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ПРОФІЛАКТИКА ПОВТОРНИХ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ 

ПОКАРАННЯ В ОРГАНАХ ПРОБАЦІЇ 
 

Суліцький Вадим Володимирович 
кандидат психологічних наук, доцент 

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

На сьогоднішній день питання профілактики повторних кримінальних 

правопорушень, вчинених засудженими особами, які відбувають покарання в органах 

пробації, є та залишається одним із актуальних. Загалом, профілактика делінквентної 

поведінки покликана забезпечити недопущення вчинення повторних кримінальних 

правопорушень особами, які перебувають на обліку в органах пробації. Перш за все, 

варто зрозуміти, що включає поняття «профілактика» та в чому полягає її первинне 

значення.  

Поняття «профілактика злочинів» пропонують тлумачити як у вузькому 

(кримінально-правовому), так і широкому (кримінологічному) розумінні. Під 

кримінально-правовою профілактикою розуміються, в першу чергу, заходи, що 

здійснюються у процесі призначення покарання і його виконання. У такому значенні ідея 

профілактики злочинів пронизує всю систему кримінально-правових, кримінально-

процесуальних і кримінально-виконавчих інститутів. Поряд з тим, «запобігання 

злочинам спрямоване на перешкоджання здійсненню злочинного наміру конкретної 

особи до початку посягання на стадіях виявлення наміру або готування до злочину. 

Припинення направлене на злочинну діяльність, що вже розпочалася, та має за мету 

забезпечити ненастання її шкідливих наслідків» [1]. 

Сфера профілактики кримінальних правопорушень надзвичайно широка. Варто 

зазначити, що сьогодні вона вже не може залишатися полем діяльності лише 

правоохоронних органів. У ній повинні брати участь усі державні органи, громадські 

формування та громадяни держави. Зокрема, досвід доводить, що без комплексного 

підходу у боротьбі з негативними явищами в суспільстві ефективної роботи в цьому 

напрямі досягти практично неможливо. Саме тому важливим є застосування 

скоординованих зусиль усіх зацікавлених служб, для спільної боротьби з даним явищем. 

Прийнято виділяти такі функції профілактики злочинів, які характеризують її соціальне 

призначення і практичну цінність: 

- запобіжно-регулятивна функція покликана коригувати у специфічних формах 

взаємозв’язок особи і суспільства та впливати на поведінку людей і суспільні інтереси. 

Таким чином, профілактика покликана забезпечити таку поведінку людей, яка 

відповідала б вимогам, закріпленим у нормах права й інших нормативних актах;  

- охоронна функція покликана забезпечити захист суспільних інтересів і соціальних 

цінностей громадян і держави від злочинних посягань. Оскільки профілактика злочинів 

спрямована на недопущення антигромадської поведінки, а також вона реалізує не лише 
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можливості переконання, але й примусу до осіб, які не хочуть ставати на шлях 

виправлення;  

- виховна функція - профілактика злочинів в основному зводиться до цієї функції, 

адже її призначення - не у примусі, а переконанні; 

- ідеологічна функція, призначення якої полягає у забезпеченні загальної ідейної 

спрямованості профілактичних заходів, обґрунтуванні їх змісту, правильному визначенні 

шляхів, засобів і методів профілактичної діяльності;  

- прогностична функція збагачує теорію та практику профілактики правопорушень 

інформацією, що дозволяє визначити перспективні напрями протидії кримінальним 

правопорушенням.  

А. Ф. Зелінський зазначає, що варто відрізняти профілактику злочинів від інших видів 

соціального управління за ознакою цілеспрямованості. Таке трактування дозволяє 

виділити більш конкретні відмінності профілактики від інших видів діяльності, 

включаючи і ті, що об’єктивно мають профілактичне значення. Зокрема, профілактика 

злочинів відрізняється від інших видів соціального управління за такими ознаками [2]:  

- перша ознака визначає характер здійснення профілактики злочинів як певної 

функції управління, що спрямована на зміцнення безпеки правоохоронних цінностей. Це 

входить у наміри суб’єктів управління й усвідомлюється ними, тобто має ознаки 

профілактичної функції;  

- друга ознака міститься в природі вищезазначених наслідків або іншими словами, у 

специфіці цілей профілактики злочинів. Основною метою профілактики злочинів є 

забезпечення надійної безпеки найважливіших цінностей - інтересів держави, 

суспільства, прав і законних інтересів громадян шляхом усунення факторів, які 

породжують або сприяють таким діянням;  

- третя ознака профілактики злочинів полягає у тому, що вона є цілісною системою. 

Як і будь-яка система, вона має інформаційний механізм, головною складовою якого є 

правові норми, що регулюють профілактику злочинів. 

Отже, основними цілями профілактики злочинності можна виділити такі:  

- обмеження впливу негативних обставин, взаємопов’язаних із причинами та 

умовами злочинності;  

- вплив на негативні обставини безпосереднього соціального оточення 

(мікросередовище ) особи, що формують мотивацію злочинної поведінки;  

- вплив на причини злочинних проявів та їх умови;  

- вплив на особу, здатну завдяки громадському способу життя вчинити злочин або 

продовжувати злочинну діяльність. 

Виділяють і завдання профілактики:  

- систематичне виявлення й аналіз явищ, процесів, факторів, ситуацій, що сприяють 

злочинам;  

- вивчення протиріч і конфліктів, що призводять до виникнення та реалізації 

злочинних намірів, а також до формування особи правопорушника;  

- постійне виявлення осіб, від яких можна чекати вчинення злочинів, їх вивчення і 

активний профілактичний вплив на них;  
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- усунення або нейтралізація явищ, що сприяють злочинній поведінці. 

О. М. Яковлєв виділяє три рівні профілактики злочинів:  

1) загально-соціальна профілактика, тобто профілактична діяльність, що 

здійснюється у суспільстві в цілому;  

2) профілактика в соціальних групах і колективах;  

3) індивідуальна профілактика (рання та безпосередня) [3]. 

У науковій літературі виділяють четвертий рівень — профілактику злочинів на 

регіональному або галузевому рівні [4]. 

Ще одну будову структури профілактичної діяльності надає Г.А. Аванесов. Зокрема, 

він поділяє профілактику злочинів не лише на: загальну, спеціальну й індивідуальну, а 

також на моральну, кримінально-правову, кримінологічну та спеціальну [5]. 

Таким чином, спираючись на аналіз значної кількості кримінологічної літератури та 

прикладів практичної профілактичної діяльності злочинності, зовсім обґрунтованим є 

поділ профілактики злочинів на такі рівні:  

- загальна профілактика, яка включає в себе як загально-соціальну, так і спеціально-

кримінологічну профілактику злочинності;  

- індивідуальна профілактика, яка поділяється чотири рівні: рання профілактика; 

безпосередня профілактика; профілактика на етапі формування злочинної поведінки 

(пенітенціарна); профілактика рецидиву (постпенітенціарна). 

Під загально-соціальною профілактикою злочинності, насамперед, слід розуміти 

комплекс перспективних соціально-економічних і культурно виховних заходів, 

спрямованих на вдосконалення та подальший розвиток суспільних відносин і усунення 

або нейтралізацію разом з тим можливих причин та умов злочинності. Профілактичний 

потенціал цієї діяльності полягає в тому, що вона протидіє негативним явищам і 

процесам, які сприяють відтворенню або збільшенню рівня злочинів, стимулює 

законослухняну поведінку людини. Загально-соціальна профілактика – це позитивний 

ефект продуманої соціальної політики, яка здійснюється не лише з метою безпосередньої 

профілактики злочинності, а й спрямована, перш за все, на вирішення загальних 

економічних і соціальних завдань держави.  

Що стосується спеціально-кримінологічної профілактики, вона включає в себе 

сукупність заходів спеціально направлених і цілеспрямованих на боротьбу зі 

злочинністю, що здійснюються органами, підприємствами, організаціями, установами, 

які мають функції, закріплені у нормативно-правових актах, пов’язані з цією боротьбою. 

Загально-соціальна та спеціально-кримінологічна профілактика злочинності 

взаємопов’язані між собою та взаємодоповнюють один одного. При цьому органи, які 

розроблюють спеціальні заходи, мають право та зобов’язані на основі аналізу соціальної 

та кримінальної ситуації повідомляти про необхідність обліку тенденцій цієї ситуації у 

змісті великомасштабних заходів загально-соціального рівня. Саме тому вони і є 

складовими елементами загальної профілактики злочинності. 

Отже, ограни пробації як інститути, покликані сприяти забезпеченню безпеки 

суспільства шляхом запобігання вчиненню кримінальних правопорушень, надання суду 

інформації, що характеризує обвинувачувану особу, для прийняття справедливого 
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рішення, організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, нагляд, 

контроль і надання допомоги особі, яка вчинила кримінальне правопорушення та 

відбуває покарання у громаді; допомога особі, яка готується до звільнення з місць 

позбавлення волі, в адаптації до життя у громаді.  

Як вже зазначалось, національна пробація складається з трьох видів пробації: 

досудова пробація, наглядова пробація, пенітенціарна пробація. Крім того, нею 

виконуються й додаткові функції – контроль за відбуванням адміністративних стягнень 

у виді громадських, виправних і суспільно-корисних робіт; виконання покарання у виді 

штрафу та інше. Досудова пробація полягає у складенні досудової доповіді, тобто 

наданні суду формалізованої інформації, що характеризує обвинуваченого, з метою 

прийняття ним рішення про вид і міру його відповідальності. Фактично, представник 

органу пробації досліджує соціальне оточення обвинуваченого, його психологічну 

характеристику, щоб з’ясувати причини вчинення злочину. Наглядова пробація 

застосовується до більшої частини осіб, які перебувають на обліку уповноважених 

органів з питань пробації, та на найбільш тривалий період часу. Пенітенціарна пробація - 

це підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 

на певний строк, до звільнення з метою трудового та побутового влаштування таких осіб 

після звільнення за обраним ними місцем проживання. 

У даному випадку більшої уваги потребує саме досудова та наглядова пробація. 

Згідно ч. 2. ст. 9 Закону України «Про пробацію», «для підготовки досудової доповіді 

персонал органу пробації має право отримувати інформацію про обвинуваченого від 

підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів та від громадян [6]». 

Така досудова доповідь повинна містити у собі деякі відомості про обвинуваченого, 

зокрема: соціально-психологічну характеристику, оцінку ризиків вчинення повторного 

кримінального правопорушення, висновок про можливість виправлення без обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк. Обвинувачений може безпосередньо брати 

участь у складанні такої доповіді шляхом надання персоналу органу пробації усієї 

необхідної інформації відносно себе, з метою підготовки досудової доповіді. Проте його 

відмова від участі у підготовці досудової доповіді не позбавляє його права 

ознайомлюватися з текстом досудової доповіді, подавати свої зауваження та уточнення, 

а також звертатися до органу пробації із заявою про згоду брати участь у підготовці 

досудової доповіді не пізніше терміну, необхідного для реалізації зазначеного права, з 

урахуванням строку підготовки такої доповіді, зазначеного в ухвалі суду. Підставою для 

підготовки досудової доповіді є ухвала суду. У день отримання такої ухвали, представник 

персоналу органу пробації заводить справу за матеріалами досудової доповіді стосовно 

обвинуваченого. Усі документи, які формуються у процесі підготовки досудової 

доповіді, долучаються до справи за матеріалами досудової доповіді стосовно 

обвинуваченого. 

Наглядова пробація – це здійснення наглядових і соціально-виховних заходів щодо: 

засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт; осіб, яким покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді 
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громадських робіт або виправних робіт; осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років; направлення засуджених до обмеження волі для відбування 

покарання до виправних центрів. Підставою для застосування наглядової пробації закон 

визначає відповідні судові рішення (вирок суду, ухвала суду) або акт про помилування, 

яким покарання у виді позбавлення або обмеження волі замінено на більш м'яке. 

У період наглядової пробації щодо засуджених здійснюються заходи органом 

пробації, які мають за основну мету нагляд за місцем проживання, роботи та навчання 

засуджених з метою дотримання обов'язків, визначених законом та покладених на них 

судом. Згідно із стандартами, викладеними у Правилах Ради Європи про пробацію (2010), 

окрім контролю, що передбачає застосування або можливість застосування більш 

суворого покарання або заходу в разі невиконання засудженим обов'язків, нагляд також 

передбачає заходи підтримки засудженого в суспільстві, з боку органу, який виконує 

покарання, або від його імені — іншим суб'єктом. 

Таким чином, пробація забезпечує реалізацію цілого ряду заходів, спрямованих на 

виправлення засуджених і запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 

правопорушень, а також займається проведенням соціально-виховної роботи із 

засудженими. Соціально-виховна робота — це цілеспрямована діяльність персоналу 

органу пробації для досягнення мети виправлення засуджених. Вона проводиться за 

індивідуальним планом роботи із засудженим з урахуванням оцінки ризиків вчинення 

повторних кримінальних правопорушень і передбачає диференційований підхід під час 

надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги; сприяння 

працевлаштуванню; залучення до навчання; участь у виховних заходах та соціально 

корисній діяльності; проведення індивідуально-профілактичної роботи. 

Профілактика включає в себе комплекс різноманітних заходів, які в сукупності 

складають цілу систему. Серед таких заходів можна виділити: проведення спільних нарад 

за участю усіх керівників правоохоронних органів, представників громадськості з метою 

налагодження співпраці у сфері профілактики правопорушень; здійснення 

систематичного аналізу стану правопорядку; вживання скоординованих заходи щодо 

з’ясування причин і умов, які негативно впливають на стан профілактичної роботи та їх 

усунення; також важливо регулярно вивчати громадську думку відносно роботи поліції 

по боротьбі зі злочинністю та профілактики правопорушень, ступеня довіри населення 

до їх діяльності у цій сфері, основних факторів, які на думку громадян, негативно 

впливають на криміногенну обстановку; важливим є активізація співпраці з 

громадськістю; встановлення систем візуального спостереження за дотриманням 

правопорядку та забезпеченням безпеки громадян, зокрема, у місцях масового 

перебування людей, на об’єктах комунальної власності міста, державних установах, 

тощо; забезпечення пішого патрулювання проблемних місць; посилення контролю за 

додержанням правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями тощо. 

Для особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, пробація має багато переваг. 

Серед них: можливість змінитися без ізоляції від суспільства; збереження сімейних 

стосунків та зв’язків у громаді; збереження роботи та житла; подолання шкідливих 
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звичок і зміна прокримінального мислення; отримання підтримки на шляху до змін та 

реалізації свого потенціалу. Для держави пробація також відкриває значні перспективи: 

зниження злочинності та кількості ув’язнених; попередження повторних злочинів; 

зменшення витрат на утримання засуджених у місцях позбавлення волі; дотримання 

міжнародних стандартів та європейських цінностей; справедливе здійснення правосуддя: 

обрання покарання, необхідного та достатнього для виправлення; безпечне суспільство. 

Таким чином, важливість профілактики не викликає сумнівів. Це цілеспрямована 

робота з конкретними засудженими та їх найближчим оточенням. Вона спрямована на 

усунення чинників, умов, обставин і причин, які підштовхують особу, після відбуття 

покарання, до вчинення повторного кримінального правопорушення. 

 

Список літератури: 

1. Седхем Дж., Октіган М. Основи професійної діяльності персоналу органу пробації: 

навчальний посібник для персоналу органу пробації. Київ, 2017. 242 с. 

2. Практика виконання альтернативних покарань. Інформаційний бюлетень. Київ : 

ДДУПВП, 2010. 143 с. 

3. Пробація та служби пробації в країнах – кандидатах у члени ЄС / За ред. А. ван 

Кальмтоута, Д. Робертс, С. Віндінг. Київ : Аттіка, 2005. 448 с. 

4. Про затвердження Методичних рекомендацій оцінки ризиків вчинення повторного 

кримінального правопорушення повнолітніми особами, які вчинили кримінальні 

правопорушення (обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень) : наказ 

Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 р. № 2020. 

URL : http://www.probation.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/09/НаказМЮ№2020_5від26.06

.2018 (дата звернення: 06.04.2022). 

5. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. Москва, 1980.  С. 339 – 

401. 

6. Маршуба М. О. Служба пробації в Україні: проблеми впровадження в систему 

кримінальної юстиції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія : Юриспруденція. 2016. Вип. 19. С. 113-115. 
 

 

  

  


