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Проблема оцінювання ефективності діяльності органів та установ 

виконання покарань нині стала досить актуальною. Це пов’язано, зокрема, з 

потребою дотримання Україною вимог міжнародно-правових актів щодо 

належного ставлення до засуджених, поваги до їх честі, гідності. Гуманізація 

покарання, гуманне ставлення до осіб, які відбувають покарання, забезпечення 

прав засуджених і свобода від будь-якої дискримінації визнаються на сьогодні 

основними принципами взаємодії з особами, які засуджені до позбавлення волі.  

Нагляду за поведінкою засуджених відведене важливе місце серед 

інститутів кримінально-виконавчого права. Нині його проведення врегульоване 

як кримінально-виконавчим законодавством, так і відомчими актами. Нагляд у 

виправній колонії – це система спостереження та контролю за поведінкою 

засуджених, що здійснюються спеціально призначеними нарядами з 

працівників підрозділу [1]. 

Досліджуючи особливості процесу оцінювання ефективності 

діяльності органів і установ виконання покарань, можна погодитися з позицією 

І. І. Артима та Г. О. Дзяни, які, характеризуючи процес оцінювання, вказують, 

що важливість оцінювання вимагає підкріплення його ефективності 

використанням певних законодавчо встановлених вимог і правил, що дають 

змогу забезпечити достовірність інформації, надійність і професійність 

процедур. Науковці наголошують, що правову основу оцінювання становлять:   

– нормативні документи (закони), що містять обов’язкові й непорушні 

вимоги до кожного оцінювача;  

– правила (стандарти) оцінювання – професійні рекомендації, що 

розглядаються як еталони якості й сумлінності робіт, які проводяться 

оцінювачами;   

– договори, тобто угоди двох і більше осіб про встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав та обов’язків;   

– професійне регулювання, що переважно містить етичні норми, 

зафіксовані у спеціальному кодексі. Поведінка оцінювача припускає, що у своїх 

рішеннях він не відхиляється від прийнятих професійних норм [2, с. 113].  
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Досліджуючи правові засади оцінювання ефективності діяльності 

органів та установ виконання покарань, слід виділити загальні й спеціальні 

нормативно-правові акти в цій сфері. До першого виду належать Конституція 

України, закони України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» 

тощо. Наступною ланкою є спеціальні нормативно-правові акти, серед них 

різного роду інструкції, накази і розпорядження, що видаються безпосередньо 

керівництвом органів та установ виконання покарань. Спеціалізованим законом 

є Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу» від 23.06.2005 

р., який у ст. 16 встановлює вимоги до персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України і його відповідальність. У Законі йдеться про 

зобов’язання персоналу ДКВС України неухильно виконувати закони України, 

додержуватися норм професійної етики, гуманно ставитися до засуджених і 

осіб, узятих під варту; а також про притягнення до відповідальності осіб 

рядового і начальницького складу та працівників, які виявили жорстоке 

ставлення до засуджених і осіб, узятих під варту, або вчинили дії, що 

принижують їх гідність, та звільнення зі служби (роботи), якщо стосовно нього 

постановлено обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, або якщо 

протягом року за такі ж дії до нього вже було застосовано дисциплінарне 

стягнення [3].  

Оцінювання дій окремого працівника певним чином відображає роботу 

всього органу виконання покарань, а отже, і ефективність його роботи, 

професійність, досконалість, спрямованість на отримання певного результату. З 

огляду на те, що оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання 

покарань здійснюється стосовно кожного працівника, необхідно визначити 

морально-етичні норми, яким він має відповідати. Правові положення щодо 

закріплення моральних і етичних норм поведінки працівників органів і установ 

виконання покарань закріплюються у Кодексі етики та службової поведінки 

персоналу ДКВС України, схваленому на засіданні Колегії Державної 

пенітенціарної служби України (протокол від 19.12.2012 р. за № 11РК) . 

Правові засади взаємного поводження персоналу установ виконання 

покарань із засудженими та з іншими особами визначаються наказом 

Міністерства юстиції України від 29.12.2014 р. № 2186/5, яким затверджують 

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.  

Іншим важливим актом є наказ Міністерства юстиції України «Про 

затвердження порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького 

складу Державної кримінально-виконавчої служби України» від 24.01.2017 р. 

№ 172/5, відповідно до якого метою атестації осіб рядового і начальницького 

складу є оцінка їх ділових, професійних, особистих якостей, кваліфікаційного 

рівня на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності 

обійманим посадам, зміцнення дисципліни й дотримання законності, а також 

перспектив подальшого проходження служби [4]. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що нині бракує єдиного 

нормативно-правового акта, який здійснював би правове регулювання 

оцінювання діяльності органів і установ виконання покарань. Така ситуація 

спричиняє низку проблем, серед яких найбільш поширеними є:  

– відсутність єдиного підходу до розуміння поняття «оцінювання 

ефективності діяльності органів і установ виконання покарань»;  

– нечіткість встановлених у законодавстві принципів здійснення такого 

оцінювання та кола суб’єктів, які його проводять;  

– недосконалість регламентованого порядку проведення різних видів 

оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань (як 

самої процедури, так і часових меж);  

– недостатність визначених на законодавчому рівні критеріїв для 

проведення такого оцінювання відповідності працівників обійманій посаді. 

Існують певні проблеми і з можливістю оскарження результатів оцінювання 

діяльності органів та установ виконання покарань (його окремого працівника).   

Видається, що важливим напрямом у вирішенні цієї проблеми має 

стати детальна розробка питання джерел кримінально-виконавчого права в 

цілому та місцевих відомчих нормативних актів зокрема [5]. 

Таким чином, подальші дослідження у сфері оцінювання ефективності 

діяльності органів і установ виконання покарань мають бути спрямовані на 

виявлення прогалин у чинному законодавстві України, встановлення наслідків 

відсутності спеціалізованого нормативно-правового акта, який визначав би 

порядок проведення оцінювання ефективності органів та установ виконання 

покарань, їх посадових і службових осіб.  
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