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У сучасному кримінально-виконавчому законодавстві немає 

визначення такого виду покарання, як виправні роботи, лише у ст. 57 КК 

України міститься норма щодо строків виправних робіт, розміру стягнень і 

наслідків у разі ухилення від їх відбування. Проте виходячи з аналізу 

сутності вказаного виду покарання, основних ознак і визначень, наведених 

такими вченими, як: Р. Р. Галіакбаров, Т. Ю. Погосян, В. А. Нерсесян, Б. М. 

Леонтьєв, Е. А. Іванова, О. В. Ткачова та ін., виправні роботи – це 

кримінальне покарання, яке застосовується від імені держави за вироком 

суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочинного діяння, та полягає у 

застосуванні заходів примусового характеру, а саме: в обмеженні трудової й 

майнової сфери у виді стягнення певного відсотка із заробітку і заборони 

звільнятися за власним бажанням, загального- 

мадянських прав і свобод людини (зокрема, свободи пересування), а також 

тягне за собою судимість [1, с. 62]. Виправні роботи відбуваються на 

підприємстві незалежно від форми власності за місцем роботи засудженого. 

Виконання виправних робіт здійснюється на основі участі засуджених у 

суспільно корисній праці і контролю за їх поведінкою (який здійснює КВІ). 

Проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання 

засудженого покладається на Національну поліцію [2, с. 49]. 

Виправні роботи як вид кримінального покарання почали 

застосовувати ще за радянських часів і з’явились уже в перших нормативно-

правових актах. При порівнянні виконання покарання у виді виправних робіт 

у радянський період та за часів незалежності України постає актуальне 

питання: чи є така ознака змісту виправних робіт в сучасному законодавстві, 

як примусова праця? 

У нашому законодавстві дещо нівелюється така ознака, хоча ні у КК 

України 1960 р., ні у КК України 2001 р. не йдеться про примусову працю. 

Проте більш зрозуміло зазначене питання було відображене у КК УСРР 1922 

р. Особи, які відбували покарання у виді виправних робіт, хоча і працювали 

на підприємстві до відбування покарання і за фахом, проте з одночасним 
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зниженням за тарифним розрядом і обов’язковими понаднормовими 

роботами, переведенням в іншу установу чи підприємство або в іншу 

місцевість, а також на некваліфіковані роботи. Виходячи з наведеної 

характеристики цього покарання, очевидним, на наш погляд, стає, що мова 

йде про примусові роботи, хоча в даному випадку особа несе покарання не у 

виді праці як такої, а саме умов, в яких відбувається покарання. Тобто 

інструментом досягнення мети покарання суб’єкта у даному випадку є 

виправлення засудженого не працею, а певними матеріальними та іншими 

обмеженнями. На сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчого 

законодавства в Україні при виконанні покарання у виді виправних робіт 

особа залишається працювати на тому ж місці, на якому вона працювала до 

засудження, або за попереднім місцем роботи, а тому характер виконуваних 

людиною трудових функцій не змінюється, умови праці залишаються такими 

самими. 

Ще одним важливим та актуальним моментом при аналізі даного 

виду покарання вбачається матеріальне обмеження у виді відрахування 

відсотка від заробітної плати особи. Адже в досить великій кількості 

випадків засуджений окрім офіційного працевлаштування додатково отримує 

неофіційні доходи, які не задекларовані і відповідно не підлягають 

оподаткуванню. В такому випадку засуджений майже  не відчуває 

матеріального  обмеження, що, в свою чергу, нівелює ефективність самої 

кримінальної відповідальності. За таких умов постає питання щодо 

виправного характеру даного покарання, адже сама сутність матеріального 

обтяження особи в такому разі втрачає сенс. Вказана проблема має суто 

пострадянські часові рамки, оскільки за часів існування Радянського Союзу 

випадки отримання особою неофіційних доходів були значно рідшими, а 

тому суб’єкт дійсно ніс матеріальні обтяження. 

Певні розбіжності має також ідеологічне підґрунтя того історичного 

проміжку часу, адже коли в науці кримінально-виконавчого права 

провадилося дослідження сутності покарання у виді виправних робіт, 

зроблені висновки були достатньо обґрунтованими, тому що цей вид 

покарання характеризувався тим, що засуджений не тільки й не стільки 

піддавався матеріальним обмеженням, а головним чином тим, щоб  під час 

відбування цих робіт на нього здійснювався виховний вплив. Тобто на особу 

чинився певний тиск з боку трудового колективу, і такий виховний метод 

запроваджувався на підприємствах, в установах, організаціях, де працював 

засуджений. Згідно зі ст. 100 Виправно-трудового кодексу (ВТК) України 

1970 р. на адміністрацію підприємств, установ, організацій, де працював 

засуджений до виправних робіт, покладалися, зокрема: а) обов’язок 

доведення вироку до відома членів трудового колективу; б) контроль за 
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поведінкою засудженого, участь у проведенні з ним виховної роботи; в) його 

трудове виховання в дусі чесного й сумлінного ставлення до праці; г) 

дотримання трудової й державної дисципліни тощо. При цьому вважалося, 

що відчутне виховне значення мало доведення вироку до колективу, де 

працює засуджений, що: а) посилювало його виховний вплив;  

б) сприяло створенню обстановки нетерпимості й загального осуду злочину і 

злочинця; в) формувало громадську думку щодо підвищення авторитету 

суду; г) мобілізувало громадськість на боротьбу зі злочинністю; д) усувало 

причини та умови, що сприяли вчиненню злочину; е) дозволяло краще 

організувати і провадити з ним виховну роботу [3, с. 2]. На відміну від ВТК 

України 1970 р., Кримінально-виконавчий кодекс України 2003 р. не 

покладає на керівництво підприємств та організацій, де працює засуджений 

до виправних робіт, обов’язку щодо проведення з ним виховної роботи. 

Сьогодні такий захід, як доведення вироку до відома трудового колективу, не 

виконує своєї виховної функції, як у минулі часи.  

Отже, проаналізувавши зміст даного виду покарання, можна дійти 

висновку, що виправні роботи за часів радянської держави змістовно були 

ширші в аспекті саме покарання засудженої особи. Був досить розширеним 

обсяг правообмежень, які накладалися на особу. Натомість в сучасному 

законодавстві зміст покарання доволі звужує обсяг правообмежень, і 

засуджена особа майже не відчуває, що вона відбуває покарання, що тим 

самим негативно впливає на ефективність кримінальної відповідальності. 
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