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Використання приватних в’язниць практикується в багатьох країнах 

світу, включаючи такі розвинені прогресивні держави, як США, Австралія, 

Велика Британія, Японія, Данія тощо. Ідея впровадження їх в Україні вже 

виникала й обговорювалась Міністерством юстиції України, але крім 

загальних фраз щодо можливості такої реформи, озвучених Мін’юстом, 

нічого іншого суспільство не почуло. Вбачається, що все-таки необхідно 

більш детально розглянути доцільність та проблеми зазначеного інституту. 

Перш за все, варто подумати над потребою створення поряд із 

державними колоніями приватних. Щоб зрозуміти це, слід достеменно 

з’ясувати проблемні питання багаторічної практики державних колоній. По-

перше, перманентна відсутність у держави необхідного обсягу коштів для 

фінансування діяльності установ виконання покарань (так, на харчування 

однієї особи виділяється приблизно всього лише     8 тис. грн на рік), при 

тому, що постійно зростає кількість засуджених, а обладнання та будівлі 

місць позбавлення волі вже давно застаріли та потребують оновлення, що 

призводить до значного скупчення осіб, які відбувають покарання у 

непридатних для їх розміщення приміщеннях. На практиці на одну особу 

припадає 4 м2 житлової площі, при тому, що відповідно до європейських 

стандартів повинно бути, мінімум,    7 м2. По-друге, невиправдано великий 

бюрократичний апарат управління, в якому, на жаль, процвітає корупція. По-

третє, халатне ставлення персоналу до своїх обов’язків та їх 

незаінтересованість у добросовісному виконанні своєї роботи, що 

призводить до штучних затримок кореспонденції, недостатнього доступу до 

правосуддя, зловживань, пов’язаних із вирішенням питань умовно-

дострокового звільнення. По-четверте, недостатні підтримка та забезпечення 

персоналу, членів їх сімей, особливо тих, хто потрапляє в стресові ситуації 

через виконання покладених функцій. По-п’яте, як наслідок попередніх 

пунктів, непоодинокі випадки зґвалтування, побиття, катування та інших 

порушень прав людини. Зрозуміло, що виправлення та ресоціалізація в таких 

умовах є неможливими.  
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У свою чергу, досвід США показує, що створення приватних 

установ дозволить розвантажити вже існуючі та створити нормальні умови 

перебування, адже приватна особа, що керуватиме колонією, буде особисто 

заінтересованою, вона самостійно визначить реально необхідний штат, 

відкинувши при цьому зайві посади та нагромадженість керівної ланки, 

організує навчання засуджених та ефективний процес праці, що сприятиме 

виконанню мети покарання. Так будуть знижені державні затрати на систему 

виконання покарання й збільшений дохід держави за рахунок введення 

відповідного податку за функціонування приватних колоній. Також 

з’являться нові робочі місця для населення [1, с. 173]. 

Однак, звертаючись до досвіду США, слід зробити акцент на тому, 

що використання приватними підприємствами дешевої робочої сили може 

призвести до несправедливої конкуренції, запобігання чому відразу 

необхідно врегулювати на законодавчому рівні. Так, у США заборонено 

використовувати працю засуджених для федеральних проектів та прийнято 

нормативно-правові акти щодо обмеження використання праці засуджених 

[2, с. 49]. 

Окрім цього, заздалегідь необхідно вивчити й інші потенційні 

проблеми, наприклад, зловживання з боку приватних осіб, у чиїх руках 

знаходитимуться колонії. Так, державі необхідно здійснити певні заходи, такі 

як: створення на міжнародному рівні комісії з питань контролю за 

приватними колоніями (хоча практика використання національних комісій 

вже підтвердила їх неефективність); укладення контрактів на використання 

робочої сили засуджених приватними особами (та застосування податкових 

пільг при їх оподаткуванні); створення спеціальних законів, у яких 

зазначатимуться норми мінімальних заробітних плат засуджених, мінімально 

допустима кількість охорони, максимальна кількість засуджених, що може 

бути залучена до одного приватного підприємства, тощо та мінімальні 

вимоги щодо надання засудженим відповідного навчання, умов праці і т.ін., 

що сприятиме, у свою чергу, їх виправленню та ресоціалізації, а також 

отриманню ними відповідних знань, умінь та навичок [3, с. 450–451]. 

Таким чином, введення в Україні приватних колоній буде 

позитивним явищем, але лише за умови повного та раціонального правового 

врегулювання всіх аспектів їх подальшої діяльності, недопущення будь-яких 

зловживань зі сторони приватних осіб.  
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