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Одним із перших суттєвих кроків із запровадження пробації в Україні 

стала ратифікація 16 вересня 2014 р. Верховною Радою України Угоди про 

асоціацію України з Європейським Союзом, якою передбачено продовження 

діалогу між Україною та країнами Європейського Союзу щодо обговорення 

реформ у сфері забезпечення принципів демократії, верховенства права і 

дотримання прав людини, у тому числі щодо змінення судової системи і 

правоохоронних органів.  

Середньостроковий план дій уряду України (тобто до 2020 р.) для 

досягнення мети верховенства права передбачає введення в Україні системи 

пробації, а тому важливим чинником для розвитку вказаного інституту стало 

прийняття Закону України «Про пробацію», який визначив мету, завдання, 

підстави, види пробації, правовий статус персоналу органу пробації і суб’єктів 

пробації [1]. 

Відповідно до Закону  пробація – це система наглядових і 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 [2]. 

Безперечно, на сьогодні для кримінально-виконавчної системи України 

запровадження такого інституту стало «свіжим ковтком повітря», результатом 

демократичного розвитку суспільства, кроком до гуманізації і наближення юстиції 

України до міжнародних стандартів. 

Аналіз норм Закону України «Про пробацію» дає змогу констатувати, 

що наявні певні новацій в галузі кримінальної юстиції. Зокрема, варто звернути 

увагу на новий для сучасного українського законодавства  механізм «досудової 

пробації».  

Як зазначається в Законі, досудова пробація – це забезпечення суду 

формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою 

прийняття судом рішення про міру його відповідальності. 

Здійснення такого забезпечення покладено на персонал органу 

пробації, який, відповідно, наділений правом отримувати інформацію про 
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обвинуваченого від підприємств, установ, організацій або уповноважених ними 

органів та від громадян. 

Новелою законодавства стала необхідність подання досудової доповіді 

про обвинуваченого, яка, у свою чергу, повинна містити: соціально-

психологічну характеристику; оцінку  

ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення; висновок про 

можливість виправлення без обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк. 

Так, обвинуваченому надається можливість брати участь у підготовці 

досудової доповіді, що полягає в наданні персоналу органу пробації інформації, 

необхідної для її підготовки. 

Для конкретизації норм, викладених у вказаному вище Законі, 

Міністерством юстиції України 27.01.2017 р. було затверджено наказ «Про 

затвердження порядку складення досудової доповіді».  

Цікавим є те, що на момент введення в дію Закону України «Про 

пробацію» кримінально-процесуальне законодавство не містило жодних вказівок 

на існування такого інституту, як «досудова доповідь», тому більшість вчених 

висловлювала скептичну позицію щодо дієвості  механізму досудової пробації в 

цілому. 

У той же час 07.09.2016 р. Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних 

покарань та реалізації прав засуджених» до Кримінального процесуального 

кодексу України внесено зміни до ст. 3141 «Складання досудової доповіді», де 

закріплюється, що підставою і одночасно моментом виникнення обов’язків 

представника уповноваженого органу з питань пробації зі складення судової 

доповіді є ухвала суду, а також доповнено ст. 721 «Представник персоналу органу 

пробації», яка визначає статус, закріплює права і обов’язки такого представника 

[3]. 

Доцільним у зв’язку з такою новелою (досудовою доповіддю) вбачається й 

виокремлення законодавцем категорій осіб, щодо яких така доповідь складається і 

щодо яких не може бути складена.  

Так, досудова доповідь складається щодо особи, обвинуваченої у 

вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості або тяжкого злочину, нижня 

межа санкції якого не перевищує п’яти років позбавлення 

волі. Досудова доповідь щодо неповнолітнього обвинуваченого віком від 14 до 

18 років складається незалежно від тяжкості вчиненого злочину, крім випадків, 

передбачених цим Кодексом. Досудова доповідь не складається щодо особи: 1) 

стосовно якої прокурором складено клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності; 2) яка вже відбуває покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі; 3) неповнолітнього, стосовно якого прокурором у 

порядку, передбаченому ст. 497 Кримінального процесуального кодексу, 
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складено клопотання про застосування до нього примусових заходів виховного 

характеру; 4) неповнолітнього, який не досяг віку кримінальної 

відповідальності, за наявності підстави для застосування примусових заходів 

виховного характеру відповідно до параграфа 2 глави 38 розділу VI 

Кримінального процесуального кодексу тощо [4]. 

Важливим також є застереження законодавця про те, що 

досудова доповідь не може використовуватися у кримінальному провадженні як 

доказ винуватості обвинуваченого у вчиненні злочину. Разом із тим, ухвалюючи 

вирок, суд бере до відома досудову доповідь з інформацією про соціально-

психологічну характеристику обвинуваченого. 

Отже, враховуючи вищевказану інформацію, слід зазначити, що на 

сьогодні в Україні відбуваються позитивні зміни в контексті реформування 

системи юстиції і служби пробації зокрема. Реалізація в практичній діяльності 

досудової пробації у випадках, визначених законом, є необхідною умовою 

належного відправлення правосуддя у кримінальному судочинстві. У зв’язку з 

цим можна вести мову про зрушення щодо налагодження механізму здійснення 

заходів пробації: законодавство України адаптується до міжнародних 

стандартів; проводиться узгодження новостворених норм права з уже чинним 

положенням національного законодавства, що в подальшому має забезпечити 

ефективну дію  інституту пробації в цілому. 
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