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У напрямі гуманізації призначення та відбування кримінальних 

покарань з боку держави вживаються певні кроки, а саме впроваджуються 

досить дієві заходи, спрямовані на реорганізацію судової гілки влади та 

реформування органів виконання покарань України з метою подальшого 

вдосконалення й реалізації державної політики у цій сфері та механізмів 

громадського контролю за дотриманням прав, свобод і законних інтересів 

засуджених осіб, підвищення ролі громадських організацій у цьому процесі.  

Безумовним є той факт, що при призначенні кримінальних покарань суди 

в першу чергу орієнтуються на досягнення мети покарання, яка відображена у ст. 

50 Кримінального кодексу України (далі – КК України), а саме: виправлення 

засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так й 

іншими особами. За таких умов діяльність має провадитися відповідно до 

основоположних принципів як кримінального, так і кримінально-виконавчого 

законодавства [1, с. 74]. 

Уповноважені суб’єкти у діяльності, спрямованій на виконання та 

відбування кримінальних покарань, згідно зі ст. 5 Кримінально-виконавчого 

кодексу України (далі – КВК України) керуються такими принципами 

кримінально-виконавчого законодавства, як невідворотність виконання і 

відбування покарань, законність, справедливість, гуманізм, демократизм, 

рівність засуджених перед законом, повага до прав і свобод людини, взаємна 

відповідальність держави і засудженого, диференціація й індивідуалізація 

виконання покарань, раціональне застосування примусових заходів і 

стимулювання правослухняної поведінки, поєднання покарання з виправним 

впливом, участь громадськості в передбачених законом випадках у діяльності 

органів і установ виконання покарань [3, с. 11]. 

На думку І. Г. Богатирьова, диференціація виконання покарання 

полягає в тому, що залежно від складу вчинених злочинів до різних категорій 

засуджених у процесі відбування ними покарання застосовуються неоднакові 

форми й методи профілактично-виховного впливу. Одним із методів 

диференціації виконання покарань він вважає класифікацію засуджених. На 

наш погляд, у вузькому розумінні під диференціацією виконання покарання 
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слід розуміти регламентований порядок визначення виду установи виконання 

покарання, який застосовується з огляду на ступінь тяжкості вчинених 

засудженими злочинів, наявність чи відсутність у діях рецидивної поведінки, 

наявність судимості, стать, вік тощо [2, с. 427]. 

Згідно з ч. 2 ст. 92 КВК України  від 11.07.2003 № 1129-IV вперше 

засуджені до позбавлення волі тримаються окремо від тих, які раніше відбували 

покарання у виді позбавлення волі. В Україні існує суттєва прогалина стосовно 

реалізації зазначеного положення, оскільки на території держави відсутні 

жіночі виправні колонії середнього рівня безпеки, а тому на території колоній 

мінімального рівня безпеки утворюються сектори середнього рівня безпеки. 

Тому внаслідок цього підвищується ризик негативного впливу одних категорій 

засуджених на інших [1, с. 12; 2, с. 247]. 

Як зазначає М. В. Романов, посадові особи Регіональних комісій 

зобов’язані відвідувати СІЗО і розглядати матеріали особових справ 

засуджених, але реальна присутність їх усіх на засіданнях не є ефективною, 

оскільки вони у своїй більшості ставляться до виконання зазначених 

повноважень як до прикрої необхідності [4, с. 51]. 

Крім цього, І. С. Яковець та А. Х. Степанюк дослідили, що більшість 

членів Регіональних комісій (62 %) не має юридичної освіти та не володіє навіть 

базовими знаннями у галузі кримінального й кримінально-виконавчого права [5, 

с. 19]. 

Таким чином, існуючий порядок здійснення первинної класифікації 

засуджених до позбавлення волі не забезпечує зведення засуджених в однорідні 

групи, хоча саме це і є однією з підстав ефективності роботи з ними. 

Групування засуджених до позбавлення волі за ознаками виду позбавлення волі 

та його строку (з урахуванням віку і статі осіб) дозволяє зменшити розбіжність 

у їх якісному складі й простежити системну тенденцію до зменшення чи 

збільшення визначених відповідних показників у різних груп таких осіб. 

Отримані в результаті цієї класифікації групи засуджених можливо співвіднести 

і з існуючою системою установ виконання покарань, для чого необхідно внести 

відповідні зміни до ст. 18 КВК України [5, с. 25]. 
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