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Однією з важливих функцій сучасної держави є право застосовувати 

державний примус до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, який 

проявляється, у свою чергу, у відповідному виді покарання. Суд призначає 

одне з дванадцяти видів покарань, передбачених ст. 51 Кримінального 

кодексу України. В умовах сучасної реформаторської політики України, 

соціально-економічної кризи та нестабільності багатьох державних 

інституцій простежується тенденція щодо зменшення застосування 

покарання у виді позбавлення волі та розширення практики застосування 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Показовим є те, що, на думку 

В. А. Мозгової, доречним буде вживання терміна «альтернативи ізоляції 

особи від суспільства», під якими слід розуміти будь-які законодавчо 

передбачені форми впливу на злочинця, що не обмежують реальних 

соціальних зв’язків особи з соціальним мікросередовищем її перебування  

[1, с. 59]. Типовим прикладом покарання, не пов’язаного з позбавленням 

волі, є виправні роботи, які широко застосовувались ще за часів СРСР, де 

головним обов’язком кожної людини проголошувалася суспільна праця.  

Незважаючи на те, що виправні роботи вважаються найбільш 

гуманним видом покарання, останнім часом простежується невпинне 

зниження фактів його застосування, так, за даними Державної кримінально-

виконавчої служби України станом на 01.11.2014 р., на обліку перебувало 

1747 осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт, на 01.12.2015 р. 

– 1081 особа, на 01.08.2016 р. – 765 осіб [2]. Стрімке падіння популярності 

застосування покарання у виді виправних робіт можливе через недоліки 

цього виду покарання. 

Під виправними роботами розуміється праця засудженого за 

звичайним місцем роботи з відрахуванням у дохід держави від 10 до 20 % 

його заробітної плати, – таке визначення надає М. А. Самбор [3, с. 81]. 

Внаслідок невизначеності поняття цього виду покарання в національному 

законодавстві багато науковців довільно ставляться до його ознак, що 

призводить до неможливості визначеності його типових відмінностей, у 

тому числі й мети. 
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Метою застосування до особи виправних робіт є виправлення 

засудженого та кара, що виступає у формі відрахувань із заробітної плати. 

Виправлення як мета кримінальної відповідальності полягає у реальній зміні 

особистості, тоді як виправлення як мета конкретного покарання – це лише 

зміна поведінки особи, можливо, навіть і без суттєвих змін особистості [4, с. 

129]. Чинний КВК України, на відміну від ВТК України 1970 р., не покладає 

на керівництво підприємств та організацій, де працює засуджений до 

виправних робіт, обов’язку щодо проведення з ним профілактично-виховної 

роботи. В умовах погіршення морального клімату в суспільстві навіть такий 

захід, як доведення вироку до відома трудового колективу не виконує своєї 

виховної функції, а навпаки призводить до психологічного неприйняття 

колективом засудженого, пересудів та інших негативних моментів [5, с. 50].  

Оскільки ідея щодо переможної сили колективної суспільно 

корисної праці втратила актуальність, на перший план вийшли індивідуалізм 

та приватновласницькі начала, отримання максимальної вигоди, а 

результатом, відповідно, є втрата єдності карального та виховного елементів  

мети покарання. Складно говорити про виправлення засудженого, якщо 

характер виконуваних людиною виробничих функцій не змінюється, умови 

праці залишаються такими самими, тобто праця несе більш змістовний 

характер і є засобом задоволення певних матеріальних та духовних потреб 

кожного. Такий висновок є наслідком прогалин в законодавстві щодо видів 

робіт, до яких має залучатися засуджена особа. 

Продовжуючи цю думку, також слід сказати, що виправні роботи 

втрачають свій карально-виховний вплив і набувають суто монетарного 

характеру, перетворюючись на подібність «штрафу у розстрочку». На 

підтримку цієї тези висловлюються С.В. Познишев і М.М. Ісаєв, які 

виступають проти призначення виправних робіт за місцем роботи 

засудженого як самостійної міри покарання і всіляко доказують їх схожість зі 

штрафом. На думку Ю.В. Бауліна, «наявність в КК виправних робіт – це, 

очевидно, перехідне явище. В кінцевому результаті треба буде відмовитися 

від цього покарання, встановивши замість нього різновид штрафу»  

[5, с. 48]. На думку К. Є. Шевелева, слід взагалі виключити виправні роботи 

з КК України, оскільки вони являють собою те саме грошове стягнення, і 

таким чином вдосконалити та європеїзувати вітчизняну систему покарань [6, 

с. 150]. 

Обов’язки, які покладаються на власника підприємства, на якому 

відбувають покарання засуджені до виправних робіт, встановлені ст. 44 КВК 

України. Цей перелік є невеликим, проте досить насиченим, що може 

позначитися на відносинах між роботодавцем та працівником. Наприклад, 

щоб ухилятися від покладених на нього обов’язків, він може спрямувати 
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зусилля на розірвання трудового договору з особою, яке відбуває покарання 

у виді виправних робіт. 

Зовсім нещодавно до КВК України було внесено зміни від 

07.09.2016 р., згідно з якими уповноважений орган з питань пробації 

направляє засуджених до органів державної служби зайнятості для реєстрації 

як безробітних, якщо на час виконання вироку не працюють або звільнені з 

роботи відповідно до законодавства про працю. Такі особи відповідно до ст. 

41 КВК України зобов’язані працевлаштуватися на запропоновану органом 

центру зайнятості посаду (роботу). Ця ситуація зумовлює неможливість 

реалізації законослухняними громадянами свого права на працю, 

передбачене як Конституцією України, так і ратифікованими нашою 

державою міжнародно-правовими актами, через пріоритетне працевлаш- 

тування на роботу осіб, які вчинили злочин [5, с. 68]. 

Отже, виправні роботи як один із видів кримінального покарання є 

реальною альтернативою позбавленню волі, однак останнім часом виправні 

роботи застосовуються вкрай рідко, практично втратили свій карально-

виховний потенціал, мають низку суттєвих недоліків як з теоретичної, так і з 

практичної точки зору, набувають суто монетарного характеру, що негативно 

відображається на їх виконанні. 
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