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В С Т У П  
 

“Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі” є 
навчальною дисципліною, призначеною для поглибленого ви-
вчення студентами факультету підготовки кадрів для Державної 
пенітенціарної служби України теоретичних і прикладних пи-
тань запобігання злочинам в установах виконання покарань. У 
зв’язку з цим передбачається більш детальніший розгляд понят-
тя та кримінологічної характеристики злочинності у місцях по-
збавлення волі, чинників та конкретних життєвих ситуацій, що 
дестабілізують законослухняну поведінку засуджених і детер-
мінують злочинні прояви, особу злочинця, та основних напря-
мів із запобігання злочинності в специфічних умовах відбуття 
покарання. Окрема увага приділяється порядку застосування 
спеціальних заходів і зброї у місцях позбавлення волі, віктимо-
логічній профілактиці, запобіганню масовим (груповим) ексце-
сам, індивідуальній запобіжній роботі співробітників ДПС 
України. 

Передбачені дисципліною практичні заняття мають за 
мету закріпити у студента теоретичні знання, отримані на лек-
ціях, засвоїти відповідні нормативно-правові акти, набути прак-
тичних навичок, пов’язаних із роботою зі спецконтингентом на 
колективному, груповому та індивідуальному рівнях.  

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні: 
– знати нормативно-правову базу, яка регламентує дія-

льність співробітників установ виконання покарань по запобі-
ганню злочинності у місцях позбавлення волі та практику їх за-
стосування; 

– орієнтуватися у нових тенденціях щодо способів, за-
ходів, технічного забезпечення виконання запобіжної діяльнос-
ті серед спецконтингенту; 

– уміти на практиці застосовувати теоретичні знання і 
заходи кримінологічного, психологічного, організаційно-
правового та технічного впливу на засуджених до позбавлення 
волі з метою забезпечення важливої спеціальної функції – їх 
виправлення і ресоціалізації. 
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З М І С Т  
 

1. ЗЛОЧИННІСТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: 
ПОНЯТТЯ, КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Злочинність як чинник дестабілізації обстановки в міс-

цях позбавлення волі. Головна мета та основні завдання ви-
вчення злочинності в місцях позбавлення волі. Рівень, структу-
ра та динаміка злочинності в місцях позбавлення волі. Особли-
вості внутрішньої структури спецконтингенту, яка зумовлює 
злочинність у місцях позбавлення волі. 

 
 

2. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ  
В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 
Причини та умови злочинності в місцях позбавлення 

волі. Особливості детермінації індивідуальної злочинної пове-
дінки в місцях позбавлення волі. Вплив “фонових явищ” на 
злочинність у місцях позбавлення волі. Роль кримінальної суб-
культури в детермінації злочинності в місцях позбавлення волі. 

 
 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 
Правові основи запобігання злочинності в місцях позба-

влення волі. Поняття та зміст загальносоціального та спеціаль-
но-кримінологічного напряму запобігання злочинності в місцях 
позбавлення волі. Запобіжна робота в установах виконання по-
карань щодо проникнення до них заборонених речей, речовин, 
предметів, грошей та ін. Порядок застосування спеціальних за-
ходів і зброї у місцях позбавлення волі на стадіях готування та 
замаху на злочин у надзвичайних ситуаціях. Віктимологічна 
профілактика в місцях позбавлення волі. 
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4. СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ  
В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 
Виправлення та ресоціалізація засуджених – основа за-

побігання злочинності в місцях позбавлення волі. Морально-
естетична робота із засудженими. Правова робота із засудже-
ними. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засу-
джених. Фізкультурно-оздоровчі заходи як позитивний фактор 
протидії злочинності в місцях позбавлення волі. Поєднання ін-
дивідуального впливу на засудженого з колективною роботою 
зі спецконтингентом. 

 
 

5. СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ  
В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 
Кримінально-виконавча установа як суб’єкт запобігання 

злочинності в місцях позбавлення волі. Основні завдання та 
функції психологічної служби в місцях позбавлення волі. Роль 
громадськості в запобіганні злочинності в місцях позбавлення 
волі. Місце самодіяльних організацій засуджених у запобіганні 
злочинності в місцях позбавлення волі. Участь релігійних орга-
нізацій у діяльності із запобігання злочинності в місцях позбав-
лення волі. 

 
 

6. ЗАПОБІГАННЯ ОКРЕМИМ ВИДАМ ЗЛОЧИНІВ  
У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 
Кримінологічна характеристика насильницьких корис-

ливих та корисливо-насильницьких злочинів та їх детермінація 
в місцях позбавлення волі. Запобігання насильницьким злочи-
нам у місцях позбавлення волі. Запобігання корисливим та  
корисливо-насильницьким злочинам у місцях позбавлення волі. 
Запобігання масовим (груповим) протиправним діям засудже-
них. 
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7. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З 
УХИЛЕННЯМ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

 
Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з 

ухиленням від відбування покарання. Особа злочинця та детер-
мінація зазначених злочинів. Спеціально-кримінологічне запо-
бігання злочинам, пов’язаним із ухиленням від відбування по-
карання. Запобіжна діяльність щодо осіб, схильних до злочинів, 
пов’язаних з ухиленням від відбування покарання. 

 
 

8. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ 
РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ЖІНОК  

У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
 

Особливості правового статусу неповнолітніх засудже-
них. Індивідуальна запобіжна робота з неповнолітніми, схиль-
ними до рецидиву злочинів. Специфіка роботи із запобігання 
рецидиву злочинів засудженими жінками. Особливості превен-
ції щодо неповнолітніх засуджених жіночої статі. 

 
 

9. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ 
РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ ЩОДО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 

ЗАСУДЖЕНИХ 
 

Запобіжна діяльність стосовно осіб, схильних до вжи-
вання алкоголю, наркотиків, чифіру, токсичних речовин. Інди-
відуальна робота із засудженими, які належать до різних психо-
логічних типів. Особливості запобіжної діяльності щодо осіб з 
психічними відхиленнями. 
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