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Пробація – це досить екзотичне поняття, яке нині закріплено й у 

вітчизняному законодавстві. Згідно із Законом України «Про пробацію» від 

05.02.2015 р. № 160-VIII пробація – це система наглядових та соціально-

виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону 

до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує 

обвинуваченого. Виходячи з норм цього Закону пробація поділяється на досудову, 

наглядову та пенітенціарну. 

В Україні було створене значне нормативно-правове підґрунтя для 

впровадження служби пробації. Першим таким актом можна вважати 

Концепцію реформування Державної кримінально-виконавчої служби України 

(затверджену Указом Президента України №401/2008 від 25.04.2008 р.) [3]. 

Як можна побачити, поняття «пробація» характеризує спосіб впливу на 

засудженого без застосування покарання у виді позбавлення волі, тобто 

виступає альтернативою даному покаранню, що є ефективним засобом 

оптимізації роботи пенітенціарних органів. Зміст наглядової пробації полягає у 

здійсненні наглядових та соціально-виховних заходів щодо засуджених до 

покарань, які є альтернативою до позбавлення волі. 

Створити в Україні службу пробації було рекомендовано ще у 

листопаді 2006 р. в оціночній доповіді експертів Європейського Союзу, яка 

стосувалася визначення пріоритетів та оцінки потреб широкомасштабного 

проекту реформування кримінально-виконавчої служби. Така популярність 

пробації в сучасних умовах зумовлена існуванням вагомого потенціалу 

запобігання рецидиву злочинів, економічною доцільністю для суспільства, а 

також моральною цінністю, яка дає змогу досягти мети кримінальної політики 

найбільш гуманними засобами. Запровадження в Україні служби пробації буде 

свідченням того, що держава не обмежує свободу людини без необхідності, 

система покарань не має характеру помсти, а кожна людина для суспільства є 

цінністю та її доля не байдужа державі [5; с. 70]. 

Проте пробація – це запозичений інститут із англо-американської 
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правової юрисдикції. Вважаємо за доцільне розглянути систему органів 

наглядової пробації США.  

Так, у цій державі орган, який здійснює функції наглядової пробації, 

називається Probation and Pretrial Services (Служба пробації та досудового 

провадження). PPS має дворівневу структуру: центральний апарат та органи у 

штатах. Однак слід брати до уваги, що у США не існує чіткого законодавчого 

поділу пробації на досудову, наглядову та пенітенціарну. 

Вперше ця служба була створена в США в І половині XIX ст. на основі 

двох інститутів – умовного звільнення від відбування покарання і відстрочення 

відбування покарання. Саме через це інститут пробації став цілком 

традиційним для кримінальної юстиції. Його сутність в країні, що 

розглядається, полягає у виконанні засудженими, які перебувають на волі під 

контролем спеціального чиновника, суворо регламентованих вимог, зазначених 

у законі [2; с. 55].  

Засуджений зобов’язується зустрічатися з чиновниками в будь-який час 

наглядової пробації (приходячи в офіс або приймаючи його у себе), тобто 

приходити частіше 20 разів на місяць, і оплачувати вартість здійснюваного за 

ним нагляду. У 1984 р. вперше використано домашній арешт, який 

застосовується як різновид міри покарання у виді обмеження волі. При цьому 

послуговуються електронним моніторингом, бо це дозволяє контролювати 

засуджених протягом всього строку покарання. Домашній арешт полягає в тому, 

що засуджений за вироком суду зобов’язаний постійно перебувати вдома. За 

даним покаранням дозволяється лише ходити в магазині, на роботу, у 

поліклініку, а додому повертатися до певного часу. Цей вид покарання 

застосовується до осіб віком до 30 років, які вчинили ненасильницькі злочини, 

до хронічно хворих, людей похилого віку від 79 років і старше, а також 

вагітних жінок. Строк даного покарання – до 3 місяців [6; с. 685]. 

Введення в країні системи наглядової пробації зумовлене тим, що 

ізоляція від суспільства довела свою неефективність з точки зору впливу на 

виправлення засуджених, у тому числі й неповнолітніх, запобігання вчиненню 

ними нових злочинів із наступних причин. По-перше, відбування покарання у 

виді позбавлення волі перешкоджає подальшій соціальній адаптації 

особистості, поверненню в суспільство, оскільки людина в умовах ізоляції 

втрачає соціально значущі мотиви, долучаючись в місцях позбавлення волі до 

кримінальної субкультури, що також не сприяє ресоціалізації особистості. По-

друге, відбування покарання без ізоляції від суспільства під контролем 

кваліфікованого персоналу (під кримінальною опікою, пробацією) дає змогу 

уникнути негативних моральних, психологічних і фізичних наслідків ізоляції, 

бо при альтернативному покаранні навички соціальної взаємодії зберігаються і 

розвиваються під дією соціального середовища і за активної допомоги 

співробітників служб пробації. По-третє, санкції, не пов’язані з ізоляцією від 
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суспільства, мають також значні економічні переваги. Їх застосування дозволяє 

розвантажити виправні установи, перерозподілити ресурси, а державі докласти 

зусиль до роботи з громадянами, які потребують допомоги і підтримки і не 

становлять загрозу для безпеки суспільства і держави [4; с. 12]. 

Таким чином, органи наглядової пробації у Сполучених Штатах 

Америки виконують функції із забезпечення виконання покарання, 

альтернативного до позбавлення волі. Слід зауважити, що імплементація 

категорії «пробація» у вітчизняне законодавство є доцільним кроком, сприяє 

ефективному реформуванню всієї правової системи. Особливу увагу варто 

приділити наглядовій пробації, оскільки виправлення та ресоціалізація можливі 

виключно у разі повноцінного впливу на засуджених за межами виправних 

колоній. Позитивний досвід США з питань пробації важливо застосувати 

повною мірою в українській правовій дійсності. 
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