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ДОСУДОВА ПРОБАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 
ПОКАРАНЬ 

Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених 
кримінально-виконавчий кодекс України визнає виконання та від-
бування покарання (режим), суспільно корисну працю, соціально-
виховну роботу, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, 
громадський вплив, а також пробацію (ч. 3 ст. 6) [1, ст. 21]. Відповід-
но до п. 6 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про пробацію» вона є системою 
наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за 
рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання 
певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням 
волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинува-
ченого [2, ст. 93]. З метою реалізації наведених положень законодав-
ства, у найближчій перспективі в системі державних органів, що реа-
лізують державну політику в сфері виконання покарань, буде 
створено Службу пробації [3, с. 175–179], яка забезпечуватиме вико-
нання переважної більшості альтернативних обмеженню чи позбав-
ленню волі покарань, коли засуджені за вчинення кримінальних 
правопорушень залишаються в суспільстві, та водночас обтяжують-
ся деякими обмеженнями свободи, як правило, пов’язаними із вико-
нанням ними певних обов’язків. Окрім того, Службою пробації забез-
печуватиметься виховний вплив на таких осіб, з метою корекції їх 
поведінки у майбутньому. До сфери компетенції Служби пробації 
відповідно до ст. 13 КВК України належатимуть:  
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– здійснення нагляду за засудженими, звільненими від від-
бування покарання з випробуванням, звільненими від відбування 
покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей до трьох 
років; 

– виконання покарання у виді позбавлення права обіймати пе-
вні посади або займатися певною діяльністю, громадських і виправ-
них робіт; 

– реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від 
відбування покарання з випробуванням; 

– проведення соціально-виховної роботи із засудженими, до 
яких застосовано пробацію; 

– здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покаран-
ня у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до 
звільнення; 

– направлення засуджених до обмеження волі для відбування 
покарання до виправних центрів у порядку, визначеному КВК 
України; 

– здійснення інших визначених законодавством заходів, спря-
мованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними 
повторних кримінальних правопорушень [2, ст. 93].  

Таким чином, основними завданнями Служби пробації виступа-
тиме скорочення рецидивної злочинності шляхом встановлення по-
зитивних взаємин з правопорушниками для здійснення контролю 
(включаючи нагляд у необхідних випадках), керівництва та надання 
їм допомоги, а також залучення до життя у суспільстві [4].  

За змістом чинного законодавства, різновидами пробації є досу-
дова, наглядова та пенітенціарна. Наглядова та пенітенціарна про-
бація застосовуються щодо засуджених за вчинення злочину. Досу-
дова пробація є окремою складовою системи пробаційних заходів, та 
застосовується щодо осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, під час 
розгляду справи судом. Вона має на меті збір необхідної інформації 
про особу обвинуваченого, яка допоможе суду, що приймає рішення 
по справі, визначити адекватну міру його відповідальності. Для наці-
ональної судової й пенітенціарної практики досудова пробація є 
принципово новим інститутом, проте вона вже здобула широке ви-
знання в європейській практиці правоохоронної діяльності. Так, від-
повідно положень Рекомендації СМ/Rec (2010)1 Комітету Міністрів 
державам-членам про Правила Ради Європи про пробації, прийнятої 
Комітетом Міністрів 20 січня 2010 року на 105-му засіданні заступ-
ників Міністрів, залежно від національної правової системи служба 
пробації може готувати доповідь суду у справі обвинуваченого в ско-
єнні злочину, щоб допомогти суду, по можливості, прийняти рішення 
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про те, чи слід визнати його винним, або яке покарання чи яка міра 
відповідатимуть скоєному. Як зазначається в цьому документі, служ-
ба пробації має підтримувати регулярні контакти з суддівським кор-
пусом з приводу того, як може бути використаним цей документ. До-
повідь суду повинна ґрунтуватися на достовірній інформації, і по 
можливості, підтверджуватися і оновлюватися в ході слідства і судо-
вого розгляду [5].  

З огляду на встановлену чинним кримінальним процесуальним 
законом процедуру, міра покарання особам, обвинуваченим у вчи-
ненні злочинів, визначається судами на основі положень матеріаль-
ного права та приймається на підставі об’єктивно з’ясованих обста-
вин, підтверджених доказами, дослідженими під час судового 
розгляду та оціненими судом. Проте, покарання буде найбільш ефек-
тивним і досягне свої мети лише за умови, якщо воно є індивідуалі-
зованим. Цього можна досягти, якщо суд одержує максимально 
об’єктивну інформацію щодо особи обвинуваченого, її способу життя 
та соціальних зв’язків. Таким чином за умови використання можли-
востей досудової пробації суд може прийняти найбільш обґрунтова-
не рішення суду що обрання міри покарання особі, обвинуваченій у 
вчиненні злочину. Передовсім це обумовлюється наступним. Для пі-
дготовки досудової доповіді персонал органу пробації має право 
отримувати інформацію про обвинуваченого від підприємств, уста-
нов, організацій або уповноважених ними органів та від громадян. 
Тобто, з різних незалежних джерел може бути одержано відомості, 
що характеризують особу засудженого як члена суспільства, що в 
цілому дозволить визначити чи є він суспільно небезпечним і чи є 
доцільною його ізоляція в установах виконання покарань за умови 
можливості призначення альтернативного покарання. Все це повин-
но бути відображеним у спеціальному документі, підготовленому 
Службою пробації, який називається соціальною (досудовою) допо-
віддю. Відповідно до КВК України досудова доповідь про обвинува-
ченого повинна містити: 

– його соціально-психологічну характеристику; 
– оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопо-

рушення; 
– висновок про можливість виправлення без обмеження волі 

або позбавлення волі на певний строк. 
Безперечно, одержання судом таких відомостей сприятиме тому, 

що його рішення буде більш обґрунтованим та виваженим. Також 
надзвичайно важливим є те, що кримінально-виконавчий закон пе-
редбачає право обвинуваченого брати участь у підготовці досудової 
доповіді, яка полягає у наданні персоналу органу пробації необхідної 



Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2017 

 148 © Білоус Р. В., 2017 

інформації. Таким чином, вже на етапі призначення покарання обви-
нувачений має змогу вжити достатніх заходів для того, щоб судом, 
який здійснює розгляд справи, було призначено міру покарання аде-
кватну не лише тяжкості кримінального правопорушення, але й осо-
бі правопорушника. 

Враховуючи наявні тенденції погіршення криміногенної обста-
новки в Україні, що призводить до зростання загального числа осіб, 
ув’язнених в установах відбування покарань, використання можли-
востей досудової пробації в цілому сприятиме їх розвантаженню. 
Окрім того, досудова пробація дає змогу забезпечити високий вихо-
вний вплив щодо правопорушників, не застосовуючи до них жорст-
ких репресивних заходів, якими є поміщення у відповідні установи, 
що в значній мірі сприятиме їх виправленню та подальшій соціаль-
ній адаптації. 
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ФАКТОРИ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ 

У повсякденній роботі, в рамках наданих повноважень, праців-
ники оперативних підрозділів здобувають достатній масив даних, 
що містить інформацію у тому числі про злочинну діяльність як 


