момент вступу вироку та іншого судового рішення у законну силу (ст. 356 

КПК України), а кінцевим пунктом – момент звільнення засудженого від 

відбування покарання (ст. ст. 152-154 КВК України). 

При цьому об’єднуючими елементами для всіх видів політики у сфері 

боротьби із злочинністю виступають їх мета, завдання. 



 141 

У науці під завданням розуміють мету, до якої прагнуть, те, чого 

хочуть досягти [31, с. 190]. У свою чергу, як зазначав Гегель, мета пов’язує 

себе через засіб з об’єктивністю [36, с. 196]. Отже, для досягнення мети, 

включаючи сферу виконання кримінальних покарань, повинні бути 

відповідні засоби. Однак у даний час серед учених немає єдиного підходу 

щодо розуміння змісту засобів досягнення мети кримінально-виконавчої 

політики, що суттєво впливає на її реалізацію, а отже і питань забезпечення 

особистої безпеки засуджених. 

Вказані питання є об’єктом постійного наукового пошуку. Проте 

конкретні дослідження проблем щодо змісту завдань кримінально-виконавчої 

політики, на жаль, відсутні, а ті, що є, розглядають їх фрагментарно. 

Виходячи з того, що засобом реалізації усіх елементів політики у сфері 

боротьби зі злочинністю, передусім, виступають чинне законодавство і 

правозастосувальна практика [286, с. 16], питання щодо завдань 

кримінально-виконавчої політики слід розглядати через її співвідношення з 

іншими видами політики (кримінально-правовою, кримінально-

процесуальною та кримінологічною), а в контексті завдань даного 

дослідження і через зміст адміністративної політики. 

Серед вчених відносно даної проблематики немає єдності оцінок, що не 

тільки посилює дискусії та не дає змоги виробити загальні науково 

обґрунтовані пропозиції щодо предмету спору, але й суттєво впливає на 

законодавчий процес і правозастосувальну практику.  

Так, А. Х. Степанюк переконаний у тому, що цілі та завдання 

кримінального й кримінально-виконавчого законодавства та 

правозастосувальної практики не співпадають. Такий висновок він 

обґрунтував тим, що механізм кримінальної відповідальності як сукупність 

станів, утворюється з взаємодії компонентів, що складають структуру 

діяльності правоохоронних органів на різних стадіях реалізації кримінальної 

відповідальності: об’єктів і суб’єктів діяльності, матеріального і ідеального, 

цілей, засобів, дій і результатів. Кожен стан кримінальної відповідальності 
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має усі відзначені компоненти, але реалізація кримінальної відповідальності, 

убраної у форму кримінально-процесуальних і кримінально-виконавчих 

правовідносин, утворюється не їхньою взаємодією на різних етапах, а зміною 

від одного етапу до іншого, у яких перехід від одного стану об’єкта до 

наступного зв’язаний з постановкою і досягненням мети, що дозволяє 

розглядати розвиток кримінальної відповідальності в діяльності 

правоохоронних органів як процес, у якому кожний попередній стан у всім 

багатстві його змісту детермінує наступний [265, с. 47]. 

П. Л. Фріс вважає, що завдання кримінально-виконавчої політики є 

похідними від завдань кримінально-правової політики та політики боротьби 

зі злочинністю в цілому, тому що, у кожній системі (а політика у сфері 

боротьби зі злочинністю є відповідною системою, яка характеризується всіма 

ознаками системи), щось має бути головним, визначальним, так би мовити, 

рушійною силою. У цій системі таку функцію виконує кримінально-правова 

політика. Саме виходячи з цього, завдання налагодження взаємозв’язку 

кримінально-правової політики з іншими елементами (складовими) політики 

у сфері боротьби зі злочинністю набирає особливого значення [285, с. 34]. 

І. В. Шмаров та А. А. Міхлін дійшли висновку, що при здійсненні 

реформи законодавства варто виходити з того, що цілі покарання, як один з 

основних інститутів, повинні бути єдині для кримінального, кримінально-

процесуального і кримінально-виконавчого права [151, с. 16]. 

Г. О. Радов займав позицію, згідно якої кримінально-виконавча 

(пенітенціарна) політика має взагалі автономний від інших видів діяльності 

держави характер, основним завданням якої є забезпечення каяття 

засуджених, що взагалі не входить у предмет кримінально-правової політики 

та визначеної у ст. 50 КК України мети покарання [246, с. 12–13]. 

О. М. Джужа вважає, що кримінально-виконавча політика не є 

особливою політикою, а є частиною єдиної політики держави й 

безпосередньо випливає з кримінальної політики. Разом з тим, вона впливає 

на кримінальну політику. У кінцевому підсумку політика у названій сфері 
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впливає на правоохоронну політику в цілому і частково на прийняття рішень 

щодо профілактики рецидивної злочинності, адаптації осіб, які відбували 

покарання, і надання їм допомоги [118, с. 28]. 

Не вироблені єдині підходи і законодавчою практикою. Зокрема, КВК 

України (ст.1) розмежовує цілі й завдання кримінально-виконавчого 

законодавства. Справедливості заради, слід зазначити, що ця проблема має 

історичні корені: ще в 70-ті роки ХХ століття вчені висловлювали думки про 

те, що цілі покарання, завдання органів і установ виконання покарань і 

завдання виконання покарань не збігаються [15, с. 65]. 

Якщо застосувати системний метод пізнання кримінально-правових 

явищ, то слід прийти до висновку, що завдання кримінально-виконавчої 

політики мають повністю відображати як завдання політики у сфері боротьби 

зі злочинністю, так і ті, що визначені її структурними елементами 

(кримінально-правової, кримінально-процесуальної та кримінологічної 

(профілактичної) політиками), а, з урахуванням змісту  предмета даного 

дослідження і адміністративно-правової політики. Однак аналіз чинного 

законодавства дає підстави стверджувати, що КВК України та інші джерела 

кримінально-виконавчої політики не повною мірою відповідають цьому 

завданню.  

Зокрема, у чинному КПК (ст. 2) зазначено як завдання кримінального 

судочинства охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 

які беруть в ньому участь. Його зміст, за висновком Г. Й. Шнайдера, полягає 

в тому, щоб примирити жертву та злочинця шляхом відшкодування збитків, 

завданій першій [295, с. 319].  

У той самий час, як показує практика, на стадіях кримінального 

процесу до винесення обвинувального вироку судом, а також після 

прийняття судового рішення, відшкодовується добровільно лише 31,3 % 

розміру шкоди, що була визначена судом [12, с. 47]. У подальшому, 

враховуючи постійну щорічну дотаційність ДКВС України [45, с. 8] і те, що в 
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КВК відсутні завдання, що є аналогічними до тих, які визначені у ст. 2 КПК, 

рівень відшкодованих збитків є ще меншим.  

Незважаючи на те, що і кримінально-правова, і кримінологічна 

(профілактична) політики передбачають завдання по запобіганню вчиненню 

нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, у КВК ефективних 

механізмів по їх реалізації не створено, у тому числі з урахуванням існуючих 

адміністративно-правових засад і можливостей у цьому контексті. У КВК, 

відсутні також норми, які б визначали об’єкти профілактичного впливу та 

його межі, правообмеження, що вводяться для особи, яка береться на 

профілактичний облік, т. ін. У результаті такого «дисбалансу» завдань, які 

відображені в КК, КПК і КВК України, не зовсім чіткими є й завдання для 

органів і УВП. Як результат, щорічно в ДКВС України реєструються нові 

злочини з боку засуджених (тобто не досягається одна із цілей політики у 

сфері боротьби зі злочинністю) [33, с. 2–3], а в Україні не зменшується рівень 

рецидивної злочинності [268, с. 20]. 

З вищенаведеного можна зробити цілком очевидний висновок: без 

координації завдань усіх елементів політики у сфері боротьби зі 

злочинністю, у т. ч. на законодавчому рівні та у правозастосувальній 

практиці, її зміст втрачає будь-який сенс, оскільки реалізація 

«корпоративних» завдань кожного окремо взятого елемента зазначеної 

політики без врахування загальних стратегічних цілей і мети діяльності – це 

своєрідний «броунівський рух» [271, с. 20].  

Звичайно, будь-який елемент політики у сфері боротьби зі злочинністю 

об’єктивно приречений мати свої внутрішні завдання, проте їх зміст має бути 

завжди обумовлений завданнями більш високого рівня та співвідноситись з 

другими, як одиничне та загальне явища. Як правильно зазначив у зв’язку з 

цим Ю. М. Ткачевський, цілі – завдання органів і УВП набувають значення  

тільки за наявності їхньої відповідності цілям покарання, що закріплені в 

кримінальному законодавстві [274, с. 19–27].  
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Проте слід погодитись і з іншими вченими, які переконані в 

наступному: «Сьогодні слід визнати, що кримінальний, кримінально-

процесуальний та кримінально-виконавчий (пенітенціарний) закони 

становлять таку тріаду, де останній відіграє роль не тільки виконавця, але й  

впливає, і досить відчутно, на формування основних ідей двох перших» [75, 

с. 6].  

Отже, якщо при  формуванні завдань кримінально-виконавчої політики 

керуватися законами формальної логіки та діалектичним методом пізнання 

кримінально-правових явищ, пов’язаних із забезпеченням особистої безпеки, 

то їх можна поділити на дві взаємопов’язані та взаємообумовлені групи: 

а) завдання, які визначаються іншими елементами політики у сфері 

боротьби зі злочинністю (завдання зовнішнього утворення включаючи 

можливості адміністративно-правової політики. Так у чинному КВК України 

(ч. 1 ст. 1) у повній мірі відображені вимоги ст. 50 КК України: 

- кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і 

умови виконання та відбування кримінальних покарань, які у кримінальному 

законодавстві ототожнюються з елементами кари, тобто тими 

правообмеженнями, що встановлюються законом і вироком суду до 

засудженої особи (ч. 1 ст. 50 КК);  

- створює умови для виправлення засудженого та запобігання 

вчиненню нових злочинів як останнім, так й іншими особами (ч. 2 ст. 50 КК), 

а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню із засудженими (ч. 3 ст. 50 КК). Крім цього, у цій самій 

нормі відтворені і вимоги ст. 2 КПК щодо захисту інтересів особи, 

суспільства і держави, та завдань кримінологічної політики (у виді загальної 

та індивідуальної превенції злочинів); 

б) завдання, які визначаються безпосередньо кримінально-виконавчою 

політикою (завдання внутрішнього утворення). Зміст цих завдань випливає з 

ч. 2 ст. 1 КВК. Крім цього, вони також визначаються принципами 

кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарання 
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(ст. 5 КВК) та іншими обставинами, що пов’язані з виконанням кримінальних 

покарань.  

Зазначені завдання кримінально-виконавчої політики можна 

класифікувати і за іншими критеріями [134, с. 9]. При цьому об’єднуючим 

має залишатися той, який би відображав системний підхід їх розробки, 

нормативного регулювання і реалізації та одночасно забезпечував відповідну 

автономність завдань кримінально-виконавчої політики, що обумовлена 

власним предметом і методом правового регулювання. Чинний КВК як один 

із засобів реалізації кримінально-виконавчої політики досить наближений до 

тих вимог, які пред’являються до системно-структурних процесів та 

складають зміст одиничних та загальних кримінально-правових явищ. 

Завдання наступне – привести у таку ж відповідність діяльність органів і 

УВП (глава 3 КВК).  

Отже, враховуючи, що зміст кримінальної відповідальності 

обумовлений діяльністю правоохоронних органів відносно єдиного суб’єкта 

– суб’єкта злочину (підозрюваного, обвинувачуваного,  засудженого), варто і 

зміст політики в галузі боротьби зі злочинністю та її завдання формувати як 

інтегральну систему, складові елементи якої повинні мати підпорядкований 

та генетичний зв’язок з іншими видами політики в галузі боротьби зі 

злочинністю (кримінально-правовою, кримінально-процесуальною, 

кримінологічною), а також із змісту адміністративно-правової політики, що 

важливо з огляду проблем пов’язаних із забезпеченням особистої безпеки 

засуджених, включаючи й тих, які відбувають покарання у виховних 

колоніях. 

Яким чином та в якій мірі доктринальні положення політики у сфері 

боротьби із злочинністю та адміністративно-правової політики реалізуються 

на законодавчому і практичному рівнях у сьогоденні в Україні, можна 

прослідкувати, здійснивши аналіз змісту деяких нормативно-правових актів 

та їх проектів, що стосуються предмета даного дисертаційного дослідження. 

Так, одним із головних  пріоритетів національних інтересів, що визначені в 
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ст. 6 Закону України «Про основи національної безпеки України», є 

гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина [229], що 

є досить важливим з огляду вирішення завдань, пов’язаних із 

удосконаленням  механізму адміністративно-правових засад забезпечення  

особистої безпеки засуджених к виховних колоніях, право на яку закріплено 

в ст. 3 Конституції та ст. ст. 7, 10 КВК України [209]. 

Деякі елементи зазначеного правового механізму визначені й у Законі 

України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві» [209],  положення якого в повній мірі відносяться й до 

засуджених, що відбувають покарання у виховних колоніях, відповідно до 

вимог ч. 4 ст. 10 КВК України (ст. 2, розділ ІІ даного закону). 

Певне підґрунтя у цьому контексті було створено й в Концепції 

реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, 

схваленої Указом Президента України від 25 квітня 2008 року № 401/2008 

[105], а саме – заходів у цьому напрямі було визнано удосконалення 

організаційної структури кримінально-виконавчої служби, яка б 

забезпечувала додержання конституційних прав і свобод людини, дієві 

механізми громадського контролю за нею, створення належних матеріальних 

та санітарних умов тримання під вартою та відбування покарань, надання  

ефективної медичної допомоги особам, узятим під варту, та які відбувають 

покарання (розділ 2 Концепції), що має пряме відношення до досліджує сої у 

цій дисертації проблематики, зокрема до питань безпечної життєдіяльності 

засуджених у ході відбування покарання у виді позбавлення волі. 

Важливі положення, виходячи з міжнародних зобов’язань України у 

сфері виконання покарань, викладені у п.  

Плану заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що 

випливають з її членства Ради Європи (а, це чисто адміністративно-правовий 

акт), який затверджений Указом Президента України від 12 січня 2011 р. 

№ 24/2011, а саме: завершити реформування пенітенціарної системи та 
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здійснити дальшу гуманізацію кримінального законодавства і системи 

виконання покарань [231]. 

Проте, концептуальні, «революційні» та, водночас, протиречиві з точки 

зору «культури» закону здійснені в Україні у травні 2016 року шляхом 

прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 348 

«Про ліквідацію територіальних органів управління Державної 

пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства 

юстиції» [221], у якій жодним чином не пояснено з якою метою, на яких 

правових підставах та з яких міркувань (упорядкування системи управління, 

зниження затрат на утримання управлінських структур, підвищення 

ефективності діяльності ДКВС України тощо) здійснено таке 

адміністрування у зазначеній сфері діяльності. 

Все це, звичайно, не може не відобразитись й на стані забезпечення 

особистої безпеки засуджених, у тому числі з використанням 

адміністративно-правових можливостей у цьому напрямі, а саме – стан 

правопорядку, включаючи й виховні колонії, суттєво не змінився, особливо в 

частині запобігання злочинам і правопорушенням, що посягають на життя і 

здоров’я особи [211]. 

Такий «волюнтаристський», ризикований та, як видається, не зовсім 

законний підхід Міністерство юстиції України розпочало ще у грудні 2010 р., 

коли указом Президента України «Про оптимізацію центральних органів 

виконавчої влади» [255] на Міністерства юстиції України (а, не на апарат і в 

цілому це відомство) було покладено обов’язок щодо координації (а, не 

управління) дій ДПтС України з іншими державними органами, включаючи 

правоохоронні. 

У той самий час, Міністерство юстиції України, розпочинаючи з 2010 

року, навіть всупереч вимог Положення про Державну пенітенціарну службу 

України, яке затверджене у квітні 2011 р. та діє по теперішній період [188], 

узурпувало своє управління ДКВС України, закон про яку є теж досі 

діючими [9]. 
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Суть цієї проблеми та, одночасно, однієї з обставин, що суттєво знижує 

ефективність реалізації на практиці адміністративно-правових засад 

забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях, 

висвітлення у попередніх підрозділах цієї дисертації та полягає у тому, що 

діяльність Міністерства юстиції України у сфері виконання покарань не в 

повній мірі відповідає змісту принципу законності, який займав своє 

відображення у ч. 2 ст. 19, ч. 3 ст. 63, п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України, 

відповідно до яких виключно законами (а, не указами, постановами, 

наказами) визначається діяльність органів та установ виконання покарань. 

У зв’язку з цим, звертає на себе увагу декілька фактів: 

а) перші зміни у КВК, що в якійсь мірі закріпили повноваження 

Міністерства юстиції України у сфері  виконання покарань були внесені 

лише у жовтні 2012 року [204], тобто майже два роки цей процес 

регулювався підзаконними нормативно-правовими актами; 

б) у вересні 2016 року Верховною Радою України був прийнятий у 

першому читанні проект Закону України «Про пенітенціарну систему», який 

не тільки не підвищить  рівень кримінально-виконавчої діяльності, але й не 

дозволить більш якісного вирішування завдання адміністративно-правового 

характеру, що стосуються забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виховних колоніях України, позаяк об’єднує у своїх нормах зовсім нетотожні 

та адекватні правовим й іншими можливостями держави (у першу чергу, 

мова йде про фінансування органів та установ виконання) правові явища на 

що тривалий час анцектують увагу науковці [98], а саме – пенітенціарні та 

кримінально-виконавчі засади. 

Зміст цієї проблеми полягає у тому, що на сьогодні правових основ, як 

це визначено в ст.. 3 проекту даного Закону, для здійснення пенітенціарної 

діяльності в Україні практично не має, що, зокрема, підтверджують у цьому 

законопроекті його розробники. Так, у розділі VI проекту Закону (прикінцеві 

положення) пропонується визнати, що втратили чинність низку нормативно-

правових актів у сфері виконання покарання (Закони України: «Про 
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Державну кримінально-виконавчу службу»; «Про чисельність ДКВС 

України» [239] (п. 2), натомість у п. 3 (підпункт 2) залишається діяти 

Кримінально-виконавчий кодекс України, а не Пенітенціарний кодекс 

України, про розробку якого взагалі мова у проекті не ведеться. 

Є й ряд інших недоречностей та протиріч, що не вписуються у зміст 

пенітенціарної діяльності (зокрема, здійснена в системі оперативно-

розшукової діяльності органами Національної поліції), а, отже, потребують 

наукової експертизи та дослідження на науковому рівні в якості окремої 

розробки (дисертації) позаяк це питання та, водночас, прикладна проблема є 

ключовою при здійсненні заходів, спрямованих на удосконалення 

адміністративно-правових засад забезпечення особистої безпеки засуджених 

у виховних колоніях України. 

Таким чином, у ході даного дослідження визначені основні змістовні 

напрями реалізації зазначеної політики у цих кримінально-виконавчих 

установах, а саме:  

1) удосконалення чинного законодавства з означеної проблематики 

(КК, КПК, КВК, спеціальних законів з цих питань);  

2) підвищення рівня ефективності діяльності відповідних суб’єктів, що 

спрямована на забезпечення особистої безпеки засуджених (адміністрація 

виховної колонії, прокурори, які здійснюють нагляд у виховних колоніях; 

служби у справах дітей; ін.);  

3) здійснення системних заходів на рівні віктимологічного запобігання 

злочинам і правопорушенням (проведення тематичних бесід з цих питань; 

підвищення відповідальності за покарання правил техніки безпеки та інших 

правил, що стосується особистої безпеки, у межах діючих санкцій та форм 

юридичної відповідальності); 

4) захист прав потерпілих від злочинів на стадії виконання вироку та у 

ході виконання покарання у виховних колоніях; тощо);  
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5) удосконалення адміністративно-правових засад у цьому напрямі та 

правових механізмів з питань взаємодії та координації діяльності по 

забезпеченню особистої безпеки засуджених у виховних колоніях. 

Для усунення існуючих проблем з означеного питання дослідження 

запропоновано доповнити КВК ст. 10-1 «Особливості забезпечення  

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях», у якій відобразити ті 

положення, що визначені з цих питань у Правилах внутрішнього розпорядку 

установ виконання покарань та Інструкції щодо організації охорони, нагляду 

та безпеки  у виховних колоніях, виходячи з того, що діяльність персоналу 

виховних колоній, відповідно до положень п. 14 ст. 92 Конституції України, 

має ґрунтуватись виключно на законі. 

 

3.2. Зміст та види контролю за кримінально-виконавчою 

діяльністю, а також за станом адміністративно-правового забезпечення 

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях та окремі напрями їх 

удосконалення 

 

У наукових джерелах поняття «контроль» розглядають у широкому та 

вузькому аспектах. Зокрема, у першому випадку під контролем розуміють 

перевірку, облік діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за кимось, 

чимось [31, с. 294]. У вузькому змісті цей термін зводиться до перевірки: 

виконання рішень, прийнятих вищою організацією; розпоряджень різних 

рівнів системи управління; дотримання організаційних, економічних й інших 

нормативів тощо [24, с. 20]. 

Створюючи правовий механізм і гарантії реалізації його норм у певній 

сфері діяльності, будь-яка держава та її суспільні інститути не можуть 

обійтися без контролю за їх виконанням відповідними суб’єктами правових 

відносин [24, с. 19]. Зазначене цілком стосується й діяльності персоналу 

ДКВСУ, зокрема й питань, пов’язаних із забезпеченням особистої безпеки 

засуджених у виправних колоніях, хоча контроль не є єдиним і головним 
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змістом його діяльності. Водночас ми поділяємо позицію В. Б. Авер’янова й 

О. Ф. Андрійка, які переконані, що недооцінювання та применшення ролі 

контролю можуть призвести до неконтрольованості ситуації, зниження рівня 

керованості й навіть хаосу. На цій підставі не слід схилятися до цілковитого 

заперечення контролю та критики його надмірності, тенденція до чого стала 

поширеною останніми роками; це стосується й перебільшення значення 

контролю, у якому вбачають розв’язання всіх проблем, що наявні в 

державному управлінні [46, с. 34]. Не вдаючись до з’ясування різних значень 

змісту поняття «контроль» і його синонімічних виражень у термінах 

«моніторинг», «контролінг» тощо, які вживають у науковій літературі [24, 

с. 19−23] та на практиці, оскільки це не входить до предмета й задач нашого 

дисертаційного дослідження, доречно проаналізувати його суть і соціально-

правовий зміст загалом, а також рівень забезпечення та реалізації в 

діяльності ДКВСУ. 

Отже, якщо керуватися цими теоретичними підходами, контроль за 

діяльністю персоналу виховних колоній щодо дотримання законності та 

внутрішнього порядку у процесі забезпечення особистої безпеки засудженого 

слід розуміти як діяльність визначених законом суб’єктів за рівнем реалізації 

відповідних правових норм і приписів, спрямованих на виконання завдань, 

пов’язаних із конституційним правом особи на безпеку її життєдіяльності під 

час відбування визначеного судом кримінального покарання [88, с. 119]. 

Аналіз чинного кримінально-виконавчого, адміністративного та 

оперативно-розшукового законодавства України надає можливість 

виокремити такі види контролю в цьому напрямі діяльності персоналу 

ДКВСУ:  

1) прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань (ст. 22 

КВК України);  

2) відомчий контроль (ст. 23 КВК України);  

3) контроль, який здійснюють під час відвідування УВП Президент 

України й інші посадові особи (ст. 24 КВК України);  
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4) судовий контроль (ст. 4 КВК України, ст. 21, 35, 369 та інші КПК 

України; Закон України «Про правовий статус суддів» [136]);  

5) громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час 

виконання кримінальних покарань (ст. 25 КВК України);  

6) міжнародний контроль (Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права [167]; Закон України «Про міжнародні договори» [73] тощо 

[201]);  

7) контроль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

[77];  

8) оперативно-розшуковий контроль (ст. 104 КВК України, Закон 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» [154]). 

Контроль надає можливість не лише корегувати управлінську 

діяльність з означеної проблематики, а й допомагає передбачити перспективи 

подальшого розвитку та досягнення конкретного результату [24, с. 23]. 

результати нашого дослідження засвідчили, що кожен з визначених на 

правовому рівні видів контролю в УВП має власні форми та засоби 

вираження на практиці, чинить відповідний вплив на рівень забезпечення 

ними кримінального покарання у виді позбавлення волі, а також має певні 

недоліки і переваги. 

Сутність цих видів контролю з означеної проблематики досить влучно 

визначив С. Ю. Беньковський, який зазначив, що, маючи інформацію про 

правомірність органу чи посадової особи та її діяльність, зокрема з питань 

забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях, можна 

оперативно втрутитися, узгодити важелі управління з умовами, що 

виникають, і запобігти небажаним наслідкам.  

Зокрема, до особливостей прокурорського контролю [136] у виді 

нагляду за виконанням кримінальних покарань, зокрема щодо питання 

особистої безпеки, належать такі: 

1) зазначена діяльність, відповідно до ст. 121 Конституції України, є 

виключною компетенцією прокуратури як державного органу, що полягає в 
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діяльності прокурора щодо забезпечення дотримання законів під час 

виконання судових рішень у кримінальних справах, а також застосування 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян [241, с. 61−62]; 

2) правові засади зазначеної діяльності прокуратури в УВП становлять 

не лише норми Конституції України та Закону України «Про 

прокуратуру» [235], а й спеціальні накази Генеральної прокуратури України, 

у яких відображено специфіку предмета прокурорського нагляду, зокрема й у 

виправних колоніях [228]; 

3) предметом прокурорського нагляду є, відповідно до змісту ст. 26 

Закону України «Про прокуратуру», дотримання законності під час 

перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в 

УВП, інших установах, що виконують покарання або заходи примусового 

характеру, які призначає суд; дотримання встановленого кримінально-

виконавчим законодавством порядку й умов утримання або відбування 

покарання особами в цих установах, їх прав і виконання ними своїх 

обов’язків [132, с. 9−10]; 

4) за результатами проведених перевірок прокурор уносить передбачені 

Законом України «Про прокуратуру» документи прокурорського реагування, 

які є обов’язковими для виконання адміністрацією органів й УВП 

ДКВСУ [152, с. 46−52]; 

5) незважаючи на те, що однією з головних форм здійснення 

прокурорського нагляду в УВП є проведення комплексних перевірок 

дотримання законності, прокурори мають право безперешкодно відвідувати 

підрозділи ДКВСУ, приймати засуджених з особистих питань і здійснювати 

інші позапланові та невідкладні заходи щодо забезпечення особистої безпеки 

осіб, яких утримують у виправних колоніях [4, с. 86]; 

6) на органи прокуратури України, відповідно до ст. 214 КПК України, 

покладено функцію щодо контролю за внесенням заяв і повідомлень про 

вчинене кримінальне правопорушення, включаючи УВП, до Єдиного реєстру 
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досудових розслідувань, а отже, законодавець створив відповідні елементи 

правового механізму і з питань забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виправних колоніях [116, с. 526−532]. 

Проте навіть наявність цих «особливих» повноважень не надає 

можливості органам прокуратури в сучасних умовах своєчасно впливати на 

рівень охорони законних прав й інтересів засуджених у виховних колоніях, 

унаслідок чого останні стають жертвами злочинних посягань та інших 

протиправних діянь, що посягають на їх життя і здоров’я [150, с. 124−128]. 

Згідно з результатами дослідження, однією з обставин, що негативно 

позначається на роботі прокурорів у цьому напрямі, є недотримання ними 

вимог принципу гласності, що визначений як пріоритетний у Законі України 

«Про прокуратуру» та спеціальному наказі Генеральної прокуратури України 

«Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів 

прокуратури України» від 18 вересня 2015 р. № 218 [227], а також в Указі 

Президента України «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки 

громадян та протидії злочинності» від 19 липня 2005 р. № 1119/2005 [218]. 

Зазначена проблема полягає в тому, що результати перевірок рівня 

дотримання законності в ДКВСУ доводять тільки до вищих структур ДПтСУ 

та Генеральної прокуратури України, а також до безпосередніх об’єктів 

прокурорського нагляду, тобто вони певною мірою мають закритий від 

громадськості й інших учасників кримінально-виконавчої діяльності 

характер, позаяк інформацію про реальну ситуацію в УВП не тільки не 

оприлюднюють у спеціальних друкованих виданнях (як, наприклад, це 

здійснюють Уповноважений Верховної Ради України з прав людини [76] та 

громадські експерти, зокрема міжнародні [307]), а й не розглядають на 

нарадах за участю представників інших органів державної влади та місцевого 

самоврядування, громадськості, інших суб’єктів моніторингу кримінально-

виконавчої діяльності в Україні регіонального і центрального рівнів. 

Роздавальні матеріали у вигляді «Інформаційно-аналітичних матеріалів», які 

надають лише учасникам нарад у Генеральній прокуратурі України чи 
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обласних прокуратур і які не мають відповідних реквізитів друкованого 

видання [71], не можуть бути змістовим вираженням принципу гласності 

діяльності прокуратури у сфері виконання покарань. 

З огляду на зазначене та керуючись визначеним у ч. 2 ст. 19 

Конституції України принципом законності, відповідно до якого прокуратура 

та її посадові особи мають діяти у спосіб, що зазначений у Конституції та 

законах України, доцільно Закон України «Про прокуратуру» доповнити 

ст. 3-1 «Оприлюднення результатів перевірки рівня забезпечення законності 

в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в засобах 

масової інформації» й викласти її в такій редакції: «Результати перевірки 

рівня забезпечення законності в діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування в десятиденний термін в обов’язковому порядку 

оприлюднюють у спеціальному інформаційному бюлетені, який видають на 

регіональному та центральному рівнях, а також в інших засобах масової 

інформації». 

За неподання цієї інформації посадових осіб прокуратури притягають 

до відповідних видів юридичної відповідальності» [88, c. 122-123]. 

Аналогічний підхід слід застосувати до зміни ст. 22 КВК України 

«Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань», 

доповнивши зазначену статтю Кодексу ч. 3 такого змісту: «Результати 

прокурорського нагляду за дотриманням законів органами й установами 

виконання покарань має бути в установлені законом терміни оприлюднено в 

засобах масової інформації» [88, c. 122-123]. 

Таким чином, запропоновані зміни нададуть можливість наповнити 

реальним змістом принцип взаємної відповідальності держави й засудженого 

(ст. 5 КВК України) і створити відповідний елемент правового механізму 

забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях [88, c. 123]. 

Чимало неврегульованих правових аспектів, що негативно 

позначаються на організації та рівні забезпечення особистої безпеки 

засуджених в виховних колоніях, має відомчий контроль за діяльністю 
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підрозділів ДКВСУ, що здійснюють вищі органи управління та посадові 

особи ДПтСУ  та Міністерства юстиції України (ст. 23 КВК України). 

Зокрема, установлено, що, крім норм КВК України, правові засади цього 

контролю визначено в ст. 7 Закону України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України», у якій зазначено, що ДПтСУ координує і 

контролює діяльність ДКВСУ; у п. 5 Правил внутрішнього розпорядку 

установ виконання покарань, який надає право інспектування УВП Голові 

ДПтСУ, його заступникам, начальникам територіальних управлінь ДПтСУ та 

їх заступникам, а також в інших нормативно-правових актах ДПтСУ. 

Інші працівники ДКВСУ та Мінюста користуються правом перевірки 

УВП на підставі приписів або завдань на відрядження, затверджених у 

встановленому порядку. Комплексне інспектування УВП проводить раз на 

п’ять років ДПтСУ і раз на два роки – її територіальний орган управління, 

пропозиції та зауваження щодо результатів яких заносять посадові особи, що 

здійснюють зазначене інспектування, у Книгу зауважень і пропозицій 

(додаток 1 до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань).  

Крім цього, результати комплексного інспектування УВП обговорюють 

на оперативних нарадах і засіданнях колегій ДПтСУ та її територіальних 

органів, за висновками яких уживають відповідних заходів реагування на 

виявлені недоліки, складають плани усунення недоліків тощо. З метою 

перевірки ефективності та якості нейтралізації, блокування, ліквідації тощо 

виявлених під час інспектування прорахунків у діяльності УВП, протягом 

року після проведення комплексної перевірки здійснюють контрольне 

інспектування, результати якого розглядають на оперативних нарадах і 

засіданнях відповідних колегій. Проте жодний нормативно-правовий акт у 

сфері виконання покарань, зокрема й КВК України, не зобов’язує 

Міністерство юстиції України та її територіальні органи направляти копії 

матеріалів перевірки прокурорам, які здійснюють прокурорський нагляд за 

виконанням кримінальних покарань, відповідно до ст. 22 КВК України та 
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Закону України «Про прокуратуру», що надало б можливість останнім не 

лише належно координувати діяльність інших суб’єктів протидії злочинності 

в Україні [29, c. 81−82], а й своєчасно впливати на рівень дотримання 

законності в УВП, що стосується й питання забезпечення особистої безпеки 

засуджених [80, с. 47−48]. На підставі аналізу правових джерел, що 

визначають правовий статус органів й установ ДКВСУ, можна дійти 

висновку, що міністерство юстиції та її територіальні управління не 

зобов’язані направляти довідки перевірок ні органам місцевої державної 

адміністрації [223], ні органам місцевого самоврядування [296], що 

негативно позначається на забезпеченні особистої безпеки засуджених і рівні 

взаємодії УВП із цими суб’єктами [88, c. 124]. 

Ураховуючи зазначене, доцільно ст. 23 КВК України «Відомчий 

контроль» доповнити ч. 2 такого змісту: «Письмові висновки комплексних 

перевірок органів й установ виконання покарань посадовими особами 

центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань та його 

територіальних управлінь направляють для відома та відповідного 

реагування прокурору, який, відповідно до закону та своїх повноважень, 

здійснює прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань, а 

також керівникам місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування» [88, c. 124-125]. 

Запропонована зміна, з одного боку, підвищить рівень забезпечення 

особистої безпеки засуджених у виправних колоніях, а з іншого − створить 

додатковий елемент у правовому механізмі протидії корупції в Україні [287, 

с. 8], а також зменшить питому вагу латентної злочинності в УВП [66]. 

Логічно у зв’язку із цим доповнити також ст. 5 КВК України «Принципи 

кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань» 

принципом гласності [88, c. 125], який забезпечив би не тільки 

цивілізованіший підхід до виконання кримінальних покарань, зокрема 

пов’язаних з ізоляцією особи від суспільства, а й ефективніше залучення до 
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кримінально-виконавчої діяльності можливостей інститутів громадянського 

суспільства й окремих фізичних і юридичних осіб [202, с. 109]. 

У зв’язку з недостатністю ефективних правових механізмів реалізації, 

не досить дієвими нині є й інші види контролю за виконанням кримінальних 

покарань в Україні, про які зазначено в ст. 24 КВК України. Зокрема, під час 

відвідування УВП Президентом України й іншими високопосадовцями 

держави організація їх охорони в місцях позбавлення волі не дозволяє 

жодному із засуджених безпосередньо звернутись із заявою в порядку ст. 40 

Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» і ст. 113 

КВК України «Листування засуджених до позбавлення волі». Проте 

особливість процедури розгляду звернень [270], зокрема, в адміністрації 

Президента України [233], що передбачає направлення їх, переважно, 

Генеральному прокурору України або Міністру юстиції України, знову ж 

таки призводить до загострення тих проблем, які об’єктивно закладені в 

змісті прокурорського та відомчого контролю, про що йшлося вище. 

На наш погляд, рівень інших видів контролю за виконанням покарань 

можна було б суттєво підвищити за умови кореспондування їх результатів з 

вимогами ст. 214 КПК України, законів України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» та «Про запобігання корупції» [212]. Зміст запропонованого 

підходу полягає в такому: 

1. Матеріали, за якими не було порушено кримінального провадження, 

також необхідно направляти в оперативні підрозділи за підслідністю (ст. 216 

КПК України «Підслідність», ст. 5 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність») для прийняття відповідного рішення по суті (ст. 40 

КПК України «Оперативні підрозділи»). 

2. У разі підтвердження, навіть часткового, інформації, викладеної у 

зверненні засудженого, зібрані матеріали мають направляти, відповідно до 

вимог КПК України, прокурору, який здійснює нагляд за виконанням 

покарань за територіальністю (районного, обласного чи центрального рівня), 
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для прийняття рішення, передбаченого ст. 214 КПК України «Початок 

досудового розслідування». 

3. Інші матеріали, які не підтверджено щодо звернення засудженого, 

слід спрямовувати у відповідні оперативні підрозділи ДКВСУ для 

використання в ОРД. 

З огляду на зазначене, необхідно ст. 24 КВК України «Відвідування 

установ виконання покарань» доповнити ч. 3 такого змісту: «У разі 

отримання особами, визначеними в частині 1 цього Кодексу, інформації про 

порушення законних прав й інтересів засуджених, а також про вчинення 

інших дій, що мають місце в установі виконання покарань, вони зобов’язані 

повідомити в установленому кримінальним процесуальним законодавством 

України порядку органи досудового розслідування та прокуратури» [88, c. 

126]. 

Запропонована зміна цієї статті КВК України, на нашу думку, надасть 

можливість створити чітку й ефективну систему контролю за рівнем 

дотримання законності та забезпечення особистої безпеки засуджених у 

виховних колоніях, замість наявного нині переліку контролюючих органів, 

які не пов’язані між собою та належно не взаємодіють, маючи спільний 

предмет роботи – контроль за виконанням кримінальних покарань в Україні. 

З іншого боку, цей правовий механізм, що передбачає системний контроль за 

об’єктом, сприятиме мінімізації фактів зловживань та укриття злочинів і 

правопорушень в УВП, а також знизить рівень корупційних виявів у цьому 

напрямі. Більш предметним і цільовим буде й оперативно-розшуковий 

контроль за рівнем дотримання законності, прав і законних інтересів усіх 

суб’єктів й учасників кримінально-виконавчих правовідносин, які виникають 

під час здійснення зазначеної діяльності у сфері виконання покарань в 

Україні [88, c. 127]. 

Сутність зазначеного виду контролю в УВП випливає зі змісту ОРД й 

обумовлена таким: 
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а) змістом поняття ОРД (ст. 1 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», ст. 2 проекту Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» [224]); 

б) завданнями ОРД (ст. 1 зазначеного Закону та ст. 3 Проекту, ст. 104 

КВК України); 

в) підставами для проведення ОРД (ст. 6 зазначеного Закону, ст. 8 

Проекту); 

г) обов’язками підрозділів, які здійснюють ОРД (ст. 7 зазначеного 

Закону, ст. 9 Проекту); 

ґ) підставами для проведення контролю за ОРД в УВП (ч. 2 ст. 9 

зазначеного Закону, ч. 4 ст. 15 Проекту); 

д) підставами для заведення ОРС (ч. 1 ст. 9 зазначеного Закону, ч. 2 

ст. 15 Проекту); 

е) іншими обставинами, зокрема тими, що випливають зі змісту завдань 

кримінально-виконавчого законодавства України (ст. 1 КВК України) та мети 

покарання (ч. 2 ст. 50 КК України). 

Згідно з результатами дослідження, сутність і соціально-правовий зміст 

оперативно-розшукового контролю з питань забезпечення особистої безпеки 

засуджених у виховних колоніях полягає у: 

1) визначенні рівня небезпеки, що загрожує життю та здоров’ю особи, 

яка звернулась із заявою про її наявність щодо себе (ч. 2 ст. 10 КВК України), 

і тенденцій та динаміки розвитку цієї загрози після переведення засудженого 

в безпечне місце; 

2) оперативному супроводі заходів, пов’язаних із забезпеченням 

безпеки осіб, які є учасниками кримінального провадження (ч. 4 ст. 10 

КВК України); 

3) взаємодії з оперативними підрозділами інших УВП у випадках 

переведення засудженого в іншу виправну колонію (ч. 5 ст. 10 КВК України); 

4) оперативно-розшуковому спостереженні (нагляді) за засудженим, 

щодо якого застосовано передбачені законом заходи особистої безпеки та за 
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діяннями (дією чи бездіяльністю) з боку цього об’єкта правового захисту 

надалі (після переведення в безпечне місце, іншу УВП). 

Таким чином, головними завданнями оперативно-розшукового 

контролю, пов’язаного із забезпеченням особистої безпеки засуджених у 

виправних колоніях, слід визначити: а) оцінювання зазначеної діяльності, що 

здійснюють інші суб’єкти; б) аналіз рівня дотримання засудженими правил 

безпеки; в) ефективність використання отриманих унаслідок ОРД результатів 

для повного усунення наявних джерел небезпеки для життя та здоров’я цієї 

особи під час відбування покарання. 

Узагальнивши проаналізовані матеріали, можна запропонувати таке 

визначення поняття оперативно-розшукового контролю з питань 

забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях: це 

визначена нормативно-правовими актами діяльність оперативних підрозділів 

цих УВП, яка спрямована на перевірку відповідними оперативно-

розшуковими формами, методами й засобами рівня стану та безпечної 

життєдіяльності засудженого, щодо якого, за чинним законодавством 

України. 

Таким чином, системотворчими ознаками, що становлять зміст цього 

поняття, є: 

1) діяльність, визначена в нормативно-правових актах. 

Ідеться про правові джерела в галузі ОРД – від закону до відомчих 

нормативно правових актів із цих питань. Зокрема, у ч. 2 ст. 9 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» зазначено, що контроль за 

ОРД в ДКВСУ здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Водночас у 

наказах ДПтСУ, що регулюють питання ОРД в органах та УВП, здійснення 

цього контролю покладено й на оперативні підрозділи територіальних 

управлінь Міністерства юстиції України, що необхідно також закріпити в 

законі, щоб узгодити цю діяльність з вимогами принципу законності (ч. 2 
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ст. 19 Конституції України, ст. 104 КВК України та ст. 4 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність»); 

2) контрольну функцію у сфері ОРД здійснюють оперативні підрозділи 

ДПтСУ й оперативні підрозділи територіальних управлінь Міністерства 

юстиції України, а також УВП. 

Перелік цих підрозділів визначено в ст. 5 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність», у п. 7 ч. 1 якого, зокрема, зазначено, що 

ОРД здійснюють оперативні підрозділи органів й УВП і слідчих СІЗО 

ДПтСУ. Однак цей законодавчий підхід не можна визнати юридично точним, 

якщо враховувати низку обставин, а саме: 

− сукупність органів й УВП, які утворюють структуру ДКВСУ, 

визначено в спеціальному однойменному законі [205], серед яких і 

центральний орган виконавчої влади у сфері виконання покарань, тобто нині 

це Міністерство юстиції України. 

Тому оперативні підрозділи мають усі структурні елементи системи 

ДКВСУ, а отже, у Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

слід унести відповідні (запропоновані вище) зміни; 

− згідно з ч. 1 ст. 11 КВК України, ДПтСУ належить до органів 

виконання покарань, про які йдеться в Законі України «Про оперативно-

розшукову діяльність», що є додатковим аргументом для зміни п. 7 ч. 1 ст. 5 

цього Закону; 

− відповідно до ст. 1 Закону України «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України», завдання щодо здійснення єдиної державної 

політики у сфері виконання покарань покладено на ДКВСУ, а не ДПтСУ як 

орган, що є складовою цієї системи та виконує обов’язок щодо забезпечення 

реалізації цієї політики (п. 1 Положення про Державну пенітенціарну службу 

України) [262]. Зазначене також зумовлює необхідність унесення 

запропонованих вище змін у Закон України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» [88, c. 129]. 
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Ураховуючи викладене вище, п. 7 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» слід відмінити та викласти, з урахуванням 

змісту ч. 1 цієї статті, в такій редакції: «Оперативно-розшукову діяльність 

здійснюють оперативні підрозділи Державної кримінально-виконавчої 

служби України». 

Наступним логічним кроком у цьому напрямі має стати зміна Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» шляхом вилучення зі ст. 9 

«Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності» 

ч. 2, що стосується здійснення контролю за ОРД. Натомість варто зазначений 

Закон доповнити ст. 9-3 «Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю», 

у ч. 1 якої викласти зміст ч. 2 нині чинної ст. 9. 

Крім цього, у ст. 9-3 цього Закону необхідно передбачити ч. 2 і 

викласти її в такій редакції: «Відповідно до Закону та правового статусу, 

контроль за оперативно-розшуковою діяльністю можуть здійснювати, крім 

центральних органів виконавчої влади, оперативні підрозділи їх 

територіальних управлінь (відділів)». 

У примітці до ст. 9-3 необхідно дати визначення поняття контролю за 

ОРД, що запропоновано в цьому дослідженні [88, c. 130]. 

Саме таким, на наш погляд, має бути правовий механізм оперативно-

розшукового контролю за забезпеченням особистої безпеки засуджених у 

виховних колоніях. 

Таким чином, у ході даного дослідження встановлено наступні види 

контролю з означених питань, а саме:   

1) контроль на рівні діяльності органів державної влади (Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів; судової влади);  

2) прокурорський нагляд;  

3) відомчий контроль з боку Міністерства юстиції України;  

4) Контроль Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини;  

5) контроль з боку громадських організацій, спеціально 
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уповноважених на здійснення такої діяльності;  

6) контроль з боку окремих громадських та інших представників 

громадськості;  

7) міжнародний контроль (ООН; Рада Європи; інші організації, 

членом яких є Україна). 

Визначені наступні проблемні моменти з цих питань:  

а) неналежний адміністративно-правовий механізм забезпечення 

зазначеної діяльності;  

б) по зазначених видах контролю;  

в) повільне та безсистемне  впровадження у чинне національне 

законодавство та практику позитивного міжнародного досвіду;  

г) високий рівень латентності явищ і процесів, пов’язаних із 

забезпеченням особистої безпеки засуджених у виховних колоніях;  

ґ) тривале використання у виробничо-господарській, навчальній та 

комунальній діяльності об’єктів, ресурсів і засобів, які фізично та морально 

застаріли і є об’єктивними джерелами посягань на життя і здоров’я 

засуджених у виховних колоніях;  

д) незадовільне матеріально-технічне та медико-санітарне забезпечення 

засуджених, низька калорійність харчування останніх. 

З’ясовано зміст і види  контролю за кримінально-виконавчою 

діяльністю у виховних колоніях України та доведена необхідність їх 

удосконалення на нормативно-правовому рівні шляхом доповнення КВК ст. 

23-1 «Контроль за діяльністю виховних колоній» наступного змісту:  «За 

діяльністю виховних колоній, крім визначених у законі видів контролю і 

нагляду, здійснюється контроль служби  у справах дітей. 

Порядок здійснення  такого контролю визначається у нормативно-

правових актах, що регулюють  діяльність зазначеного державного органу». 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Визначені основні змістовні напрями реалізації зазначеної політики у 

цих кримінально-виконавчих установах, а саме:  

1) удосконалення чинного законодавства з означеної проблематики 

(КК, КПК, КВК, спеціальних законів з цих питань);  

2) підвищення рівня ефективності діяльності відповідних суб’єктів, що 

спрямована на забезпечення особистої безпеки засуджених (адміністрація 

виховної колонії, прокурори, які здійснюють нагляд у виховних колоніях; 

служби у справах дітей; ін.);  

3) здійснення системних заходів на рівні віктимологічного запобігання 

злочинам і правопорушенням (проведення тематичних бесід з цих питань; 

підвищення відповідальності за покарання правил техніки безпеки та інших 

правил, що стосується особистої безпеки, у межах діючих санкцій та форм 

юридичної відповідальності); 

4) захист прав потерпілих від злочинів на стадії виконання вироку та у 

ході виконання покарання у виховних колоніях; тощо);  

5) удосконалення адміністративно-правових засад у цьому напрямі та 

правових механізмів з питань взаємодії та координації діяльності по 

забезпеченню особистої безпеки засуджених у виховних колоніях. 

2. З’ясовано зміст та виведені наступні види контролю з означених 

питань, а саме:  

а) контроль на рівні діяльності органів державної влади (Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів; судової влади);  

б) прокурорський нагляд;  

в) відомчий контроль з боку Міністерства юстиції України;  

г) Контроль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;  

ґ) контроль з боку громадських організацій, спеціально уповноважених 

на здійснення такої діяльності;  
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д) контроль з боку окремих громадських та інших представників 

громадськості;  

ж) міжнародний контроль (ООН; Рада Європи; інші організації, членом 

яких є Україна). 

Визначені наступні проблемні моменти з цих питань:  

1) неналежний адміністративно-правовий механізм забезпечення 

зазначеної діяльності;  

2) по зазначених видах контролю;  

3) повільне та безсистемне  впровадження у чинне національне 

законодавство та практику позитивного міжнародного досвіду;  

4) високий рівень латентності явищ і процесів, пов’язаних із 

забезпеченням особистої безпеки засуджених у виховних колоніях;  

5) тривале використання у виробничо-господарській, навчальній та 

комунальній діяльності об’єктів, ресурсів і засобів, які фізично та морально 

застаріли і є об’єктивними джерелами посягань на життя і здоров’я 

засуджених у виховних колоніях;  

6) незадовільне матеріально-технічне та медико-санітарне забезпечення 

засуджених, низька калорійність харчування останніх. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі дослідження забезпечення особистої безпеки 

засуджених у виховних колоніях України, узагальнення відповідних 

концепцій вітчизняних і зарубіжних учених та практики  діяльності 

зазначених кримінально-виконавчих установ, розроблено наукові положення, 

що в сукупності розв’язують важливе науково-прикладене завдання,  яке 

пов’язане із змістом адміністративно-правових засад забезпечення права 

засуджених на особисту безпеку у виховних колоніях. 

Найбільш суттєвими результатами даного дисертаційного дослідження 

є такі: 

1. Встановлено, що на сьогодні в Україні неналежним є науковий 

супровід зазначеної проблематики та відсутність  комплексних досліджень, у 

тому числі на монографічному рівні  у межах наукової спеціальності 12.00.07 

-  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, що, 

у свою чергу, виступає однією з обставин, яка впливає на ефективність 

діяльності персоналу виховних колоній по забезпеченню особистої безпеки 

засуджених, а з іншого боку, обумовлює необхідність активізації наукових 

пошуків у цьому напрямі та вирішення досить складного завдання, 

пов’язаного з реалізацією на практиці даного права засуджених. 

2. З’ясовано суть та зміст поняття права засуджених на особисту 

безпеку у виховних колоніях, що дало можливість визначити вузькі місця 

теоретичного характеру  та мало врегульовані питання у правовому механізмі 

забезпечення  особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України, а 

також встановлено суттєві прорахунки персоналу цих кримінально-

виконавчих установ у даному напрямку. 

Для  вирішення існуючих проблем запропоновано доповнити КВК 

ст. 149-1 «Особливості забезпечення права засуджених на особисту безпеку у 

виховних колоніях» наступного змісту:  «З урахуванням віку, стану здоров’я  

та інших індивідуальних особливостей засуджених, а також положень цього 
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Кодексу, що визначають порядок виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі у виховних колоніях, дозволяється залишення цих осіб у 

зазначених колоніях для подальшого відбування покарання, у випадках, 

передбачених ч. 2 ст. 10 цього Кодексу. Порядок визначення таких умов  і 

строки тимчасового залишення засуджених у виховних колоніях регулюється 

нормами Особливої частини даного Кодексу». 

3. Встановлено, що не дивлячись на низку заходів правового, 

технічного, фінансового, соціально-виховного та іншого характеру, які 

здійснені в Україні та пов’язані із забезпеченням права засуджених на 

особисту безпеку, адміністративно-правові засади діяльності персоналу 

виховних колоній не в повній мірі відповідають загально визначеним 

вимогам міжнародно-правового характеру,  у зв’язку з чим це виступає 

однією з детермінант, що сприяє протиправним посяганням на зазначене 

право цих осіб. 

 Виходячи з цього, науково обґрунтована необхідність доповнення КВК 

ст. 143-1 «Особливості правового статусу засуджених у виховних колоніях» 

такого змісту: «Правовий статус засуджених у виховних колоніях 

визначається цим Кодексом, міжнародно-правовими договорами, згоду на які 

дала Верховна Рада України, а також  іншими законами. Що регулюють  

питання охорони прав і законних інтересів дитини». 

4. Визначено сучасний стан (1997-2016 рр.) та тенденції розвитку 

правових явищ і процесів, пов’язаних із забезпеченням особистої безпеки 

засуджених у виховних колоніях, з урахуванням існуючих адміністративно-

правових засад даної діяльності, а саме:  

а) постійними щорічно є різноманітні протиправні посягання на життя і 

здоров’я цих осіб (вбивства, нанесення тілесних ушкоджень; неналежне 

надання медичної допомоги тощо), хоча й ці факти носять  одиничний 

характер;  

б) непоодинокими є випадки нанесення засудженими самим собі 

членоушкоджень  та вчинення інших дій, спрямованих на порушення 
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встановленого порядку  відбування покарання у виді позбавлення волі;  

в) майже щорічно у виховних колоніях мають місце випадки отруєнь 

засуджених у результаті неякісного харчування, а також виробничого 

травматизму;  

г) рідкими, але такими, що проявляються час від часу, є факти 

службових зловживань щодо засуджених з боку персоналу виховних колоній, 

що пов’язані з посяганням на особисту безпеку перших.  

Встановлено, що однією з головних обставин, які сприяють такому 

незадовільному стану забезпечення особистої безпеки засуджених, є 

неналежні адміністративно-правові засади діяльності з цих питань.  

5. З’ясовано зміст адміністративно-правових засад забезпечення 

особистої безпеки засуджених у виховних колоніях та сформульовано 

авторське визначення цього поняття,  а саме -  це визначені на нормативно-

правовому рівні порядок і принципи виконання та реалізації на практиці 

даного права зазначених осіб, а також організаційно-структурні, 

управлінські, контрольні, координуючі  та взаємодіючі елементи правового 

механізму з цих питань.  

Доведено, що теоретичне значення визначення суті такого поняття 

полягає у тому, що такий підхід дозволяє створити науково-обгрунтоване 

підґрунтя для удосконалення правового механізму  та підвищення рівня 

ефективності діяльності на практиці відповідних суб’єктів у даному 

напрямку. 

6. Встановлено особливості забезпечення особистої безпеки,  

організації виконання та відбування  покарання у виді позбавлення волі у 

виховних колоніях України та доведена необхідність їх більш детального 

відображення на  нормативно-правовому рівні  з урахуванням існуючих 

адміністративно-правових засад діяльності з цих питань. Зокрема,  

запропоновано  доповнити КВК главою 21-1 «Особливості відбування 

покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми», 

вилучивши з глави 21 цього Кодексу та одночасно ввівши  у главу 21-1 ті 
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норми, що стосуються цього питання, а також положення тих норм, які 

мають відношення до порядку виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі (глави 15, 16, 17, ін. КВК). 

7. Визначено зміст сучасної політики у сфері боротьби із злочинністю у 

контексті забезпечення  особистої безпеки  засуджених у виховних колоніях 

України та встановлено, що  на законодавчому та практичному рівнях не 

створені належні адміністративно-правові засади діяльності у даному 

напрямі. У зв’язку з цим  запропоновано доповнити КВК ст. 10-1 

«Особливості забезпечення  особистої безпеки засуджених у виховних 

колоніях», у якій відобразити ті положення, що визначені з цих питань у 

Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та 

Інструкції щодо організації охорони, нагляду та безпеки  у виховних 

колоніях, виходячи з того, що діяльність персоналу виховних колоній, 

відповідно до положень п. 14 ст. 92 Конституції України, має ґрунтуватись 

виключно на законі. 

8. З’ясовано зміст і види  контролю за кримінально-виконавчою 

діяльністю у виховних колоніях України та доведена необхідність їх 

удосконалення на нормативно-правовому рівні шляхом доповнення КВК ст. 

23-1 «Контроль за діяльністю виховних колоній» наступного змісту:  «За 

діяльністю виховних колоній, крім визначених у законі видів контролю і 

нагляду, здійснюється контроль служби  у справах дітей. 

Порядок здійснення такого контролю визначається у нормативно-

правових актах, що регулюють  діяльність зазначеного державного органу». 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 
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Додаток Б  

 



Додаток В 

Порівняльна таблиця 

щодо внесення змін і доповнень у нормативно-правові акти у сфері розслідування злочинів, 

учинених засудженими у виправних колоніях України 

№ 

п/п 

Чинна редакція  

(Зміст правових норм 

КК, КПК, КВК та 

інших законів) 

Нова редакція  

(Пропонуємі зміни 

та доповнення 

законів) 

Примітка 

1. Стаття 113 КВК 

Листування 

засуджених до 

позбавлення волі 

 

Нині діюча стаття 

Кодексу складається з 

п’яти частин 

Доповнити ст. 113 

КВК частиною 

шостою такого 

змісту: «Заяви та 

інші повідомлення 

засуджених про 

вчинення злочину 

розглядаються 

адміністрацією 

колоній у порядку, 

визначеному 

кримінальним 

процесуальним 

законодавством 

України». 

Початок досудового розслідування злочинів у 

виправних колоніях здійснюється згідно вимог ст. 214 

КПК, але передбачає таку особливість: посадові особи 

колоній інформацію про вчинені у ній злочини 

погоджують з начальником цієї кримінально-

виконавчої установи, а потім повідомляють про дану 

пригоду територіальний орган Національної поліції, 

що, як свідчить практика, виступає однією з 

детермінант патентної злочинності у місцях 

позбавлення волі, та, одночасно, детермінантом 

корупційних правопорушень. Крім цього, отримані у 

ході даного дослідження результати показали, що до 

умов, які сприяють укриттю злочинів у виправних 

колоніях або впливають на ефективність реалізації у 

цих кримінально-виконавчих установ таких завдань 

кримінального провадження, як швидке та повне їх 

розслідування, можна віднести наступні: а) 

відсутність у чинному кримінально-виконавчому 

законодавстві та відомчих нормативно-правових актах 

ДПтС України встановленого порядку дій персоналу 

ДКВС при вчиненні злочинів засудженими, які 

відбувають покарання у виді позбавлення волі. 

Зокрема, ні в КВК, ні в Правил внутрішнього 

розпорядку установ виконання покарань немає норм, 

що регулювали б дане питання. Так, у ст. 113 КВК 

«Листування засуджених до позбавлення волі» 

жодного слова не сказано, яким чином діяти 

адміністрації колонії у випадку отримання від 

засудженого заяви про вчинення злочину. Аналогічні 

прогалини мають місця й в інших нормах КВК, що 

стосуються вирішення зазначеної проблеми, а саме: 

ст. 105 «Режим особливих умов у колоніях» та ст. 106 

КВК «Підстави застосування заходів фізичного 

впливу, спеціальних засобів і зброї». 

Не відрегульовані зазначені питання й в ПВР УВП. 

Зокрема, у розділі ХІІІ Правил «Пропозиції, заяви та 

скарги засуджених. Особистий прийом засуджених» 

також відсутні положення, що стосуються порядку 

подачі цими особами заяв про злочини.  

Нічого не сказано з цього приводу й в розділі ХХ 

Правил «Підстави для застосування заходів фізичного 

впливу, спеціальних засобів і зброї». 

2. Стаття 24 КВК 

Відвідування установ 

виконання покарань 

 

 

Нині діюча стаття 

складається із семи 

частин 

 

 

ст. 24 КВК 

доповнити 

частиною восьмою 

такого змісту: 

«Слідчі, що 

проводять досудове 

розслідування 

злочинів, учинених 

при виконанні та 

відбуванні 

кримінального 

покарання у виді 

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 24 КВК «Відвідування 

установ виконання покарань», без спеціального 

дозволу відвідувати УВП для здійснення контролю 

має право низка осіб, серед яких слідчі, які проводять 

досудове  розслідування по злочинах, учинених 

засудженими у ході відбування покарання, відсутні. 

Виходячи з цього та з метою створення реальних 

гарантій реалізації в умовах місць позбавлення волі 

завдань кримінального провадження (зокрема, 

швидкого та повного розслідування). 

Логічним у зв’язку з цим (як додаткова гарантія 

самостійності та неупередженості діяльності слідчого) 
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позбавлення волі, 

мають право 

безперешкодного 

відвідування 

установ виконання 

покарань за 

спеціальним 

дозволом 

адміністрації цих 

установ або органів 

управління 

зазначеними 

установами». 

 

було б доповнення ст. 40 КПК «Слідчий органу 

досудового розслідування» частиною шостою 

наступного змісту: «Слідчий при здійсненні своїх 

повноважень має право безперешкодного пропуску та 

допуску на об’єкти усіх форм власності,  які мають 

відношення до змісту кримінального провадження, та 

не можуть бути піддані особистому огляду, а його речі 

– обшуку». 

Необхідність такої видозміни обумовлена тим, що 

згідно вимог ч. 6 ст. 102 КВК «Режим у колоніях та 

його основні вимоги», адміністрація колонії має 

право, за наявності підстав, проводити огляд 

громадян, їх речей, транспортних засобів, які 

знаходяться на території колонії, а також вилучати 

заборонені речі і документи. 

3.  ч. 6 статті 102 КВК 

Режим у колоніях та 

його основні вимоги 

 

Адміністрація 

колонії має право, за 

наявністю підстав, 

проводити огляд 

громадян, їх речей, 

транспортних засобів, 

які знаходяться на 

території колонії, а 

також вилучати 

заборонені речі і 

документи. Порядок 

проведення обшуків і 

оглядів визначається 

нормативно-

правовими актами 

Міністерства юстиції 

України. 

Доповнити ст. 102 

КВК у кінці 

словосполученням 

«за винятком 

слідчих, що 

проводять досудове 

розслідування по 

злочинах, учинених 

у ході виконання та 

відбування 

покарання у виді 

позбавлення волі». 

Аргументом з цього приводу виступає та обставина, 

що будь-які зволікання щодо допуску слідчого на 

територію колонії (оформлення дозволу та 

відвідування УВП; незабезпечення охороною; 

ненадання службового приміщення для проведення 

слідчих (розшукових) дій тощо)детермінують зміст 

протидії розслідуванню вчинених у цих КВУ 

злочинів, а також, як свідчить практика, можуть 

привести до втрати доказової бази по кримінальному 

провадженню. 

4.  Стаття 102 КВК 

Режим у колоніях та 

його основні вимоги 

 

5. Засуджені, їхні 

речі і одяг, а також 

приміщення та 

територія колоній 

підлягають обшуку і 

огляду. Особистий 

обшук проводиться 

особами однієї статі 

із засудженими. 

Порядок проведення 

обшуків і оглядів 

визначається 

нормативно-

правовими актами 

Міністерства юстиції 

України. 

ч. 5 ст. 102 КВК 

«Режим у колоніях 

та його основні 

вимоги» реченням 

такого змісту: «У 

випадках здійснення 

у колоніях 

кримінальних 

проваджень 

зазначені дії 

погоджуються із 

слідчим, який 

проводить досудове 

розслідування по 

злочинах, учинених 

при виконанні та 

відбуванні 

покарання у виді 

позбавлення волі». 

Найбільше проблем при проведенні слідчих 

(розшукових) дій у виправних колоніях виникає при 

здійсненні обшуку (ст. 234 КПК), що, у першу чергу, 

пов’язано з однойменними режимними заходами, які 

постійно (планово та позапланово) проводяться 

відповідно до вимог кримінально-виконавчого 

законодавства України персоналом цих КВУ. Так, як 

зазначено в ч. 5 ст. 102 КВК, засуджені, їхні речі і 

одяг, а також приміщення та територія колоній 

підлягають обшуку і огляду, порядок проведення яких 

визначається нормативно-правовими актами 

Міністерства юстиції України. Метою таких заходів, 

як це витікає із змісту п. 1 р. ХVIІ ПВР УВП, є 

виявлення предметів, виробів, речей та продуктів 

харчування, що не передбачені переліком, а також 

грошей, цінних паперів і речей, предметів, які 

заборонено використовувати в УВП, приготувань до 

втечі з-під варти, розшуку засуджених, які 

переховуються, тощо. У той самий час мета обшуку, 

який проводиться в порядку ст. 234 КПК, є дещо 

іншою, а саме: ця дія носить процесуальний, а не 

кримінально-виконавчий характер та спрямована на 

забезпечення доказування по кримінальному 

провадженню у виправній колонії. 

Враховуючи зазначене, при проведені слідчих 

(розшукових) дій, зокрема обшуку, у даних КВУ дії 

адміністрації колонії  мають бути в обов’язковому 
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порядку погоджені із слідчим, який здійснює 

кримінальне провадження у цих установах. 

5.  Стаття 104 КВК 

Оперативно-

розшукова діяльність 

в колоніях 

 

1. Відповідно до 

закону в колоніях 

здійснюється 

оперативно-

розшукова діяльність, 

основним завданням 

якої є пошук і 

фіксація фактичних 

даних про 

протиправну 

діяльність окремих 

осіб та груп з метою: 

 

забезпечення 

безпеки засуджених, 

персоналу колоній та 

інших осіб; 

 

попередження і 

виявлення злочинів, 

вчинених у колоніях, 

а також порушень 

встановленого 

порядку відбування 

покарання; 

  

вивчення причин і 

умов, що сприяють 

вчиненню злочинів та 

інших 

правопорушень; 

 

надання 

правоохоронним 

органам, які 

здійснюють 

оперативно-

розшукову діяльність 

або кримінальне 

провадження, 

допомоги в розкритті, 

припиненні та 

попередженні 

злочинів. 

ч. 1 ст. 104 КВК 

України 

«Оперативно-

розшукова 

діяльність в 

колоніях» 

доповнити 

реченням такого 

змісту: «подолання, 

нейтралізації, 

блокування тощо 

протидії 

організованих 

злочинних груп 

процесу виконання і 

відбування 

покарання, 

досудовому 

розслідуванню по 

злочинах, вчинених 

у колоніях» та 

викласти зазначену 

частину в наступній 

редакції: 

«Відповідно до 

закону в колоніях 

здійснюється 

оперативно-

розшукова 

діяльність, 

основним завданням 

якої є пошук і 

фіксація фактичних 

даних про 

протиправну 

діяльність окремих 

суб’єктів та груп, 

подолання, 

нейтралізації, 

блокування тощо 

протидії 

організованих 

злочинних груп 

процесу виконання і 

відбування 

покарання, а також 

досудовому 

розслідуванню по 

злочинах, вчинених 

у колоніях, з 

метою…» - і далі по 

тексту цієї статті. 

Особливою формою протидії досудовому 

розслідуванню злочинів, учинених засудженими у 

виправних колоніях, виступає протидія, яку чинять 

організовані злочинні групи у цих КВУ, під якою слід 

розуміти комплекс різноманітних заходів легального 

та конспіративного характеру, що вчиняються 

об’єднаними у злочинні співтовариства засудженими, 

які відбувають дане кримінальне покарання, для 

створення перешкод у розслідуванні злочинів, 

вчинених у цих КВУ, та в цілому для негативного 

впливу на стан оперативної обстановки і управління 

процесами виконання і відбування цього покарання. 

Для подолання, нейтралізації, зменшення рівня 

тощо зазначеної форми протидії у виправних колоніях 

6.  Стаття 40 КПК 

Слідчий органу 

досудового 

розслідування 

 

Нині діюча стаття 

має п’ять частин  

 

Доповнити ст. 40 

КПК «Слідчий 

органу досудового 

розслідування» 

частиною шостою 

наступного змісту: 

«Слідчий при 

здійсненні своїх 

повноважень має 

Необхідність такої видозміни обумовлена тим, що 

згідно вимог ч. 6 ст. 102 КВК «Режим у колоніях та 

його основні вимоги», адміністрація колонії має 

право, за наявності підстав, проводити огляд 

громадян, їх речей, транспортних засобів, які 

знаходяться на території колонії, а також вилучати 

заборонені речі і документи, ц тому числі і слідчих. 
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право 

безперешкодного 

пропуску та допуску 

на об’єкти усіх форм 

власності,  які мають 

відношення до змісту 

кримінального 

провадження, та не 

можуть бути піддані 

особистому огляду, а 

його речі – обшуку». 

7. Стаття 36 КПК  

Прокурор 

 

Нині діюча стаття 

має шість частин 

Доповнити ст. 36 

КПК «Прокурор» 

частиною сьомою, 

такого змісту: 

«Прокурор має 

право на 

забезпечення 

особистої безпеки 

на час виконання 

повноважень по 

розслідуванню 

кримінальних 

проваджень, а також 

в інших випадках, 

визначених у 

законі». 

Визначаючи повноваження сторони обвинувачення 

(§2 глави 3 КПК) (зокрема, прокурора (ст. 36), 

керівника органу досудового розслідування (ст. 39 

КПК),  а також слідчого органу досудового  

розслідування (ст. 40 КПК), законодавець, з одного 

боку, не відніс до повноважень цих учасників 

кримінального провадження забезпечення права на 

особисту безпеку інших учасників досудового 

розслідування, а, з іншого, -  не закріпив право 

сторони обвинувачення на забезпечення особистої 

безпеки, що, звичайно, потребує регулювання даного 

питання  на рівні закону (зокрема, й з тих міркувань, 

що викладені вище (п. 14 ст. 92 Конституції України)). 

8. Стаття 40 КПК 

Слідчий органу 

досудового 

розслідування 

 

Нині діюча стаття 

має п’ять частин 

Доповнити ст. 40 

КПК «Слідчий 

органу досудового 

розслідування» – 

частиною шостою 

такого змісту: 

«Слідчий має право 

на забезпечення 

особистої безпеки 

на час виконання 

повноважень по 

розслідуванню 

кримінальних 

проваджень, а також 

в інших випадках, 

визначених у 

законі». 

Визначаючи повноваження сторони обвинувачення 

(§2 глави 3 КПК) (зокрема, прокурора (ст. 36), 

керівника органу досудового розслідування (ст. 39 

КПК),  а також слідчого органу досудового  

розслідування (ст. 40 КПК), законодавець, з одного 

боку, не відніс до повноважень цих учасників 

кримінального провадження забезпечення права на 

особисту безпеку інших учасників досудового 

розслідування, а, з іншого, -  не закріпив право 

сторони обвинувачення на забезпечення особистої 

безпеки, що, звичайно, потребує регулювання даного 

питання  на рівні закону (зокрема, й з тих міркувань, 

що викладені вище (п. 14 ст. 92 Конституції України)). 

9. Стаття 91 КПК 

Обставини, які 

підлягають 

доказуванню у 

кримінальному 

провадженні 

 

1. У кримінальному 

провадженні 

підлягають 

доказуванню: 

 

1) подія 

кримінального 

правопорушення (час, 

місце, спосіб та інші 

обставини вчинення 

кримінального 

правопорушення); 

Доповнити  ч. 1 

ст. 91 КПК пунктом 

восьмим такого 

змісту:  

«У 

кримінальному 

провадженні 

підлягають 

доказуванню: - 

обставини, що 

сприяли вчиненню 

злочину» 

Аргументом з цього приводу виступають норми 

КПК, зокрема ст. 2 «Завдання кримінального 

провадження», та КВК, а саме – ст. 1 «Мета і завдання 

кримінально-виконавчого законодавства», які по своїй 

суті та спрямованості відображають зміст загального 

для них явища – запобігання вчиненню нових 

злочинів з боку засуджених, що відбувають покарання 

(у даному випадку – у виправних колоніях). Тобто 

проведення слідчих (розшукових) дій у цих КВУ 

переслідує досягнення двох основних цілей: а) 

отримання (збирання) доказів або перевірку вже 

отриманих доказів по конкретному кримінальному 

провадженню; б) виявлення обставин, що сприяли 

вчиненню засудженим (чи їх групою) злочину в ході 

відбування покарання у виді позбавлення волі, та 

здійснення дій по їх нейтралізації, блокуванню, 

усуненню тощо.  
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2) винуватість 

обвинуваченого у 

вчиненні 

кримінального 

правопорушення, 

форма вини, мотив і 

мета вчинення 

кримінального 

правопорушення; 

 

3) вид і розмір 

шкоди, завданої 

кримінальним 

правопорушенням, а 

також розмір 

процесуальних 

витрат; 

 

4) обставини, які 

впливають на ступінь 

тяжкості вчиненого 

кримінального 

правопорушення, 

характеризують особу 

обвинуваченого, 

обтяжують чи 

пом’якшують 

покарання, які 

виключають 

кримінальну 

відповідальність або є 

підставою закриття 

кримінального 

провадження; 

 

5) обставини, що є 

підставою для 

звільнення від 

кримінальної 

відповідальності або 

покарання; 

 

6) обставини, які 

підтверджують, що 

гроші, цінності та 

інше майно, які 

підлягають 

спеціальній 

конфіскації, одержані 

внаслідок вчинення 

кримінального 

правопорушення 

та/або є доходами від 

такого майна, або 

призначалися 

(використовувалися) 

для схиляння особи 

до вчинення 

кримінального 

правопорушення, 

фінансування та/або 

матеріального 
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забезпечення 

кримінального 

правопорушення чи 

винагороди за його 

вчинення, або є 

предметом 

кримінального 

правопорушення, у 

тому числі 

пов’язаного з їх 

незаконним обігом, 

або підшукані, 

виготовлені, 

пристосовані або 

використані як засоби 

чи знаряддя вчинення 

кримінального 

правопорушення; 

 

7) обставини, що є 

підставою для 

застосування до 

юридичних осіб 

заходів кримінально-

правового характеру. 

 

 

10. Стаття 246 КПК 

Підстави проведення 

негласних слідчих 

(розшукових) дій 

 

6. Проводити 

негласні слідчі 

(розшукові) дії має 

право слідчий, який 

здійснює досудове 

розслідування 

злочину, або за його 

дорученням - 

уповноважені 

оперативні підрозділи 

Національної поліції, 

органів безпеки, 

Національного 

антикорупційного 

бюро України, 

Державного бюро 

розслідувань, органів, 

що здійснюють 

контроль за 

додержанням 

податкового і 

митного 

законодавства, 

органів Державної 

пенітенціарної 

служби України, 

органів Державної 

прикордонної служби 

України. За рішенням 

слідчого чи 

прокурора до 

Доповнити ч.6 ст. 

246 КПК у кінці 

реченням такого 

змісту: «При 

проведенні 

негласних слідчих 

(розшукових)  дій 

слідчим  

самостійно, він 

вправі 

використовувати 

можливості  

спеціаліста  

відповідно до 

вимог, що 

визначений в статті 

71 цього Кодексу». 

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій в 

умовах виправних колоній створює додаткові ризики 

для розшифровки негласних сил та джерел, позаяк ці 

заходи здійснюються у середовищі осіб, що частково  

ознайомлені з методами, формами та засобами ОРД. 

Виходячи з цього,  слідчий, який проводить 

досудове розслідування у цих КВУ, при вирішенні 

питання щодо проведення негласних (розшукових) дій 

має провести консультації з керівництвом 

оперативного підрозділу  колонії, а також детально 

ознайомитись з Настановою, що регламентує 

організацію проведення ОРД у місцях  позбавлення 

волі. 
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проведення негласних 

слідчих (розшукових) 

дій можуть 

залучатися також 

інші особи. 

 

11. Стаття 267 КПК 

Обстеження публічно 

недоступних місць, 

житла чи іншого 

володіння особи 

 

3. Приміщення, які 

спеціально призначені 

для утримання осіб, 

права яких обмежені 

відповідно до закону 

(приміщення з 

примусового 

утримання осіб у 

зв’язку з відбуттям 

покарання, 

затримання, взяттям 

під варту тощо), 

мають статус 

публічно доступних. 

У ч. 3 ст. 267 КПК 

виключити слово 

«відбуття» та 

замінити його 

словом 

«відбування» 

Дещо невдало використовується слово «відбуття» 

покарання, у той самий час, коли у нормах 

кримінального та кримінально-виконавчого 

законодавства застосовано слово «відбування» (ст. ст. 

74-87 КК; ст. ст. 1,3-6, інші КВК). 

12.  Стаття 246 КПК 

Підстави проведення 

негласних слідчих 

(розшукових) дій 

 

1. Негласні слідчі 

(розшукові) дії - це 

різновид слідчих 

(розшукових) дій, 

відомості про факт та 

методи проведення 

яких не підлягають 

розголошенню, за 

винятком випадків, 

передбачених цим 

Кодексом. 

Доповнити ч. 1 ст. 

246 КПК «Підстави 

проведення 

негласних слідчих 

(розшукових) дій 

реченням такого 

змісту: «Метою 

проведення 

зазначених дій є 

забезпечення 

процесу 

доказування по 

кримінальному 

провадженню, а 

також подолання, 

нейтралізація, 

блокування протидії 

досудовому 

розслідуванню, що 

вчиняються 

учасниками та 

іншими особами по 

даному 

провадженню». 

Така видозміна обумовлена: а) наявністю на 

практиці та дослідженню в науці теоретико-

прикладною проблемою у виді протидії 

кримінальному провадженню; б) змістом ОРД, яку 

здійснюють визначені у законі оперативні підрозділи, 

включаючи виправні колонії (ст. 5 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 104 

КВК); в) формами і засобами захисту, що вчиняються 

підозрюваними та обвинуваченими у вчиненні 

злочину особами; г) об’єктивною природою 

кримінального переслідування у місцях позбавлення 

волі, що передбачає у тому числі протидію з боку 

учасників кримінального провадження та інших осіб. 

13.  Стаття 2 КПК 

Завдання 

кримінального 

провадження 

 

Частина друга 

відсутня 

Доповнити ст. 2 

КПК частиною 

другою такого 

змісту: «Поряд із 

зазначеними у 

частині першій цієї 

статті Кодексу 

мають вирішуватись 

і завдання по 

запобіганню 

злочинам, а також 

по запобіганню 

тортурам та 

Така видозміна обумовлена як змістом норм 

матеріального права (ст. ст. 1, 50 КК, ст. 1, 104 КВК), 

так і міжнародними зобов’язаннями України, зокрема 

у ратифікованій нею Конвенції проти катувань та 

інших жорстких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання. 

Крім цього, доповнення ст. 2 КПК у силу 

діалектичного взаємозв’язку завдань і засад (ст. 7 

КПК) кримінального провадження буде умотивованим 

і з огляду вимог такого принципу нормотворчості, як 

системності побудови правових норм 
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нелюдському або 

такому, що 

принижує гідність, 

поводженню і 

покаранню». 

14. Стаття 246 КПК 

Підстави проведення 

негласних слідчих 

(розшукових) дій 

 

Негласні слідчі 

(розшукові) дії 

проводяться у 

випадках, якщо 

відомості про злочин 

та особу, яка його 

вчинила, неможливо 

отримати в інший 

спосіб. Негласні 

слідчі (розшукові) дії, 

передбачені статтями 

260, 261, 262, 263, 264 

(в частині дій, що 

проводяться на 

підставі ухвали 

слідчого судді), 267, 

269, 269-1, 270, 271, 

272, 274 цього 

Кодексу, проводяться 

виключно у 

кримінальному 

провадженні щодо 

тяжких або особливо 

тяжких злочинів. 

Доповнити у кінці 

речення ч. 2 ст. 246 

КПК 

словосполученням: 

«а також злочинів 

середньої тяжкості» 

виклавши, з одного 

боку, цю норму 

права в новій 

редакції, а з іншого, 

дозволивши таким 

чином проведення 

негласних слідчих 

(розшукових) дій, 

щодо зазначеної 

категорії 

кримінальних 

правопорушень 

(злочинів). 

Зазначена видозміна є необхідною як з точки зору 

існуючого стану злочинності в Україні та завдань 

щодо протидії ній, так і з огляду вимог кримінального 

законодавства, яке передбачає відповідальність за всі 

передбачені види злочинів (ст. 12 КК), а також на 

стадіях готування і замаху на вчинення цих суспільно 

небезпечних діянь (ст. 16 КК). 

15.  Стаття 36 КПК 

Прокурор 

 

У частині другій 

цієї статті закріплено 

21 пункт 

 

Ч. 2 ст. 36 КПК 

доповнити пунктом 

22 такого змісту:  

«Прокурор 

зобов’язаний 

координувати 

діяльність учасників 

сторони 

обвинувачення по 

конкретному 

кримінальному 

провадженню 

визначеними у 

нормативно-

правових актах 

формами і 

засобами». 

Ст. 36 КПК, визначає повноваження прокурора при 

здійсненні нагляду за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, такий обов’язок прямо не 

визначений. Ці повноваження закріплені в ст. 25 

Закону України «Про прокуратуру» та носить 

загальний характер – координація діяльності 

правоохоронних органів відповідного рівня у сфері 

протидії злочинності. 

Поряд з цим, враховуючи, що у даному випадку (ст. 36 

КПК) норми КПК носять спеціальний характер по 

зрівнянню з положеннями, що визначенні в ст. 25 

зазначеного Закону 

16. Стаття 36 КПК 

Прокурор 

 

Нині діюча стаття 

має тільки шість 

частин 

 

ст. 36 КПК 

доповнити ч. 7 

наступного змісту: 

«З урахуванням 

встановлених у 

цьому Кодексі 

особливостей 

досудового 

розслідування та 

особливого порядку 

кримінального 

провадження 

При здійсненні кримінальних проваджень по 

злочинах, учинених засудженими у виправних 

колоніях, на території цих КВУ діють два структурних 

підрозділи органів прокуратури, а саме: 1) прокурори, 

що здійснюють нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а 

також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян (п. 4 ч. 1 ст. 2, ст. 26 Закону України 

«Про прокуратуру», ст. 22 КВК);  2) прокурори, мова 

про які ведеться в ст. 36 КПК. 

Виходячи з виведених особливостей досудового 
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процесуальне 

керівництво може 

здійснювати 

прокурор, який 

виконує одну із 

функцій 

прокуратури, 

визначених у законі, 

що співпадає з 

предметом 

прокурорського 

нагляду». 

розслідування у виправних колоніях, незначної 

кількості кримінальних правопорушень, що 

вчиняються у цих КВУ по зрівнянню з їх кількістю, 

що реєструються на відповідних адміністративно-

територіальних одиницях, де дислокуються зазначені 

колонії, а також враховуючи правові засади діяльності 

прокуратури (ст. 3 Закону України «Про 

прокуратуру») та ст. 7 КПК «Загальні засади 

кримінального провадження», навряд чи можна 

визнати правильним. Зокрема, якщо прокурори, що 

здійснюють нагляд у виправних колоніях, володіють 

певним досвідом та знанням щодо особливостей 

виконання і відбування покарання у виді позбавлення 

волі, то другий тип прокурорів кожний раз при 

проведенні кримінального провадження по злочинах, 

учинених засудженими у цих КВУ, як і слідчі, 

розпочинають цей процес з «чистого аркуша», що, як 

показує практика, впливає на ефективність досудового 

розслідування, особливо на його початкових етапах. 

У такій ситуації та враховуючи інші аргументи з цього 

приводу, що зазначені вище, логічно було б функції по 

процесуальному керівництву досудовим 

розслідуванням у місцях позбавлення волі передати 

прокурорам, які здійснюють нагляд за виконанням 

кримінальних покарань (ст. 22 КВК, ст. 26 Закону 

України «Про прокуратуру»). 

17. Стаття 6 Закону 

України «Про 

оперативно-

розшукову 

діяльність»  Підстави 

для проведення 

оперативно-

розшукової  

 діяльності  

 

Підставами для 

проведення 

оперативно-

розшукової діяльності 

є:  

 

1) наявність 

достатньої 

інформації, одержаної 

в установленому 

законом порядку, що 

потребує перевірки за   

допомогою 

оперативно-

розшукових заходів і 

засобів, про: 

Підпункт 1 

частини 1 ст. 6 

Закону України 

«Про оперативно-

розшукову 

діяльність» 

доповнити такою 

підставою для 

проведення ОРД, 

як: «факти протидії 

розслідуванню 

кримінальних 

проваджень» 

Зазначена видозміна логічно витікає зі змісту: а) ст. 2 

КПК України «Завдання кримінального 

провадження», серед яких пріоритетними є «швидке, 

повне та неупереджене розслідування злочинів»; б) ст. 

177 КПК «Мета і підстави застосування запобіжних 

заходів», у ч. 1 якої вказано, що метою застосування 

запобіжного заходу є забезпечення виконання 

підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 

процесуальних обов’язків. 

Пропозиції підготували  

О.Г. Колб  

І.М. Василюк 

О.О. Яворська 

В.В. Ремега 

Н.В. Карпенко 

Я.О. Ліховицький 

І.О. Колб 

Н.В. Козак 

С.О. Колб 

Ю.О. Новосад 
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Додаток Г 
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Додаток Д 
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Додаток Е 

 

Анкета 

анонімного опитування засуджених щодо змісту права осіб, які 

відбувають покарання у виді позбавлення волі, на особисту безпеку 

 

 

 

 

 

1. Всього опитано неповнолітніх - 150 осіб 

2. Регіони, де проводилось опитування – 3 (Волинська, Рівненська, 

Запорізька). 

3. Період дослідження – 2016 рік. 

4. Запитання, що виносилися на опитування: 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст запитання 

Відповідь Абсолют

не число 

відповід

ей 

Відсоток, 

% 

1 Чи є Ваша поведінка такою, 
що створює небезпеку для 
оточуючих? 

так  10 0,6 
ні 69 52,93 

частково 71 46,47 
2 Які найбільш небезпечні 

місця перебування для 
засуджених в установах 
виконання покарань? 

дисциплінарни
й ізолятор 

51 34,47 

приміщення 
камерного типу 43 28,80 

робоча зона 24 16,27 
житлова зона 14 9,8% 
санчастина 2 1,27 

слідчий 
ізолятор 

11 7,67 

інші місця 5 1,73 
3 Чи є Ваша поведінка такою, 

що провокує інших осіб до 
посягання на Вашу особисту 
безпеку? 

так 11 7,67 
ні 60 40,13 

частково 79 52,2 

4 Чи відомо Вам про те, що 

Конституція України 

гарантує кожному право на 

особисту безпеку? 

так 123 82,53 

ні 
27 17,47 

5 Від кого найбільше 
надходить небезпека на 
Вашу особисту безпеку? 

персоналу 
колонії 106 71,13 

засуджених 28 18,87 
інших осіб 16 10 

6 Чи достатньо робить так 9 5,67 
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персонал установи 
виконання покарань для 
забезпечення Вашої 
особистої безпеки? 

ні 76 50,93 
частково 

65 43,40 

7 Чи відомо Вам про право 
особи на самооборону від 
будь-яких посягань? 

так 143 95,40 

ні 7 4,6% 

8 Чи відомі Вам інші 
нормативно-правові джерела 
з питань, що пов’язані з 
правом засуджених на 
особисту безпеку? 

так 131 87,33 

ні 
19 12,67 

9 Чи доводила до Вас 
адміністрація установи 
виконання покарань зміст 
даного права? 

так 126 83,47 

ні 
24 16,53 

10 Чи вважаєте Ви, що досі на 
законодавчому рівні 
зроблено все, щоб 
забезпечити право 
засуджених на особисту 
безпеку? 

так 12 7,93 
ні 119 74,53 

частково 
19 17,53 

11 Чи зрозумілим для Вас є 
зміст права засуджених на 
особисту безпеку? 

так 13 9,13 
ні 44 29,4 

частково 93 61,47 
12 Чи відчуваєте Ви безпечність 

свого перебування в місцях 
позбавлення волі? 

так 3 1,73 
ні 134 89,87 

частково 13 8,40 
13 Хто із перерахованих 

категорій засуджених 
найчастіше стає об’єктом 
посягань на їх особисту 
безпеку? 

особи, 
переведені з 

виховних 
колоній 

10 6,47 

особи 
нетрадиційної 

сексуальної 
орієнтації 

64 42,4 

особи, які 
входять у 

допоміжний 
адміністра-

тивний 
персонал 
колоній 

(бригадири, 
днювальні, 

обліковці, ін.) 

52 38,47 

інші особи 
(іншої 

національності, 
віросповідання, 

ті, що не 
дотримуються 

тюремних 
правил 

співжиття) 

24 12,67 
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14 Від кого із представників 
персоналу установ 
виконання покарань 
надходить найбільша 
небезпека для засуджених? 

начальники 
колонії 9 5,73 

інших офіцерів 
колонії 30 19,87 

молодших 
інспекторів 
нагляду та 

безпеки 

100 66,73 

вільнонайманих 
осіб 11 7,67 

 Всього   150 100 
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Додаток Ж 

Аналітична довідка  

про результати анонімного опитування засуджених до позбавлення волі 

щодо змісту їх права на особисту безпеку 

 

 

Відповідно до завдань дисертаційного дослідження «Адміністративно-

правові засади забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних 

колоніях України», протягом 2016 року за погодженням з ДПтСУ у 3-х 

регіонах України, у яких дислокуються слідчі ізолятори та виховні колонії, за 

спеціально розробленою автором анкетою було проведено анонімне 

опитування осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі. 

Зазначене опитування проводилось у Волинській, Рівненській та 

Запорізькій областях. 

Всього в опитуванні були задіяні 150 засуджених, які тримались у 

виховних колоніях. Для опитуваних були розроблені 14 питань, відповіді на 

які давались шляхом закреслення слів «так», «ні», «частково». При цьому для 

усіх респондентів було роз’яснено, що відповідь на питання слід давати 

тільки однозначно, тобто закреслювати одне із двох чи трьох 

запропонованого для цього слів (відповідей), а також те, що опитування  має 

анонімний характер, а тому своїх прізвищ на анкеті проставляти не потрібно. 

Крім цього, анонімність опитування забезпечувалась тим, що всі анкети (за 

погодженням з адміністрацією конкретної установи) вкидались у поштові 

скриньки, які є у кожній колонії, у тому числі в СІЗО (для засуджених 

господарської обслуги). 

У ході опитування були отримані відповідні результати, які склали 

емпіричну базу цього дисертаційного дослідження та були відображені у 

його тексті. 

При цьому заслуговують на увагу такі відповіді засуджених на 

запропоновані в анкетах запитання: 
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1. На питання «Чи є Ваша поведінка такою, що створює небезпеку для 

оточуючих?», «так» відповіло тільки 0,6 %, «ні» – 52,93% та «частково» – 

46,47 % опитаних осіб. 

2. На питання «Які найбільш небезпечні місця перебування для 

засуджених в установах виконання покарань?», більшість із респондентів 

заявили, що це – дисциплінарний ізолятор (34,47 %) та приміщення 

камерного типу (28,8 %). 

3. На питання  «Чи є Ваша поведінка такою, що провокує інших осіб до 

посягання на Вашу особисту безпеку?» 7,67 % засуджених заявили «так» та 

52,2% «частково». 

4. На питання «Чи відомо Вам про те, що Конституція України 

гарантує кожному право на особисту безпеку?», 17,47 % респондентів 

відповіли – «ні». 

5. На питання «Від кого найбільше надходить небезпека на Вашу 

особисту безпеку?», 71,13 % засуджених відповіли, що від персоналу 

колоній, і тільки 18,87 % від інших осіб, які відбувають покарання у виді 

позбавлення волі. 

6. На питання «Чи достатньо робить персонал установи виконання 

покарань для забезпечення Вашої особистої безпеки?», заявили «ні» 50,93 % 

опитаних осіб та 43,4 % – «частково». 

7. На питання «Чи відомо Вам про право особи на самооборону від 

будь-яких посягань?», «ні» заявили 4,6 % опитаних засуджених. 

8. На питання «Чи відомі вам інші нормативно-правові джерела з 

питань, що пов’язані з правом засуджених на особисту безпеку?», «ні» 

заявило 12,67 % опитаних засуджених. 

9. На питання «Чи доводила до Вас адміністрація установи виконання 

покарань зміст даного права?», «ні» відповіли 16,53 % від усіх опитаних 

засуджених. 
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10. На питання «Чи вважаєте Ви, що досі на законодавчому рівні 

зроблено все, щоб забезпечити право засуджених н а особисту безпеку?», 

47,53 % засуджених заявили – «ні» і тільки 4,53 % – «так». 

11. На питання «Чи зрозумілим для Вас є зміст права засуджених на 

особисту безпеку?», «так» відповіли лише 9,13 % респондентів та 29,4 % – 

«ні». 

12. На питання «Чи відчуваєте Ви безпечність свого перебування в 

місцях позбавлення волі?», «так» відповіли лише 1,73 % опитаних осіб та 

«частково» – 8,4 %. 

13. На питання «Хто із перерахованих категорій засуджених найбільше 

стає об’єктом посягань на особисту безпеку?», засуджені відповіли, що це  

особи нетрадиційної сексуальної орієнтації (42,4 %) та особи, які входять у 

допоміжний адміністративний персонал колоній (бригадири, днювальні, 

обліковці, ін.). 

14. На питання «Від кого із представників персоналу установ 

виконання покарань надходить найбільша небезпека для засуджених?», 

відповіді респондентів розподілилися таким чином: а) від молодших 

інспекторів нагляду та безпеки (66,73 %); б) офіцерів колонії (крім 

начальника колонії) – 19,87 %; в) вільнонайманих осіб – 7,67 %; г) 

начальників колонії – 5,73 %. 

Таким чином, результати, що отримані у ході проведеного анонімного 

опитування засуджених, які тримаються у виховних колоніях, надали 

можливість зробити такі висновки: 

1) на думку опитаних осіб, нормативно-правове забезпечення права 

засуджених на особисту безпеку в Україні є недостатнім, а тому потребує 

відповідного корегування та удосконалення; 

2) діяльність персоналу слідчих ізоляторів та УВП України з цих 

питань є не досить ефективною, а отже, також має бути якісно зміненою, щоб 

неналежним чином забезпечити особисту безпеку кожного окремо взятого 

засудженого; 
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3) найбільш небезпечними об’єктами та джерелами загроз для 

засуджених є: 

а) дисциплінарні ізолятори та приміщення камерного типу; 

б) засуджені нетрадиційної сексуальної орієнтації; 

в) молодші інспектори нагляду й безпеки СІЗО та установ виконання 

покарань; 

г) віктимна (провокаційна) поведінка засуджених. 

Отримані результати анкетування та аналітична довідка з цих питань 

спрямовані  керівництву ДПтСУ для використання в роботі. 

 

 

Аспірант               О.О. Яворська 

 «____» __________ 2016 р. 
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Додаток З 

Анкета 

анонімного опитування персоналу Державної кримінально-виконавчої 

служби України щодо змісту права засуджених до позбавлення волі  

на особисту безпеку 
 

1. Всього опитано – 150 осіб 

1.1. Із них: 

- чоловічої статі – 120; 

- жіночої статі – 30; 

 

2. Регіони, де проводилось опитування – 3 (Волинська, Рівненська, 

Запорізька). 

 

3. Період дослідження – 2016 рік. 

 

4. Запитання, що виносилися на опитування: 

№ з/п Зміст запитання Відповідь Абсолют

не число 

відповіде

й 

Відсото

к, % 

1 

Чи посягали Ви на особисту 
безпеку засуджених до 
позбавлення волі у зв’язку зі 
своєю діяльністю? 

так 10 6,4 

ні 92 127,8 

частково 48 32,47 

2 

Чи може бути джерелом 
посягань на особисту 
безпеку засуджених 
діяльність персоналу установ 
виконання покарань? 

так 5 3,07 

ні 7 4,4 
частково 

138 92,53 

3 

Чи варто внести зміни у 
законодавство України з 
питань забезпечення особистої 
безпеки засуджених?  

так 30 18,6 
ні 41 27,33 

частково 79 54,07 

4 

Чи відомі Вам нормативно-

правові акти з питань 

забезпечення права 

засуджених до позбавлення 

волі на особисту безпеку? 

так 139 92,4 

ні 10 6,8 

частково відомі 1 0,8 

5 

Чи належним чином 
забезпечується право 
засуджених до позбавлення 
волі на особисту безпеку в 
установах виконання  
покарань України? 

так 71 47,53 
ні 46 30,87 

частково 
забезпечується 33 21,6 

6 

Чи достатньо Ви розумієте 
зміст права засуджених на 
особисту безпеку? 

так 64 42,8 

ні 13 7,73% 
частково 73 48,47 
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7 

Чи достатньо правових 
гарантій створено для 
забезпечення права 
засуджених до позбавлення 
волі на особисту безпеку? 

 
так 

107 67,8 

ні 23 18,47 
частково 

забезпечується 20 13,73 

8 

Хто є найбільш небезпечним  
джерелом особистої безпеки 
для засуджених в установах 
виконання покарань? 

засуджені 99 66,27 
злочинні 

авторитети 
15 10,2 

персонал колоній 5 3,2 
інші особи 8 5,07 

власна поведінка 
жертви 

23 8,6 

9 

Чи відносите Ви сучасні 
умови тримання засуджених 
в колоніях до джерел 
посягання на їх особисту 
безпеку? 

так 26 17 

ні 53 35,07 

частково 71 47,93 

10 

Чи реагуєте Ви 
протиправними формами і 
засобами на провокаційну 
поведінку засуджених до 
позбавлення волі? 

так 8 5,6 

ні 130 86,93 
частково 12 7,47 

11 

Чи ознайомлені Ви з 
міжнародною практикою, 
пов’язаною із забезпеченням 
права засуджених на 
особисту безпеку? 

так 22 14,53 

ні 2 1,07% 
частково 

126 84,4% 

12 

Чи завжди Ви доводите до 
засуджених зміст права 
засуджених на особисту 
безпеку? 

так  116 77,07 
ні 6 3,67 

частково 28 19,27 

13 

Чи вважаєте Ви роботу 
персоналу в установах 
виконання покарань 
безпечною? 

так 
 3 1,8 

ні 116 77,6 
частково 31 20,6 

14 

Чи відомі Вам міжнародно-
правові акти, що стосуються 
особистої безпеки 
засуджених? 

так 97 64,4 
ні 5 3,47 

частково 48 32,13 

 Всього   
 150 100 
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Додаток К 

Аналітична довідка  

за результатами анонімного опитування  персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби України щодо змісту права засуджених 

до позбавлення волі на особисту безпеку 

 

 

У відповідності із завданнями дисертаційного дослідження 

«Адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки 

засуджених у виховних колоніях України», протягом 2016 р. за погодженням 

з ДПтСУ у 3 регіонах України, у яких дислокуються виховні колонії, за 

спеціально розробленою автором анкетою було проведено анонімне 

опитування персоналу ДКВСУ. 

Зазначене опитування проводилось у Волинській, Рівненській, та 

Запорізькій. 

Всього в опитуванні були задіяні 150 представників персоналу СІЗО та 

УВП, у тому числі 120 осіб чоловічої статі та 30 осіб – жіночої статі. 

Для опитування було розроблено 14 питань, відповіді на які давались 

шляхом закреслення слів «так», «ні», «частково» тощо. При цьому для усіх 

респондентів було роз’яснено, що відповідь на питання слід давати тільки 

однозначно, тобто закреслювати одне із двох чи більше запропонованих для 

цього слів (відповідей), а також те, що опитування  має анонімний характер, а 

тому своїх прізвищ на анкеті зазначати не потрібно.  

Крім цього, анонімність опитування забезпечувалась тим, що всі 

анкети (за погодженням з керівництвом ) вкидались у поштові скриньки, які є 

у кожній колонії, у тому числі в СІЗО (для засуджених господарської 

обслуги). 

Під час опитування були отримані відповідні результати, які склали 

емпіричну базу цього дисертаційного дослідження та були відображені у 

його тексті. При цьому заслуговують на увагу такі відповіді персоналу 

ДКВСУ  на запропоновані в анкетах питання. 
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1. На питання «Чи посягали Ви на особисту безпеку засуджених до 

позбавлення волі у зв’язку зі своєю діяльністю?», «так» заявили 6,4 % 

респондентів, «частково» – 32,47 %. 

2. На питання «Чи може бути джерелом посягань на особисту безпеку 

засуджених діяльність персоналу установ виконання покарань?», 4,4 % 

респондентів заявили, що «так», а 92,53 % –  «частково». 

3. На питання «Чи варто внести зміни у законодавство України з 

питань забезпечення особистої безпеки засуджених?», 27,33 % респондентів 

вважають «так», а 54,04 % –  «частково». 

4. На питання «Чи відомі Вам нормативно-правові акти з питань 

забезпечення права засуджених до позбавлення волі на особисту безпеку?», 

«ні» заявили 6,8 % респондентів та «частково відомі» – 0,8 %. 

5. На питання «Чи належним чином забезпечується право засуджених 

до позбавлення волі на особисту безпеку в установах виконання  покарань 

України?», «ні» заявили 30,87 % від усіх респондентів та «частково 

забезпечується» – 21,6 %. 

6. На питання «Чи достатньо Ви розумієте зміст права засуджених на 

особисту безпеку?», 7,73 % опитаних осіб відповіли, що «ні», та 48,47 % – 

«частково». 

7. На питання «Чи достатньо правових гарантій створено для 

забезпечення права засуджених до позбавлення волі на особисту безпеку?», 

18,47 % опитаних осіб дали відповідь «ні» та 13,73 % – «частково 

забезпечується». 

8. На питання «Хто є найбільш поширеним джерелом особистої 

небезпеки для засуджених в установах виконання покарань?», більшість 

опитаних осіб уважають, що це засуджені (66,27 %), а також 3,2 % – 

персонал колоній і СІЗО, 8,6 % – поведінка жертви. 

9. На питання «Чи відносите Ви сучасні умови тримання засуджених в 

колоніях до джерел посягання на їх особисту безпеку?», 17 % респондентів 

вважають, що «так», а 47,93 % –  «частково». 
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10. На питання «Чи реагуєте Ви протиправними формами і засобами на 

провокаційну поведінку засуджених до позбавлення волі?», 5,6 % 

респондентів заявили «так», «частково» – 7,47 %. 

11. На питання  «Чи ознайомлені Ви з міжнародною практикою, 

пов’язаною із забезпеченням права засуджених на особисту безпеку?», 

1,07 % опитаних осіб заявили, що «ні», та 84,4 % –  «частково». 

12. На питання «Чи завжди Ви доводите до засуджених зміст права 

засуджених на особисту безпеку?», «ні» повідомило 3,67 % опитаних осіб та 

19,27 % – «частково». 

13. На питання «Чи вважаєте Ви роботу персоналу в установах 

виконання покарань безпечною?», «ні» повідомили 77,6 % опитаних осіб та 

«частково» – 20,6 %. 

14. На питання «Чи відомі Вам міжнародно-правові акти, що 

стосуються особистої безпеки засуджених?», «ні» відповіли 3,47 % опитаних 

осіб та «частково» – 32,13 %. 

Таким чином, результати, що отримані у ході анонімного опитування 

персоналу ДКВСУ, надали можливість зробити такі висновки: 

1) на думку опитаних осіб, нормативно-правове регулювання питань, 

пов’язаних із забезпеченням особистої безпеки засуджених в СІЗО та УВП, 

потребує корегування та видозміни; 

2) діяльність персоналу ДКВСУ у цьому напрямі не повною мірою 

відповідає вимогам чинного законодавства України та загальновизнаним 

нормам міжнародного права, а отже, має бути удосконаленою як на 

організаційному, так і управлінському рівнях; 

3) поведінка окремих представників персоналу СІЗО та УВП є 

джерелом небезпеки для засуджених, а тому це має стати основою діяльності 

суб’єктів із запобігання злочинам і правопорушенням з їх боку та якісно 

змінити роботу щодо добору кадрів на службу (роботу) в ДКВСУ; 

4) як персонал, так і засуджені не повною мірою розуміють зміст права 

засуджених на особисту безпеку. Крім того, персонал СІЗО на УВП не 
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завжди доводить та роз’яснює зміст цього права до всіх засуджених. Отже, 

слід суттєво змінити програми соціально-виховної роботи із засудженими, а 

головне – реалізацію та ефективність їх застосування до кожної окремої 

особи. 

Отримані результати анкетування та аналітична довідка з цих питань 

направлені  керівництву ДПтСУ для використання в роботі. 

 

 

Аспірант              О.О. Яворська  

«____» __________ 2016 р. 

 


