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ПРОБАЦІЯ ТА СТАН УПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Реформування Державної пенітенціарної служби України значною 

мірою залежить від впровадження нових стандартів обслуговування 

засуджених в органах і установах виконання покарань. Прийняття Закону 

України «Про пробацію» стало одним з етапів процесу гуманізації Державної 

кримінально-виконавчої служби України, наближення юстиції України до 

європейських стандартів і побудови у державі принципово нової концепції 

заходів кримінально-правового впливу. 

Однак ще існують проблеми непослідовності політики держави в даній 

сфері, а також дефіцит фінансування органів і установ виконання покарань, 

наявність протиріч у ході реформування, що перешкоджає належному 

впровадженню й функціонуванню пробації в Україні. 

Такі зміни в державі, як введення нової системи заходів кримінально-

правового характеру, покликаних передусім забезпечити безпеку суспільства, 

породжують дискусії щодо питань нормативно-правового забезпечення, 

обґрунтованості й доцільності деяких положень пробації, установлених 

законодавством, а тому вимагають наступного системного аналізу. 

Одним із перших кроків впровадження пробації в Україні стала 

ратифікація 16 верес. 2014 р. Верховною Радою України Угоди про асоціацію з 

ЄС. 

З 1 січ. 2017 р. в Україні почала працювати система пробації. Фактично 

впровадження пробації розпочалося з 2015 р. з прийняттям Закону України 

«Про пробацію». Пробація – це абсолютно нова система, яка передбачає 

створення, законодавчої бази, національних інструментів пробації, завдяки 

яким персонал буде здійснювати ефективний вплив на життєдіяльність 

правопорушника та на його поведінку.  

За визначенням юридичної енциклопедії пробація (лат. рrobatio – 

проба, випробування) – це вид покарання у Великій Британії, США, яке полягає 

у накладенні певних обмежень на здійснення засудженим своїх прав і свобод, 

встановленні спеціального нагляду за його поведінкою [2, с. 146]. 

Пробація – це переважно юридичний термін, який з’явився майже 200 

років тому і був різновидом умовного засудження або умовного звільнення. 

«Пробація» у перекладі з англійської означає «випробування» або «умовне 

звільнення (від покарання)», а у перекладі з латинської – «випробувати» або 

«віддавати під нагляд» [1, с. 20] 

Відповідно до класифікації, запропонованої Д. В. Ягуновим, 
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«пробація» розуміється як: 1) концепція соціальної роботи з 

правопорушниками та іншими соціально вразливими групами; 2) ієрархічна 

організаційна структура; 3) орган державної влади (служба); 4) умовне 

невинесення вироку або умовне звільнення від покарання з випробуванням; 5) 

специфічний процес виконання альтернативних покарань; 6) стан, у якому 

перебуває злочинець упродовж певного терміну: злочинець (probationer) 

перебуває «на пробації», тобто під пробаційним наглядом (on probation, under 

probation supervision); 7) з’єднувальна ланка між кримінальним процесом, 

виконання покарань і соціальною роботою [3, с. 148]. 

Процес впровадження пробації в інших країнах має певні особливості, 

проте можна виділити спільні риси для всіх країн: 

1) не застосування до порушника покарання у виді ув’язнення або 

узагалі звільнення від покарання (на підставі спеціального соціального 

дослідження особистості правопорушника); 2) застосування пробації до 

правопорушника залежно від обставин (вчинений злочин, особистість, 

соціальна ситуація правопорушника); 3) здійснення нагляду, який відрізняється 

від поліцейського нагляду та поєднаний з соціальною допомогою 

правопорушнику у процесі ресоціалізації [4, c. 1]. 

Саме на забезпеченні безпеки суспільства ставить акцент європейська 

практика, розглядаючи систему пробації. Дослідники пробації Великої Британії 

зазначають, що коли за допомогою пробації вдасться уникнути повторних 

злочинів лише серед 5 % правопорушників, до яких її застосовано, наслідком 

цього буде забезпечення безпеки одного мільйона громадян країни. За рахунок 

залишення правопорушника у суспільстві збільшуються шанси його успішного 

виправлення, збереження корисних соціальних зв’язків, роботи. З економічної 

точки зору утримання пробації для держави дешевше, ніж витрати на 

утримання місць позбавлення волі. У європейських країнах співвідношення 

правопорушників у місцях позбавлення волі та правопорушників, які 

перебувають під пробацією, становить, як правило, один до трьох. В Україні 

таке відношення майже один до одного [6, c. 2]. 

Постановою Кабінету Міністрів від 18 трав. 2016 р.  

№ 348 в Україні ліквідовано територіальні органи управління Державної 

пенітенціарної служби та утворено територіальні органи Міністерства юстиції, 

у складі яких функціонують міжрегіональні управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації  [8]. 

З 1 січ. цього року Міністерством юстиції України було створено 498 

підрозділів пробації по всій Україні, майже 4000 працівників почали 

забезпечувати виконання функцій пробації, передбачених законом.  

Закон України «Про пробацію» закріпив здійснення органом пробації 

досудової, наглядової та пенітенціарної пробації.  

Як зазначає І. С. Яковець, досудова пробація призначена для 
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використання в комплексі з іншими методиками на підставі даних про особу. Її 

результати покладено в основу подальшої роботи із засудженим, у тому числі й 

при підготовці його до звільнення. Саме над усуненням негативних факторів і 

працює персонал пробації, виявлення високого ступеня ризику аж ніяк не 

означає, що особа буде більш обмеженою у правах або можливостях, навпаки, 

для таких засуджених коло можливостей буде максимально збільшеним. Це 

стане лише орієнтиром для визначення напрямів роботи з особою на волі [3, с. 

105]. 

У процесі впровадження національної системи пробації постали такі 

практичні питання: підготовка пропозицій законодавчих змін до вже прийнятих 

нормативно-правових актів у галузі пробації; бюджетне фінансування; 

перепідготовка персоналу кримінально-виконавчої інспекції; недостатнє 

матеріально-технічне забезпечення; створення моделей і методик пробації.  

Найбільш перспективним у розвитку пробації в Україні є залучення 

міжнародних експертів та використання міжнародного досвіду у сфері пробації. 

У зв’язку з цим європейські експерти залучаються для підготовки нормативно-

правових документів, що регламентують і сприяють реалізації положень 

зазначеного законодавства.  

Взагалі прийняття ЗУ «Про пробацію» дало позитивні результати і 

стало наближенням України до європейських моделей діяльності служби 

пробації, проте в ньому існує чимало невідповідностей і неточностей. Тому 

обов’язковою умовою ефективної діяльності служби пробації в Україні та 

досягнення мети, поставленої перед нею, є: по-перше, внесення змін до 

чинного Закону та корегування або повна зміна нормативно-правових актів, 

безпосередньо інструкцій, які регулюють діяльність кримінально-виконавчої 

інспекції; по-друге, продовження проведення Державною пенітенціарною 

службою України плідної роботи у галузі діяльності органу пробації щодо 

покращення всіх практичних аспектів роботи кримінально-виконавчих 

інспекцій. 
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