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ПЕРЕДМОВА 

Становлення національної моделі пробації в Україні розпочалося з прийн-

яття Закону України «Про пробацію» понад 3 роки тому і триває донині. За цей 

час було зібрано та опрацьовано достатньо міжнародного досвіду, створено но-

рмативно-правове підґрунтя для ефективної діяльності новоствореної держав-

ної інституції та заплановано низку важливих завдань для її повноцінного фун-

кціонування. Однак без підтримки і взаємодії із громадянським суспільством, 

досягти державі поставлених цілей значно важче.  

Громадські організації надають як експертну, моніторингову, наукову, так і 

фінансову допомогу з огляду на очевидну необхідність ефективної служби про-

бації, адже вдалий механізм її реалізації у підсумку – це зменшення тюремного 

населення, зниження рівня реци-дивву та злочинності, економія державних ко-

штів та підвищення 

суспільної безпеки. 

Пенітенціарна 

асоціація України ра-

зом із Данським гель-

сінкським коміте-том 

прав людини реалізу-

вали спільний проект 

«Запроваджен-ня про-

бації в Україні», мета 

якого здійснення моні-

торингового дослі-

дження щодо готовно-

сті служби пробації до 

запровадження ін-

струменту оцінки ризиків і потреб, а також можливості використання програми 

MOSAIK. 

З 8 по 12 травня 2017 року відбувся спільний робочий візит представників 

Міністерства юстиції України, Інституту кримінально-виконавчої служби та 

громадської організації «Пенітенціарна асоціація України» до Королівства Да-

нія. 

Метою візиту було ознайомлення з досвідом роботи данської пробаційної 

системи, вивчення її організаційних засад та інструментів роботи з клієнтами, а 

також можливості впровадження позитивних елементів під час реформування і 

створення національної моделі пробації в Україні. 
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Під час візиту ро-

боча група мала мож-

ливість ознайоми-тися 

з роботою офісу про-

бації регіону Фюн 

(м. Оденсе), як реалізо-

вується робота в орга-

нах пробації, особи-

вості роботи з клієн-

тами пробації. 

 

 

 

При відвідуванні поліфункціональ-

ної установи виконання покарань Собі-

сгард керівник розповів про порядок 

виконання та відбування покараня, а 

також ми мали змогу оглянути сектори 

відкритого та закритого типу та служ-

бові приміщення.  
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Під час відвідування установи виконання покарань «будинок на пів шля-

ху» у м. Кверндропі дізналися, що це житловий заклад для правопорушників 

протягом останнього періоду їх ув’язнення, перш ніж повернутися в суспільст-

во і для клієнтів під наглядом. Особа потрапляє туди за два місяці до звільнен-

ня. Їх особливістю є те, що засуджені мають можливість поступово адаптувати-

ся до життя на волі – шукають собі житло та роботу вдень, повертаючись до 

закладу для ночівлі.   

Загальну інформацію про діяльність системи виконання покарань та про-

бації учасникам візиту було надано під час робочої зустрічі в штаб-квартирі 

Департаменту тюрем і пробації Міністерства юстиції Королівства Данія. 

Основними напрямками вивчення та темами для обговорення були: ін-

струменти роботи пробації, система оцінки ризиків поведінки засуджених в 

установах виконання покарань та під час пробації (LS/RNR), методика роботи із 

засудженими щодо зміни моделі їх поведінки (MOSAIK), організація взаємодії 

між установами виконання покарань, офісами пробації та інституціями грома-

дянського суспільства у процесі корекційної роботи з засудженими. 
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У ході візиту відбулася зустріч у штаб-квартирі Данського Гельсінського 

комітету з прав людини під час якої був підписаний Меморандум про співробі-

тництво між Пенітенціарною асоціацією України та Данським Гельсінським 

комітетом з прав людини.  

За результатами реалізованого проекту була підготовлена Доповідь «За-

провадження пробації в Україні», в якій представлено як загальну інформацію 

(характеристику системи виконання покарань України), так і більш спеціалізо-

вану – основні здобутки, статистичні та аналітичні дані, що стосуються проба-

ції.  

За час проекту представники Пенітенціарної асоціації України разом із 

представниками Міністерства юстиції України не тільки ознайомилися із діяль-

ністю органів пробації Данії, а й провели анкетування працівників Київської об-

ласті щодо готовності їх використовувати інструмент оцінки ризиків і потреб у 

своїй діяльності, провели круглий стіл на тему «Оцінка ризиків і потреб засу-

джених в Данії» за участю данських фахівців у сфері пробації.  

Усе це загалом дало можливість зібрати емпіричний матеріал та сформува-

ти висновки та рекомендації для запровадження оцінки ризиків і потреб в Укра-

їні та аналізу стану запровадження пробації в Україні.  
 

Голова правління громадської організації 

«Пенітенціарна асоціація України»,  

доктор юридичних наук, доцент,  

Заслужений діяч науки і техніки України  

Євген Юхимович Бараш 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ 

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ: МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ  

Функція виконання більшості 

видів покарань належить Держав- 

ній кримінально-виконавчій службі 

України, яку очолює центральний 

орган виконавчої влади – Міністер-

ство юстиції України з травня 

2016 року.  

Пошук оптимальної служби чи 

відомства, які б здійснювали загаль-

не керівництво органами та устано-

вами виконання покарань, розпочав-

ся задовго до здобуття Україною не-

залежності. Ще 13 січня 1960 року у 

зв’язку з ліквідацією союзного Міні-

стерства внутрішніх справ (далі – 

МВС) самостійні управління (відді-

ли), що відали місцями ув’язнення, 

були об’єднані в один орган – 

Управління виправно-трудових уста-

нов. У червні 1974 року Управління 

виправно-трудових установ МВС 

України було перетворено в Головне 

управління виправно-трудових уста-

нов, що природно, черговий раз при-

звело до зміни його структури. Зок-

рема, до складу Головного управ-

ління виправно-трудових установ 

ввійшло управління матеріально-

технічного постачання, яке до цього 

було самостійним структурним під-

розділом міністерства, хоча обслуго-

вувало воно в основному виправно-

трудові установи. У 1989 році Голо-

вне управління виправно-трудових 

установ було реорганізовано в Голо-

вне управління виправних справ із 

частковими структурними змінами, 

яке вже у 1991 році буде переймено-

вано в Головне управління з вико-

нання покарань МВС України, а 

УВС – областей в Управління (відді-

ли) з виконання покарань.  

У 1998 році на базі Головного 

управління виконання покарань 

МВС України був створений Держа-

вний департамент з питань виконан-

ня покарань України (ДДУПВП). До 

цього органи і установи виконання 

покарань були складовою частиною 

органів внутрішніх справ. 22 квітня 

1998 року Указом Президента Укра-

їни був утворений ДДУПВП, а 12 

березня 1999 року він був виведений 

з підпорядкування МВС України.  

Указом Президента України від 

9 грудня 2010 р. № 1085/2010 «Про 

оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» була 

створена Державна пенітенціарна 

служби України (ДПтС України), 

яка реалізовувала державну політику 

у сфері виконання покарань. Поста-

новою Кабінету міністрів України 

від 18 травня 2016 р. № 343 ДПтС 

України вона була ліквідована, а її 

повноваження перейшли до Мініс-

терства юстиції України. 
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Разом із організаційною струк-

турою вдосконалювалося норматив-

но-правове регулювання порядку 

виконання покарань. Тривалий час 

позбавлення волі було найчастіше 

вживаним покаранням, однак при-

йняття у 2001 році Кримінального 

кодексу України, та з набуттям чин-

ності у 2004 році Кримінально-

виконавчого кодексу України 

з’явилися альтернативні тюремному 

ув’язненню покарання та порядок їх 

виконання. Такі кримінальні санкції 

виконувала на той час кримінально-

виконавча інспекція, утворена у 21 

листопада 2001 року. І хоча основ-

ною її метою було виконання пока-

рань, не пов’язаних з позбавленням 

волі, а працівники мали юридичну 

освіту та спеціальні звання, певна 

соціальна робота проводилася із за-

судженими. Саме кримінально-

виконавча інспекція створила основу 

та була передумовою для можливого 

запровадження органу пробації. 

СУЧАСНИЙ СТАН 

На сьогодні Міністерство юсти-

ції України як центральний орган 

виконавчої влади, що реалізовує 

державну політику у сфері виконан-

ня кримінальних покарань та проба-

ції, а також є правонаступником 

ДПтС України, і тому виконує за-

вдання передбачені Положенням про 

Державну пенітенціарну службу 

України Система органів і установ 

виконання покарань України напря-

му залежить від системи покарань, 

визначеної кримінальним законом, і 

створена для досягнення мети пока-

рання та реалізації правообмежень 

встановлених законом для кожного з 

покарань, виконання яких є її за-

вданням: позбавлення права обійма-

ти певні посади або займатися пев-

ною діяльністю; громадські роботи; 

виправні роботи; арешт; обмеження 

волі; позбавлення волі на певний 

строк; довічне позбавлення волі. Ві-

дповідно до ст. 1 КВК України ме-

тою органів і установ, що викону-

ють покарання є захист інтересів 

особи, суспільства і держави шляхом 

створення умов для виправлення і 

ресоціалізації засуджених, запобі-

гання вчиненню нових злочинів як 

засудженими, так і іншими особами.  

ДО ОРГАНІВ ВИКОНАННЯ 

ПОКАРАНЬ ВІДНОСЯТЬСЯ: 

Центральний орган виконав-

чої влади що реалізує державну 

політику у сфері виконання кри-

мінальних покарань та пробації – 

Міністерство юстиції України (з 

травня 2016 року).  

Виконує завдання з: реалізації 

державної політики у сфері вико-

нання кримінальних покарань та 

пробації; внесення пропозицій щодо 

формування державної політики у 

сфері виконання кримінальних по-

карань та пробації; забезпечення фо-

рмування системи наглядових, соці-

альних, виховних та профілактичних 

заходів, які застосовуються до засу-

джених та осіб, узятих під варту; ко-

нтроль за дотриманням прав людини 

і громадянина, вимог законодавства 



Запровадження пробації в Україні 

10 

щодо виконання і відбування кримі-

нальних покарань, реалізацією за-

конних прав та інтересів засуджених 

і осіб, узятих під варту. 

Адміністрація Державної кри-

мінально-виконавчої служби Ук-

раїни (орган Міністерства юстиції 

зі статусом юридичної особи), яка 

здійснює загальне керівництво опе-

ративно-службовою та фінансово-

господарською діяльністю шістьох 

Міжрегіональних управлінь з питань 

виконання покарань та пробації: 

Центральне міжрегіональне 

управління, повноваження якого 

поширюється на територію Київсь-

кої, Житомирської, Черкаської та 

Чернігівської областей. 

Центрально-Західне міжрегіо-

нальне управління, повноваження 

якого поширюється на територію 

Вінницької, Хмельницької та Черні-

вецької областей. 

Південно-Східне міжрегіональ-

не управління, повноваження якого 

поширюється на територію Дніпро-

петровської, Донецької та Запорізь-

кої областей. 

Північно-Східне міжрегіональ-

не управління, повноваження якого 

поширюється на територію Харків-

ської, Луганської, Полтавської та 

Сумської областей. 

Західне міжрегіональне управ-

ління, повноваження  якого поши-

рюється на територію Львівської, 

Волинської, Закарпатської, Івано-

Франківської, Рівненської та Терно-

пільської областей. 

Південне міжрегіональне 

управління, повноваження якого 

поширюється на територію Одесь-

кої, Кіровоградської, Миколаївської 

та Херсонської областей. 

Уповноважений орган з пи-

тань пробації - орган виконання по-

карань, який забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері вико-

нання певних видів кримінальних 

покарань, не пов’язаних з позбав-

ленням волі, та пробації. Безпосере-

дньо підпорядковується міжрегіона-

льному управлінню з питань вико-

нання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції Укра-

їни та є відокремленим підрозділом 

без права юридичної особи.  

Відповідно до ст. 13 КВК Укра-

їни основними повноваженнями 

уповноваженого органу з питань 

пробації є: 

- здійснення нагляду за засу-

дженими, звільненими від відбування 

покарання з випробуванням, звільне-

ними від відбування покарання вагі-

тними жінками і жінками, які мають 

дітей до трьох років; 

- виконання покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні по-

сади або займатися певною діяльніс-

тю, громадських і виправних робіт; 

- реалізацію пробаційних про-

грам стосовно осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуван-

ням; 

- проведення соціально-

виховної роботи із засудженими, до 

яких застосовано пробацію; 
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- здійснення заходів з підгото-

вки осіб, які відбувають покарання у 

виді обмеження волі або позбавлен-

ня волі на певний строк, до звіль-

нення; 

- направлення засуджених до 

обмеження волі для відбування по-

карання до виправних центрів у по-

рядку, визначеному статтею 57 цьо-

го Кодексу; 

- здійснення інших визначених 

законодавством заходів, спрямова-

них на виправлення засуджених та 

запобігання вчиненню ними повтор-

них кримінальних правопорушень. 

До установ виконання пока-

рань відносяться: 

Арештні доми – установи ви-

конання покарань, які виконують 

покарання у виді арешту. Це різно-

вид короткострокового позбавлення 

волі в умовах суворої ізоляції. На 

засуджених до арешту поширюють-

ся обмеження, встановлені криміна-

льним та кримінально-виконавчим 

законодавством для осіб, які відбу-

вають покарання у виді позбавлення 

волі.  

Кримінально-виконавчі уста-

нови відкритого типу - виправні 

центри. Вважається, що мета пока-

рання щодо цих осіб може бути до-

сягнута в умовах здійснення за ними 

постійного нагляду, але без ізоляції 

від суспільства з обов’язковим залу-

ченням до праці.  

Кримінально-виконавчі уста-

нови закритого типу - виправні 

колонії. Виконують покарання у ви-

ді позбавлення волі на певний строк 

і довічного позбавлення волі. В пев-

ній мірі вони уособлені і створюють 

самостійну підсистему кримінально-

виконавчої системи. Кримінально-

виконавчим кодексом України пе-

редбачена диференціація виправних 

колоній закритого типу за рівнями 

безпеки (мінімального, середнього 

та максимального), що забезпечує 

роздільне тримання засуджених до 

позбавлення волі і довічного позбав-

лення волі та дозволяє диференційо-

вано застосовувати засоби виправ-

ного впливу. 

Виховні колонії передбачені 

для виконання покарання у виді поз-

бавлення волі на певний строк сто-

совно засуджених неповнолітніх, а 

також засуджених, які залишені у 

виховній колонії до закінчення стро-

ку покарання, але не довше ніж до 

досягнення ними 22 років. Ці колонії 

на види, в залежності від рівня без-

пеки, не поділяються. 

Слідчі ізолятори – специфічні 

установи закритого типу на які пок-

ладено функції виконання запобіж-

ного заходу у вигляді тримання під 

вартою, та відповідно КВК України 

– функції виправних колоній мініма-

льного рівня безпеки із загальними 

умовами тримання і виправних ко-

лоній середнього рівня безпеки сто-

совно засуджених, які залишені для 

роботи з господарського обслугову-

вання. 

Окрім органів та установ до си-

стеми виконання покарань відносять 
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навчальні заклади, заклади охорони 

здоров’я, воєнізовані формування, 

підприємства при установах вико-

нання покарань тощо. 

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ТА 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ: 

З прийняттям рішення про лік-

відацію ДПтС України до сфери 

управління Міністерства юстиції 

України було віднесено 148 установ 

виконання покарань та слідчих ізо-

ляторів (113 кримінально-виконав-

чих установ; 12 слідчих ізоляторів; 

17 установ виконання покарань з 

функцією слідчих ізоляторів, шість 

виховних колоній), 90 промислових і 

11 сільськогосподарських підпри-

ємств установ виконання покарань, 

18 закладів охорони здоров’я Дер-

жавної кримінально-виконавчої 

служби України, інші установи і за-

клади. 

Результати проведення аналізу 

наповненості установ виконання по-

карань та слідчих ізоляторів свід-

чать, що протягом тільки 2015 року 

– I кварталу 2017 р. чисельність осіб, 

які відбували покарання в установах 

виконання покарань, зменшилася в 

1,4 рази (з 57396 до 41800 осіб), а 

чисельність осіб, які трималися у 

слідчих ізоляторах, навпаки збіль-

шилася з 16035 до 18821 особи, або 

в 1,2 рази. 

Внаслідок зменшення чисель-

ності засуджених, яке відбулося 

протягом останнього часу, установи 

виконання покарань стали напівпо-

рожніми (станом на 1 квітня 2017 р. 

планова наповненість становила 

88807 осіб, фактична – 41800 осіб, 

або 47,1 відсотка), а деякі з них 

майже порожніми. 

Водночас при суттєвому змен-

шенні кількості засуджених чисель-

ність персоналу колоній практично 

не змінилася, а в деяких з них стала 

перевищувати кількість осіб, які в 

них утримуються. 

Так, протягом 2016 року – I 

кварталу 2017 р. чисельність засу-

джених, що відбували покарання у 

восьми установах виконання пока-

рань Вінницької області, зменшила-

ся на 452 особи (з 3631 до 3179), а 

штатна чисельність персоналу зали-

шилася незмінною (1815 осіб). За 

таких обставин на одного штатного 

працівника колонії у середньому 

припадало 1,75 відсотка засуджених. 

Застарілою залишається і мате-

ріальна база чинних пенітенціарних 

закладів, більшість будівель і споруд 

яких перебуває у незадовільному 

стані, а окремі – в аварійному, чим 

не забезпечуються умови тримання 

засуджених та ув’язнених: недостат-

ність природного та штучного освіт-

лення в камерах; відсутність приму-

сової вентиляції та постійного дос-

тупу до проточної питної води; не-

достатня кількість умивальників, 

електророзеток, зливу води у туале-

тах; надмірна вологість та ураже-

ність грибком стін камер тощо. 

Також на ефективність вико-

нання завдань, покладених на Дер-

жавну кримінально-виконавчу слу-
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жбу України, негативно впливає 

плинність кадрів, пов’язана з низь-

кою заробітною платою персоналу 

органів і установ виконання пока-

рань, низьким рівнем соціального 

захисту персоналу та пенсіонерів 

Державної кримінально-виконавчої 

служби, що робить професію непре-

стижною і створює умови для вини-

кнення корупційних ризиків. 

Так, протягом 2017 року пер-

соналом Державної кримінально-

виконавчої служби було скоєно 

30  кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з виконанням покладе-

них на них службових обов’язків, 

характерною рисою яких було 

отримання матеріальної вигоди за 

вчинення певних дій, серед яких 

привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловжи-

вання службовим становищем, не-

законний збут наркотичних засобів, 

прийняття пропозицій, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди 

службовою особою, зловживання 

впливом тощо. 

Крім того, складний криміно-

генний склад засуджених та осіб, 

узятих під варту, вимагає проведен-

ня комплексу заходів оперативно-

профілактичного характеру, спрямо-

ваних на документування їх проти-

правної поведінки та нейтралізацію 

негативного впливу на стан операти-

вної обстановки в установах вико-

нання покарань та слідчих ізолято-

рах. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

13 вересня 2017 року була за-

тверджена Концепція реформування 

(розвитку) пенітенціарної системи 

України строком до 2020 року. 

удосконалення чинного законо-

давства та підготовка нових законо-

проектів щодо правового регулю-

вання суспільних відносин у сфері 

виконання та відбування криміналь-

них покарань та пробації. 

залучення нових кадрів у сис-

тему на всіх рівнях – насамперед 

шляхом підвищення рівня заробітної 

плати; 

розроблення законодавства у 

сфері функціонування слідчих ізоля-

торів та установ виконання покарань 

відповідно до законодавства Євро-

пейського Союзу; 

підвищення операційної ефек-

тивності 100 державних підприємств 

в пенітенціарній системі внаслідок 

створення виробничих об’єднань за 

галузевим принципом; 

будівництво нових слідчих ізо-

ляторів та установ виконання пока-

рань у великих містах України в ра-

мках державно-приватного партнер-

ства. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОБАЦІЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ 

СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ 

Перша офіційна ініціатива щодо 

створення в Україні служби пробації 

була подана до Кабінету Міністрів 

України Державним департаментом 

України з питань виконання пока-

рань у травні 2002 року за результат-

тами візиту до Служби тюрем і про-

бації Королівства Швеції.  

Кабінетом Міністрів України 

28 травня 2002 року було надано 

офіційне доручення Державному де-

партаменту України з питань вико-

нання покарань щодо узгодження 

пропозиції по створенню служби 

пробації в Україні, на виконання 

якого були підготовлені перші кон-

цептуальні пропозиції щодо впрова-

дження пробації в Україні. 

Після вивчення підготовлених 

пропозицій Міністерством юстиції, 

МВС, Мінпраці та соціальної полі-

тики, Генеральною прокуратурою, 

Верховним судом України, зацікав-

леними громадськими об’єднан-

нями, науковцями, Державний депа-

ртамент України з питань виконання 

покарань сформував перше бачення 

необхідних законодавчих змін. На 

жаль, з уваги на новизну запропоно-

ваних законодавчих положень,     

питання впровадження в Україні 

пробації майже шість років перебу-

вало у площині обговорень та диску-

сій.  

З часом впровадження пробації 

в Україні було закріплене у двох 

державних концепціях: Концепції 

реформування кримінальної юстиції 

України, затвердженої Указом Пре-

зидента України від 8 квітня 

2008 року та Концепції реформуван-

ня Державної кримінально-

виконавчої служби України, схвале-

ної Указом Президента України від 

25 квітня 2008 року. 

26 листопада 2008 року у Вер-

ховній Раді України народним депу-

татом України Швецем В. Д. були 

зареєстровані проекти Законів Укра-

їни «Про службу пробації» та «Про 

внесення змін до деяких законодав-

чих актів України (щодо гуманізації 

кримінального законодавства та ор-

ганізаційно-правових передумов 

впровадження пробації)». Буде спра-

ведливим зазначити реєстрацію ще 

одної законодавчої ініціативи – про-

екту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо гуманізації криміна-

льного законодавства шляхом впро-

вадження пробації)», який був зареє-

стрований 28 листопада 2008 року 

народним депутатом України Фель-

дманом О. Б. Зазначений законопро-

ект був альтернативним до законоп-

роекту № 3413 та пропонував визна-

чити пробацію як вид звільнення від 

покарання. Законопроект не був під-

триманий профільним комітетом з 
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уваги на суттєві недоліки. Тим не 

менше, він виконав конкурентну фу-

нкцію, яка започаткувала конструк-

тивні дискусії щодо питання змісту 

пробації в Україні. 

На жаль, через певний час обго-

ворення та просування законопроек-

тів  було загальмовано. Одним із га-

льмівних факторів стали міжвідомчі 

суперечності щодо організації 

управління діяльністю пробації: но-

ва самостійна служба або структура 

у складі Державного департаменту 

України з питань виконання пока-

рань, який забезпечує функцію ви-

конання покарань, альтернативних 

позбавленню волі?  

З іншого боку відтермінування 

узгодженого рішення дозволило 

продовжити дискусії щодо тлума-

чення поняття пробації, а також ура-

хувати досвід іноземних держав, які 

за цей період пройшли шляхи ство-

рення або удосконалення систем 

пробації.  

З’явилися й нові погляди на 

зміст запропонованих проектів зако-

нів, оскільки 20 січня 2010 року Ко-

мітетом Міністрів Ради Європи була 

ухвалена Рекомендація СМ/Rec 

(2010) про Правила Ради Європи про 

пробацію, яка конкретизувала поло-

ження про функціонування сучасних 

європейських систем пробації. 

Новим поштовхом для активі-

зації питання розробки законодавст-

ва про пробацію в Україні стала 

Концепція розвитку кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх в Укра-

їні, яку було схвалено Указом Пре-

зидента України від 24 травня 

2011 року. Не зважаючи на те, що в 

зазначеній концепції йшлося про 

пробацію відносно неповнолітніх, 

було цілком зрозуміло, що буде про-

довжено роботу над цілісною систе-

мою пробації.  

Концепція державної політики у 

сфері реформування Державної кри-

мінально-виконавчої служби Украї-

ни, яку було схвалено Указом Пре-

зидента України від 8 листопада 

2012 року № 631/2012, одним з шес-

ти концептуальних напрямів рефор-

мування служби визначала підви-

щення ефективності виконання по-

карань, не пов’язаних з позбавлен-

ням волі та передбачала заходи щодо 

створення правових та матеріально-

технічних умов для реформування 

кримінально-виконавчої інспекції у 

службу пробації. 

Вже у січні 2013 року, майже 

одночасно – з двотижневою різни-

цею, у Верховній Раді України було 

зареєстровано нові законопроекти у 

сфері пробації. 

Перші – проект Закону «Про 

службу пробації» та проект Закону 

«Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України (щодо гума-

нізації кримінального законодавства 

та організаційно-правових переду-

мов впровадження служби проба-

ції)», які були зареєстровані у Вер-

ховній Раді України 4 січня 2013 ро-

ку. Суб’єктом законодавчої ініціати-

ви виступив народний депутат Укра-
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їни Швець В. Д. У цьому випадку 

фактично відбулася перереєстрація 

законопроектів, зареєстрованих у 

2008 році. 

Другий – проект Закону «Про 

пробацію» був зареєстрований 18 

січня 2013 року, який можна вважа-

ти відображенням вже нового пог-

ляду на законодавче врегулювання 

питання впровадження пробації. 

Суб’єктом законодавчої ініціативи 

виступив Кабінет Міністрів Украї-

ни. 

22 березня 2013 року зазначені 

законопроекти були розглянуті Ко-

мітетом Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності та прийн-

ято рішення рекомендувати Верхов-

ній Раді прийняти за основу законо-

проект № 1197-1. 

10 жовтня 2013 року на пленар-

ному засіданні Верховної Ради Укра-

їни 282 голосами народних депутатів 

у першому читанні було ухвалено 

рішення про прийняття за основу 

Закону України «Про пробацію» 

(№ 1197-1). 

Більш ніж через рік, 5 лютого 

2015 року, на засіданні пленарної 

сесії Верховної Ради України 230 

голосами народних депутатів було 

прийнято Закон України «Про про-

бацію» (№ 160-VIII), який вступив у 

дію 27 серпня 2015 року. Таким чи-

ном Верховна Рада України схвали-

ла реальний крок у сфері наближен-

ня юстиції України до міжнародних 

стандартів і впровадження у державі 

принципово нової системи заходів 

кримінально-правового характеру – 

пробації. Було поставлено крапку у 

тринадцятирічних ваганнях і диску-

сіях в наукових і політичних колах 

щодо доцільності і своєчасності та-

кої реформи в Україні!  

Заходи із створення та розвитку 

національної моделі пробації були 

включені до Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміж-

них правових інститутів на 2015-

2020 роки та Національної стратегії 

у сфері прав людини. 

НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ 

ПРОБАЦІЇ 

Відповідно до чинного законо-

давства пробація – це визначена як 

система наглядових та соціально-

виховних заходів, що застосовують-

ся за рішенням суду та відповідно до 

закону до засуджених, а також за-

безпечення суду інформацією, що 

характеризує обвинуваченого. 

Попри усі недоліки Закону 

України «Про пробацію», які досі 

піддаються критиці та потребують 

подальшого удосконалення, за оцін-

ками міжнародних експертів цей за-

кон відповідає європейським стан-

дартам пробації. 

Національна модель пробації 

передбачає роботу на етапі судового 

розгляду (досудова пробація – за-

безпечення суду формалізованою 

інформацією, що характеризує об-

винуваченого, з метою прийняття 

судом рішення про міру його відпо-

відальності). 
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Після застосування покарання, 

альтернативного позбавленню волі, 

розпочинається етап наглядової про-

бації, яка передбачає не лише конт-

роль за засудженим, але й індивідуа-

льно сплановану роботу над вирі-

шенням його проблем (факторів ри-

зику), які можуть призвести до вчи-

нення повторного злочину, забезпе-

чення надання йому необхідних со-

ціальних, психологічних, юридич-

них, медичних та освітніх послуг; 

застосування спеціальних пробацій-

них програм. В основі усіх проба-

ційних заходів перебуває оцінка фа-

кторів ризику та використання спе-

ціальних методик пробаційної робо-

ти, які ураховують стать та вік 

суб’єкта пробації, передбачають по-

стійний моніторинг результатів та 

коригування для досягнення макси-

мального ефекту. До роботи із 

суб’єктами пробації, яка базується 

на ресурсах громади, можуть залу-

чатися волонтери пробації. 

Пробація також передбачає 

сприяння адміністрації установ за-

критого типу у вирішенні для засу-

джених, які звільняються, питань 

оформлення документів, проживан-

ня, роботи, поміщення до закладів 

соціального захисту або лікарень 

(тих хто потребує лікування). 

Положення, передбачені Зако-

ном України «Про пробацію», були 

узгоджені з іншими законами шля-

хом прийняття Закону України від  7 

вересня 2016 року № 1492-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодав-

чих актів України щодо забезпечен-

ня виконання кримінальних пока-

рань та реалізації прав засуджених».  

Зазначеним Законом внесено 

зміни до Кримінального кодексу, 

Кримінально-виконавчого кодексу 

та Кримінального процесуального 

кодексу, зокрема до переліку органів 

виконання покарань внесено упов-

новажений орган з питань пробації, 

урегульовано з іншими законами 

порядок складання досудової допо-

віді, здійснення пробаційного нагля-

ду, реалізацію пробаційних програм 

та здійснення заходів пенітенціарної 

пробації.  

У березні 2016 року Міністерс-

тво юстиції розпочало реформу 

Державної кримінально-виконавчої 

служби і у складі міністерства було 

створено центральний орган управ-

ління діяльністю пробації – Депар-

тамент пробації з відповідними 

управліннями пробації при шести 

міжрегіональних  управліннях з пи-

тань виконання покарань та проба-

ції.  

Уповноважені органи з питань 

пробації, які утворили структуру на-

ціональної пробації фактично розпо-

чали роботу з 1 січня 2017 року. 

На зазначену дату налічувалося 

498 уповноважених органів з питань 

пробації, діяльність яких забезпечу-

вали 3,3 тис. працівників (юристи, 

фахівці із соціальної роботи, психо-

логи). 

В Україні розроблено націона-

льний інструмент оцінки ризиків 
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вчинення повторного кримінального 

правопорушення, який використову-

ється в складенні досудової доповіді 

щодо обвинуваченого та для розроб-

ки індивідуального плану роботи із 

засудженими, розроблено сучасні 

пробаційні програми.  

З метою налагодження соціаль-

ної комунікації із суспільством та 

розвитку сфери послуг для суб’єктів 

пробації на рівні громади в Україні 

визначено чотири модельні центри 

пробації для дорослих, на базі яких 

відпрацьовуються інструменти про-

бації.  

За підтримки українсько-

канадського проекту «Реформування 

системи кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні» у 14-ти мі-

стах створено мережу центрів юве-

нальної пробації для роботи з підліт-

ками, які притягуються до криміна-

льної відповідальності, та перебува-

ють у відкритому суспільстві, збері-

гаючи при цьому соціально-корисні 

зв’язки з їх родичами. 

Питання впровадження та пода-

льшого розвитку пробації включено 

до Середньострокового плану пріо-

ритетних дій уряду до 2020 року (ро-

зпорядження Кабінету Міністрів 

України від 3 квітня 2017 року 

№ 275). 

Пробація України – можливості 

для змін! Це слоган пробації Украї-

ни, який містить багатогранну філо-

софію таких можливостей – від змі-

ни правосвідомості та життя окремо-

го правопорушника, зміни підходів 

до реабілітації правопорушників, 

прав жертв правопорушення та інте-

ресів громади – до зміни суспільства 

і держави у цілому.  

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

РОБОТИ ЗА 2017 РІК: 

На 1 січня 2018 року обліку 

уповноважених органів з питань 

пробації перебувало 63944 особи: 

засуджених до покарань не 

пов’язаних з позбавленням волі та 

звільнених від відбування покарання 

з випробуванням – 57295 осіб, із 

них: 

ст. 55 КК України (позбавлення 

права обіймати певні посади або за-

йматися певною діяльністю) – 3483 

особи; 

ст. 56 КК України (покарання у 

виді громадських робіт) – 3265 осіб; 

ст. 57 КК України (покарання у 

виді виправних робіт) – 563 особи; 

ст.ст. 75,79,83 КК України (зві-

льнені від відбування покарання, у 

тому числі: звільнені від відбування 

покарання з випробовуванням, зві-

льнені від відбування покарання з 

випробуванням вагітні жінки і жін-

ки, які мають дітей віком до семи 

років, а також звільнені від відбу-

вання покарання вагітні жінки і жін-

ки, які мають дітей віком до трьох 

років) – 49976 осіб. 

притягнутих до адміністратив-

ної відповідальності у виді громад-

ських та виправних робіт – 6649 

осіб. 

Протягом 2017 року пройшло 

по обліку – 158085 осіб, у тому чис-
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лі: засуджених до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, 

114024 особи та адмінправопоруш-

ників притягнутих до адміністратив-

ної відповідальності у виді громад-

ських та виправних робіт – 44061 

особа. 

У 2017 році 1993 особи (1,75%) 

вчинили повторне кримінальне пра-

вопорушення під час перебування на 

пробації, засуджено за ухилення від 

відбування покарання – 587 осіб 

(3,1%), скасовано іспитовий термін 

за порушення вимог вироку суду ві-

дносно 1210 осіб (1,3%).  

Відповідно до Закону України 

«Про амністію у 2016 році» звільне-

но від відбування покарання 4235 

осіб, скороченню строк покарання 

113 особам. 

Із заробітку засуджених до по-

карання у виді виправних робіт про-

тягом 2017 року перераховано в до-

хід держави – 2573882 грн.  

У 2017 році уповноваженими 

органами з питань пробації отрима-

но 22151 ухвал суду щодо складання 

досудової доповіді. 

Підготовлено 20411 досудових 

доповідей, із них: 15128 (74,1%) з 

висновком про можливість виправ-

лення без позбавлення волі. Обвину-

вачені брали участь в складанні 

15354 (75,2%) досудових доповідей.  

Судами у 2017 році винесено 

4601 рішення з урахуванням досудо-

вої доповіді та в 4033 (87,7%) рі-

шеннях враховано висновок досудо-

вої доповіді про можливість виправ-

ленням особи без позбавлення волі. 

П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ДОСЯ-

ГНЕНЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРО-

БАЦІЇ: 

1. Введено у дію систему проба-

ції, метою якої є забезпечення безпе-

ки суспільства через здійснення кон-

тролю за правопорушниками, засу-

дженими до покарань, не пов’язаних 

з позбавленням волі, надання їм не-

обхідних консультацій та підтримки, 

що сприяють недопущенню нових 

кримінальних правопорушень. 

Для забезпечення діяльності си-

стеми пробації створено 499 уповно-

важених органів з питань пробації та 

6 управлінь пробації в міжрегіона-

льних управліннях з питань вико-

нання кримінальних покарань та 

пробації. Станом на 1 січня 2018 ро-

ку в територіальних органах проба-

ції працювало 3340 працівників. На-

вчання персоналу пробації прово-

диться за програмами, що були роз-

роблені за участю міжнародних екс-

пертів – впродовж року навчено 

1066 працівників. 

2. У рамках пробації впрова-

джено новацію судового процесу – 

складення та подання персоналом 

пробації досудової доповіді щодо об-

винувачених, метою якої є забезпе-

чення суду інформацією, що харак-

теризує обвинуваченого та сприяє 

суду у призначенні покарання необ-

хідного для виправлення правопору-

шника та запобігання новим злочи-

нам. 
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3. В Україні розроблено націо-

нальний інструмент оцінки ризиків 

вчинення повторного кримінального 

правопорушення, який використову-

ється для складення досудової допо-

віді. Інструмент оцінки ризиків для 

неповнолітніх розроблено за експер-

тного сприяння українсько-канад-

ського проекту «Реформування сис-

теми кримінальної юстиції щодо не-

повнолітніх в Україні»; для дорос-

лих – проекту ЄС «Підтримка ре-

форм у сфері юстиції в Україні».   

4. Створено Центри ювенальної 

пробації у 13-ти містах: Київ, Хар-

ків, Львів, Дніпро, Кривий ріг, Запо-

ріжжя, Маріуполь, Житомир, Рівне, 

Одеса, Миколаїв, Кропивницький та 

Мелітополь. 

У рамках українсько-

канадського проекту «Реформи сис-

теми кримінальної юстиції щодо не-

повнолітніх» Урядом Канади надано 

сприяння в облаштуванні за міжна-

родними стандартами на надано не-

обхідне технічне обладнання для ор-

ганізації роботи Центрів ювенальної 

пробації. 

У 2017 році відбулось відкриття 

9-ти Центрів ювенальної пробації 

(Львів, Київ, Одеса, Дніпро, Микола-

їв, Житомир, Маріуполь, Меліто-

поль, Харків). 

5. З метою налагодження соціа-

льної комунікації із суспільством та 

розвитку сфери послуг для суб’єктів 

пробації на рівні громади в Україні 

визначено чотири модельні центри 

пробації для дорослих, на базі яких 

відпрацьовуються інструменти про-

бації. 

У рамках відпрацювання моделі 

пробації для повнолітніх на базі  

підрозділів пробації міст Кропивни-

цький, Черкаси, Полтава проведено 

навчальні заходи з персоналом про-

бації щодо національного інструме-

нту оцінки ризиків із залученням 

представників судових органів, в 

т. ч. Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кри-

мінальних справ, Національної шко-

ли суддів України, органів прокура-

тури, Національної академії проку-

ратури України та інших органів 

державної влади. 

У 2017 році відкрито модельний 

центр пробації для дорослих в м. 

Луцьк. 
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РОЗДІЛ 3. СХЕМА УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ, ЩО 

ФОРМУЮТЬ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ПРОБАЦІЇ 
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РОЗДІЛ 4. ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ ПРАЦІВНИКА ПРОБАЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Працівник уповноваженого ор-

гану пробації є головним потенціа-

лом та  

рушійною силою для запрова-

дження реформ та вдосконалення 

порядку виконання покарань. Його 

здатність, вміння та кваліфікація ви-

значальними для ефективної роботи 

із засудженими до покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі. 

При прийнятті на роботу на персо-

нал органу пробації поширюються 

усі вимоги до персоналу ДКВС 

України. 

Так, служба в ДКВС України є 

державною службою особливого ха-

рактеру, яка полягає у професійній 

діяльності придатних до неї за ста-

ном здоров’я і віком громадян Укра-

їни.   

Загальні вимоги до персоналу 

ДКВС України відображені в ч. 3 ст. 

14 Закону України «Про Державну 

кримінально-виконавчу службу 

України». Для працівників та служ-

бовців з-поміж персоналу вікові об-

меження для роботи в органах і 

установах виконання покарань ви-

значаються трудовим законодавст-

вом. Вимоги, які висуваються до рі-

вня освіти персоналу, відрізняються 

залежно від посади та функцій, які 

виконує ця особа. Більшість персо-

налу ДКВС України повинні мати 

вищу або середню спеціальну освіту, 

оскільки застосування кримінально-

виконавчого законодавства, здійс-

нення психолого-педагогічного 

впливу на засуджених вимагає висо-

кого рівня кваліфікації.  

До персоналу ДКВС України 

висуваються певні вимоги, та стаття 

12 Закону України «Про державну 

службу» зазначає, що не можуть бу-

ти обраними або призначеними на 

посаду в державному органі та його 

апараті особи, які: визнані у встано-

вленому порядку недієздатними; 

мають судимість, що є несумісною із 

зайняттям посади; у разі прийняття 

на службу будуть безпосередньо 

підпорядковані або підлеглі особам, 

які є їх близькими родичами чи сво-

яками. 

На службу до ДКВС України 

приймаються на конкурсній, добро-

вільній, контрактній основі громадя-

ни України, які спроможні за своїми 

особистими, діловими та моральни-

ми якостями, віком, освітнім і про-

фесійним рівнем та станом здоров’я 

ефективно виконувати відповідні 

службові обов’язки. Кваліфікаційні 

вимоги до професійної придатності 

визначаються нормативно-право-

вими актами Міністерства юстиції 

України. При підборі кандидатів до 

служби в кримінально-виконавчій 

системі враховуються їх психологіч-

ні, психофізичні, ділові і моральні 

якості. Підбір персоналу передбачає 
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його розвиток і професійну підгото-

вку.  

При прийнятті на службу може 

бути встановлений строк випробу-

вання до шести місяців. Молодим 

фахівцям, які прийшли працювати 

після закінчення навчального закла-

ду за розподіленням випробування 

не встановлюється.  

Не може бути прийнята на слу-

жбу особа, яка має не погашену або 

не зняту судимість за вчинення зло-

чину, крім реабілітованої, або на яку 

протягом останнього року наклада-

лося адміністративне стягнення за 

вчинення корупційного правопору-

шення. 

Службові вимоги передбачають 

досить значне коло вимог щодо ви-

конання роботи персоналом установ 

і органів виконання покарань: пере-

конаність у важливості своєї діяль-

ності, розуміння та виконання служ-

бових завдань, дотримання законо-

давства, дисциплінованість, автори-

тетність, гідність, самоповага, по-

чуття обов’язку, володіння прийо-

мами рукопашного бою, спецзасо-

бами, зброєю та спецтехнікою, 

охайність тощо. 

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ  

На сьогодні професійний про-

філь працівника пробації не затвер-

джений. Загальні правила, які розпо-

всюджуються на персонал ДКВС 

України регулюють і професійну ді-

яльність працівника пробації. Нор-

мативно-правове регулювання з 

приводу вимог до працівника проба-

ції відсутнє, однак був розроблений 

проект «Профіль професійної ком-

петентності працівника пробації», 

який більш чітко та зрозуміло окрес-

лює основні вимоги, яким повинен 

відповідати працівник пробації в 

Україні. 

Серед вимог до прийому на ро-

боту, окрім загальних, пропонується 

такі: 

Бути працівником пробації ма-

ють рівне право громадяни України, 

які досягли 20-річного віку, володі-

ють державною мовою, мають повну 

вищу освіту за освітньо-квалі-

фікаційним рівнем магістра, спеціа-

ліста за напрямком підготовки: пе-

дагогічна робота, соціальна робота, 

психологія, право (правознавство), 

без вимог до стажу роботи, але після 

проходження підготовки за спеціа-

льно розробленою навчальною про-

грамою, стажування та отримання 

оцінки, яка підтверджує рівень під-

готовки, необхідної для виконання 

професійних завдань. 

Проект профілю професійної 

компетентності працівника пробації 

містить вимоги до професійних 

знань працівника пробації. Для реа-

лізації набутих знань у професійній 

діяльності теоретичне навчання пра-

цівника пробації повинно поєднува-

тися практичними вправами, стажу-

ванням на посаді та практикою на 

робочому місці під час випробува-

льного терміну та супроводжуватися 

консультаціями, порадами та оцін-

кою досвідчених фахівців. 
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Працівники пробації, які будуть 

працюють з особливими категоріями 

засуджених, повинні отримати спе-

ціальну підготовку, а ті, які реалізу-

ють пробаційні програми – спеціа-

льну підготовку та дозвіл на здійс-

нення такої діяльності на підставі 

проведеної оцінки вмінь щодо їх ре-

алізації. 

Працівники пробації повинні 

періодично, але не менше одного 

разу на два роки проходити 

обов’язкове навчання з підвищення 

кваліфікації. 

Основні вміння працівника 

пробації за наведеним проектом до-

сить широкі і зводяться до такого: 

 Володіти знаннями щодо 

міжнародних та національних нор-

мативно-правових актів, що регла-

ментують правовідносини порядок, 

пов’язані із основними принципами 

застосування заходів, альтернатив-

них тюремному ув’язненню, та ста-

ндарти пробації. Збирати та аналізу-

вати інформацію про вплив криміно-

генних факторів на поведінку обви-

нуваченого (засудженого). 

 Проводити оцінку ризиків 

вчинення обвинуваченим (засудже-

ним) повторного кримінального пра-

вопорушення. 

 Складати соціально-психо-

логічну характеристику на обвину-

ваченого (засудженого). 

 Готувати рекомендації що-

до заходів, спрямованих на мінімі-

зацію ризику повторного вчинення 

кримінальних правопорушень обви-

нуваченим (засудженим) неповно-

літнім. 

 На підставі аналізу інфор-

мації про особу обвинуваченого го-

тувати висновок про можливість ви-

правлення обвинуваченого без об-

меження волі або позбавлення волі 

на певний строк у разі його засу-

дження. 

 Готувати та подавати до су-

ду досудову доповідь. 

 Організовувати виконання 

покарань, не пов’язаних з позбав-

ленням волі. 

 Налагоджувати ефективні 

комунікації з суб’єктами пробації. 

Вміти проводити мотиваційне ін-

терв’ю із засудженим. 

 Складати індивідуальний 

план нагляду та соціально-виховної 

роботи із засудженим з урахуванням 

оцінки ризиків повторного вчинення 

кримінальних правопорушень. За-

безпечувати реалізацію індивідуаль-

ного плану, проведення оцінки ре-

зультатів. 

 Здійснювати нагляд за засу-

дженими. 

 Проводити із засудженими 

індивідуально-профілактичні та со-

ціально-виховні заходи. 

 Організовувати надання за-

судженим консультативної, психо-

логічної та інших видів допомоги, 

необхідної для їх соціальної реабілі-

тації. 

 Ефективно застосовувати 

методи мотивації засуджених до 

участі у виховних заходах, програ-

мах та соціально корисній діяльнос-

ті, працевлаштування та вступу на 

навчання. 

 Реалізувати пробаційні про-

грами стосовно осіб, звільнених від 
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відбування покарання з випробуван-

ням. 

 Проводити підготовку осіб, 

які відбувають покарання у виді об-

меження волі або позбавлення волі 

на певний строк, до звільнення з ме-

тою їх трудового і побутового влаш-

тування після звільнення за обраним 

ними місцем проживання. 

 Здійснювати керівництво 

волонтерами пробації. 

 Забезпечувати дотримання 

вимог закону про захист персональ-

них даних, які використовуються у 

службовій діяльності. 

 Налагоджувати взаємодію та 

підтримувати зв’язки з державними 

та недержавними організаціями для 

виконання завдань пробації. 

 Вміти користуватися базами 

нормативних документів. 

 Володіти діловою мовою, 

складати документи та працювати з 

великим обсягом інформації. 

 Користуватися інформацій-

ними технологіями в обсязі, необ-

хідному для роботи. 

Такий обсяг вмінь та навичок 

кореспондує до можливості отри-

мання якісної підготовки для майбу-

тньої роботи. 

НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

Підготовка персоналу для 

ДКВС України здійснюється як у 

відомчих навчальних закладах, так і 

у навчальних закладах інших мініс-

терств та відомств. Одним із таких 

відомчих навчальних закладів є Ін-

ститут кримінально-виконавчої слу-

жби, який готує фахівців з повною 

вищою освітою для органів та уста-

нов ДКВС України.  

Реалізацію функцій виховання й 

ресоціалізації осіб, які перебувають 

в конфлікті з законом неможливо без 

належної професійної підготовки та 

перепідготовки персоналу ДКВС 

України, якість якої можна забезпе-

чити лише шляхом організації від-

повідного сучасним вимогам безпе-

рервного навчання в спеціалізованих 

навчальних закладах за відповідни-

ми освітньо-професійними програ-

мами. 

Важливу роль у встановленні 

вітчизняної системи професійної пі-

дготовки персоналу ДКВС України 

відіграє реалізація міжнародних 

проектів. Усі напрацювання в рам-

ках проектів закладаються в зміст 

навчальних програм відомчих на-

вчальних закладів, програм щорічної 

службової підготовки персоналу 

безпосередньо на робочих місцях. 

Таким прикладом є співпраця 

Інституту кримінально-виконавчої 

служби з Данським Гельсінським 

комітетом з прав людини та Громад-

ською організацією «Пенітенціарна 

асоціація України» в рамках реаліза-

ції спільного проекту «Запрова-

дження пробації в Україні».  

Вагомим свідченням є той факт, 

що результатом такої співпраці є 

комплекс навчально-методичних за-

собів для навчання персоналу органу 
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пробації з оцінки ризиків та потреб 

засуджених. 

Також для персоналу передба-

чено дистанційне навчання, при 

якому вивчення навчального матері-

алу слухачем його взаємодія з ви-

кладачем, здійснюється з викорис-

танням сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій шляхом 

використання мережі Інтернет. Важ-

ливим фактором переваги дистан-

ційного навчання є те, що забезпечу-

ється невідривність працівника від 

професійної діяльності. 

Відмінною особливістю диста-

нційного навчання персоналу проба-

ції є надання особам, які навчаються, 

можливостi самостiйно отримувати 

необхiднi знання, користуючись роз-

винутими iнформацiйними ресурса-

ми. 

Згадаємо, що вперше в Україні 

було створено систему органів про-

бації Міністерства юстиції України, 

що обумовлено удосконаленням си-

стеми управління персоналом органу 

пробації. Але, на жаль, на сьогодні 

не створено достатньо умов для на-

вчання персоналу для роботи із 

суб’єктами пробації. 

Узагальнюючи викладене слід 

зазначити, що персонал ДКВС Укра-

їни є центральним елементом даного 

органу. Міжнародні стандарти вста-

новлюють підвищені вимоги до пер-

соналу органів та установ ДКВС 

України.   
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РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА НЕДЕРЖАВНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ЩО СПРИЯЮТЬ СТАНОВЛЕННЮ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Відповідно до статті 2 Закону 

України про «Державну криміналь-

но-виконавчу службу України» од-

ним із основних принципів діяльно-

сті ДКВС України є взаємодія з ор-

ганами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, об’єд-

наннями громадян, благодійними і 

релігійними організаціями. 

Цей принцип знаходить своє 

втілення у статті 25 КВК України, в 

якій йдеться про те, що об’єднання 

громадян та засоби масової інфор-

мації, релігійні та благодійні органі-

зації, окремі особи в порядку, вста-

новленому Кримінально-виконав-

чого кодексу України і законами 

України, можуть надавати допомогу 

органам та установам виконання по-

карань у виправленні засуджених. 

Також, відповідно до статті 21 

Закону України «Про пробацію», 

уповноважений орган з питань про-

бації під час виконання покладених 

на нього завдань взаємодіє з держа-

вними органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями. Тому 

важливим завданням для практичної 

реалізації персоналом органів про-

бації соціально-виховної роботи із 

засудженими, які перебувають на 

обліку, є взаємодія з громадськими 

організаціями. 

Так, у травні 2017 року під па-

тронатом Міністерства юстиції 

України та за ініціативою Благодій-

ної організації «Благодійний фонд» 

Міжнародна ліга прав дітей та моло-

ді розпочато новий Національний 

проект соціальної адаптації засу-

джених «Давай разом!» («Let’s do it 

together!»). 

Основною метою проекту ста-

ла активізація співпраці громадських 

організацій, соціально відповідаль-

ного бізнесу, органів державної вла-

ди, окремих активістів для станов-

лення та забезпечення громадської 

підтримки системи пробації в Украї-

ні на всеукраїнському і місцевому 

рівнях, вдосконалення соціально-

виховної роботи із засудженими до 

обмеження та позбавлення волі, а 

також сприяння соціальній адаптації 

звільнених громадян. 

.
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У вказаному проекті беруть участь основні недержавні громадські 

організації: 

 

№ Організація Сфера діяльності 

1. Асоціація українсь-

ких моніторів дотри-

мання прав людини в 

діяльності правоохо-

ронних органів 

Неурядова правозахисна організація, що здійснює все-

український моніторинг дотримання прав людини у дія-

льності правоохоронних органів та розробляє рекомен-

дації щодо необхідних системних змін для покращення 

діяльності таких органів. Одна із чинних програм орга-

нізації «Права людини за ґратами». 

2. БО «Мережа ЛЖВ» БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» створена і працює 

для ВІЛ-позитивних людей, а також пацієнтів з тубер-

кульозом, гепатитами та представників ключових груп 

ризику в органах та установах виконання покарань. 

3. ГО «Інформаційно-

тренінговий центр 

громадських ініціа-

тив» 

Громадська організація «Інформаційно-тренінговий 

центр громадських ініціатив» є організацією, що 

об’єднує на основі добровільності і рівноправності гро-

мадян та фахівців у різних сферах. 

4. ГО «Союз «Золотий 

Вік України» 

Допомога в соціальній адаптації особам, що повернули-

ся з місць позбавлення волі. На стадії підготовки до ре-

алізації «Центр соціально-психологічної та трудової 

адаптації засуджених». Проведено масштабне соціоло-

гічне дослідження серед засуджених та населення До-

нецького регіону. Підготовка до звільнення та інтегра-

ція осіб, звільнених з міць позбавлення волі. 

5 БО «Міжнародний 

фонд ліга захисту 

прав дітей та молоді» 

Ліга постійна підтримує дітей та молодь з особливими 

потребами; підтримує осіб та родин у СЖО (інваліди, 

пенсіонери, безробітні, засуджені та звільнені з МПВ, 

родини ВПО та родини воїнів АТО з дітьми); сприяє 

секторальним реформам на місцевому рівні направле-

них на підвищення рівня життя громадян 

6. ГО «Чернігівський 

Центр Прав Людини» 

Організація сприяння в розбудові відкритого демокра-

тичного громадянського суспільства шляхом захисту та 

сприяння реалізації прав і свобод людини в усіх сферах 

суспільного життя. Постійно взаємодіє з Державною 

кримінально-виконавчою службою України. 
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7. ГО «Центр Добро-

чин» 

Підготовка видань з питань дотримання прав людини, 

основ місцевого самоврядування; надання безкоштов-

них юридичних консультацій соціально-незахищеним 

верствам населення; надання безкоштовних послуг ад-

воката. 

8. ГО «ВЦПД «Громад-

ський Захисник» 

Реалізація проекту «Посилення ролі громадянського сус-

пільства у захисті прав уразливих груп засуджених в 

Україні». Головною метою проекту є посилення ролі 

українського громадянського суспільства в просуванні 

прав людини, принципів відмови від дискримінації та за-

безпечення рівності для уразливих груп осіб, які перебу-

вають у конфлікті із законом (неповнолітніх, жінок, жінок 

з дітьми, інвалідів, людей з хронічними захворюваннями, 

хворих на ВІЛ/СНІД і ТБ) та їх сімей. 

9. ГО «Духовність і 

право» 

Реалізує всі засоби, які передбачені чинним законодавст-

вом, для захисту законних прав і інтересів людини й гро-

мадянина, у сфері свободи віросповідання в місцях позба-

влення волі; залучення волонтерів до участі в діяльності 

організації. 

10. ГО «Сто Толок» Створено Центр Компетентності на базі Білоцерківсько-

го училища ППП ДКВС в рамах проекту "Підтримка пе-

нітенціарної реформи в Україні" фінансованого Швей-

царською Конфедерацією. 

11. ХЦ «СКІНІЯ» Організовує служби в місцях позбавлення волі. Допома-

гають засудженим, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

12. ГО «Асоціація 

УМДПЛ» 

Асоціація українських моніторів дотримання прав люди-

ни в діяльності правоохоронних органів - неурядова пра-

возахисна організація, що здійснює системний всеукра-

їнський моніторинг дотримання прав людини та осново-

положних свобод у діяльності правоохоронних органів. 

13. Всеукраїнський гро-

мадський центр «Во-

лонтер» 

Займається розвитком та саморозвитком людини, вирі-

шенням проблем інтеграції у суспільство та адаптації до 

умов сучасного життя різних категорій підлітків та мо-

лоді, сприяння вихованню та розвитку лідерських якос-

тей, створення умов для соціальної реабілітації та адап-

тації людей з особливими потребами, сприяння самореа-

лізації творчої та обдарованої молоді 
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14. МО Health Right 

International в Україні 

Організація Health Right International (Право на здоров’я) 

є міжнародною організацією, що працює у сфері охорони 

громадського здоров’я та захисту прав людини задля 

забезпечення можливостей щодо охорони здоров’я тих, 

хто опинився у складних життєвих обставинах. 

 

Таким чином, служба пробації 

повинна працювати у взаємодії з не-

державними громадськими організа-

ціями для того, щоб сприяти залу-

ченню засуджених в життя суспільс-

тва. Також, необхідна скоординована 

діяльність різних відомств на основі 

застосування галузей науки для ви-

рішення часом складних проблем за-

суджених і забезпечення безпеки су-

спільства
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РОЗДІЛ 6. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПРОБАЦІЇ 

 

Сьогодні у світі пробація розг-

лядається не просто як альтернатива 

тюремному ув’язненню, а як основ-

на система заходів кримінально-

правового реагування цивілізованої 

системи правосуддя.  

Розширення санкцій і заходів у 

громаді, які є фундаментом пробації, 

протягом майже двох сторіч є невід-

дільною складовою удосконалення 

правових систем різних країн і ма-

ють на меті не статистичне скоро-

чення «тюремного населення», а ра-

ціоналізацію політики кримінально-

го правосуддя з урахуванням необ-

хідності дотримання прав людини, 

вимог соціальної справедливості і 

потреб правопорушника щодо пове-

рнення до нормального життя в сус-

пільстві. 

Тенденція розширення санкцій і 

заходів у громаді обумовлена низ-

кою їх переваг для держави не лише 

у сфері безпеки суспільства, але й у 

соціально-економічній сфері. На-

приклад, для особи, яка вчинила 

правопорушення – це можливість 

змінитись без ізоляції від суспільст-

ва, збереження сімейних стосунків 

та зв’язків у громаді, збереження ро-

боти та житла. Для суспільства – 

убезпечення від вчинення повторних 

злочинів, справедливе здійснення 

правосуддя: обрання покарання не-

обхідного і достатнього для виправ-

лення. Для держави у цілому – зни-

ження злочинності та кількості 

ув’язнених осіб, позитивний еконо-

мічний ефект: утримання правопо-

рушника у місцях позбавлення волі 

набагато дорожче для держави, ніж 

перебування особи на пробації; до-

тримання міжнародних стандартів та 

європейських цінностей. 

Протягом ХХ століття санкції 

та заходи у громаді набули значного 

поширення і застосування у багатьох 

європейських країнах, а у ХХІ сто-

літті розпочалося їх активне впрова-

дження у рамках реформування су-

дової системи у країнах пострадян-

ського простору. У багатьох випад-

ках одночасно із законодавчим 

впровадженням санкцій та заходів у 

громаді створюються спеціальні 

служби пробації, які залежно від 

країни мають певні відмінності в ор-

ганізації та функціях. 

Пропонуємо короткий огляд 

функціонування пробації у країнах 

Європи. 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА 

СТРУКТУРА 

Національна служба управління 

правопорушниками (National 

Offender Management Service) є вико-

навчим органом, що діє у складі Мі-

ністерства юстиції. У підпорядкуван-

ні цього органу перебувають Служба 

Пробації та Тюремна Служба Її Ве-

личності. Ці два органи є незалежни-
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ми один від одного, але об’єднані 

однією метою – це захист суспільства 

від порушників і зменшення рециди-

вної злочинності. 

Служба пробації в Англії роз-

почала формуватися понад 100 років 

потому. У 1907 році було прийнято 

перший закон, що регламентував її 

діяльність. Сьогодні служба пробації 

діє через 35, так званих, регіональ-

них Трастів Служби пробації та має 

свій бюджет близько 900 млн. фун-

тів (11,3 млрд. грн.).  

Регіональні Трасти за своєю ор-

ганізаційно-правовою структурою є 

приватними або комбінованими 

об’єднаннями, що побудовані в ре-

зультаті конкуренції громадських 

об’єднань і надають послуги, пов’я-

зані із реабілітацією правопорушни-

ків, корекції їх поведінки, а також 

підготовкою досудових доповідей.  

Підготовка досудових допові-

дей є імперативною функцією, що 

стандартизована Міністерством юс-

тиції Англії, ніж система послуг що-

до реабілітації правопорушників, яка 

побудована на принципах конкурен-

ції – залучаються такі служби, які 

надають більш якісні послуги у цій 

галузі, що зумовлюють зменшення 

рецидиву правопорушень. Їх робота 

оплачується Міністерством юстиції. 

Наприклад, якщо Траст не справля-

ється із своїми функціями, то обира-

ється інша організаційно-правова 

структура, яка може вплинути ре-

зультатами своєї роботи на змен-

шення рецидиву злочинів. На обліку 

Трастів перебуває близько 225 тис. 

правопорушників, з якими працює 

20 тис. осіб персоналу. 

Основними завданнями служ-

би пробації є: 

 супроводження осіб, звільне-

них умовно-достроково; 

 забезпечення виконання аль-

тернативних видів покарання (так 

званих громадських наказів). 

При цьому, офіцери служби про-

бації працюють в установах виконан-

ня покарань (коли готують засудже-

них за два тижні до звільнення або 

умовно дострокового звільнення). 

ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ПО-

ТРЕБ. ПРОБАЦІЙНІ ПРОГРА-

МИ 

Важливою складовою діяльнос-

ті Трастів є система оцінка ризиків і 

потреб (ризиків вчинення нових 

правопорушень і потреб правопору-

шників, які він намагався вирішити 

через вчинення порушення). 

Ця система є стандартизованим 

Міністерством юстиції методом збо-

ру і оцінки відповідної інформації 

для таких цілей: 

 оцінка можливого повторно-

го скоєння злочину; 

 ідентифікація і класифікація 

соціальних та особистих проблем осо-

би, які мають відношення до злочину; 

 оцінка ризику серйозної шко-

ди, ризик стосовно індивідуумів і 

інших ризиків; 

 ідентифікація чинників, які 

зменшать ризик шкоди від злочинця; 
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 висвітлення проблем, які пот-

рібно вирішити в роботі із злочин-

цем; 

 визначення потреб для пода-

льшої оцінки фахівцем; 

 визначення змін протягом пе-

ріоду спостереження/покарання. 

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, 

НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОЗБАВ-

ЛЕННЯМ ВОЛІ 

Громадські накази – це комбі-

нація різних видів покарань або за-

ходів, спрямованих на зменшення 

ризику рецидиву вчинення злочинів; 

відшкодовування збитків (іноді без-

посередньо до жертви злочину).  

Протягом періоду відбування 

покарання у виді громадських нака-

зів всі правопорушники повинні зу-

стрічатися у призначений час з пред-

ставником служби пробації, під час 

яких обговорюються питання реабі-

літації та пошуку шляхів вирішення 

їх проблем без вчинення правопо-

рушень.  

Правопорушники повинні ви-

конувати всі вимоги і будь-які інші 

вимоги, призначені судом. У разі 

невиконання зазначених вимог пра-

вопорушник має подати обґрунтова-

не пояснення до Трасту (наприклад: 

медична довідка від лікаря або лист 

від  працедавця).  

Порушення без поважної при-

чини реєструється як попередження. 

Якщо порушення вимог суду про-

довжуються, правопорушника ви-

кликають до суду і йому може бути 

призначені більш суворі вимоги 

громадського наказу або навіть на-

правленні до установи виконання 

покарань. 

Громадські накази передба-

чають: 

1. Безкоштовну роботу («Від-

шкодування збитків суспільству», 

наш аналог покарання у виді гро-

мадських робіт). Правопорушники 

мають відпрацювати – виконати фі-

зичну або розумову роботу в громаді 

від 40 до 300 годин. Категорії робіт 

зазначеного покарання передбача-

ють: формування ландшафту, лісни-

цтво, очищення земель, будівництво, 

фарбування і оздоблення, збір сміття 

і видалення графіті на стінах. 

2. Програми корекції поведін-

ки. Програми корекції поведінки 

розроблені з метою прогнозування 

можливої поведінки засудженого, 

що може сприяти вчиненню злочи-

ну. Програма охоплює різні види 

злочинів, включаючи домашнє наси-

льство, злочини на сексуальному пі-

дґрунті (до речі майже половина 

правопорушників мають відхилення 

на сексуальному підґрунті), керу-

вання автомобільними засобами у 

нетверезому стані та інші. Курс про-

грами складається з 30 сесій трива-

лістю по 2 години кожна і прово-

диться у групах по 10 осіб, які вчи-

нили схожі за природою злочини. 

Також, правопорушники прохо-

дять курс програм з навчання, здо-

буття робочих навичок і освіти, що в 

майбутньому сприятиме їх працев-

лаштуванню. 
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3. Програми з реабілітації на-

ркотичної залежності. Зазначена 

програма вимагає від правопоруш-

ника пройти курс лікування як міні-

мум протягом шести місяців, щоб 

зменшити або виключити залежність 

від наркотиків.  При цьому від особи 

вимагається проходити регулярні 

тести-перевірки на присутність нар-

котичних засобів. 

4. Програми з реабілітації ал-

когольної залежності. Зазначена 

програма вимагає від правопоруш-

ника пройти курс лікування, щоб 

зменшити або виключити залежність 

від алкоголю. 

5. Комендантська година. За-

значене покарання вимагає від пра-

вопорушника знаходитися у вказа-

ному місці протягом певного періо-

ду (від двох до 12 годин щоденно) 

до шести місяців. Цей процес конт-

ролюється за допомогою електрон-

ного моніторингу. 

6. Участь у спеціальних про-

грамах. Суд може призначити пра-

вопорушнику взяти участь у спеціа-

льних навчальних програмах з осно-

вних робочих навичок та заходах з 

відшкодування шкоди жертвам зло-

чинів. Зазначені програми тривають 

до 60 днів.  

7. Судове рішення щодо поз-

бавлення права займатися певною 

діяльністю. Суд може призначити 

правопорушнику утримуватися від 

певного роду діяльності від одного 

дня до трьох років. Засудженому за-

бороняється відвідувати місця про-

дажу алкогольних напоїв, відвіду-

вання футбольних матчів або кон-

такт з дитиною. 

8. Обмеження пересування. 

Суд може призначити правопоруш-

нику утримуватися відвідувати певні 

місця до двох років. Цей процес кон-

тролюється за допомогою електрон-

ного моніторингу. 

9. Обмеження, що стосуються 

місця проживання. Суд може приз-

начити правопорушнику проживати 

тільки за конкретним місцем прожи-

вання:  гуртожиток або приватна ад-

реса. 

10. Лікування психічних вад. 

Суд може призначити правопоруш-

нику пройти курс лікування психіч-

них вад відповідно до розпоряджен-

ня доктора або психолога. 

11. Центр відвідування. Центр 

відвідування – це умовно виправний 

заклад, з обов’язковою щоденною 

присутністю, для правопорушників 

віком від 18 до 24 років, які раніше 

не були засуджені до покарання, 

пов’язаного з позбавленням волі. Ті 

ж, які звільнилися з установ вико-

нання покарань і вчинили тяжкі зло-

чини перебувають у ньому на пос-

тійній основі протягом трьох міся-

ців. 

Іншим нетяжким правопоруш-

никам може призначатися відвіду-

вання такого центру у визначені дні, 

при цьому, залишаючись, удома із 

сім’єю і працюючи на роботі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІО-

НУВАННЯ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ 

Нагляд за небезпечними зло-

чинцями (схема MAППA) 

Починаючи з 2001 року у кож-

ному місті і регіоні Великої Британії 

було вирішено питання щодо пок-

ращання захисту суспільства від не-

безпечних злочинців завдяки плідній 

співпраці поліції, служби пробації, 

тюремної служби, соціальної служ-

би, служби охорони здоров’я, служ-

би по роботі з особами, які мають 

психічні вади, служби з житлового 

забезпечення і навчальні інституції. 

В MAППA входять три специ-

фічні категорії злочинців: 

Перша категорія: зареєстровані 

правопорушники, які вчинили зло-

чини на сексуальному підґрунті 

(близько 40 тис. таких осіб у Вели-

кобританії із 84 тис., які тримаються 

в установах виконання покарань). Ці 

люди були визнані винними в зло-

чинах, починаючи від ґвалтування 

або нападу на дітей до завантаження 

порнографічного матеріалу до Інте-

рнету.   

Друга категорія: злочинці, які 

визнані винними в жорстоких або 

сексуальних злочинах (близько 

15 тис. осіб). 

Третя категорія: інші кривдни-

ки, які вважаються потенційно схи-

льними до вчинення тяжких злочи-

нів (близько 4 тис. осіб). Ця катего-

рія може включати чоловіків, які за-

вдавали серйозну шкоду своїм дру-

жинам. 

Якщо злочинець, який входить 

до категорії MAППA, не виконує 

вимоги нагляду, до нього застосо-

вуються різні санкції, включаючи 

запит до Комісії з умовно-

дострокового звільнення щодо пове-

рнення до виправної установи або 

посилене спостереження. 

Статистичні дані Міністерства 

юстиції свідчать про те, що у 

2007 році 79 злочинців із 50,210 

осіб, які знаходяться під наглядом 

MAППA, вчинили повторний тяж-

кий злочин. Це складає 0,16% від 

загальної кількості. Крім того деякі 

особи були повернуті до місць поз-

бавленні волі через порушення умов 

нагляду. 

КАНАДА  

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА 

СТРУКТУРА 

У Канаді існує 14 виправних 

юрисдикцій: 1 федеральна система, 

10 провінціальних систем; 3 терито-

ріальних системи. Провінціальні і 

територіальні уряди відповідають за 

роботу з правопорушниками (засу-

дженими), які відбувають покарання 

у виді позбавлення волі на строк до 

двох років, перебувають під вартою, 

та осіб засуджених умовно і непов-

нолітніх правопорушників. Федера-

льна система виконання покарань 

здійснює нагляд за правопорушни-

ками в громаді, провінціальними і 

територіальними особами, які звіль-

нені умовно-достроково (крім Он-

таріо і Квебек), а також здійснює 

довгостроковий нагляд в громаді за 
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правопорушниками, які раніше вчи-

няли тяжкі злочини. 

Система органів і установ Ви-

правної служби Канади (далі – ВС) 

федерального рівня складається з 

центрального апарату (Виправна 

служба Канади «CSC»), 5 регіональ-

них апаратів Виправної служби Ка-

нади  (Атлантичний, Квебек, Онта-

ріо, Прерії, Тихоокеанський регіон), 

43 установи виконання покарань, 

91 офісу з питань умовно-достроко-

вого звільнення (паролю), а також 15 

громадських виправних центрів. 

У 2016 році на федеральному 

обліку перебувало 22872 правопо-

рушники (14639 правопорушників, 

які знаходяться під федеральним ко-

нтролем в установах виконання по-

карань, і 8233 правопорушників в 

громаді). 

Виправлення в громаді, на при-

кладі організації роботи служби 

пробації в провінції Онтаріо, досяга-

ється через застосування умовних 

покарань (звільнення від покарання з 

випробуванням), умовно-

дострокового (умовного) звільнення 

з в’язниці, електронного моніторин-

гу і пробації. Пробація в «чистому 

виді» реалізована на рівні десяти 

провінцій та трьох територій Канади 

– це окремий вид судового Ордера 

(вироку), який дозволяє засуджено-

му залишатися у суспільстві на пев-

них умовах при певних обмеженнях 

і зобов’язаннях (довідково: перша 

згадка про пробацію в Канаді була у 

1841 році). 

Наприклад, у 120 офісах проба-

ції провінції Онтаріо здійснюється 

нагляд за 55 тисячами осіб. Пробація 

при умовному звільненні або умов-

ному вироку може бути приєднана 

до одного з наступних заходів: 

штраф; тюремне ув’язнення термі-

ном до двох років; умовний вирок 

(переривчастий). Пробація при умо-

вному звільненні або умовному ви-

року може бути приєднана до одного 

з наступних заходів: штраф; тюрем-

не ув’язнення терміном до двох ро-

ків; умовний вирок (переривчастий). 

Правопорушникам з умовним звіль-

ненням, умовним покаранням або 

переривчастим вироком признача-

ється випробувальний термін. Ті, хто 

отримує штраф, позбавлення волі 

або умовний вирок, можуть бути на 

пробації. 

Умовний вирок означає що пра-

вопорушник визнаний винним у ско-

єнні злочину і звільнений на певних 

умовах з випробувальним терміном. 

Якщо він буде визнаний винним у 

вчиненні іншого злочину протягом 

іспитового строку, суд може прийн-

яти рішення про скасування поста-

нови про пробацію та призначення 

покарання. Припинене покарання 

означає, що винесення вироку при-

зупиняється. Як і в разі умовного 

звільнення, є положення про призу-

пинення винесення вироку і призна-

чення покарання. Переривчастий 

вирок застосовується у тих випад-

ках, коли суд призначає покарання 

на строк не більше 90 днів, і суд мо-
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же вирішити, щоб правопорушник 

це покарання відбував періодично 

(тобто у вихідні дні). 

Пробаційний вирок не може за-

лишатися в силі понад три роки. 

Припиняється він тільки після закін-

чення терміну дії, якщо тільки суд 

не скасує вирок достроково. Суд 

може також в будь-який час змен-

шити термін пробації. Наглядова 

роль працівника пробації полягає у 

тому, що він готує звіти для судів і 

інших осіб, що приймають рішення, 

а також приведення у виконання ви-

року про пробацію, всебічне оціню-

вання правопорушника, прийняття 

ефективного рішення по управлінню 

справами і визначенню реабілітацій-

них втручань (наприклад, напрямок 

освітньої, консультаційної або ліку-

вальної програми або послуги). 

Непроходження випробувально-

го терміну без вагомої причини (по-

рушення пробації) передбачає санкції 

як нібито вчинено злочин, який кара-

ється сумарним засудженням, і мак-

симальне покарання у вигляді позба-

влення волі, що не перевищує 18 мі-

сяців, і/або штраф, що не перевищує 

2000 доларів США; або є криміналь-

ним злочином і має максимальний 

термін тюремного ув’язнення, що не 

перевищує двох років. 

У працівника служби пробації є 

повноваження контролювати осіб, 

яким призначений випробувальний 

термін, за умови відвідання ними 

служби пробації. Частота і форма 

контролю може бути окреслена су-

дом. Якщо умова реєстрації сформу-

льована «за вказівкою» без графіка, 

працівник пробації здійснює всебіч-

ну оцінку для визначення необхід-

них інтервенцій і частоти на основі 

аналізу оцінки ризику правопоруш-

ника. Фактори, які враховуються при 

визначенні типу інтервенції, вклю-

чають: 

 правові вимоги та умови про-

бації, громадську безпеку, обставини 

злочину і ризик повторного право-

порушення; 

 необхідність, мотивацію і зда-

тність користуватися послугами реа-

білітації;  

 наявність програми і послуги. 

Кримінальний кодекс дозволяє 

суду вимагати від умовно засудже-

ного «дотримуватися інших раціо-

нальних умов, які суд вважає бажа-

ними для забезпечення правослух-

няної поведінки засудженого і запо-

бігання повторного вчинення право-

порушення або інших злочинів». 

Умови пробації повинні передбача-

ти, яка поведінка або дії заборонені, 

уникаючи двозначні, невизначені 

або суперечливі формулювання. 

Відомо, що певні фактори 

пов’язані з ризиком повторного по-

рушення. До них відносяться (при-

чини рецидиву): антисоціальні уста-

новки, антисоціальне оточення, ан-

тисоціальна модель особистості, іс-

торія антисоціальної поведінки, сі-

мейні чинники, чинники осві-

ти/зайнятості, відсутність просоціа-

льного дозвілля, зловживання алко-
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голю або наркотиків. Оцінка ризику, 

що враховує вищевказані фактори, 

застосовується для правопорушни-

ків, які перебувають під наглядом у 

громаді, і для тих, хто відбуває по-

карання у виді позбавлення волі в 

провінціальній в’язниці понад 90 

днів. Пропонується безліч реабіліта-

ційних послуг, програм підтримки, 

заснованих на оцінці ризику кожної 

людини. Частка осіб з більш висо-

ким рівнем ризику впливає на зага-

льні показники рецидивізму.  

У значної частки правопоруш-

ників, які вчинили повторні злочини, 

ризик оцінюється як високий або 

дуже високий (довідково: рецидив в 

Онтаріо 2013/2014 роках становив 

21,4% (2 роки після звільнення). 

Комплектування підрозділів 

пробації на досить високому рівні. 

На 1-2 відкриті вакансії на рік при-

ходиться близько 200 охочих їх за-

йняти. Це пояснюється гідним рів-

нем зарплат та пільг для персоналу 

пробації (5-8 тис. канадських дола-

рів), та дає можливість обрати най-

більш мотивованих та професійних 

працівників. 

ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ПОТ-

РЕБ. ПРОБАЦІЙНІ ПРОГРАМИ 

Є чотири основних типи проба-

ційних програм, що застосовуються 

на рівні провінцій і територій Кана-

ди: 

1) програми щодо життєвих на-

вичок; 

2) корекційні програми для ви-

рішення проблем, таких як зловжи-

вання психоактивними речовинами, 

управління гнівом (корекційні про-

грами призначені для надання допо-

моги правопорушникам, для корекції 

або зміни поведінки); 

3) програми освіти і грамотнос-

ті; 

4) професійні програми. 

Програми щодо життєвих на-

вичок містять: ключові навички 

життя (бюджетування, постановка 

цілей, рішення проблем, відносини в 

родині, вживання наркотиків і т. д.); 

працевлаштування (пошук роботи, 

комп’ютерні навички); виховання;  

Реабілітаційні програми з ко-

рекції злочинної поведінки і чинни-

ків, які можуть сприяти рецидиву, 

включають програми: управління 

гнівом; просоціальне мислення; зло-

вживання психоактивними речови-

нами; насильство у сім’ї; сексуальні 

злочини. 

Існує кілька рівнів реабілітацій-

них програм, що відповідають рів-

ням ризиків правопорушників, мо-

тивації, правовому статусу та інди-

відуальним особливостям. До них 

відносяться програми початкової 

адаптації; інтенсивні програми; про-

грами технічного обслуговування. Ці 

програми пропонуються в окремих 

установах, де правопорушники по-

дають заявку на участь. Програми 

лікування доступні для вирішення 

важливих питань психічного здо-

ров’я, сексуальних злочинів, насиль-

ства в сім’ї, зловживання психоакти-

вними речовинами. 
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Освітніх програм є 4 типи: ба-

зові програми грамотності для доро-

слих, для осіб з відсутністю або об-

меженими навичками читання і пи-

сьма; шкільні програми, для осіб, які 

навчаються з метою отримання дип-

лома загальноосвітньої школи; на-

вчальні програми, для осіб, які ба-

жають вступити до школи, коледжу 

чи заочно в університет; інші освітні 

програми, такі як англійська як дру-

га мова. 

Професійні програми призна-

чені для отримання практичних на-

вичок в реальних умовах життя для 

того, щоб допомогти ув’язненим пі-

дготуватися до повернення в суспі-

льство. 

Усі установи забезпечують такі 

програми, як робота на кухні, прання, 

прибирання території. Деякі устано-

ви надають «галузеві програми», такі 

як авторемонт, кухарство, деревооб-

робка, метал, текстиль і т. д. 

ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ І 

КОНТРОЛЮ У ГРОМАДІ 

Всі злочинці, що знаходяться на 

умовному звільненні, знаходяться 

під наглядом незалежно від того, де 

вони живуть. Ступінь нагляду зале-

жить від потреб і ризику правопо-

рушника. Посадові особи, які за-

ймаються умовно-достроковим 

(умовним) звільненням, поклада-

ються на широке коло джерел інфо-

рмації, включаючи поліцію, сім’ї, 

фахівців і співробітників програми 

для перевірки успішності і розробки 

відповідного плану нагляду. Коор-

динатори умовно-дострокового зві-

льнення завжди можуть допомогти 

порушнику вирішити проблеми і 

вжити заходів, коли ризик збільшу-

ється. 

Згідно з канадським законодав-

ством, існують різні види умовно-

дострокового (умовного) звільнення. 

Зокрема, до таких видів звільнення 

відносяться:  

  тимчасове звільнення під на-

глядом працівника в’язниці або во-

лонтера (ETA) для контактів з 

сім’єю і отримання консультацій лі-

каря (за рішенням керівника служби 

нагляду в’язниці); 

 тимчасове звільнення без на-

гляду (UTA) правопорушників з ни-

зьким рівнем небезпеки для участі в 

програмах і реінтеграційних заходах 

(за рішенням керівника служби на-

гляду в’язниці і офіцера паролю); 

 звільнення на день (DP) для 

участі в громадських заходах за ме-

жами в’язниці з обов’язковим пове-

рненням на ніч (або інший визначе-

ний період) до установи, громадсь-

кого виправного центру, провінцій-

ної в’язниці; право засуджених на 

застосування до них денного паролю 

настає за шість місяців до дня на-

стання права на застосування до них 

повного паролю або коли залишило-

ся 1/6 строку відбуття покарання у 

виді позбавлення волі; 

 повне звільнення (повне зві-

льнення) (FP) – засуджені мають 

право перебувати весь час за межами 

в’язниці і працюючи за її межами 
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під наглядом офіцерів паролю на пе-

вних умовах;  

 автоматичне обов’язкове зві-

льнення з в’язниці (SR) – автоматич-

но застосовується до певної категорії 

засуджених на підставі законодавчо 

закріпленої норми після відбуття 2/3 

покарання від загального терміну по-

збавлення волі; звільнені знаходяться 

під наглядом у громаді відповідно до 

умов і обмежень звільнення; 

 звільнення по кінцю строку 

покарання – засуджений звільняєть-

ся з в’язниці, коли строк покарання у 

виді позбавлення волі закінчився, 

проте має високий рівень небезпеки, 

тому підлягає нагляду у громаді від-

повідно до умов і обмежень звіль-

нення, що передбачені Автоматич-

ним обов’язковим звільненням з 

в’язниці (SR); 

 ордер про довгостроковий 

нагляд (LTSO) – це вид санкції, не 

пов’язаної з позбавленням волі, що 

застосовується судом, внаслідок чо-

го продовжується термін нагляду у 

громаді з боку ВС; період нагляду 

може становити до 10 років, почина-

ється після того, як засуджений від-

був покарання у виді позбавлення 

волі і звільнився з в’язниці; 

Рада по наданню умовно-

дострокового звільнення має екск-

люзивне право рекомендувати або 

відмовити у застосуванні двох форм 

звільнення: денне або повне. Рада 

може дозволити умовно-дострокове 

(умовне) звільнення правопорушни-

ку, якщо, на її думку: правопоруш-

ник не становитиме невиправданий 

ризик для суспільства до закінчення 

терміну покарання, а також в проце-

сі звільнення правопорушника буде 

першочергову увагу надано захисту 

громади, сприяння реінтеграції пра-

вопорушника в громаді як законос-

лухняного громадянина. Рада може 

також накладати особливі умови на 

правопорушників, крім стандартних 

обов’язків. 

ВС співпрацює з громадськими 

виправними центрами (CCCs). Не-

державні партнери наймаються на 

контрактній основі для надання пос-

луг з розміщення, включаючи жит-

лові приміщення, приватні будинки, 

гуртожитки, лікувальні центри. ВС в 

даний час укладає контракти з не-

державними організаціями на на-

дання послуг з розміщення на приб-

лизно 200 об’єктах. Приблизно до 

2200 правопорушників знаходяться 

під наглядом у громаді. Служби за-

йнятості населення (CES) забезпе-

чують значну зайнятість умовно зві-

льнених правопорушників. Федера-

льні офіцери паролю розробляють 

мережу контактів з суспільством для 

збору і надання точної інформації 

про прогрес і поведінку злочинця, 

щоб підтримувати правопорушника 

в його зусиллях з реінтеграції. 

ЗАЛУЧЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ  

Волонтери відіграють важливу 

роль в пробаційній реабілітації пра-

вопорушників на рівні провінцій і 

територій Канади. Волонтери нада-

ють допомогу в наданні культурних 



РОЗДІЛ 6.  

41 

і духовних послуг, і виступають в 

якості позитивних рольових моде-

лей, щоб допомогти правопорушни-

кам досягти позитивних змін. Воло-

нтери надають послуги для різних 

груп правопорушників. Ці послуги 

охоплюють: духовні і релігійні пи-

тання, групи анонімних алкоголіків, 

анонімних наркоманів, освіту, за-

йнятість і навчання життєвим навич-

кам, культурі, перекладу, грамоті, 

музиці, мистецтвам, контроль осіб з 

низьким ризиком, допомога особам з 

випробувальними термінами і дост-

рокове складання досудових звітів. 

Усі волонтери проходять рете-

льну перевірку і оцінку, перш ніж 

працювати з правопорушниками. 

Цей процес охоплює надання анке-

ти, співбесіду, перевірку поліції. Пе-

рсонал пробації та паролю на прові-

нціальному рівні займається управ-

лінням і координацією волонтерсь-

кої діяльності. Вони також оцінюють 

стан поточних волонтерських про-

грам і здійснюють контроль за робо-

тою волонтерів. 

Існує безліч програм і сервісів, 

доступних для ув’язнених і злочин-

ців, які перебувають під слідством 

або засуджених у виправних устано-

вах, або які знаходяться під нагля-

дом після умовного засудження і 

умовно-дострокового звільнення. 

ШВЕЦІЯ 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА 

СТРУКТУРА 

Пробація у Швеції існує близь-

ко 70 років та функціонує у складі 

Служби тюрем та пробації Швеції. 

Служба тюрем та пробації Швеції 

разом з поліцією, прокуратурою та 

судовими органами підпорядкована 

Міністерству юстиції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схемі: Структура служби тюрем і пробації Швеції 
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На пробації у Швеції перебуває 

14 тис. засуджених, з яких 6% жі-

нок, проти 5 тис. осіб в установах 

пенітенціарної служби (3:1). Насе-

лення Швеції складає 9,8 млн лю-

дей. Близько 2 тис. осіб знаходять-

ся під вартою у слідчих ізолято- 

рах. 

Вартість перебування на проба-

ції коштує державі близько 200 крон 

на добу. Тримання в установах пені-

тенціарної служби набагато дорож-

че: 2000-3000 крон на добу (6 тис. та 

60-90 тис. на місяць). 

Управління Службою тюрем та 

пробації Швеції здійснює Головний 

офіс та 5 регіональних офісів, 36 

окремих місцевих адміністрацій. У 

складі Головного офісу функціонує 

транспортна служба, яка забезпечує 

транспортування ув’язнених. Кіль-

кість персоналу пенітенціарної слу-

жби складає близько 8 тис. праців-

ників, з яких близько 1,5 тис. – пер-

сонал служби пробації. 

Працівники пенітенціарної сис-

теми не мають спеціальних звань, 

рангів, чинів, є державними службо-

вцями, не наділеними силовими по-

вноваженнями. У разі необхідності 

застосування силових заходів залу-

чається поліція (наприклад, для 

здійснення приводу). 

Керівництво службою пробації 

здійснюють окружні офіси служби 

пробації, яким підпорядковуються 

декілька структурних підрозділів, 

розташованих у найбільших  за чи-

сельністю населених пунктах окру-

гу. 

Фінансування роботи окружної 

служби пробації здійснюється дер-

жавою і базується на обсязі викону-

ваної роботи. Прогноз обсягів робо-

ти розробляється спеціальним під-

розділом аналізу та досліджень 

Служби тюрем та пробації Швеції з 

урахуванням регламенту, затвер-

дженого Міністерством юстиції.  

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, 

НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОЗБАВ-

ЛЕННЯМ ВОЛІ 

Відповідно до кримінального 

законодавства Швеції видами кримі-

нального покарання є: штраф, умов-

не позбавлення волі (до 2 років); на-

гляд (до 3 років), громадські роботи 

або лікуванням за контрактом як до-

даткове покарання до нагляду та 

умовного позбавлення волі, тюремне 

ув’язнення.  

Служба пробації виконує пока-

рання у виді нагляду і умовного поз-

бавлення волі у випадку, якщо воно 

комбіновано з громадськими робо-

тами. Основними завданнями пра-

цівників органу пробації є: 

 проведення персональних роз-

слідувань; 

 здійснення нагляду за умовно-

достроково звільненими; 

 реалізація пробаційних про-

грам (для сертифікованих працівни-

ків); 

 контроль електронного моні-

торингу; 



РОЗДІЛ 6.  

43 

 контроль за  виконанням гро-

мадських робіт і т. д. 

 контроль за виконання вироків 

з лікуванням («звернення по контра-

кту»); 

 робота з жінками, неповноліт-

німи, а також батьками неповноліт-

ніх, які вчинили злочини. 

Згідно зі статистикою 50% кліє-

нтів пробації не вчиняють повторних 

злочинів. 

Служба тюрем та пробації, по-

ліція і Державна соціальна служба 

мають єдину комп’ютерну мережу, 

що дозволяє дуже ефективно забез-

печувати координацію діяльності та 

вести справи конкретних осіб, вико-

ристовувати єдину інформацію на 

усіх етапах перебування правопору-

шника у системі правосуддя.  

Зустрічі з клієнтом проводяться 

в спеціальних  приміщеннях, які об-

ладнані системою сигналізації та ві-

део нагляду. В службових кабінетах 

персоналу зустрічатися з клієнтами 

заборонено. На час зустрічі з засу-

дженим офіцер пробації забезпечу-

ється індивідуальним засобом три-

вожної сигналізації. 

Для забезпечення безпеки пер-

соналу та клієнтів вхідні двері в офіс 

служби пробації блокуються диста-

нційним електронним дзвінком та 

обладнані комунікаційним пристро-

єм. Сходові клітини обладнані каме-

рами відео спостереження, за допо-

могою яких черговий офіцер фіксує 

пересування засуджених під час ві-

зиту до офісу. На дверях приміщень 

обов’язково оформлено повідомлен-

ня про здійснення відео спостере-

ження. 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ РОЗСЛІ-

ДУВАННЯ (аналог досудової про-

бації у Законі України «Про проба-

цію»). 

Підставою для проведення ін-

дивідуального розслідування є за-

пит суду, який надається після пе-

редачі до суду матеріалів обвинува-

чення. 

Разом із запитом інспектору 

пробації надаються: фабула вчине-

ного правопорушення; персональні 

дані підозрюваного (прізвище, ім’я, 

місце проживання, роботи); інші ві-

домості, які можуть допомогти при 

проведенні розслідування (відомості 

з різних державних і соціальних ін-

ститутів).  

Під час індивідуального розслі-

дування інспектор пробації з’ясовує 

кримінальну історію клієнта, його 

сімейний стан та відносини у сім’ї, 

житлові умови, дані про роботу, фі-

нансове положення, спосіб прове-

дення вільного часу, наявність зале-

жностей, дані про фізичне та психіч-

не здоров’я. 

Після отримання запиту з суду 

інспектор пробації, що проводить 

персональне розслідування, направ-

ляє обвинуваченому листа з повідо-

мленням про зміст індивідуального 

розслідування та викликає його для 

особистої зустрічі. Якщо обвинува-

чений не з’являється для бесіди, ін-

спектор служби пробації може зажа-
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дати його явки з поліцією. Під час 

особистої зустрічі з клієнтом прово-

диться 1,5 годинне поглиблене ін-

терв’ю із застосуванням спеціальної 

техніки бесіди. 

Крім того, інспектор пробації 

проводить зустрічі з іншими особа-

ми, які знають необхідну інформа-

цію про підозрюваного, наприклад з 

родичами, друзями, товаришами по 

роботі. Більш того, у ході бесід сам 

підозрюваний може запропонувати 

інспекторові служби пробації, який 

проводить індивідуальне розсліду-

вання, осіб які могли б більш повно 

описати його особу.  

Для проведення індивідуально-

го розслідування існує певна форма 

опитування, але інспектор пробації 

за необхідності може самостійно 

ставити питання. Разом з тим, інди-

відуальні розслідування щодо обви-

нувачених, які мають алкогольну або 

наркотичну залежність, а також об-

винувачуваних у сексуальних зло-

чинах має спеціальні чітко встанов-

лені процедури. 

Окрім бесіди з підозрюваним, 

інспектор служби пробації запитує у 

різних державних і соціальних ін-

ститутів відомості: 

- про фінансовий стан (наяв-

ність та кількість боргів; стан бан-

ківських рахунків; наявність та ви-

плата аліментів; кредитна історія 

особи);  

- з місця роботи; 

- з місця проживання;  

- про склад сім’ї;  

- про притягнення його до будь-

якої відповідальності;  

- про попередні судимості, якщо 

були такі. 

Якщо підозрюваному обрано 

запобіжний захід у виді тримання 

під вартою, інспектор пробації про-

водить з ним бесіду в слідчому ізо-

ляторі. Якщо існує імовірність приз-

начення за злочин покарання у виді 

позбавлення волі, офіцер пробації, 

спираючись на результати соціаль-

но-психологічного та кримінологіч-

ного вивчення особи підсудного, 

вносить пропозиції щодо визначення 

йому рівня безпеки тюрми. 

На основі індивідуального роз-

слідування, інспектор пробації на-

дає суду або в прокуратуру висно-

вок (аналог досудової доповіді у За-

коні України «Про пробацію»), під-

писаний начальником управління 

служби пробації, який, окрім персо-

нальних даних та історії правопо-

рушень, містить докладну соціаль-

но-психологічну характеристику на 

клієнта та рекомендації працівника 

пробації стосовно виду та міри по-

карання для підслідного, а також 

доцільності застосування примусо-

вого лікування. Дані рекомендації 

не є обов’язковими для суду. Однак 

на практиці відсоток розбіжності 

судових рішень з пропозиціями 

служби пробації складає лише      

5%. 

У висновку також містяться ре-

комендації по застосуванню до кліє-

нта пробаційних програм. Якщо 
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програма не стосується психотера-

певтичного впливу, то може вказу-

ватися яка саме програма має бути 

застосована. В іншому випадку – 

лише рекомендація про доцільність 

застосування пробаційної програми 

у цілому. 

Підозрюваний має право озна-

йомитися з висновком індивідуаль-

ного розслідування, а також може 

запропонувати особу, яка буде спо-

стерігати за його проведенням. Усі 

зібрані в ході індивідуального розс-

лідування матеріали при застосуван-

ні до обвинуваченого покарання пе-

редаються до тюрми або підрозділу 

служби пробації залежно від виду 

покарання, а також заносяться в 

комп’ютерну базу даних. Якщо суд 

підслідного виправдовує, то інфор-

мація індивідуального розслідування 

знищується. 

Найтриваліші індивідуальні роз-

слідування проводяться щодо обви-

нувачених, яким пропонується під-

писати контракт на проведення ліку-

вання. Середній термін проведення 

індивідуального розслідування ви-

значається судом і, як правило, скла-

дає 3-4 тижні. Індивідуальні розслі-

дування не проводяться щодо меш-

канців інших країн, осіб, без визна-

ченого місця проживання, а також 

осіб, які притягаються до адміністра-

тивної відповідальності (щодо остан-

ніх у деяких випадках проводиться). 

При проведенні індивідуального 

розслідування служба пробації Шве-

ції використовує інструмент оцінки 

ризику вчинення повторних зло-

чинів RBM (абревіатура слів: Ризик 

– Потреби – Сприйнятливість), приз-

начений виявити рівень небезпеки 

вчинення повторних злочинів з боку 

клієнта, та фактори, які обумовлю-

ють такий ризик та щодо яких доці-

льно вжити заходів з метою профіла-

ктики рецидиву. Методика включає 

72 питання до клієнта закритого ти-

пу, 15 питань до працівника пробації 

та шкалу правдивості відповідей. Іс-

нують додатки до опитувальника, 

призначені для особливих категорій 

опитуваних (насильницькі злочини, 

релігійні злочини і т.п.) 

Основна сфера дослідження 

особистості, яка має найбільше зна-

чення для оцінки – це сфера спілку-

вання, особистих поглядів та відно-

шення до життя. 

Опитувальник складається з 4 

блоків, якими визначається рівень 

ризику (високий, середній, низький). 

Опитування проводиться протягом 

35-40 хв, після чого відповіді переві-

ряються протягом 15-20 хв і порів-

нюються з реальними даними особо-

вої справи та інших джерел. Клієнту 

не повідомляються результати опи-

тування, а лише роз’яснюється його 

рівень ризику.  

НАГЛЯД призначається судом 

як вид покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі, а також як вид 

контролю у порядку заміни позбав-

лення волі за певних умов. Нагляд 

може призначатися на термін від 6 

місяців до 3-х років.  
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Види нагляду, що здійснює 

служба пробації поділяється на такі 

види: 

1) звичайний нагляд (пері-

одичні явки для бесід); 

2) нагляд, поєднаний з лі-

куванням у медичному закладі відк-

ритого типу (поліклініка, госпіталь); 

3) нагляд, поєднаний з гро-

мадськими роботами; 

4) нагляд після умовно-

дострокового звільнення з місць по-

збавлення волі; 

5) нагляд за контрактом 

(при бажанні лікуватися від залеж-

ності); 

6) інтенсивний нагляд (із 

застосуванням засобів електронного 

контролю). 

Обов’язки клієнта стосовно 

якого здійснюється нагляд: 

- періодично з’являтися на ре-

єстрацію до офісу пробації або 

приймати працівника вдома (для 

тих, хто під інтенсивним наглядом); 

- дотримуватися правослухня-

ної поведінки; 

- займатися корисною діяльніс-

тю (праця, навчання); 

- брати участь у корекційних 

або лікувальних програмах. 

На першому році нагляду, зу-

стрічі з засудженим проводиться     

4-5 разів на рік, на другому і тре-

тьому році рідше, а коли нагляд 

припиняється, справа передається 

до архіву. З обліку засуджений    

знімається автоматично. 

Якщо засуджений не виконує 

покладені на нього обов’язки, пору-

шує порядок відбування покарання, 

офіцер пробації подає заяву в нагля-

дову комісію, яка складається з го-

лови комісії (обов’язково чинний 

суддя), заступника голови (чинний 

суддя), 2-3 осіб, яких призначає му-

ніципалітет та канцелярії (2 особи).  

Особливість нагляду за конт-

рактом полягає у тому, що він за-

стосовується судом до осіб, які скої-

ли злочини, пов’язані з нарко- або 

алкогольною залежністю та потре-

бують відповідного лікування, а та-

кож мають психічні розлади. Приз-

начається за згодою засудженого як 

при винесенні вироку, так і під час 

відбування покарання у місцях поз-

бавлення волі.  

Необхідність лікування визна-

чається офіцером пробації. Служба 

пробації також рекомендує лікува-

льний заклад. Такий вид нагляду 

триває до 3-х років, але час нагляду 

визначають у кожному конкретному 

випадку. Зазвичай після закінчення 

стаціонарного лікування він продо-

вжується ще шість місяців. 

В угоді про контрактне ліку-

вання обов’язково вказуються такі 

пункти: 

1) адреси та телефони контакт-

них осіб засудженого за місцем лі-

кування (працівник пробації, соціа-

льний працівник тощо); 

2) лікування розпочинається не-

гайно після отримання рішення су-

ду; 
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3) детальний план всіх етапів 

лікування; 

4) зобов’язання засудженого 

щодо виконання вказівок та припи-

сів лікарів (у разі невиконання умов 

лікування засуджений може бути 

повернений в місця позбавлення во-

лі); 

5) засоби контролю за прий-

манням алкоголю та наркотиків; 

6) інформування персоналом лі-

кувальної установи відповідального 

працівника пробації щодо будь-яких 

порушень умов угоди. 

Особливість інтенсивного на-

гляду пов’язана із з тим, що він за-

стосовується до осіб, засуджених до 

позбавлення волі на термін менше 6 

місяців за певних умов із застосу-

ванням засобів електронного конт-

ролю. 

Особа не засуджується до елек-

тронного моніторингу. Така альтер-

натива ув’язненню пропонується 

пробацією засудженим, які відпові-

дають наступним вимогам: 

1) особі визначено покарання у 

виді позбавлення волі до 6 місяців 

або до закінчення терміну тюремно-

го ув’язнення залишилось не більше 

6 місяців; 

2) засуджений висловлює доб-

ровільну згоду на здійснення елект-

ронного моніторингу (якщо засу-

джений мешкає не один, то необхід-

на також письмова згода його спів-

мешканців); 

3) злочин, скоєний засудженим, 

не стосується насильства в сім’ї; 

4) з часу, коли дана особа пере-

бувала під електронним наглядом 

останній раз, минуло не менше 3 ро-

ків; 

5)  засуджений повинен мати 

постійне місце роботи або навчан-

ня. 

Лише до цієї категорії підоблі-

кових службою пробації здійсню-

ються раптові перевірки за місцем 

проживання із застосуванням засобів 

контролю вживання алкоголю та на-

ркотиків. 

У період відбування такого по-

карання засуджений повинен раз на 

тиждень відвідувати офіс пробації 

для проведення бесід. Для кожного 

клієнта розробляється індивідуаль-

ний розпорядок дня, де передбачений 

час на дорогу, працю, навчання, од-

ногодинну прогулянку. Відповідна 

інформація вводиться до сервера 

офісу служби пробації. У якості зао-

хочення засудженому може бути до-

зволено відлучатися за особистим 

планом по 2 години у суботу та неді-

лю. 

Електронний моніторинг не за-

стосовується до неповнолітніх. 

Особа, яка перебуває під нагля-

дом, зобов’язана постійно носити 

електронний браслет на щиколотці. 

Якщо особа залишає вказану тери-

торію, на пульт стеження передаєть-

ся відповідний сигнал. 

Обладнання для здійснення 

електронного моніторингу склада-

ється з: 

1) браслету на батарейці; 
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2) передавача радіосигналу, пі-

дключеного до домашнього телефо-

ну засудженого; 

3) приймача радіосигналу, підк-

люченого до сервера офісу служби 

пробації. 

Обладнання виготовляється в 

Ізраїлі, у разі несправності надсила-

ється виробнику. Вартість одного 

комплекту обладнання для здійснен-

ня електронного моніторингу стано-

вить 8 тис. доларів США. 

Засуджені, які мають заробіток 

більше мінімального, сплачують за 

електронний моніторинг 80 крон на 

день, в іншому разі оплачує служба 

пробації.  

За статистичними даними слу-

жби тюрем та пробації Швеції за не-

виконання умов електронного моні-

торингу кожний дванадцятий засу-

джений направляється до місць поз-

бавлення волі. 

ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ є до-

датковим покаранням, яке може по-

єднуватися з наглядом або умовним 

засудженням до позбавлення волі.  

Громадські роботи полягають у 

виконанні за місцем проживання бе-

зоплатних суспільно-корисних робіт, 

які визначає служба пробації, певну 

кількість годин, визначених судом 

(від 40 до 240 годин). 

Можливість виконувати гро-

мадські роботи вивчається службою 

пробації при проведенні індивідуа-

льного розслідування до винесення 

вироку. При цьому вивчаються про-

фесійні можливості особи, сімейні та 

інші особисті обставини, що можуть 

цьому завадити, фізичні можливості.  

Громадські роботи не застосо-

вуються до громадян, які не мають 

постійного місця проживання у 

Швеції і не можуть відпрацьовува-

тися за місцем основної роботи. 

Якщо до місця виконання гро-

мадських робіт необхідно їхати тра-

нспортом і засуджений не має необ-

хідних коштів, то після вивчення цієї 

ситуації служба пробації може при-

дбати такому засудженому проїзний 

квиток. Але у разі, якщо в такій си-

туації засуджений свідомо хоче від-

працьовувати громадські роботи по-

далі від місця мешкання (наприклад, 

не хоче, щоб ті, хто його знає бачили 

це), то він прямує до місця робіт за 

свої кошти. 

ЗАЛУЧЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ  

Однією із особливостей швед-

ської моделі служби пробації є ши-

роке залучення до роботи з клієнта-

ми непрофесійних спостерігачів – 

волонтерів пробації. Непрофесійні 

спостерігачі – це особи, що доброві-

льно надають допомогу засудженим, 

які знаходяться під наглядом служби 

пробації. Вони не є працівниками 

служби, але працюють за контрак-

том та отримують грошову компен-

сацію (близько 500 крон на місяць) 

для покриття витрат на проїзд та те-

лефонні переговори, а також отри-

мують грошову винагороду за кожне 

інспектування клієнта. Угода, що 

підписується волонтером із пробаці-

єю, передбачає відповідальність за 
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порушення конфіденційності. Зу-

стріч працівника пробації з контакт-

ними особами відбувається не мен-

ше одного разу на тиждень. Непро-

фесійні спостерігачі поділяються на 

два типи: для усіх клієнтів та для 

конкретних клієнтів. 

Непрофесійні спостерігачі ви-

конують два завдання: підтримку та 

контроль щодо осіб, які перебувають 

на пробації. При здійсненні контро-

льної функції непрофесійний спо-

стерігач не може приймати адмініст-

ративні рішення щодо клієнта, але 

повинен передавати інформацію 

працівнику пробації. Він не має пра-

ва дублювати функції працівника 

служби пробації. Головне його за-

вдання бути прикладом поведінки 

для клієнта. Для того, щоб стати не-

професійним спостерігачем, необ-

хідні: відсутність проблем із зако-

ном, дві рекомендації від інспекторів 

пробації та погодження керівника 

служби пробації. Непрофесійні спо-

стерігачі можуть рекомендуватися 

клієнтом пробації з-поміж сусідів 

засудженого та колег по роботі, але 

остаточне рішення з цього питання 

приймається відповідальним праців-

ником. 

При відборі непрофесійних 

спостерігачів звертається увага на їх 

освіту (переважно юридична та со-

ціальна робота), систему цінностей, 

світогляд, професійний досвід, сто-

сунки з правосуддям (якщо була су-

димість то така особа може стати 

волонтером пробації лише через 

п’ять років після погашення суди-

мості). З урахуванням цього, не-

професійними спостерігачами як 

правило є курсанти поліції, студен-

ти, соціальні працівники, члени 

громадських організацій, колишні 

педагоги та працівники правоохо-

ронних органів, які перебувають на 

пенсії.  

ПРОБАЦІЙНІ ПРОГРАМИ, 

які застосовуються службою проба-

ції Швеції спрямовані у першу чергу 

на: 

подолання залежностей (алко-

голь, наркотики, азартні ігри); 

профілактику агресії та насил-

ля; 

профілактику сексуальних зло-

чинів; 

профілактику асоціальної пове-

дінки; 

профілактику повторних право-

порушень. 

Більшість програм базуються на 

теорії когнітивно-поведінкового 

втручання. Головним методом робо-

ти в таких програмах є мотивування. 

Усі програми передбачають самос-

тійну роботу клієнта (домашнє за-

вдання). 

Програми переважно індивідуа-

льні, але можуть бути групові впра-

ви. 

У центральному апараті служби 

пробації Швеції функціонує спеціа-

льний підрозділ, який займається 

придбанням, адаптацією, розробкою 

пробаційних програм та контролем 

їх ефективності. 
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Якщо центральним офісом 

приймається рішення про необхід-

ність придбання програми у іншій 

країні, представники пробації відря-

джаються до країни, яка розробила 

програму, та навчаються там роботі 

з нею.  

Після навчання акредитовані 

працівники організовують впрова-

дження пробаційної програми шля-

хом порівняння результатів роботи з 

двома контрольними групами клієн-

тів, одна з яких залучається до про-

грами, а інша – ні. Загальний час на 

дослідження ефективності програми 

складає 3-4 роки. 

Спеціалізація працівників з ре-

алізації пробаційних програм відбу-

вається шляхом закінчення спеціа-

льних курсів та отримання ліцензії. 

Для цього особа, що бажає навчати-

ся, проходить психологічне обсте-

ження, а далі стажування. Кожні 4 

роки проводиться періодичний кон-

троль, відеозапис роботи фахівця 

відсилається до центрального офісу 

для контролю та підтримання єди-

ної техніки реалізації програми. Пі-

двищення кваліфікації тренери та 

сертифіковані спеціалісти прохо-

дять регулярно (1 раз на рік). 

На даний час у Швеції діють 12 

уніфікованих офіційних програм, які 

почали з’являтися 15 років назад. До 

цього вони використовувались на 

власний розсуд, у кількості понад 

200, а отже, оцінка їх ефективності 

була неможлива. 

Програми розробляються нау-

ковими закладами за державним за-

мовленням. Окрім програм, завезе-

них до Швеції з Канади та Великоб-

ританії, вже є декілька власних про-

грам. 

Найбільш розповсюдженими 

програмами є: 

- ART (переміщення об’єкту аг-

ресії засудженого); 

- ASI (вивчення проблем засу-

дженого); 

- MAPS (вивчення рівня моти-

вації засудженого); 

- PBL (вирішення проблем за-

судженого); 

- MI (мотивація засудженого до 

спілкування). 

При оцінці участі клієнта у 

пробаційних програмах служба про-

бації дотримується принципу, що 

пробаційна програма спрямована на 

допомогу, а не на покарання клієнта. 

Клієнт мотивується до участі у про-

грамі ще на етапі досудового ви-

вчення. Виходячи з цього, санкції за 

невиконання або неналежне вико-

нання заходів програми відсутні.  

ЛАТВІЯ 

Пробація у Латвії існує вже 

протягом майже 15 років. Державна 

служба пробації створена 17 жовтня 

2003 року спеціальним законом та 

підпорядковується Міністерству юс-

тиції.   

До складу Департаменту проба-

ції (центральний рівень) чисельніс-

тю 64 особи входять два заступники, 

які відповідають за такі напрями:  
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1) громадських робіт, досудової 

доповіді, медіації; 

2) нагляду та пробаційних про-

грам.  

Структуру Департаменту про-

бації складають відділи: персоналу, 

документообігу, технічного обслу-

говування, фінансування, плануван-

ня, юридичний, навчання та дослі-

джень, проектів, інформаційних тех-

нологій, аналітичний, комунікації, 

ЗМІ. Усього у Латвії 28 регіональ-

них офісів, 326 працівників (390 за 

штатом). За рік по обліку пробації 

проходить 8 тис. клієнтів. Наванта-

ження на одного працівника складає 

20-30 клієнтів пробації. 

Заробітна плата працівників 

пробації складає від 800 до 1200 єв-

ро. Якщо працівник працює з клієн-

тами високого ризику, йому нарахо-

вується спеціальна надбавка. 

Цікавим здобутком Латвії є ро-

бота системи баз даних, за допомо-

гою яких організована робота про-

бації (база даних клієнтів, база даних 

персоналу пробації, автоматизована 

система обліку робочого часу та під-

рахування коефіцієнту інтенсивнос-

ті, автоматизована база використан-

ня транспорту для виконання служ-

бових завдань, автоматизована база 

інвентаризації, автоматизована база 

документообігу та інше). База даних 

дозволяє індивідуально вести справу 

по кожному засудженому, має авто-

матизовану систему складання оцін-

ки ризиків і потреб та досудових до-

повідей, обліку проходження проба-

ційних програм, виконання громад-

ських робіт, організації нагляду. Ба-

за даних інтегрована з судами, полі-

цією, прокуратурою, тюрмами, соці-

альними службами, сирітськими су-

дами.  

Так, розроблено та впроваджено 

програмне забезпечення, доступ до 

якого має кожен працівник служби 

пробації зі свого робочого місця. Че-

рез доступ з особистого кабінету, 

кожен працівник вносить інформа-

цію про проведену роботу з клієнтом 

пробації, історію його правопору-

шень, участь в пробаційних програ-

мах, оцінку ризику вчинення повто-

рних кримінальних правопорушень 

та інше. Дана електронна картотека 

замінює особові справи клієнтів. Як 

наслідок, це призводить до суттєвої 

економії витрат на канцелярські по-

треби та моніторинг ефективності 

пробації. В базі відображаються нові 

зміни до нормативно-правової бази, 

завдяки чому персонал постійно 

проінформований про нові вимоги 

щодо організації роботи. Листування 

між підрозділами також здійснюєть-

ся через інтерфейс даної програми, 

як наслідок,  прискорюється обмін 

інформацією.  

Для розрахунку коефіцієнту ін-

тенсивності навантаження на кож-

ного працівника підрозділу за осно-

ву взято хронометраж приблизної 

кількості витраченого часу на вико-

нання кожної функції: робота з клі-

єнтом, виїзд для перевірки клієнта 

за місцем проживання, складання 
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оцінки ризику, інше. Після внесення 

інформації про проведену роботу  

до особистого кабінету за спеціаль-

ною формулою підраховується ін-

тенсивність навантаження. Від ре-

зультату залежить планування ро-

бочого часу та завдань для різних 

працівників, що підвищує ефектив-

ність раціонального використання 

робочого часу. 

Для персоналу законодавчо за-

кріплено ряд пільг. Це безкоштов-

ний проїзд, медичне страхування, 

відпустка на збільшений період, ін-

ше. Для роботи у пробації спеціаль-

ність майбутнього працівника не має 

значення. Працівники під час вступу 

на службу проходять курс дистан-

ційного навчання, тільки після чого 

їм доручають формувати та вести 

справи клієнтів. 

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, 

НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОЗБАВ-

ЛЕННЯМ ВОЛІ 

Вирок суду про застосування 

пробації до особи є достатнім для 

надання повноважень персоналу 

пробації щодо прийняття ряду рі-

шень, пов’язаних з виконанням 

обов’язків. Це і застосування до за-

судженого електронного моніторин-

гу, визначення виду пробаційної 

програми, переліку обов’язків (12 

інтервенцій законодавчо закріпле-

но), максимальної кількості попере-

джень, прийняття рішення про на-

правлення для відбування покарання 

до місць позбавлення волі. При при-

йнятті рішень ураховується особис-

тість клієнта та «виховний ефект» 

для нього. Наприклад, клієнту дода-

тково можуть «призначити» утриму-

ватись від вживання спиртних напо-

їв, обмежити в пересуванні, тощо.  

З метою перевірки дотримання 

клієнтами інтервенцій, персонал 

здійснює виїзди за місцем прожи-

вання клієнтів (у складі двох праців-

ників). Працівники служби пробації 

забезпечені алкотестерами.  

Для самозахисту під час відві-

дувань клієнтів персонал забезпечу-

ється спеціальними засобами індиві-

дуального захисту – газовими бало-

нчиками. 

Вартою уваги є практика вико-

нання кримінального покарання у 

виді громадських робіт, які в Латвії 

називаються примусовими робота-

ми. Державна служба пробації Латвії 

налагоджує взаємодію з рядом орга-

нізацій, з якими укладає відповідні 

договори про співпрацю. Завдяки 

цьому, використовуючи індивідуа-

льний підхід, враховуючи особис-

тість клієнта та оцінку вчинення ним 

нового злочину, а також спеціаль-

ність, яку має особа, персонал служ-

би пробації має можливість підібра-

ти йому такі види робіт, які б відпо-

відали його навичкам та сприяли б 

його виправленню.  

Для роботодавців організову-

ються прес-конференції, їх сприяння 

у працевлаштуванні клієнтів висвіт-

люється у ЗМІ, вони нагороджують-

ся дипломами та подяками Держав-

ної служби пробації. 
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Пробаційні програми Латвії ро-

зпочали свою історію з досвіду Ка-

нади, з 2006 року, та розроблені що-

до трьох напрямів: профілактика 

вживання ПАР, насильство у сім’ї, 

менеджмент емоцій. Усього існує 9 

програм, 2 з яких реабілітаційного 

спрямування (соціальні навички). 

Підготовка фахівців з реалізації про-

грам з-поміж працівників включає 

відбіркову співбесіду (здійснюється 

спеціально створеною комісією), 

власне навчання протягом 1-2 міся-

ців, та стажування на робочому місці 

з періодичною супервізією відеома-

теріалів. Комісія відбирає лише тих 

кандидатів, що не лише виявляють 

бажання, але й демонструють здіб-

ності для опанування навичок з реа-

лізації програм, незалежно від спеці-

альності. Це дозволяє зберегти дер-

жавні ресурси та час, а також підви-

щити ефективність реалізації про-

грам.  

Крім цього, дослідження валід-

ності інструменту латвійської «оцін-

ки ризиків» протягом 2-3- років дали 

змогу визначити, що ймовірність її 

складає приблизно 70 %. Оцінка ри-

зиків вчинення повторного криміна-

льного правопорушення клієнтом 

проводиться за потреби, але не рід-

ше ніж один раз на 6 місяців. 

У службі пробації Латвії на дос-

татньо ефективному рівні налаго-

джена взаємодія із судами. Досудові 

доповіді запитуються постійно, дум-

ка суду та пробації збігаються у 

95 % випадків.  

На Державну службу пробації 

покладено функцію нагляду за осо-

бами, які умовно-достроково звіль-

нені з установ виконання пока- 

рань.  

Починаючи з 2015 року елект-

ронний моніторинг у Латвії – це ди-

станційний нагляд за засудженими, 

який здійснюється за допомогою 

електронного браслета. У більшості 

країн він вважається ефективним, 

але вартісним засобом забезпечення 

нагляду за умовно-достроковими 

звільненими з місць позбавлення во-

лі або як додаткове покарання. Вве-

дення електронного моніторингу у 

Латвії стало можливим за сприяння 

Норвегії. 

Впровадженню системи елект-

ронного моніторингу передувало 

вивчення міжнародного досвіду, під-

готовка фахівців, розробка необхід-

ної нормативно-правової бази, вирі-

шення питання щодо придбання еле-

ктронних браслетів, та створення 

інших передумов. Підготовка до 

впровадження системи електронного 

моніторингу тривала близько 2,5 ро-

ків. За цей час, окрім навчання пер-

соналу та створення належної техні-

чної підтримки, був проведений тен-

дер на закупівлю електронних брас-

летів.  

Такий нагляд переважно засто-

совується до осіб, які мають низьку 

або середню небезпеку для суспільс-

тва, та відбули певний термін позба-

влення волі. Перед тим, як замінити 

позбавлення волі електронним брас-
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летом, проводиться прискіплива 

оцінка, як попередньої поведінки, 

так і майбутніх намірів клієнта. Піс-

ля того, як рішення суду прийнято, 

місце знаходження клієнта відслід-

ковують спеціальною системою. Во-

на являє собою браслет (він нагадує 

годинник та одягається на ногу), та 

електронний пристрій, схожий на 

стаціонарний телефон, який знахо-

диться в будинку особи, за якою 

здійснюється нагляд. Якщо клієнтом 

порушено умови знаходження у вка-

заному місці, чи була спроба пошко-

дити браслет, на центральний пункт 

передається сигнал тривоги. За по-

рушення вимог електронного моні-

торингу особа повертається до 

в’язниці.  

Електронний моніторинг у Лат-

вії застосовується лише до тих, хто 

добровільно погоджується на його 

умови. Стимулом для цього є скоро-

чення терміну позбавлення волі на 

строк до 1 року. Добровільне та ус-

відомлене рішення засудженого зве-

рнутися до керівництва установи 

щодо застосування до нього елект-

ронного моніторингу забезпечує 

економію ресурсів держави, дбайли-

ве ставлення засудженого до вартіс-

ного обладнання, а також його від-

повідальне відношення до способу 

життя у громаді.  

Окрім цього, за період застосу-

вання електронного моніторингу з 

2015 року рівень рецидиву серед 

умовно-достроково звільнених зме-

ншився до 20-25%. Окрім того, вда-

лося зекономити більше півмільйона 

євро, оскільки за день перебування в 

установі держава витрачає близько 

21 євро, а день застосування елект-

ронного моніторингу обходиться 

близько 4 євро. 

На початку впровадження елек-

тронного моніторингу браслети до-

водилося брати в оренду, а вже зараз 

їх почали виробляти безпосередньо 

у Латвії. 

ЗАЛУЧЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ  

До роботи пробації залучаються 

волонтери. Їх залучення відбуваєть-

ся шляхом оголошення вакансій що-

до напрямків роботи: з медіації, з 

дітьми, з клієнтами, які вчинили 

злочини, пов’язані з насильством. З 

ними проводять співбесіду, уклада-

ють угоду, та проводять дводенне 

навчання. Волонтери працюють 8 

годин на місяць, маючи 30 євро на 

необхідні витрати під час зустрічей з 

клієнтами (проїзд, телефонні розмо-

ви).  

Окрім того, служба пробації за-

безпечує можливість для потерпіло-

го та особи, яка скоїла злочин, доб-

ровільно взяти участь в процесі ук-

ладення «мирової угоди» за допомо-

гою посередника (відновне правосу-

ддя). Як правило, функції таких по-

середників (медіаторів) виконують 

добровільні працівники пробації 

(волонтери). 

З проханням про медіацію на 

будь якій стадії провадження і навіть 

вже після винесення вироку суду, 

може звернутись як сам засуджений, 
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так і представники прокуратури, су-

ду, поліції. 

Окрім цього, в підрозділах 

Державної служби пробації Латвії є 

спеціально обладнані кімнати для 

проведення відеоконференцій з су-

дами. Для кожного підрозділу орен-

дується автомобіль за спеціальним 

договором, яким передбачено повне 

обслуговування автомобілів орендо-

давцями. З метою моніторингу ви-

користання автотранспорту співро-

бітниками, розроблено спеціальне 

програмне забезпечення, яке обра-

ховує амортизаційні витрати та ви-

користане пальне. За інформацією 

персоналу пробації Республіки Лат-

вія приблизний відсоток рецидиву 

під час нагляду становить 3%.
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РОЗДІЛ 7. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ ОЦІНКИ РИЗИКІВ І ПО-

ТРЕБ В ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ ДАНІЇ 

 

1. LS / RNR В ДАНСЬКІЙ 

СЛУЖБІ ПРОБАЦІЇ 

Данія – це невелика країна з на-

селенням 5,7 млн. Середня кількість 

засуджених у тюрмах у 2015 році 

становила 3400 осіб. Наприкінці то-

го ж року 9000 осіб були клієнтами 

Служби пробації. У 2016 році на 100 

тис. населення зареєстровано 58 за-

суджених. Данська смертність є од-

нією з найнижчих у світі та стано-

вить приблизно одну третину від за-

гальної кількості в Україні. 

Рівень рецидиву визначається 

як кількість осіб, які повторно вчи-

няють злочини і отримують нове по-

карання протягом двох років після 

звільнення з тюрми або закінчення 

строку позбавлення волі. 

Дослідження 2016 року вказує 

на те, що ті, хто в 2013 році були 

звільнені з тюрем в Данії, мали час-

тоту рецидиву 35%, а ті, хто відбули 

умовний термін (були під наглядом 

пробації), мали частоту рецидиву 

27%. Рівень рецидиву серед осіб, 

звільнених від електронного моні-

торингу та громадських робіт, ста-

новив відповідно 16% та 18%. 

Здатність Данії зберігати відно-

сно низьку кількість тюрем у порів-

нянні з іншими країнами принаймні 

частково пов’язана з ефективною 

системою пробації. 

У 2010 році канадський вчений 

Д. Бонта опублікував результати 

досліджень про новий спосіб змен-

шення рецидиву. Хоча показники 

рецидиву в Данії були досить низь-

кими, влада Данії визнала, що можна 

ще більше знизити їх, впровадивши 

нову стратегію Д. Бонти, яка харак-

теризувалася більш структурованим, 

більш уніфікованим та більш науко-

вим підходом. 

Стратегія Д. Бонти починається 

з оцінки ризику рецидиву та потреби 

особи у наданні підтримки. Потім 

він визначає, як найкраще задоволь-

нити зазначені потреби. Цей триета-

пний процес здійснюється за допо-

могою стандартного інструменту 

оцінки ризику. 

Поряд з цим, Данія розробила 

випробувальну модель з урахуван-

ням канадської моделі STICS (діало-

говий підхід, що використовується 

для клієнтів, схильних до рецидиву). 

Данська версія в Службі пробації 

відома під назвою MOSAIK (моти-

ваційне інтерв’ювання). 

Ініціюючи зазначені заходи, 

Парламент Данії особливу увагу 

звернув на те, щоб ресурси були 

спрямовані на тих осіб, які мають 

найбільший ризик рецидиву, на від-

міну від тих, хто може подолати свої 

труднощі самостійно. 

2. КІНЕЦЬ ЕПОХИ ІМПРО-

ВІЗАЦІЇ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

Рішення про реалізацію LS / 

RNR стало завершенням давніх тра-
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дицій. До цього кожен співробітник 

мав свободу реалізовувати будь-які 

стратегії, які він вважав за доцільне, 

виходячи з суб’єктивної оцінки об-

ставин та їх знань про соціальні тео-

рії та попередні підходи. 

До цього часу відбувався порів-

няно невеликий оперативний конт-

роль та сильний акцент на сприянні 

терапевтичних зв’язків. Цікаво, од-

нак, дослідження Данської служби 

пробації свідчить про величезну 

схожість результатів, досягнутих 

різними методами, що застосовува-

лися різними співробітниками. Ймо-

вірно, це пов’язано з тим, що біль-

шість співробітників є соціальними 

працівниками, і тому вони мають 

однакову освіту. 

3. ЩО ТАКЕ LS / RNR? 

LS – це рівень необхідного 

впливу на особу. Він являє собою 

оцінку ступеня інтенсивності, з якою 

втручання повинно бути здійснено. 

Наприклад, LS може рекомендувати, 

як часто клієнту слід звертатися до 

служби пробації та / або які дії або 

обмеження потрібно вимагати від 

клієнта. 

RNR означає оцінку ризиків, 

потреб та реагування. Кожен з цих 

трьох аспектів вказаної превентивної 

моделі злочинності спирається на 

широке кримінологічне досліджен-

ня. 

RNR ґрунтується на трьох 

принципах: 

- Принцип ризику: рівень об-

слуговування повинен відповідати 

ризику рецидиву клієнта. Інтенсивні 

послуги повинні надаватися клієн-

там з підвищеним ризиком та міні-

мальними послугами для клієнтів з 

меншим рівнем ризику. 

- Принцип необхідності: кри-

міногенні потреби повинні оцінюва-

тися і цілеспрямовано проводитися 

виправна робота. Криміногенні пот-

реби – це динамічні фактори ризику 

(тобто ті, які піддаються лікуванню), 

пов’язані з кримінальною поведін-

кою. 

- Принцип реагування: здат-

ність клієнта виправлятися в ре-

зультаті реабілітаційної роботи по-

винна максимізуватися шляхом за-

безпечення когнітивного впливу на 

його/її поведінку та шляхом зміни 

стилю навчання, мотивації, здібнос-

тей та особистих сильних сторін 

клієнтів. 

Описана вище стратегія – це не 

програма, а інструмент для оцінки 

того, хто і що має робити зусилля 

ресоціалізації, спрямовані на конк-

ретних правопорушників. 

Інструмент RNR визначає сфе-

ри ризику та потреб, пов’язаних з 

кримінальними думками та ставлен-

нями до них, а також до антисоціа-

льних моделей поведінки. Оцінка 

допомагає: 

зосередити увагу на сферах, які 

можуть бути вирішені, наприклад, 

інтенсивними психотерапевтичними 

зусиллями. Важливо розуміти, що 

LS / RNR є інструментом оцінки ри-

зику / потреби. Вона не призначена 
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для прогнозування небезпеки або 

конкретних форм злочину, до яких 

правопорушник, ймовірно, схиль-

ний. LS / RNR використовує довгот-

ривалі схеми антисоціальної поведі-

нки та прокримінального мислення. 

Рівень ризику, визначений LS / RNR, 

слід розглядати як такий, що стосу-

ється загального, ризику рецидиву, 

на відміну від прогнозування ризику 

конкретної форми рецидиву.  

4. ХТО І ЩО?  

Разом з Д. Ендрюсом та іншими 

членами команди, Д. Бонта визначив 

вісім центральних факторів ризику, 

які передбачають рецидив:  

1. Кримінальна ситуація.  

2. Навчально-трудовий стаж  

3. Сімейна / шлюбна історія  

4. Практичні принципи до-

звілля  

5. Групи однолітків  

6. Проблеми з алкоголем / на-

ркотиками  

7. Прокримінальне ставлення 

/ орієнтації  

8. Антисоціальна модель осо-

бистості  

Спочатку вчені виділили чоти-

ри найбільш важливі чинники. Про-

те, подальше дослідження показало, 

що всі інші не менш важливі. Лише 

перший чинник – кримінальна істо-

рія – статичний. Інші сім є динаміч-

ними і тому піддаються корегування. 

Тому можна зменшити ризик реци-

диву правопорушника шляхом фо-

кусування зусиль ресоціалізації на 

цих конкретних сферах.  

5. ЯК ВИЗНАЧАЮТЬСЯ 

ФАКТОРИ РИЗИКУ І ПОТРЕБ?  

Данія вирішила використовува-

ти інструмент оцінки ризиків (LS / 

RNR), яка вважається одним з най-

більш дієвих інструментів оцінки на 

сьогодні. Цей інструмент викорис-

товується для оцінки ризику реци-

диву клієнта. Він поміщає клієнтів у 

одну з п’яти груп: дуже високий 

ризик; високий ризик; середній 

ризик; низький ризик; і дуже ни-

зький ризик рецидиву. Цей інстру-

мент становить сім сторінок і міс-

тить 96 закритих запитань, призна-

чених для вимірювання загальних і 

специфічних факторів ризику та по-

треб, а також інших проблем, 

пов’язаних із клієнтом, а також спе-

ціальних міркувань стосовно реагу-

вання, а саме: здатність клієнта до 

лікування. Служба пробації в даний 

час розглядає питання про тестову 

реалізацію короткої анкети-

скринінгу на 8 запитань, яка призна-

чена для визначення клієнтів з низь-

ким або дуже низьким ризиком ре-

цидиву, тому вони мають обмежену 

потребу в нагляді. Клієнти, які, за 

оцінками скороченого інструменту, 

мають «середній» чи «високий» ри-

зик рецидиву, отримають повну ан-

кету із 96 питань, щоб більш чітко 

визначити їхні потреби. Ціни на два 

інструменти ідентичні, але корот-

ший інструмент є більш ефективним 

у відношенні тих, хто має «низький» 

або «дуже низький» ризик рецидиву, 

оскільки це економить час при під-
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рахунку результатів. До запрова-

дження LS / RNR окремі працівники 

робили власну оцінку ризику реци-

диву клієнта на основі особистого 

досвіду та інформації, яку працівник 

пробації вважав важливою та міг 

отримати з різних джерел. Ці 

суб’єктивні оцінки тепер замінені 

скринінговою анкетою, яка передба-

чає оцінки, що базуються на систе-

матичному, структурованому вне-

сенні даних.  

Зрозуміло, що жодна анкета не 

може надати точний прогноз ризику 

рецидиву вчинення злочину, але ві-

дповідні дослідження свідчать, що є 

тісний зв’язок між балами анкети та 

реальним вчиненням повторного 

злочину. Дослідження показують, 

що існує сильна кореляція між ба-

лами анкети та рівнем рецидиву. 

Крім профілю ризику LS/RNR об-

числює профіль потреб. Цей про-

філь вказує на такі загальні сфери 

діяльності, на які клієнт та праців-

ник Служби пробації повинні звер-

нути особливу увагу. Цей профіль 

вказує на такі загальні сфери діяль-

ності, на які клієнт та працівник 

Служби пробації повинні звернути 

особливу увагу. Цей профіль проли-

ває світло на ту сферу життя місця, 

де клієнта є допомогти, але не вка-

зує на конкретні дії, які слід вжити. 

Деталі зусиль щодо повторної соці-

алізації розробляються спільними 

зусиллями між клієнтом та його 

працівником, що займається справ-

жніми справами. 

На додаток до профілів ризику 

та потреб, LS / RNR створює про-

філь чутливості. Профіль реагуван-

ня показує, як реабілітаційні зусил-

ля найкраще підходять для конкрет-

ного клієнта. У Данії результати ро-

боти інструменту LS / RNR оброб-

ляються електронним способом. Ре-

зультати також можуть бути оброб-

лені вручну, але робота є трудоміс-

ткою. Ручний розрахунок результа-

тів для скороченого, восьмизначно-

го інструменту значно простіше. 

Повна анкета була спочатку розроб-

лена англійською мовою, а пізніше 

перекладена данською Службою 

тюрем та пробації Данії. Переклад 

проводився двома незалежними пе-

рекладачами. Потім два переклади 

порівнювалися, а невідповідності 

обговорювалися з розробником LS / 

RNR Д. Бонтою. Кілька питань пот-

рібно було трохи змінити, щоб зро-

бити їх актуальними для данського 

контексту.  

Використання як повних, так і 

скорочених документів вимагає ная-

вності ліцензії. Данія платить 

2,69 євро за кожне використання 

будь-якого з цих інструментів. Якщо 

Служба пробації в Україні вирішить 

здійснити експеримент (пілотний 

проект), використовуючи LS/RNR, 

вона повинна зв’язатися з паном Д. 

Бонта, щоб обговорити можливість 

зниження ціни за використання ін-

струменту. 

Крім перекладу текстів в рамках 

цього інструменту, Служба пробації  
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Данії також підготувала довідник, в 

якому було детально окреслено ви-

користання LS/RNR в Данії. 

6. MOSAIK.  

Клієнти, які мають «високий» 

або «дуже високий» ризик рецидиву, 

підлягають інтенсивній програмі 

MOSAIK (скорочення від данського 

виразу Motiverende Samtaleinter-

vention i Kriminalforsorgen). Ця про-

грама передбачає мотиваційне ін-

терв’ювання і є новою формою ро-

боти з клієнтами з використанням 

бесід.  

MOSAIK була розроблена в 

Данії у співпраці з дослідником Д. 

Бонта. Вона є ніби продовженням 

канадської моделі STICS, але на ві-

дміну від Канади, Данія ніколи ра-

ніше не залучала у цій сфері психо-

логів, які мають досвід роботи з мо-

тиваційним інтерв’юванням. У 

зв’язку з цим, країні було необхідно 

розробляти власну модель. Однак, в 

Данії до цієї роботи були залучені 

соціальні працівники, які мали дос-

від у сфері таких відносин з клієн-

тами, хоча формат їх роботи не був 

стандартизованим і структурова-

ним. Бесіди з клієнтами, розроблені 

для програми MOSAIK, були спря-

мовані на клієнтський специфічний 

набір факторів ризику (принцип по-

треб). При цьому застосовується 

принцип реагування для адаптації 

клієнта до когнітивно-поведінкової 

терапії, а також підходи до соціаль-

ного навчання та мотиваційного ін-

терв’ювання конкретних клієнтів. 

Ключ до цього методу полягає в то-

му, щоб звернути увагу клієнта на 

те, що він може зробити задля при-

пинення вчинення нових злочинів. 

Разом з тим, залучений до бесіди 

працівник повинен висловлювати 

свої думки щодо правильного або 

неправильного підходу чи позиції 

клієнта.  

Сама ідея полягає в тому, щоб 

допомогти клієнту розібратися у са-

мому собі, оцінити свої думки та по-

рівняти їх з поставленими цілями, 

життєвими цінностями тощо. Ця ме-

тодика застосовує певну структуру 

бесіди, включаючи реєстрацію, ро-

боту в команді, висновки і підсумко-

ва робота за круглим столом.  

Командна робота може здійс-

нюватися, зокрема, з метою онов-

лення / перегляду плану індивідуа-

льної роботи з клієнтом, або якщо є 

потреба обговорити певні гострі си-

туації. Приклад розмови буде про-

демонстровано у кінофільмі. Під час 

перегляду зверніть увагу на те, як 

працівник у розмові з клієнтом іні-

ціює різноманітні вправи для вияв-

лення у клієнта прокримінальних 

поглядів, їх вивчення та здійснення 

позитивного впливу на них з метою 

зміни системи цінностей у клієнта 

та мотивації клієнта рухатися надалі 

у правильному напрямку.  

Одна з цих вправ передбачає за-

стосування так званих «карток сис-

теми цінностей». При цьому клієнту 

пропонується вибрати три зобра-

ження, що символізують значення, 
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які він, вона вважає важливими для 

себе. Потім ці три картки є основою 

для обговорення мети, на якій по-

винні зосередити увагу клієнт та 

працівник в процесі подальшої спі-

льної роботи в рамках здійснення 

пробації. Інші вправи передбачають 

вивчення нових моделей поведінки. 

При цьому застосовується і взаємо-

дія, і провокація, і обговорення від-

повідних наслідків та шляхів вирі-

шення проблем.  

Спочатку парламент Данії ви-

магав, щоб відповідні програми за-

стосовувалися виключно до тих клі-

єнтів, які мають найбільший ризик 

рецидиву, тому MOSAIK спочатку 

розроблявся для цілей клієнтів з 

«високим» або «дуже високим» ри-

зиком рецидиву. Однак, потім Слу-

жба тюрем та пробації вирішила за-

лучати до цього процесу і клієнтів 

«середнього» ризику рецидиву. На-

разі MOSAIK застосовується для 

цих трьох груп. 

7. ДЛЯ КОГО НЕОБХІДНО 

ЗАСТОСОВУВАТИ LS/RNR? 

Усі засуджені особи, які стали 

клієнтами Служби пробації Данії 

повинні проходити оцінку ризику, 

потреб та реагування, не пізніше їх 

другої зустрічі з працівниками Слу-

жби. Якщо клієнт при цьому має 

«дуже високий», «високий» або (з 

серпня 2017 року) «середній» ризик 

рецидиву, він або вона підлягають 

роботі в рамках програм моніторин-

гу MOSAIK.  

 

Тривалість застосування про-

грами відповідає терміну, на який 

клієнт підлягає нагляду з боку 

Служби пробації.  

Якщо клієнт оцінюється як та-

кий, що має «низький» або «дуже 

низький» ризик рецидиву, він або 

вона підлягають звичайним методам. 

Звичайна робота з клієнтом здійсню-

ється таким чином, як і до введення 

в країні LS/RNR. Вона базується на 

побудові хороших стосунків та ви-

рішенні гострих проблем. Однак, 

працівники часто застосовують 

LS/RNR і для цієї категорії клієнтів 

при плануванні змісту відповідної 

роботи. 

8. ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ РО-

БОТА З КЛІЄНТАМИ В СЛУЖБІ 

ПРОБАЦІЇ?  

Модель LS/RNR може бути ви-

кладена таким чином: усі засуджені 

мають пройти процес оцінки «ризи-

ку-потреб-реагування». 

Звичайна пробація: клієнти з 

«низьких» і «дуже низьких» груп 

ризику залучаються до менш інтен-

сивних програм. 

MOSAIK: Клієнти з «середніх», 

«високих» та «дуже високих» груп 

ризику залучаються до інтенсивних 

програм. 

Після встановлення профілю 

LS/RNR для конкретного клієнта ві-

дповідні заходи в рамках його/її ре-

соціалізації будуть здійснюватися на 

основі специфічного набору факто-

рів ризику. LS/RNR не вказує, які 

конкретні дії з ресоціалізації мають 
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бути здійснені. LS/RNR визначає 

такі широкі сфери дій, які згодом 

повинні бути конкретизовані, дета-

льно описані та виконані в належно-

му порядку. Це спільна робота, що 

здійснюються клієнтом та відповід-

ним працівником Служби. Нижче 

наведено список цих широких сфер 

дій в рамках ресоціалізації засудже-

них осіб із застосуванням LS/RNR: 

- MOSAIK для клієнтів з «сере-

дніми», «високими» або «дуже висо-

кими» ризиками рецидиву. 

- Відповідні програми з метою 

управління гнівом, стримуванням 

насильства у сім’ї тощо. 

- Робота, освіта та дозвілля. 

- Лікування у зв’язку із злов-

живанням психотропними та інши-

ми речовинами, психічними пробле-

мами, сексуальними відхиленнями, 

тощо. 

- Допомога з боку соціальних 

служб муніципалітетів та спонсорів. 

Відповідні заходи базуються на 

потребах, визначених завдяки 

LS/RNR, та на будь-яких особливих 

умовах, визначених судовими рі-

шеннями.  

При цьому усі заходи контролю 

та/або санкції і покарання, спрямо-

вані на запобігання вчиненню клієн-

тами нових злочинів, не здійсню-

ються. Це пояснюється тим, що дос-

лідженнями доведено, що такі дії не 

мають жодного позитивного впливу 

або мають зворотній ефект.  

Окрім MOSAIK, Служба про-

бації безпосередньо застосовує від-

носно мало інших програм, які, до 

того ж, передбачають більш самос-

тійну роботу клієнтів. У переважній 

більшості випадків клієнти направ-

ляються до соціальних служб, що не 

є частиною системи кримінального 

правосуддя. Служба тюрем та про-

бації тісно співпрацює з органами 

місцевого самоврядування у сфері 

надання житла, освіти, працевлаш-

тування та охорони здоров’я (напри-

клад, лікування алкоголю та нарко-

тичної та ігрової залежності тощо).  

Програми, які Служба пробації 

застосовує для клієнтів, зосереджені 

винятково на зміні їх злочинної по-

ведінки, тобто на тих сферах, що не 

стосуються безпосередньо більш 

широкої системи соціального забез-

печення, де такі програми і не роз-

роблюються. Такий розподіл праці є 

результатом того, що органи місце-

вого самоврядування можуть нада-

вати набагато більше у сферах зага-

льного соціального забезпечення та 

лікування, зокрема наркоманів. 

Службі пробації доцільніше спів-

працювати над цими питаннями з 

іншими організаціями і відомствами, 

а не надавати самостійно зайві пос-

луги. 

9. LS/RNR  І ЗАКОНОДАВ-

СТВО ДАНІЇ 

9.1 ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРІ-

ОДУ І ВИДУ ПРОБАЦІЇ ТА 

ОСОБЛИВИХ УМОВ. 

Пробаційний нагляд та додат-

кові умови встановлюються судом 

при винесенні вироку щодо пока-
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рань з випробуванням. Вони також 

встановлюються Службою тюрем та 

пробації, коли має місце умовно-

дострокове звільнення засуджених з 

тюрем. LS/RNR ніколи не застосову-

ється до винесення особі вироку, то-

му не застосовується навіть у зв’язку 

з первинними особливими умовами, 

пов’язаних із подальшим винесен-

ням вироків з відстрочкою відбуван-

ня покарання. Однак, LS/RNR часто 

допомагає надавати рекомендації 

при звільненні осіб з тюрем, а також 

коли встановлюються певні умови 

звільнення, тощо. 

9.2 ЧАСТОТА КОНТАКТІВ 

КЛІЄНТА І ПРАЦІВНИКА ВИ-

ЗНАЧАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАСТО-

СУВАННЯ LS/RNR.  

Якщо ризик рецидиву клієнта 

оцінюється як «високий», частота 

контакту буде відповідно великою. 

Прийнятні правила, що стосуються 

умов лікування, потреб допомоги, 

психічного стану клієнта та характе-

ру вчиненого злочину, також можуть 

бути підставою для застосування 

більш інтенсивної програми нагляду. 

Термін пробації, взагалі, передбачає 

регулярні контакти клієнтів з пра-

цівниками Служби пробації. Частота 

контактів спочатку є великою, але з 

часом зменшується залежно від ри-

зику рецидиву та будь-яких особли-

вих умов, передбачених судом для 

умовно засуджених. Контакти, як 

правило, передбачають особисту зу-

стріч, але можуть також проводити-

ся по телефону. Введення LS/RNR 

не змінило правил та практики робо-

ти з клієнтами, які не дотримуються 

умов свого терміну покарання. Якщо 

працівник Служби вирішить повідо-

мити про ризик вчинення клієнтом 

нового злочину, у відповідності з 

встановленою процедурою доповідь 

завжди повинна включати інформа-

цію про те, як ризик рецидиву ви-

значено стандартним інструментом 

LS/RNR. У випадках, коли клієнт 

відмовляється надавати інформацію 

для оцінки ризику із застосуванням 

LS/RNR, працівник повинен іншими 

шляхами дуже ретельно зібрати від-

повідну інформацію в рамках цього 

інструменту. LS/RNR - це інстру-

мент, який допомагає працівникам 

визначати пріоритетність розподілу 

зусиль і ресурсів, щоб забезпечити 

найкращу допомогу клієнтам. 

10. ЧИ БУЛИ МИ УСПІШ-

НИМИ?  

Рішення про впровадження мо-

делі LS/RNR в Данії було засновано 

на доповіді, підготовленій робочою 

групою, до складу якої входили 

представники Служба тюрем та 

пробації. Робоча група запропону-

вала здійснити тестовий пілотний 

процес оцінки в якомусь одному се-

редовищі, спочатку Парламент Да-

нії відхилив цю пропозицію робочої 

групи та поставив завдання реалізу-

вати проект на національному рівні. 

Після того як було прийнято рішен-

ня про впровадження LS/RNR в 

данській пенітенціарній системі бу-

ло засновано групу з трьох осіб 
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«RNR Team» для здійснення нагля-

ду за цим процесом. Ця команда по-

тім була розширена до семи праців-

ників (три працювали з LS/RNR, а 

чотири – з MOSAIK). Група RNR 

постійно співпрацювала з важливи-

ми міжнародними партнерами у цій 

сфері. До таких партнерів входили 

деякі  канадські дослідники, відпо-

відальні за модель RNR (включаючи 

Д. Бонта та Г. Бургона), а також 

представники Служби пробації 

Швеції, яка також здійснює прин-

ципи RNR у своїй роботі. Реалізація 

цієї діяльності відбувається у три 

етапи: 

2013-2016 – розвиток та на-

вчання 

2017-2020 – запровадження та 

створення 

2021 – сталий розвиток 

11. РОЗВИТОК 

Впровадження та розробка 

LS/RNR в Данії підлягали постійній 

оцінці та адаптації. Як було зазначе-

но раніше, інструмент LS/RNR був 

переведений на данську та адапто-

ваний до данського контексту, де це 

необхідно. Модель спеціального на-

гляду, MOSAIK, була розроблена 

для цільових клієнтів з «середніми», 

«високими» та «дуже високими» ри-

зиками рецидиву. MOSAIK може 

ефективно управляти будь-яким, хто 

має освіту в соціальній роботі. Не-

щодавно було розроблено скорочену 

версію скринінгу, яка складається з 8 

питань, щоб зменшити потребу в ро-

бочій силі. Постійна оцінка була ви-

користана для безперервної розроб-

ки відповідної навчальної програми. 

В даний час розглядається рішення 

про обмеження кількості працівни-

ків, що навчаються в MOSAIK. Ар-

гумент для цього ґрунтується на то-

му, що для цього потрібно буде ши-

роко використовувати ресурси для 

навчання всіх працівників, що пра-

цюють у справах, в MOSAIK, а та-

кож для всіх з них, щоб зберегти 

свої навички та забезпечити прави-

льність використання цих методів. 

На додаток до цього, завдання на-

гляду, викладеного під MOSAIK, є 

складним і вимагає різноманітних 

навичок. Нарешті, але не найменше, 

працівники справи відрізняються 

своїми здібностями та внутрішньою 

мотивацією використовувати 

MOSAIK. Тому було висловлено 

думку, що лише половина працівни-

ків, які працюють у справах, в Слу-

жбі пробації повинні навчатись пра-

цювати з MOSAIK. Очікується, що 

поділ праці призведе до створення 

меншої, але більш компетентної 

групи спеціалістів MOSAIK, які мо-

жуть забезпечити ефективне викори-

стання ресурсів і більш відповідним 

чином обслуговувати клієнтів. 

12. НАВЧАННЯ 

Протягом 2013 року один кері-

вник органу пробації та один пра-

цівник були підготовлені як експер-

ти з використання LS / RNR та 

MOSAIK у кожному з 13 регіональ-

них офісів Служби. Усі 13 регіона-

льних офісів отримали загальне уя-
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влення про новий проект під час зу-

стрічей, проведених за кілька міся-

ців до початку навчання. Наведена 

нижче навчальна програма була ро-

зпочата для всіх (приблизно 300) 

співробітників, що працюють в про-

бації. Більшість слухачів безпосере-

дньо здійснювали пробаційний на-

гляд. Навчання було надано кожно-

му регіональному офісу, три відді-

лення одночасно. Початок: 4 дні ба-

зової підготовки в LS / RNR з за-

кінченням іспиту, який повинен був 

бути переданий, щоб продовжити на 

наступний рівень підготовки. Через 

1 рік: 5 днів базової підготовки в 

MOSAIK. Через 2 роки: кожен пра-

цівник повинен був: отримати від-

гуки на три відеофільми, де він 

або вона демонстрували вміння за-

лучення клієнта до мотиваційного 

інтерв’ювання в рамках програми 

MOSAIK; брати участь у дводен-

ній програмі подальшої роботи; 

брати участь у трьох сесіях (кож-

на сесія – півдня), які забезпечують 

загальний підхід до базової підгото-

вки в MOSAIK. Усі регіональні від-

ділення встановили щомісячні прак-

тичні групи, де вони практикують 

використання LS / RNR (і пізніше 

практикують MOSAIK). Служба на-

раховує повну ставку на шість міся-

ців, але не має додаткових ресурсів 

для адміністрування цих практич-

них занять в кожному з 13 регіона-

льних офісів. Тренінг проводився 

командою RNR. 

13. ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ТА 

ЕФЕКТУ 

Широке застосування LS/RNR 

було головним завданням, вирішен-

ня якого потребувало підтримки на 

всіх рівнях управління. Очікувалось, 

що перехід до нових підходів в ро-

боті буде мати деякий супротив, 

оскільки вимагає кардинальних змін 

в довготривалій перспективі. Зви-

чайно, цей процес вимагав суттєвого 

контролю з боку керівництва. Підго-

товка персоналу є дуже важливою 

справою, але ще треба гарантувати, 

щоб нові методи, знання і навички 

фактично застосовувалися на пос-

тійній основі. Той факт, що Служба 

пробації повинна була лише за три 

роки впровадити нові методи, також 

було серйозним викликом. Проблема 

полягала і в тому, що Служба тюрем 

та пробації Данії у той період зазна-

вала серйозної реструктуризації, що 

вимагало переміщення багатьох 

працівників на нові посади та їх по-

дальшу відповідну перепідготовку. 

Цими процесами опікувалися як ке-

рівник Служби з Міністром юстиції, 

так і Парламент Данії. 

14. ДЕ МИ СЬОГОДНІ?  

Сьогодні всі працівники проба-

ції, що здійснюють нагляд, як і ра-

ніше, навчаються як в LS / RNR, так 

і в MOSAIK. Останній аналіз пока-

зав, що більшість працівників поча-

ли використовувати нові методи. 

LS/RNR вимагає багато часу у пра-

цівників, тому наразі розглядається 

питання щодо звуження цільової 
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групи клієнтів, до яких може бути 

вона застосована. Аналіз ще не пока-

зав вплив нових методів LS / RNR та 

MOSAIK на рецидив злочину. Це, 

однак, не дивно, якщо врахувати той 

факт, що нові інструменти нещодав-

но вступили в повну експлуатацію. 

Немає сумніву, що більш структуро-

ваний характер підходу LS / RNR 

більше відповідає духу часу, де все 

більший акцент робиться на обґрун-

тованих методах роботи. Ніхто не 

міг припустити, що впровадження 

LS/RNR буде таким трудомістким. 

Тим не менш, Служба тюрем та про-

бації Данії встановила штатну чисе-

льність групи LS / RNR – 7 праців-

ників і утрималася від розширення 

необхідного персоналу в регіональ-

них відділеннях. 
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РОЗДІЛ. 8 ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ГОТОВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ УПО-

ВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУ-

МЕНТУ ОЦІНКИ РИЗИКІВ І ПОТРЕБ 

 

Методологія дослідження 

Дослідження базувалося на ан-

кетуванні працівників уповноваже-

них органів пробації м. Києва та    

Київської області. Основною метою 

дослідження було визначити рівень 

готовності працівників до запрова-

дження оцінки ризиків та потреб; 

проаналізувати обізнаність працівни-

ків в використанні інструменту оцін-

ки ризиків і потреб; ідентифікувати 

основні потреби і проблеми, 

пов’язані з використанням цього ін-

струменту
1
.  

Дослідження проводилося із ве-

ресня по жовтень 2017 із викорис-

танням анонімного опитування із 

спеціальною вибіркою респондентів. 

Дослідження було проведено у 

м. Києві та Київському регіоні, що 

обумовлено декількома факторами: 

- значна кількість працівників 

органів пробації, у порівнянні із ін-

шими регіонами; 

- безпосередня близькість до 

Міністерства юстиції України умов-

но засвідчує, що Київський регіон 

більш обізнаний у нововведеннях і 

першим починає їх реалізовувати. 

Цільова група: 

Працівники уповноважених ор-

ганів пробації м. Києва та Київської 

області (заплановано 152, опитано 

129). 

Відповідно до мети, у ході дос-

лідження вирішувалися такі за-

вдання: 

уточнення мети та завдань, 

окреслення кола респондентів; 

підготовка інструментарію про-

ведення дослідження (розробка ан-

кет); 

визначення порядку проведення 

анкетування, інструктування безпо-

середніх респондентів; 

здійснення координації прове-

дення дослідження; 

систематизація отриманих да-

них та складення аналітичної довід-

ки за результатами їх аналізу; 

підготовка пропозицій з ураху-

ванням отриманих даних. 

Дані анкет були пораховані та 

переведені у відсотковий вимір. 

Результати дослідження 

1. Стаж опитаних працівників 

органів пробації характеризується 

таким чином: 1) до 3 років роботи – 

___________________________ 

1 Станом на момент проведення дослідження, уповноважені органи пробації вже повинні бу-

ли використовувати інструмент оцінки ризиків і потреб: обов’язково при складанні досудової допо-

віді, а також при роботі із засудженими в якості пілотного проекту. 
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46,9 %. 2) від 4 до 8 років – 25 %. 

3) від 9 до 15 років – 18, 8 %. 4) по-

над 15 років – 9,4%. 

Ці данні свідчать про те, що 

близько половини співробітників – 

це молоді фахівці, які ще не звикли 

до старих методів роботи, а значить 

будуть легше адаптуватися до нових 

підходів в межах реформування      

та роботи з оцінкою ризиків та пот-

реб. 

З іншого боку, низький показ-

ник осіб, що працюють тривалий час 

(третина опитаних працює понад 9 

років) інформує нас про велику 

плинність кадрів і відсилає до про-

блеми утримання на роботі досвід-

чених працівників, а також у разі 

навчання персоналу їх готовності 

тривалий час працювати в органах 

пробації. 

2. На питання «Чи відома Вам 

методика оцінки ризиків і потреб?» 

відповіли: так – 52,7 %; у загальному 

орієнтуюся – 41,9 %; ні – 6 %. 

Загалом цей показник свідчить 

про те, що переважна більшість пра-

цівників знають про існування тако-

го інструменту. Однак відповідь «у 

загальному орієнтуюся» не дозволяє 

говорити про глибоку обізнаність та 

успішне використання оцінки ризи-

ків і потреб у роботі. Більшість пра-

цівників органів пробації мають ква-

ліфікацію юриста, курс соціальної 

роботи, обраний службою пробації, 

вимагатиме значних зусиль для фо-

рмування соціальної орієнтації у ро-

боті. 

3. На питання «Чи викорис-

товуєте Ви оцінку ризиків і потреб у 

своїй роботі?» відповіли: так – 

77,2 %; ні – 22,8 %. 

Високий показник пояснюється 

тим, що за 2017 рік було підготов-

лено понад 20 тисяч досудових до-

повідей, однак під питанням зали-

шається використання інструменту 

оцінок ризиків і потреб при здійс-

ненні нагляду за особами звільне-

ними з випробуванням, а також при 

виконанні покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі. 22,8 % осіб не 

використовують інструмент оцінки 

ризиків і потреб у своїй роботі і це 

доволі високий показник, який мо-

же інформувати про відсутність до-

статніх умінь, небажання або ж осо-

бисте несприйняття запропонованих 

методів. На цьому етапі важлива 

послідовна та чітка політика Мініс-

терства юстиції України щодо ство-

рення єдиної професійної свідомос-

ті, в основі якої інструмент оцінки 

ризиків і потреб.  

4. На питання «Якщо ви ви-

користовуєте оцінку ризиків і потреб 

у своїй роботі, які складнощі вини-

кають при її застосуванні?» були за-

пропоновані такі відповіді: 

 відсутність досвіду у її про-

веденні – 31,1%; 

 формальність наявної оцін-

ки ризиків – 18,9%; 

 відсутність вірогідних ре-

зультатів її ефективності – 35,2%; 

 не виникають – 1,6%; 
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  всі вищевказані варіанти – 

2%. 

У різних формулюваннях були 

надані власні відповіді респондентів, 

які можна сформулювати таким чи-

ном: 

 відсутнє належне кадрове 

забезпечення; 

 терміну, в який вимагається 

заповнити оцінку ризику, не завжди 

достатньо для отримання необхідної 

інформації та визначення рівня мо-

тивації; 

 складність отримання прав-

дивої інформації про засудженого; 

 нещирість у відповідях кліє-

нта пробації; 

 несвоєчасне надання відпо-

віді на запити для отримання інфор-

мації, некоректність деяких індика-

торів; 

 жорстка, формалізована 

структура методики недостатня ва-

ріативність та гнучкість високий 

ризик суб’єктивізму у оцінці факто-

рів.   

Дане питання, окрім запропо-

нованих варіантів відповіді, надава-

ло можливість написати свій варі-

ант. Відповіді яскраво демонстру-

ють основні проблеми, які на разі 

існують у зв’язку із запроваджен-

ням нового інструменту. Так, тре-

тина респондентів відмітила, що 

складністю є відсутність досвіду у 

проведенні оцінки ризиків і потреб. 

Понад 35 % ставлять під сумнів її 

ефективність. Це кореспондує до 

необхідності роз’яс-нення та пере-

конання в успішності обраного ін-

струменту з метою формування ко-

лективу, який чітко розуміє кінцеву 

мету та засоби, які необхідні для її 

досягнення.  

Загалом певний рівень недовіри 

до нових методів роботи є очікува-

ною реакцією з боку працівників 

уповноважених органів пробації за 

умови роботи старими методами 

протягом тривалого часу. Однак ви-

сокий рівень молодих фахівців 

утверджує надію щодо сприйняття 

на розуміння необхідності нового 

інструменту оцінки ризиків і пот-

реб.  

5. На питання «Чи обізнані 

Ви у методиці застосування оцінки 

ризиків та потреб для дорослих за-

суджених?» відповіли: «Так» – 

85,6%; «Ні» – 14, 4 % опитаних. 

На момент проведення анкету-

вання інструмент оцінки ризиків і 

потреб для дорослих засуджених ще 

не був затверджений нормативно 

(як і на цей час). Відповіді свідчать 

про те, що працівники пробації у 

більшості не розмежовують прове-

дення такої оцінки для досудової 

доповіді і при виконанні покарань, 

не пов’язаних з позбавленням       

волі.  

6. На питання «Чи є потреба 

професійного тренінгу/семінару для 

навчання та ознайомлення з даною 

методикою?» відповіли: «Так» – 

34,9 %, «Ні» – 26,4 %, «Можливо» – 

38,8 %. 

Більше третини опитаних пра-

цівників відповіли, що потребують 
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професійного навчання, хоча б в 

межах тренінгу чи семінару. Бачимо 

певну нерішучість – 38,8 % відпові-

ли, що можливо потребують профе-

сійний тренінг чи семінар, що, може 

пояснюватися або ж впевненістю у 

своїх знаннях (що не підтверджують 

інші відповіді анкетування), або, 

можна припустити, наявна необхід-

ність у більш тривалому системати-

зованому навчанні.  

7. На питання «На вашу дум-

ку, що є першочерговим при впрова-

дженні методики оцінки ризиків та 

потреб засуджених?» відповіли:  

 вивчення зарубіжного дос-

віду – 29,7% 

 навчання персоналу органу 

пробації – 55,5 % 

 вдосконалення законодавст-

ва – 1,6 %; 

 розробка методичних реко-

мендацій – 4 %; 

У межах 1-2 % від загальної кі-

лькості опитаних були надані власні 

відповіді респондентів: 

 належні матеріальні умови 

праці (вдосконалення матеріально-

технічної бази)  

 кадрове забезпечення згідно 

зі штатним розписом, оскільки для 

заповнення оцінки ризиків необхід-

но достатня кількість часу для збору 

аналізу систематизації отриманої 

інформації та в подальшому запов-

ненні самої форми та складанням; 

  наявність психологів та со-

ціальних працівників; 

 налагодження взаємодії з 

іншими органами та установами за-

для збирання інформації про засу-

джених для досудових доповідей; 

При перших спробах викорис-

тання оцінки ризиків і потреб пра-

цівники органів пробації зіштовх-

нулися з рядом проблем, про що 

свідчать відповіді на дане запитан-

ня. Так, понад половини відповідей 

стосуються навчання персоналу. 

Варто додати, що навчання має сто-

суватися не тільки роботи з певни-

ми вправами та методиками, але 

формування певної концепції, 

роз’яснення потреби використання 

вищевказаного інструменту та де-

монстрації, що він дійсно працює. 

Так, тривалий період реформування 

системи виконання покарань та від-

сутність швидких результатів при-

мушує сумніватися та з недовірою 

ставитися до окремих нововведень, 

які кардинально змінюють підхід до 

важливих питань на кшталт порядку 

виконання покарання та роботи із 

засудженими. 29, 7 % відсотків від-

повіли, що першочерговим є ви-

вчення зарубіжного досвіду. Такий 

підхід можна пояснити бажанням 

працівників використовувати успі-

шні методи, які апробували інші 

держави і продемонстрували гарні 

результати. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Опитування працівників про-

бації щодо запровадження в їх дія-

льність тих чи інших елементів є 

першим подібним дослідженням, 

яке дозволяє виявити загальний на-
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стрій персоналу, його ставлення    

до нововведень та внутрішні про-

блеми, з якими доводиться зіштов-

хуватися. 

Загалом отримані результати 

показали, що працівники органу 

пробації розпочали використовува-

ти та поступово «звикати» до ін-

струменту оцінки ризиків і потреб 

засуджених. Разом із тим залиша-

ється ряд невирішених питань, 

пов’язаних з перш за все організа-

ційною невизначеністю централь-

них органів. 

Усі респонденти, які брали 

участь в опитуванні зазначали про 

загальні проблеми матеріально-

технічного, кадрового забезпечення, 

наголошували на необхідності нала-

годження взаємодії з іншими держа-

вними інституціями, укомплекту-

вання штату психологами, соціаль-

ними працівниками, а також прове-

денні навчання. 

Дослідження виявило такі 

проблемні питання: 

1. Відсутність нормативно 

затвердженої форми оцінки ризиків і 

потреб засуджених зумовлює відсу-

тність єдиної концепції, різне трак-

тування, ставлення та підходи, як на 

рівні органу пробації, так і інших 

державних інституцій. 

2. Не всі працівники упов-

новажених органів пробації володі-

ють знаннями щодо використання 

методики оцінки ризиків і потреб 

засуджених. 

3. Є нагальна потреба термі-

нового навчання та підвищення ква-

ліфікації у напряму роботи із вище-

вказаною методикою. 

4. Відсутнє єдине розуміння 

необхідності використання оцінки 

ризиків і потреб із засудженими. Но-

ві методи є незрозумілими і не дове-

дена їх ефективність для більшості 

опитаних. 

5. Існує ризик формального 

використання методики оцінки ри-

зиків і потреб засуджених. 

Рекомендації: 

1. Утвердити форму оцінки 

ризиків та потреб дорослих засу-

джених (навіть, тимчасово). Поєдна-

ти цей процес із міжвідомчими кон-

сультаціями, круглими столами, об-

говореннями для однакового розу-

міння та підходів до її використання 

та значення. 

2. Здійснити навчання пра-

цівників органів пробації вищевка-

заній методиці. 

3. Проводити 

роз’яснювальну, просвітницьку ро-

боту як з працівниками органів про-

бації, так і з іншими державними ін-

ститутами, проводити круглі столи, 

брифінги, тренінги та семінари з 

означеної тематики.  

4. Звернути увагу матеріа-

льно-технічне забезпечення уповно-

важених органів пробації та укомп-

лектування посад відповідними фа-

хівцями.
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РОЗДІЛ. 9 ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ «ОЦІНКА РИ-

ЗИКІВ ТА ПОТРЕБ» 

 

23 листопада 2017 року в рам-

ках українсько-данського проекту 

«Запровадження пробації в Україні» 

був проведений круглий стіл для ке-

рівників уповноважених органів 

пробації м. Києва. Головною метою 

було ознайомлення працівників з 

інструментом оцінки ризиків і пот-

реб засуджених Данії, роботою в 

програмі «MOSAIK». 

 

Основними доповідачами були 

Боділ Філіп, менеджер проектів Дан-

ського гельсінського комітету з прав 

людини, Хелля Фріс Рісберг, Карін 

Скамельсен, консультанти з реабілі-

тації засуджених органу пробації 

Данії. 

На початку заходу керівник 

служби пробації в Україні О. Б. Ян-

чук виступив з доповіддю «Впрова-

дження пробації в Україні: стан та 

перспективи», він розкрив основні 

здобутки пробації в Україні за 

останній рік та окреслив місце про-

бації сьогодні та майбутні кроки. 
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Боділ Філіп, менеджер проектів 

Данського гельсінського комітету з 

прав людини, розповіла про переду-

мови запровадження LS/RNR (оцін-

ки ризиків і потреб) в Данії та пере-

ваги і недоліки, які супроводжували 

цей процес. 
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Був продемонстрований опис 

структури попередньої бесіди із за-

судженим на основі навчального фі-

льму: учасники круглого столу у хо-

ді перегляду могли поставити пи-

тання та послухати практичні коме-

нтарі від консультанта з реабілітації 

засуджених органу пробації Данії 

Хеллі Фріс Рісберг. 

Карін Скамельсен докладно ро-

зповіла про програму інтенсивного 

нагляду «MOSAIK» (Motivational 

Conversation Intervention) та навела 

практичні вправи, які вона викорис-

товує в роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота полягала у навчанні та 

двосторонньому спілкуванні пред-

ставників з Данії та практичних пра-

цівників пробації в Україні. 
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Після короткої брейк-кави усі 

присутні були ознайомлені з резуль-

татами анкетування працівників 

пробації м. Києва та київського регі-

ону, висловити свою думку стосовно 

виділених у дослідженні проблем-

них питань, з якими зіштовхуються 

працівники пробації в Україні в що-

денній роботі. 

 

 

Наприкінці усі учасники взяли 

участь у дискусії з приводу можли-

вості запровадження оцінки ризиків 

та потреб та програми «MOSAIK». 

Обговорення проходило в площині 

готовності української моделі проба-

ції до таких змін та шляхів вирішен-

ня вже наявних проблем, як-от, недо-

статнє кадрове та матеріально-

технічне забезпечення, потреба у си-

стематичному навчанні, брак часу у 

працівника та внутрішньої мотивації 

у засуджених для нововведених ін-

струментів. 

Зворотній зв’язок з практични-

ми працівниками продемонстрував 

необхідність подібних заходів із збі-

льшенням кількості матеріалу та ча-

су проведення. 

Наприкінці усі учасники отри-

мали сертифікати про те, що вони 

пройшли навчання та ознайомлені з 

оцінкою ризиків і потреб в Данії.  
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Не зважаючи на те, що 

пробація на законодавчому рівні за-

кріплена три роки, варто визнати, що 

вона досі знаходиться у стані свого 

становлення. Відбувається форму-

вання її основних напрямів діяльно-

сті, вдосконалюється чинне законо-

давство. Складно говорити про ре-

зультати та ефективність служби 

пробації в Україні, тому що природ-

ні для пробації функції, як здійснен-

ня оцінки ризиків і потреб, реаліза-

цію соціальних програм, здійснення 

електронного моніторингу поки що 

не введено в дію або реалізовано в 

межах пілотних проектів. Тривалий 

час створення пробації мало форма-

льний характер: виконувані функції 

фактично не відрізнялися від тих, які 

здійснювала кримінально-виконавча 

інспекція. Необхідно зберегти соціа-

льний зміст пробації. Рекомендуємо 

розробити концепцію подальшого 

розвитку пробації. 

2. Працівники органу про-

бації – це особи, які власне є рушій-

ною силою необхідних змін для по-

вноцінного функціонування проба-

ції. Хоча значну частину становлять 

молоді фахівці, кардинальні зміни, 

що відбуваються вимагають пере-

підготовки усього складу працівни-

ків пробації. Негативним фактором є 

те, що пробація вимагає соціальної 

роботи, коли більшість працівників 

мають кваліфікацію юристів. На 

сьогодні є потреба у соціальних пра-

цівниках, практичних психологах. 

Разом із тим необхідно закріпити 

вимоги до персоналу при відборі та 

підготовці. Наявний проект «Про-

філь компетентності працівника 

пробації» передбачає занадто широ-

ке коло вмінь та навичок, яким по-

винен володіти працівник. Зарубіж-

ний досвід демонструє, що праців-

ники можуть виконувати різні функ-

ції і відповідно мати різну кваліфі-

кацію. Так, не всі офіцери пробації 

Данії мають право здійснювати оці-

нку ризиків і потреб. По-перше, на-

вчити велику кількість працівників 

це дорого, по-друге, у цьому не має 

потреби – не всі засуджені повинні 

діагностуватися за цією методикою. 

Коли від працівника вимагається 

широке коло обов’язків, є ризик ни-

зького рівня виконання. Тому реко-

мендуємо структурувати посади в 

органі пробації та відповідні вимоги 

до кожної з них.  

3. При аналізі зарубіжного 

досвіду зрозуміло, що усі країни на-

магаються залучати волонтерів до 

роботи із засудженими. На жаль, в 

Україні це питання, яке потребує 

додаткового розгляду. З одного боку 

на правовому рівні залучення волон-

терів передбачено, однак з іншого – 

відсутні реальні механізми взаємодії 
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пробації та представників громадян-

ського суспільства. 

Рекомендуємо використовувати 

зарубіжний досвід та зарубіжну екс-

пертну допомогу при організації 

співпраці із волонтерами. Цей на-

прямок є  перспективним з точки 

зору співпраці з міжнародними ор-

ганізаціями.  

4. На сьогодні оцінка ризи-

ків і потреб засуджених формально 

не затверджена, хоча здійснюються 

пілотні проекти та апробація на базі 

регіональних органів пробації. Нині 

апробовується інструмент оцінки ри-

зиків і потреб Великобританії. Хоча, 

як показує аналіз зарубіжного досві-

ду переважна більшість країн Європи 

використовую канадський інстру-

мент оцінки ризиків і потреб, більше 

того в основі оцінки ризиків і потреб 

Великобританії лежить канадські ро-

зробки. Порівнюючи обидва інстру-

менти, варто зазначити, що вони ма-

ють багато спільного: базуються на 

однакових криміногенних потребах 

засуджених. Рекомендуємо взяти до 

уваги інструмент оцінки ризиків і 

потреб засуджених Канади. 

5. У країнах світу, де вико-

ристовують інструмент оцінки ризи-

ків і потреб, функціонує програма, в 

межах якої і використовують дану 

оцінку. У Канаді – це STICS, у Данії 

– MOSAIK. Сам по собі інструмент 

визначає рівень можливості вчинен-

ня повторного злочину та потреб за-

суджених, однак тільки в межах 

програми можуть реалізовуватися 

усі ці заходи. Йдеться не про реабі-

літаційні програми, направленні на 

задоволення певних потреб засу-

джених, а чітко структуровану пое-

тапну єдину для всіх органів про-

граму, проходження якої гарантує 

певний результат. Оцінка ризиків і 

потреб – це певний індикатор, який 

дає відповідь, яку допомогу потре-

бує засуджений, однак сам по собі 

інструмент не надає таку допомогу. 

Видається, це важливий напрямок 

діяльності органів пробації для ро-

боти з інструментом оцінки ризиків і 

потреб засуджених. Рекомендуємо 

ознайомитися із програмою 

«MOSAIK» з метою апробації та на-

ступного використання в Україні. 

6. Проект «Запровадження 

пробації в Україні» мав навчальний 

та моніторинговий характер. Ми до-

слідили данську систему пробації, 

оцінили можливості української. 

Враховуючи істотні відмінності со-

ціального, політичного та економіч-

ного характеру, дійшли висновку, 

що пробація і в Данії і в Україні ма-

ють спільну мету – зниження рівня 

рецидиву та допомога засудженому 

змінити прокримінальне мислення. 

Система пробації в Данії має гарні 

результати щодо досягнення вище-

вказаних цілей, і використання 

окремих її елементів буде можливим 

та корисним. 
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Даний проект є перспектив-

ним для продовження у таких на-

прямках: 

 Навчання персоналу проба-

ції України з програми «MOSAIK» 

 Апробація на базі регіона-

льних органів пробації програми 

«MOSAIK» 

 Адаптація програми «MO-

SAIK» до українських реалій 

 Вироблення алгоритму вза-

ємодії персоналу пробації та волон-

терів 

 Навчання та налагодження 

взаємодії із волонтерами пробації 

 Підготовка методичних ма-

теріалів для працівників пробації та 

волонтерів 

 Моніторинг ефективності 

роботи працівників пробації 
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