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Історичний досвід переконує, що кримінальні покарання, як 

правило, знаходяться в тісному взаємозв’язку з конкретною епохою, станом 

економіки, суспільно-політичним ладом суспільства, морально-етичними і 

правовими поглядами, звичаями і звичками, а також ідеологічними 

стереотипами, які існують в суспільстві. У практиці існує безліч прикладів 

еволюції системи покарань, яка відбувалася залежно від змін суспільного та 

соціально-економічного устрою. 

На сучасному етапі розвитку кримінально-виконавча система 

України знаходиться на шляху кардинального реформування. За таких умов 

перед наукою кримінального, кримінально-виконавчого права і кримінології 

постала нагальна проблема визначення оптимального та юридично 

правомірного шляху застосування адекватних, морально та соціально-

економічно виправданих видів покарань за вчинений злочин.  

Найбільш актуальним питанням є те, наскільки існуюча концепція 

надмірного застосування покарань у виді позбавлення волі (яка є 

пережитком радянського періоду) є правомірною і виправданою, які нові 

форми й методи необхідно запровадити для ефективного виправлення і 

ресоціалізації засуджених. Так, у Концепції державної політики у сфері 

реформування Державної кримінально-виконавчої служби України 

(затвердженої Указом Президента України від 08.11.2012 р. № 631/2012) 

зазначається, що існуюча система виконання кримінальних покарань та 

попереднього ув’язнення побудована ще за радянських часів і не відповідає 

сучасному рівню соціально-економічного розвитку суспільства та 

принципам гуманізму і поваги до прав і свобод людини в процесі виконання 

покарань. Однією з найгостріших проблем Державної кримінально-

виконавчої служби України є перевантаженість установ виконання покарань 

та слідчих ізоляторів.  

На початок 2015 р. в Україні у місцях позбавлення, обмеження волі 

та слідчих ізоляторах утримувалося 73,4 тис. осіб, а кількість засуджених до 

покарань без позбавлення волі складала 87,5 тис. осіб. Причому умови 
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тримання засуджених та осіб, узятих під варту, в установах виконання 

покарань та слідчих ізоляторах є незадовільними. Станом на березень  

2007 р. Україна виплатила за рішеннями Європейського суду з прав людини 

понад 58,5 тис. євро через неналежне утримання ув’язнених в установах 

виконання покарань. При цьому скарги до Євросуду щодо неналежних умов 

утримання в Україні осіб, засуджених до позбавлення волі, набувають дедалі 

системнішого характеру. 

За даними останніх досліджень, за 5–10 років перебування 

засудженої особи у пенітенціарній установі у неї настають зворотні психічні 

розлади, 40 % засуджених потребують психолого-педагогічного втручання з 

метою поновлення механізму адаптації до умов свободи після звільнення. У 

іншому випадку вони стають потенційними жебраками, особами без 

постійного місця проживання, отримують постійну «прописку» у 

пенітенціарній установі.  

З цього випливає логічна теза про те, що реформа кримінально-

виконавчого законодавства посідає одне із найважливіших місць у комплексі 

правових реформ, які проводяться державними інституціями. Саме ця сфера 

законодавства є найбільш чутливою, уразливою, у ній найчастіше 

обмежуються права та свободи людини і громадянина. Науковці 

стверджують, що перспективними є саме некаральні санкції, адже процес 

виконання покарання має тенденцію деморалізувати певну частину 

засуджених, призводить до рецидиву злочинів.  

Одним із механізмів застосування альтернативних позбавленню волі 

санкцій є впровадження пробації – універсальної інституції впливу на осіб, 

які не становлять великої загрози для безпеки суспільства. Потужним кроком 

в цьому напрямі можна вважати прийняття Верховною Радою України 

05.02.2015 р. Закону України «Про пробацію». Метою пробації відповідно до 

Закону є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, 

запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та 

забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою 

прийняття судом рішення про міру їх відповідальності. Нагляд за 

дотриманням законів органом пробації покладено на Генерального 

прокурора України і підпорядкованих йому прокурорів. 

Пробація буває трьох видів – досудова, наглядова та пенітенціарна. 

Досудова передбачає роботу працівників служби пробації щодо збору 

інформації про порушника перед тим, як йому винести вирок. Вони 

складають його психологічний портрет для того, щоб суддя міг, оцінюючи 

особистість людини,  винести справедливий вирок. Наглядова пробація 

передбачає спостереження за особою, яка отримала вирок, не пов’язаний з 

позбавленням волі. Пенітенціарна пов’язана з роботою з ув’язненими перед 
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їх поверненням у суспільство, зокрема з пошуком роботи, житла тощо.  

Система альтернативних покарань, тобто покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі, існувала в Україні і раніше. Тому для того, щоб оцінити 

важливість інституту пробації для України, необхідно перш за все зрозуміти, 

в чому саме полягає його сутність. Якщо раніше такими покараннями 

здійснювались лише адміністративно-контрольні функції, тобто обов’язки, 

які правопорушник повинен виконати, покарання після цього завершується, 

то пробація передбачає цілу систему заходів для того, щоб не лише виконати 

покарання, а й щоб реабілітувати людину і разом з нею усунути ті чинники, 

які вплинули на її протиправну поведінку, заохотити її до змін і допомогти їй 

виправитися. На сьогоднішній день головним гаслом української пробації є: 

«Пробація – це можливості для змін». І це її суть. Зрозуміло, що в осіб, які 

потерпіли від злочинів, може виникати думка про те, що пробація 

намагається довести суду, що правопорушника необхідно залишити в 

суспільстві, не саджаючи його до в’язниці. Але така думка є помилковою. 

Пробація намагається не пом’якшити відповідальність, а, навпаки, 

реалізувати те, що давно прописано в нашому кримінальному законі, 

обрання судом покарань доцільних, необхідних і достатніх для того, щоб 

людина виправилася.  

Існують спеціальні пробаційні програми соціально-психологічного 

або психокорекційного спрямування, які зобов’язує пройти суд для того, щоб 

людина змінила свою поведінку, своє ставлення до оточуючих, свій 

внутрішній світ.  

Важливо зазначити, що з 2003 р. з метою створення підготовчих 

засад інституту пробації задовго до прийняття Закону України «Про 

пробацію» та впровадження служби пробації за згодою апеляційних судів у 

Автономній Республіці Крим, Харківський, Одеській та Київській областях, 

м. Київ та м. Севастополь здійснюється соціальне дослідження осіб, які 

притягуються до кримінальної відповідальності за злочини невеликої та 

середньої тяжкості, та складаються за його підсумками соціальні 

повідомлення (характеристики), тобто запроваджуються елементи досудової 

функції.  

З 01.01.2017 р. Міністерством юстиції України було створено 498 

підрозділів пробації по всій Україні, майже 4000 працівників почали 

забезпечувати виконання функцій пробації, передбачених законом.  

Сьогодні в Україні вже діє пілотний проект з пробації для 

неповнолітніх. Завдяки Канаді він працює вже декілька років. Реабілітаційні 

центри відкриті по всій країні і результати вражаючі: 98 % дітей, які 

пройшли пробаційні програми, не вчинили повторного правопорушення.  

Нині в Україні стартує новий проект NORLAU (The Norwegian 
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Mission of Rule of Law Advisers to Ukraine), спрямований на підтримку 

Норвегією верховенства права. Норвезькі консультанти проекту будуть 

працювати над впровадженням реформ і взаємодіяти із суддями, 

прокурорами, співробітниками пенітенціарних установ, надавати 

безпосередні консультації, проводити навчання. За статистикою, утримання 

людини, до якої застосовується пробація, буде коштувати значно менше, ніж 

утримання у в’язниці. Ця різниця є разючою. 

Отже, підводячи підсумок, необхідно зазначити, що безпека 

суспільства – це найголовніша мета впровадження пробації в Україні. Це не є 

абсолютно новим революційним шляхом, але більш цивілізованим шляхом, 

який довів свою ефективність в усьому світі саме щодо безпеки суспільства і 

попередження вчинення повторних правопорушень особами, які вже 

вчинили правопорушення. Пробація не зменшує покарання, а пропонує 

більш виважений підхід до міри відповідальності особи, а найголовніше він, 

зважаючи на перспективу, більш ефективний. Хоча, звичайно, можуть бути 

ситуації, коли такі заходи є неможливими без ізоляції людини від 

суспільства, якщо вона становить високу небезпеку для суспільства, тому на 

сьогоднішній день в законодавстві підхід до пропозицій по застосуванню 

пробації торкається не всіх видів злочинів.  
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