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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Статтею 3 Конституції України проголошено, що 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Нормами цієї статті 
закріплюється прямий обов’язок держави щодо здійснення захисту людини і 
громадянина, в тому числі й тих осіб, які відбувають покарання. Проте 
сьогодні захист людини та громадянина з боку органів державної влади, їх 
посадових та службових осіб здійснюється на неналежному рівні. Особливо 
гостро проблема торкається дотримання прав та законних інтересів осіб, які 
відбувають покарання та не можуть у зв’язку з обмеженими можливостями та 
відсутністю ефективних способів захисту здійснити дії щодо відновлення 
порушених прав. Характеризуючи правовий статус засуджених та можливі 
способи захисту їх прав, зазначимо, що неналежний захист обумовлений 
різними причинами, серед яких однією з головних є недосконалість механізму 
оцінювання ефективності діяльності державних органів у цілому й органів та 
установ виконання покарань зокрема. 

Аналізуючи доповіді представників уповноважених органів державної 
влади, які здійснюють нагляд за дотриманням прав і свобод людини в місцях 
позбавлення волі, представників громадських організацій, засобів масової 
інформації, звертаємо увагу на те, що нині мають місце суттєві порушення прав 
і законних інтересів засуджених. Так, неналежними є умови тримання 
засуджених у цих установах, стан правопорядку, надання медичної допомоги і 
проведення психологічної терапії, здійснення освітнього та виховного процесу, 
загострення конфліктних взаємовідносин між персоналом і засудженими. 

Індивідуалізація виконання покарання, спрямованість на ефективну 
ресоціалізацію засуджених, повернення їх до нормального способу життя за 
межами виправної установи вимагає від держави та її органів оптимізації 
процесу організації виконання покарань. Одним із ефективних шляхів для 
подолання зазначених проблем є здійснення ефективного оцінювання 
діяльності органів та установ виконання покарань з метою виявлення 
негативних аспектів як у правовому регулюванні діяльності цих органів, так і у 
безпосередній роботі кожного працівника, а отже й усього органу взагалі.  
Мета оцінювання діяльності органів та установ виконання покарань полягає у 
визначенні рівня та ефективності роботи як персоналу органів та установ 
виконання покарань, так і окремого органу пенітенціарної системи 
уповноваженими суб’єктами. Особливе значення слід приділяти добору 
персоналу до роботи у пенітенціарних установах, підвищувати вимоги до 
їхнього кваліфікаційного рівня, моральних і психологічних якостей.  

Окремі аспекти оцінювання ефективності роботи органів державної влади, 
у тому числі органів та установ виконання покарань, були предметом наукових 
досліджень таких учених, як: Є. Ю. Бараш, О. В. Бачун, І. Г. Богатирьов, 
М. М. Бурбика, В. Б. Дзюнзюк, О. Ю. Дрозд, Д. В. Карамишева, В. Ю. Керецман, 
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А. М. Колот, О. Г. Комісаров, В. М. Кузьомко, А. М. Куліш, М. А. Латиніна, 
К. Б. Левченко, О. В. Лісіцков, В. А. Льовочкін, Н. М. Мельтюхова, Т. П. Мінка, 
Р. В. Миронюк, О. М. Музичук, А. В. Паршков, С. В. Пєтков, Д. В. Приймаченко, 
Л. Л. Приходченко, О. Б. Пташинський, Г. О. Радов, Н. О. Рибалка, І. С. Сергеєв, 
Л. Б. Смирнов, А. Х. Степанюк, С. Я. Фаренюк, І. М. Шопіна, І. С. Яковець, 
М. М. Яцишина та ін.  

Проте наразі комплексного дослідження ефективності діяльності органів 
та установ виконання покарань, форм здійснення такої діяльності, суб’єктів 
проведення оцінювання не було здійснено. Потреба у вивченні цієї проблеми 
зумовлена проведенням реформи у системі органів виконання покарань, 
гуманізацією покарання, реального дотримання прав і законних інтересів 
засуджених під час відбування ними покарання, наближенням України до 
законодавства Європейського Союзу, приведенням норм національного права 
до міжнародно-правових вимог.  

Таким чином, необхідність удосконалення правових та організаційних 
засад діяльності органів та установ виконання покарань, недостатня 
розробленість теоретичних положень, наявність колізій і прогалин у 
національному законодавстві, що регулює їхню діяльність, обумовлюють 
актуальність дослідження змісту та особливостей адміністративно-правового 
забезпечення оцінювання ефективності діяльності органів та установ 
виконання покарань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано відповідно до основних положень Концепції державної політики у 
сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, 
схваленої Указом Президента України від 8 листопада 2012 р. № 631/2012, 
Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011-2015 роки, 
затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 
наук України від 24 вересня 2010 р. № 14-10, пп. 1.1, 1.5, 1.12, 2.1 Пріоритетних 
напрямків наукових досліджень Харківського національного університету 
внутрішніх справ на 2015-2019 рр., схвалених Вченою радою Харківського 
національного університету внутрішніх справ 24 квітня 2015 р., комплексних 
науково-дослідних тем Харківського національного університету внутрішніх 
справ: “Реалізація та удосконалення адміністративного законодавства України” 
(державна реєстрація № 0113U008197); “Правоохоронна функція української 
держави” (державна реєстрація № 0113U00819). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського національного 
університету внутрішніх справ 22 грудня 2014 року (протокол № 13). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 
в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, узагальнення 
практики його реалізації, міжнародного досвіду правоохоронної діяльності 
визначити сутність та особливості адміністративно-правового забезпечення 
оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань, 
виробити пропозиції щодо шляхів його удосконалення.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні 
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задачі: 
– охарактеризувати сучасний стан діяльності органів та установ 

виконання покарань як об’єкта оцінювання; 
– визначити принципи, завдання та функції оцінювання ефективності 

діяльності органів та установ виконання покарань; 
– розкрити адміністративно-правовий статус суб’єктів оцінювання 

ефективності діяльності органів та установ виконання покарань; 
– опрацювати правові засади оцінювання ефективності діяльності 

органів та установ виконання покарань та визначити місце серед них 
адміністративно-правового регулювання; 

– охарактеризувати адміністративно-правові форми оцінювання 
ефективності діяльності органів та установ виконання покарань; 

– надати пропозиції щодо удосконалення адміністративного 
законодавства, яке регламентує процедури оцінювання ефективності 
діяльності органів та установ виконання покарань; 

– оптимізувати критерії та методи оцінювання ефективності діяльності 
органів і установ виконання покарань; 

– узагальнити зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності 
органів та установ виконання покарань і визначити можливі шляхи його 
використання в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 
оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань.  

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади оцінювання 
ефективності діяльності органів та установ виконання покарань. 

Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням 
поставлених у роботі мети та задач дослідження, його об’єкта та предмета. 
Методологічною основою дисертації є сукупність загальних і спеціальних 
методів та прийомів наукового пізнання. У дисертації використано 
діалектичний метод, який дозволив дослідити терміни “оцінка”, “оцінювання”, 
“форма оцінювання”, “атестація” (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2). Статистичні 
методи дозволили вивчити сучасний стан діяльності органів та установ 
виконання покарань, сучасні проблеми атестації персоналу цих органів 
(підрозділи 1.1, 2.2). Використання методу нормативно-логічного аналізу 
уможливило аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 
органів та установ виконання покарань, та визначення основних засад 
проведення оцінювання цих органів (підрозділ 1.4). Структурно-логічний 
метод і моделювання застосовувались під час виявлення проблем 
адміністративно-правового статусу суб’єктів оцінювання ефективності 
діяльності органів та установ виконання покарань, проблеми оптимізації 
критеріїв і методів проведення оцінювання, удосконалення адміністративного 
законодавства, яке регламентує процедуру оцінювання (підрозділи 1.3, 3.1, 3.2). 
Метод системно-структурного аналізу застосовано в ході дослідження форм 
оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань і 
проведення їхньої класифікації (підрозділи 2.1, 2.4), а також під час аналізу 
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змісту та значення атестації персоналу органів та установ виконання покарань 
як форми оцінювання (підрозділ 2.2), щоденного, щоквартального та річного 
оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань 
(підрозділ 2.3). За допомогою методу нормативно-порівняльного аналізу, 
діалектичного та системного методу здійснено порівняльне дослідження 
вітчизняного і зарубіжного досвіду оцінювання ефективності діяльності органів 
та установ виконання покарань (підрозділи 1.4, 3.3).  

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять 
наукові праці фахівців у галузі філософії, теорії управління, загальної теорії 
держави і права, адміністративного права, інших галузевих правових наук, у 
тому числі зарубіжних дослідників. Нормативною основою дослідження є 
Конституція України, чинні законодавчі та підзаконні нормативно-правові 
акти, а також проекти нормативних актів, що визначають правові засади 
діяльності органів та установ виконання покарань. У ході дисертаційного 
дослідження було також використано законодавство низки зарубіжних країн, 
досвід яких щодо правового регулювання діяльності органів  та установ 
виконання покарань може бути використаний в Україні.  

Інформаційну та емпіричну основу дисертації становлять узагальнення 
практики діяльності органів й установ виконання покарань, довідкові видання, 
статистичні матеріали, а також результати анкетування 75 осіб керівного та 
рядового складу органів та установ виконання покарань, 115 засуджених до 
позбавлення волі. Використано також особистий досвід роботи в органах і 
установах виконання покарань.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дисертація є одним із перших у вітчизняній науці адміністративного права 
комплексних досліджень адміністративно-правових засад оцінювання 
ефективності діяльності органів та установ виконання покарань. У результаті 
проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень і 
висновків, запропонованих особисто здобувачем. Зокрема:  

уперше: 
– оптимізовано критерії оцінювання ефективності діяльності органів та 

установ виконання покарань, до яких запропоновано віднести такі: 
1) оцінювання нормативно-правового забезпечення діяльності органів та 
установ виконання покарань; 2) оцінювання стану дотримання основних прав і 
свобод засуджених; 3) оцінювання ставлення персоналу органів та установ 
виконання покарань до засуджених; 4) оцінювання роботи персоналу органів 
та установ виконання покарань, стану їхнього соціально-правового захисту; 
5) оцінювання умов тримання осіб, які відбувають покарання у вигляді 
обмеження та позбавлення волі в установах виконання покарань і слідчих 
ізоляторах; 6) оцінювання соціально-виховної роботи із засудженими; 
7) оцінювання матеріально-технічного забезпечення як органів та установ 
виконання покарань, так і засуджених; 8) оцінювання харчування засуджених, 
їхньої праці, відпочинку; 9) стан правопорядку, оперативної роботи, 
забезпечення режиму та організації нагляду у виправних установах; 
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10) оцінювання взаємодії органів та установ виконання покарань з державними 
органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю; 

– узагальнено моральні (психологічні) та професійні чинники, які 
враховуються під час проведення атестації персоналу органів та установ 
виконання покарань; 

– визначено принципи оцінювання ефективності діяльності органів та 
установ виконання покарань, які запропоновано об’єднати в такі групи: 
1) принципи, які визначають загальні засади здійснення оцінювання 
ефективності діяльності органів та установ виконання покарань; 2) принципи, 
які безпосередньо стосуються оцінювання ефективності діяльності органів та 
установ виконання покарань; 3) принципи, які безпосередньо характеризують 
особисте ставлення суб’єктів оцінювання до осіб, які є об’єктами оцінювання, 
та виражають суб’єктивне ставлення суб’єкта оцінювання до персоналу, який 
підлягає оцінюванню; 

удосконалено: 
– розуміння поняття “оцінювання ефективності діяльності органів та 

установ виконання покарань” як встановленої на законодавчому рівні 
процедури визначення якості та ефективності роботи як персоналу органів та 
установ виконання покарань, так і окремого органу чи установи виконання 
покарань уповноваженими на те суб’єктами оцінювання, яке здійснюється на 
підставі відповідних критеріїв оцінювання, у встановленій формі, із 
дотриманням відповідної процедури, на основі якого приймаються рішення 
про відповідність працівника займаній посаді чи відповідність діяльності 
органу, що оцінюється, чинному законодавству; 

– класифікацію етапів атестації персоналу органів та установ виконання 
покарань, до яких запропоновано віднести такі: 1) створення атестаційної 
комісії для проведення атестації; 2) підготовка до проведення атестації, що 
полягає у наданні відомостей про особу та складання атестаційного листка про 
особу, яка підлягає атестації; 3) безпосереднє проведення атестації окремого 
працівника; 4) прийняття рішення за результатами проведеної атестації; 
5) процесуальне оформлення результатів проведеної атестації у відповідному 
рішенні чи іншому акті; 6) оскарження результатів проведення атестування 
(у випадку незгоди працівника із результатами атестації); 7) контроль за 
виконанням рішення атестаційної комісії;  

– підхід до визначення мети оцінювання органів та установ виконання 
покарань, яка полягає у підвищенні:  1) рівня роботи органу чи установи 
виконання покарань; 2) рівня виконання покладених на персонал завдань та 
обов’язків; 3) професійних якостей персоналу; 4) моральних якостей 
персоналу; 5) рівня надання різноманітних послуг у межах установи 
виконання покарань; 6) рівня правопорядку в установах виконання покарань;  

дістало подальшого розвитку: 
– класифікація форм оцінювання ефективності діяльності органів та 

установ виконання покарань за такими критеріями: 1) за об’єктом оцінювання; 
2) за наміром; 3) за періодичністю проведення; 4) за сферою дії; 5) за кількістю 
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суб’єктів, які беруть у цьому участь; 6) за формою проведення; 7) за обсягом 
оцінювання;  

– пропозиції щодо удосконалення законодавства, яке регламентує діяльність 
органів та установ виконання покарань з питань дотримання стану правопорядку, 
кадрової політики та з метою підвищення ефективності роботи цих органів.  

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 
викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у:  

– науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження і 
вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності органів та 
установ виконання покарань, їхнього персоналу; 

– правотворчості – в процесі внесення змін і доповнень до нормативних 
актів, які регламентують процес оцінювання ефективності діяльності органів 
та установ виконання покарань (акт впровадження результатів дисертаційного 
дослідження у нормотворчу діяльність Державної пенітенціарної служби 
України від 17.03.2016); 

– правозастосуванні – з метою покращення практичної діяльності 
органів та установ виконання покарань; 

– навчальному процесі – під час проведення занять та підготовки 
навчально-методичної літератури з дисциплін “Адміністративне право”, 
“Кримінально-виконавче право”, “Судові та правоохоронні органи”; вони вже 
використовуються в ході проведення занять із даних дисциплін у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ та Національній академії 
внутрішніх справ (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в 
навчальний процес Харківського національного університету внутрішніх справ 
від 16.03.2016 та Національної академії внутрішніх справ від 10.03.2016). 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми в 
цілому, окремих її аспектів, одержані узагальнення і висновки було оприлюднено 
на науково-практичних конференціях: “Пенітенціарна теорія та практика очима 
молодих науковців” (Київ, 2015); «Модернізація системи вищої освіти в 
контексті закону України “Про вищу освіту”» (Чернігів, 2015); “Кримінально-
виконавча політика України та Європейського Союзу” (Київ, 2015); “Актуальні 
питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права” (Львів, 2016); 
“Теорія та практика сучасної юриспруденції” (Харків, 2016); “Кримінально-
виконавча політика України очима молодих вчених” (Київ, 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у п’яти статтях, 
опублікованих у наукових фахових виданнях України та науковому 
періодичному виданні іншої держави, шести тезах наукових повідомлень на 
науково-практичних конференціях, серед яких три за результатами 
міжнародних науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, які містять одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 277 сторінок, з яких 220 
сторінок основного змісту. Список використаних джерел налічує 199 
найменувань і займає 24 сторінки, додатки викладено на 33 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації; зазначено її 

зв’язок з науковими програмами, планами і темами; визначено мету, задачі‚ 
об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичне 
та практичне значення одержаних результатів; апробація результатів 
дисертації та публікації. 

Розділ 1 “Методологічні засади оцінювання ефективності діяльності 
органів та установ виконання покарань” містить чотири підрозділи.  

У підрозділі 1.1 “Стан наукового дослідження та концептуальне 
визначення органів і установ виконання покарань як об’єкта оцінювання” 
здійснено аналіз сучасного стану діяльності органів та установ виконання 
покарань і наголошено на тому, що на ефективність роботи органів та установ 
виконання покарань впливає низка об’єктивних чинників, серед яких 
матеріально-технічне, фінансове забезпечення, недосконалість нормативного і 
правового регулювання, неефективна кадрова політика та ін. 

У авторефераті  виділено критерії оцінювання ефективності діяльності 
органів та установ виконання покарань. Наголошено, що сьогодні прийнято 
достатню кількість законів і нормативно-правових актів, які регулюють різні 
аспекти правовідносин, що виникають у роботі органів та установ виконання 
покарань. Також дисертантом зазначено, що в роботі органів та установ 
виконання покарань є прогалини, зокрема: порушення трудових прав 
засуджених, охорони їхньої праці, недотримання соціально-економічних прав 
засуджених, неналежне ставлення персоналу до засуджених, відсутність 
належних умов для утримання засуджених у камерах, реального й ефективного 
механізму захисту прав засуджених, не визначено механізму подачі скарг на 
дії персоналу органів та установ виконання покарань тощо.  

У підрозділі 1.2 «Принципи, завдання і функції оцінювання ефективності 
діяльності органів та установ виконання покарань» досліджено систему 
принципів, яка лежить в основі оцінювання ефективності діяльності органів та 
установ виконання покарань. Дані принципи запропоновано поділити на три 
групи: 1) які визначають загальні засади здійснення оцінювання діяльності 
органів та установ виконання покарань; 2) які стосуються оцінювання, тобто це 
ті спеціальні принципи, які мають бути покладені в основу оцінювання; 3) які 
характеризують особисте ставлення суб’єктів оцінювання до осіб, які є 
об’єктами оцінювання, та виражають суб’єктивне ставлення суб’єкта 
оцінювання до персоналу, який підлягає оцінюванню.  

Дисертантом також визначено, що основною метою оцінювання 
ефективності діяльності органів та установ виконання покарань є: 
а) підвищення рівня роботи органів та установ виконання покарань; 
б) самовдосконалення персоналу органів та установ виконання покарань; 
в) зменшення виявів корупції шляхом створення умов для запобігання 
корупційним діянням; г) оптимізація процесів в органах та установах 
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виконання покарань, їхніх структурних підрозділах; д) своєчасне виявлення 
негативних чинників, що спричиняють погіршення рівня роботи та зниження 
результативності діяльності державного органу, їх аналіз та усунення.  

У підрозділі 1.3 “Адміністративно-правовий статус суб’єктів оцінювання 
ефективності діяльності органів та установ виконання покарань” 
наголошено на відсутності переліку конкретних суб’єктів оцінювання 
ефективності діяльності органів та установ виконання покарань. 

До системи суб’єктів оцінювання діяльності органів та установ виконання 
покарань дисертантом запропоновано віднести: а) найвищий орган – Міністерство 
юстиції України; б) Державну пенітенціарну службу України; в) територіальні 
управління Державної пенітенціарної служби України у відповідній області та 
їхніх керівників; г) керівника відповідної пенітенціарної установи; д) особу, яка 
відбуває покарання; е) громадські організації та окремих громадян; є) спостережну 
комісію, яка утворюється виконавчими комітетами міських (за винятком міст 
районного значення) рад, місцевими держадміністраціями.  

У системі суб’єктів оцінювання ефективності діяльності органів та 
установ виконання покарань запропоновано виділяти внутрішніх і зовнішніх 
суб’єктів. До внутрішніх суб’єктів оцінювання діяльності органів та установ 
виконання покарань слід віднести одиниці, які в ієрархічній структурі стоять 
вище відносно первинного органу чи установи виконання покарань та які, 
відповідно, здійснюють контроль та оцінюванням їхньої діяльності. До 
зовнішніх суб’єктів дисертантом віднесено громадські організації, окремих 
громадян, засоби масової інформації тощо.  

Підкреслено, що наразі адміністративно-правовий статус суб’єктів 
оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань не 
визначений, а тому є необхідним прийняття спеціалізованого відомчого 
нормативно-правового акта з метою врегулювання правового статусу таких 
суб’єктів.  

У підрозділі 1.4 “Правові засади оцінювання ефективності діяльності 
органів та установ виконання покарань та місце серед них адміністративно-
правового регулювання” досліджено та проаналізовано основні нормативно-
правові акти, в яких закріплюються різні аспекти оцінювальної діяльності, 
визначаються конкретні критерії здійснення оціночної діяльності, її види, 
засоби, методи досягнення поставлених цілей, форми закріплення результатів 
такої діяльності. 

Дисертантом проведено класифікацію нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльність органів та установ виконання покарань, їхнього 
персоналу на загальні акти та спеціальні акти.  

У межах підрозділу дисертантом наголошено на проблемі відсутності 
єдиного нормативно-правового акта, який здійснював би правове регулювання 
оцінювання діяльності органів та установ виконання покарань. Така ситуація, 
на думку дисертанта, спричиняє низку проблем, серед яких слід назвати 
найбільш поширені: а) відсутність єдиного підходу до розуміння поняття 
“оцінювання діяльності органів та установ виконання покарань”; б) брак 
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встановлених в єдиному нормативно-правовому акті принципів здійснення 
такого оцінювання та кола суб’єктів, які його проводять; в) відсутність 
регламентованого порядку проведення різних видів оцінювання діяльності 
органів та установ виконання покарань (як самої процедури, так і часових 
меж); г) брак на законодавчому рівні визначених критеріїв для проведення 
такого оцінювання щодо відповідності персоналу займаним посадам.  

Розділ 2 “Адміністративно-правові форми оцінювання ефективності 
діяльності органів та установ виконання покарань” містить чотири 
підрозділи.  

У підрозділі 2.1 “Поняття та класифікація форм оцінювання ефективності 
діяльності органів та установ виконання покарань” наголошено на відсутності у 
чинному законодавстві конкретних форм оцінювання такої діяльності.  

Запропоновано форми оцінювання ефективності діяльності органів та 
установ виконання покарань поділяти на правові та неправові. До правових 
форм оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання 
покарань дисертантом віднесено атестацію державного службовця чи 
персоналу органів та установ виконання покарань; проведення щоденного, 
квартального, піврічного і річного оцінювання діяльності органів та установ 
виконання покарань, їхнього персоналу, оцінювання діяльності кожного 
окремого працівника органів та установ виконання покарань, здійснення 
перевірок та ін.; до неправових – оцінювання роботи органів та установ 
виконання покарань самими засудженими, засобами масової інформації, 
громадськими організаціями, які здійснюють захист основних прав 
засуджених, окремими громадянами.  

Здійснено класифікацію форм оцінювання ефективності діяльності 
органів та установ виконання покарань за такими критеріями, як: а) об’єкт 
оцінювання: 1) державна служба в цілому; 2) конкретний орган чи конкретна 
установа виконання покарань; 3) окремий структурний підрозділ органу чи 
установи виконання покарань; 4) робота окремого працівника органу чи 
установи виконання покарань; б) критерій наміру: попереднє, оперативне та 
підсумкове оцінювання; в) періодичність проведення: постійне, періодичне та 
позапланове оцінювання; г) сфера дії: внутрішнє та зовнішнє оцінювання; 
д) кількість суб’єктів, які беруть у цьому участь: індивідуальне та групове 
оцінювання; е) форма проведення: усна та письмова; є) обсяг оцінювання: 
загальне, тематичне і детальне оцінювання.  

Дисертантом наголошено на потребі в окремому нормативно-правовому 
акті не тільки визначити перелік основних форм оцінювання ефективності 
діяльності державного органу, а й закріпити правовий механізм їхнього 
втілення, порядок і періодичність їхнього застосування та ін. 

У підрозділі 2.2 “Сутність і особливості атестації як найпоширенішої 
форми оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання 
покарань” досліджено поняття й основні ознаки атестації; акцентовано, що 
проведення атестації є важливим і необхідним напрямом для налагодження 
нормальної професійної роботи дійсно висококваліфікованого персоналу, який 
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сумлінно та доброякісно виконує покладені на нього права й обов’язки. 
У рамках дослідження автором запропоновано власне тлумачення поняття 

“атестація персоналу органів та установ виконання покарань”, а також виділено 
основні ознаки, до яких віднесено: 1) здійснення виключно уповноваженими на 
її проведення органами чи установами, які визначені на законодавчому рівні; 
2) здійснення у встановленому нормативно-правовими актами порядку та з 
дотриманням чіткої процедури її проведення; 3) спрямованість на дослідження 
не тільки професійних можливостей персоналу органу та установи виконання 
покарань, а й на виявлення певних моральних і психологічних якостей, які 
мають бути притаманні працівнику для ефективного та результативного 
виконання ним своїх повноважень; 4) закріплення результатів атестації у 
відповідному документі; 5) закріплені результати атестування працівника є 
основою для вирішення питання про кар’єрне зростання працівника чи його 
звільнення з органу чи установи виконання покарань.   

Дисертантом досліджено основні чинники, які мають бути враховані під 
час проведення атестації, та зазначено, що атестування проводиться не тільки 
для визначення професійних якостей, а й психологічних; наголошено на 
проблемі відсутності проведення атестації персоналу, який працює за 
звичайним трудовим договором та не є державними службовцями.  

У підрозділі 2.3 “Значення щоденного, квартального, піврічного та 
річного оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання 
покарань” визначено, що щоденне оцінювання полягає в здійсненні 
спостереження керівником органу за своїми підлеглими, за їхньою щоденною 
роботою, щоденним виконанням покладених на них обов’язків, проведенням 
щоденного моніторингу їхньої професійної діяльності тощо.  

Основними особливостями, які об’єднують квартальне, піврічне і річне 
оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань, 
дисертантом названі такі: 1) оцінювання здійснюється як щодо органу в 
цілому, так і кожного його окремого працівника; 2) основним об’єктом 
оцінювання є суспільні відносини, які стосуються належного дотримання прав 
і законних інтересів засуджених; 3) оцінюванню підлягає стан дотримання 
правопорядку, оперативної роботи в органах та установах виконання покарань 
як важливого елементу належного функціонування всієї пенітенціарної 
системи; 4) оцінюванню підлягають правовідносини, які виникають із 
взаємодії органів пенітенціарної системи з іншими органами та закладами, які 
тим чи іншим чином пов’язані із засудженими (заклади освіти, медичні 
заклади та ін.); 5) оцінювання має бути здійснено й щодо стану забезпечення 
режиму та організації нагляду у виправних установах; 6) оцінюванню підлягає 
і безпосередній персонал органів та установ виконання покарань – його 
моральні та психологічні якості, стан здоров’я, наявність необхідної 
професійності, компетенції, знань, умінь і навичок.  

У підрозділі 2.4 “Характеристика інших форм оцінювання ефективності 
діяльності органів та установ виконання покарань” охарактеризовано такі 
форми оцінювання, як оцінювання роботи органів та установ виконання 
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покарань самими засудженими, засобами масової інформації, громадськими 
організаціями, які здійснюють захист основних прав засуджених, окремими 
громадянами і спостережними комісіями.  

Основними формами оцінювання роботи органів та установ виконання 
покарань з боку громадських організацій і громадян, на думку дисертанта, 
можна назвати моніторинг, анкетування та опитування засуджених, 
безпосереднє спілкування з ними, надіслання інформаційних запитів для 
з’ясування стану відбування покарання особами у конкретних установах 
виконання покарань та аналіз основних нормативно-правових актів, які 
стосуються діяльності пенітенціарних установ, надання правової допомоги 
засудженим, організація та проведення різних громадських слухань з 
проблеми дотримання прав у системі пенітенціарних установ тощо. 

Узагальнюючи позиції вчених щодо мети моніторингу громадських 
організацій органів у пенітенціарній системі, дисертант основною метою 
громадського моніторингу визначив: 1) поліпшення умов тримання 
засуджених до позбавлення чи обмеження волі; 2) покращення взаємовідносин 
між персоналом і засудженими; 3) дотримання відкритості й прозорості у 
роботі персоналу органів та установ виконання покарань; 4) підвищення рівня 
професійності та компетентності персоналу цих органів; 5) аналіз стану 
дисципліни в органах та установах виконання покарань і надання методичних 
рекомендацій щодо її підвищення; 6) аналіз систематичності дотримання прав 
і законних інтересів засуджених (права на медичну допомогу, освіту, права на 
вільне листування, телефонні дзвінки, отримання побачення, написання заяви 
чи скарги до відповідних органів державної влади для захисту своїх 
порушених прав тощо); 7) фіксування випадків фізичного насильства, 
катування, тортур, нелюдського чи такого, що принижує честь і гідність 
поводження чи ставлення, та звернення до уповноважених державних органів, 
у тому числі й до міжнародно-правових організацій, які здійснюють захист 
прав засуджених, з метою їхнього швидкого усунення та недопущення у 
майбутньому; 8) участь у розробленні та оцінюванні нормативно-правових 
актів, які стосуються питань дотримання прав, інтересів засуджених та умов 
відбування ними покарання. 

Однією з проблем проведення моніторингу громадськими організаціями 
названо те, що у чинному законодавстві не передбачено прав громадських 
організацій безперешкодно та без попередження входити на територію установ 
виконання покарань, що зумовлено спеціальним статусом цих установ – 
режимом відбування покарань.  

Розділ 3 “Шляхи удосконалення адміністративно-правових засад 
оцінювання ефективності діяльність органів та установ виконання 
покарань” містить три підрозділи. 

У підрозділі 3.1 “Удосконалення адміністративного законодавства, яке 
регламентує процедуру оцінювання ефективності діяльності органів та 
установ виконання покарань” визначено основні напрями і перспективи 
вдосконалення здійснення оцінювання ефективності діяльності органів та 
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установ виконання покарань, серед яких: 1) розроблення методики оцінювання 
роботи органів та установ виконання покарань; 2) підвищення рівня 
реагування з боку персоналу цих установ, відкритості їхньої роботи з метою 
недопущення приховування фактів, які мають негативне значення для 
підтримки правопорядку в пенітенціарних органах та ін.  

Наголошено, що для повного викорінення корупції та корупційних схем із 
лав органів та установ виконання покарань необхідно повністю 
переформатувати систему організації роботи цих органів, збільшити 
матеріально-технічне забезпечення працівників, їхнє фінансове утримання, 
підвищити вимоги до підготовки кадрів для роботи в пенітенціарних органах, 
а також посилити контроль як з боку безпосередніх керівників, так і 
вищестоящих органів у боротьбі з подоланням корупції у лавах органів та 
установ виконання покарань. Для підтримання належного правопорядку в 
пенітенціарних органах та установах важливо підвищити рівень реагування з 
боку персоналу цих установ і забезпечити прозорість їхньої роботи з метою 
недопущення приховування фактів, які мають негативне значення для 
підтримки правопорядку в пенітенціарних органах. Для подолання цієї 
проблеми необхідно посилити відповідальність керівників за неналежний 
контроль щодо своїх працівників. 

У підрозділі 3.2 “Оптимізація критеріїв і методів оцінювання 
ефективності діяльності органів та установ виконання покарань” 
наголошено, що дотепер майже не здійснювалась оптимізація критеріїв 
оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань.  

Встановлено, що сьогодні чіткого законодавчого закріплення критеріїв та 
методів оцінювання ефективності діяльності органів й установ виконання 
покарань немає, що зумовлює певні проблеми під час здійснення підбору 
персоналу, оцінювання його професійних, моральних та психологічних якостей. 
Через це у процесі оцінювання необхідно враховувати не один критерій, а 
використовувати декілька методів для проведення такого оцінювання. 

У підрозділі 3.3 “Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності 
органів та установ виконання покарань і можливості його використання в 
Україні” обґрунтовано необхідність проведення ефективної кадрової політики 
органів та установ виконання покарань проведенням ефективного підбору 
високопрофесійних кадрів для роботи в органах та установах виконання покарань.  

Запропоновано підвищити вимоги до кандидатів на посади до 
пенітенціарних органів, особливо щодо психологічного стану персоналу цих 
органів, здійснити їх нормативне закріплення. Дисертантом наголошено на 
необхідності встановлення періодичного оцінювання психологічного здоров’я 
працівника, забезпечення належного процесу адаптації особи до умов праці в 
пенітенціарній системі. 

Характеризуючи досвід інших країн у сфері ефективності оцінювання 
діяльності органів та установ виконання покарань, потрібно ввести таку 
посаду, як консультант, який здійснював би консультування засуджених з 
приводу порушених питань та допомагав би у їх вирішенні.  
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання – визначення сутності та особливостей адміністративно-
правових засад оцінювання ефективності діяльності органів і установ 
виконання покарань. У результаті проведеного дослідження сформульовано 
ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення 
поставленої мети. Основні з них наведено нижче. 

1. Аргументовано, що під оцінюванням ефективності діяльності органів та 
установ виконання покарань слід розуміти встановлену на законодавчому рівні 
процедуру визначення рівня й ефективності роботи як персоналу органів та 
установ виконання покарань, так і окремого органу чи установи виконання 
покарань уповноваженими на те суб’єктами оцінювання, яке здійснюється на 
підставі відповідних критеріїв оцінювання, у встановленій формі, із 
дотриманням відповідної процедури, на основі якого приймаються рішення 
про відповідність працівника займаній посаді чи відповідність діяльності 
органу, що оцінюється, чинному законодавству.  

2. Принципи оцінювання ефективності діяльності органів та установ 
виконання покарань запропоновано об’єднати в три групи. До першої групи 
віднесено принципи, які визначають загальні засади здійснення оцінювання 
ефективності діяльності органів та установ виконання покарань, а саме принципи 
законності та верховенства права, публічності, самостійності, прозорості, 
надійності, тобто ті принципи, які обов’язково мають бути застосовані у 
діяльності органу оцінювання. Другу групу складають принципи, які 
безпосередньо стосуються оцінювання, тобто спеціальні принципи, які мають 
бути покладені в основу оцінювання. До них віднесено: принцип достовірності та 
об’єктивності інформації, принцип зрозумілості, конкретності, принципи 
системності, науковості, послідовності, періодичності, комплексності, 
результативності та дієвості тощо. Третю групу принципів становлять принципи, 
які характеризують особисте ставлення суб’єктів оцінювання до осіб, які є 
об’єктами оцінювання, та виражають суб’єктивне ставлення суб’єкта оцінювання 
до персоналу, який підлягає оцінюванню. До них віднесено гуманізм, рівність, 
справедливість, повагу до людини, її прав і гідності. 

Основні завдання оцінювання ефективності діяльності органів та установ 
виконання покарань полягають у: а) підвищенні рівня роботи органів та 
установ виконання покарань; б) сприянні самовдосконаленню персоналу 
органів та установ виконання покарань; в) зменшенні проявів корупції шляхом 
створення умов для її запобігання; г) оптимізації управлінських процесів в їх 
структурних підрозділах; д) своєчасному виявленні негативних чинників, що 
спричиняють погіршення рівня роботи та зниження результативності 
діяльності державного органу, їх аналізі та усуненні.  

Оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання 
покарань виконує такі функції: діагностичну, кадрову, контролюючу, 
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діагностико-коригувальну, мотиваційну, прогнозування, планування, 
навчальну тощо.  

3. Доведено, що на законодавчому рівні не визначено поняття, структуру 
та компетенцію органів, які здійснюють оцінювання ефективності діяльності 
органів та установ виконання покарань, а адміністративно-правовий статус 
суб’єктів оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання 
покарань випливає з тих прав та обов’язків, якими наділені державні органи 
під час здійснення та реалізації державної політики у сфері діяльності органів 
та установ виконання покарань, визначається у низці нормативно-правових 
актів різної юридичної сили та стосується значної кількості суспільних 
відносин у сфері виконання покарань.  

4. Здійснено класифікацію нормативно-правових актів, які регулюють 
діяльність органів та установ виконання покарань, їхнього персоналу. До 
першої групи віднесено загальні акти, які висвітлюють питання оцінювання 
ефективності діяльності органу та його персоналу й містять загальні 
положення щодо здійснення такої діяльності (Конституція України, закони 
України “Про запобігання корупції”, “Про державну службу”, Кримінально-
виконавчий кодекс України та ін.). До другої групи віднесено спеціальні 
закони та нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини, 
учасниками яких є органи та установи виконання покарань (інструкції, накази 
та розпорядження, що видаються безпосередньо керівництвом органів та 
установ виконання покарань).  

5. Під правовою формою оцінювання ефективності діяльності органів та 
установ виконання покарань пропонується розуміти визначений на 
законодавчому рівні зовнішній вираз узгодженої діяльності уповноважених на 
проведення оцінювання діяльності органів та установ виконання покарань 
суб’єктів та їхніх конкретних працівників, яка здійснюється у визначеному 
законодавством порядку, на підставі відповідного нормативно-правового акта, 
спрямована на оцінювання діяльності органу чи установи виконання покарань, 
що проводиться у певній періодичності, результати якої закріплюються у 
нормативно-правовому акті та є підставою для застосування до персоналу 
визначених заходів заохочення чи заходів дисциплінарної відповідальності. 

Атестацію персоналу органів та установ виконання покарань визначено як 
діяльність уповноважених органів державної влади та їхніх уповноважених 
осіб на здійснення діяльності щодо оцінювання психологічних, моральних 
якостей та фізичної можливості персоналу органів та установ виконання 
покарань виконувати ту роботу, яка визначена на рівні нормативно-правових 
актів, що здійснюється у певній правовій послідовності із дотриманням чіткої 
регламентованої процедури, у визначених правових формах та на основі якої 
приймається певне рішення про відповідність чи невідповідність окремого 
працівника займаній посаді в органах чи установах виконання покарань, за 
результатами якого вирішується питання про кар’єрне зростання чи, навпаки, 
про припинення кар’єри працівника в органі чи установі виконання покарань. 

Встановлено, що основною метою щоденного, квартального та річного 
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оцінювання органів та установ виконання покарань є: підвищення рівня роботи 
органу чи установи виконання покарань (удосконалення нормативно-правової 
бази, яка регулює роботу цих органів); підвищення рівня виконання покладених 
на персонал завдань та обов’язків (удосконалення якості роботи, належної 
організації робочого процесу, запобігання нераціональному використанню 
робочого часу, планування виконання конкретних завдань у поставлені 
керівником терміни тощо); покращення професійних якостей персоналу 
(підвищення професійності та компетентності, подальше поглиблення 
професійних знань, умінь та навичок, підвищення рівня працездатності 
працівника, самостійності у прийнятті рішень, оперативності виконуваної 
роботи, мобільності, усвідомлення відповідальності за виконувану роботу, 
усвідомлення важливості подальшого професійного зростання, 
дисциплінованості тощо); покращення моральних якостей персоналу (розвиток 
таких якостей, як співчуття, справедливість, гуманність, цілеспрямованість у 
досягненні поставленого результату, вміння прийти на допомогу, формування 
коректної поведінки працівника, суворого та неухильного дотримання норм 
законодавства та трудового розпорядку дня та ін.); підвищення рівня надання 
різноманітних послуг у межах установи виконання покарань (удосконалення 
надання медичної допомоги, проведення психологічної роботи із засудженими, 
соціально-виховних заходів, надання інших видів допомоги, необхідних для 
подальшої ресоціалізації засудженого); підвищення рівня правопорядку в 
установах виконання покарань (підвищення рівня дисципліни серед засуджених 
та персоналу, дотримання режиму відбування покарання тощо).  

До інших форм оцінювання ефективності діяльності органів та установ 
виконання покарань віднесено: 1) оцінювання діяльності органів та установ 
виконання покарань самими засудженими; 2) оцінювання діяльності органів та 
установ виконання покарань засобами масової інформації; 3) оцінювання 
діяльності органів та установ виконання покарань громадськими організаціями, 
які здійснюють захист основних прав засуджених; 4) оцінювання діяльності 
органів та установ виконання покарань окремими громадянами; 5) проведення 
оцінювання діяльності органів та установ виконання покарань спостережними 
комісіями, які утворюються виконавчими комітетами міських (за винятком міст 
районного значення) рад, місцевими держадміністраціями.  

6. До основних напрямів удосконалення законодавства, яке регламентує 
діяльність органів та установ виконання покарань з питань дотримання стану 
правопорядку, кадрової політики та з метою підвищення ефективності 
діяльності цих органів, віднесено такі: реалізація державної політики у сфері 
системи виконання покарань на принципах, які закладені в міжнародних 
нормативно-правових актах, та їхнє безпосереднє втілення у національному 
законодавстві; удосконалення законодавства, яке стосується засуджених (умов 
відбування ними покарання, їхньої безпеки, дотримання їхніх прав та 
обов’язків тощо), і законодавства, яке регламентує діяльність та захист 
персоналу установ виконання покарань; визначення методики оцінювання 
ефективності роботи органів та установ виконання покарань та закріплення 
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критеріїв такої методики на рівні окремого нормативно-правого акта; 
подолання корупції серед персоналу органів та установ виконання покарань; 
своєчасне інформування керівниками та персоналом органів й установ 
виконання покарань про порушення встановленого законом порядку 
відбування покарань; проведення ефективної кадрової політики під час 
здійснення добору кандидатів на посади в органах та установах виконання 
покарань (особливо щодо осіб рядового складу органів та установ, які 
безпосередньо спілкуються із засудженими); приведення умов тримання 
засуджених у відповідність до міжнародно-правових норм і стандартів; 
підвищення рівня психологічної підготовки персоналу; підвищення рівня 
соціальної, психологічної роботи та забезпечення належного рівня надання 
освітніх послуг у діяльності виховних і виправних колоній; забезпечення 
персоналу необхідними засобами захисту; удосконалення процедури 
імплементації норм міжнародного права, яке стосується дотримання прав, 
свобод і законних інтересів засуджених, забезпечення належного поводження з 
ними та дотримання цих норм на практиці.  

7. Запропоновано розробити методику оцінювання роботи органів та установ 
виконання покарань, закріпити її на рівні окремого нормативно-правового акта. У 
цьому ж акті варто закріпити правовий механізм їхнього втілення, порядок і 
періодичність їхнього застосування, визначити, які форми оцінювання 
ефективності діяльності мають бути застосовані до особи, що тільки приступила 
до роботи, а які форми оцінювання ефективності діяльності застосовуються до 
особи, що вже певний час пропрацювала на конкретній посаді тощо. 

8. На основі аналізу зарубіжного досвіду діяльності органів та установ 
виконання покарань запропоновано такі зміни та доповнення до національного 
законодавства:  

1) статтю 25 Кримінально-виконавчого кодексу України доповнити 
частиною 3 і викласти у такій редакції: “Представники громадськості та 
громадські організації, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства 
щодо осіб, які відбувають покарання, та які зареєстровані у встановленому 
законом порядку, наділені відповідною компетенцією, можуть безперешкодно 
входити на режимні об’єкти будь-яких органів та установ виконання покарань у 
будь-який час доби та без отримання спеціального дозволу з метою проведення 
моніторингу тримання засуджених в установах виконання покарань, їхньої праці, 
надання соціально-психологічної допомоги, організації освітнього процесу та 
виховної роботи із особами, які відбувають покарання. Представникам цих 
організацій має бути забезпечена безперешкодна можливість спілкуватися із 
особами, які відбувають покарання, проводити опитування, анкетування тощо.  

Періодичність проведення моніторингу та інших видів оцінювання 
діяльності органів та установ виконання покарань з боку громадських організацій 
та їхніх представників встановити не рідше одного разу на два місяці”; 

2) положення частини 3 статті 14 Закону України “Про Державну 
кримінально-виконавчу службу України” викласти у такій редакції: “На службу до 
Державної кримінально-виконавчої служби України приймаються на конкурсній 
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добровільній контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми 
особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним 
рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки, 
які в установленому порядку пройшли конкурс на заміщення вакантної посади, 
відповідні психологічні тести для визначення психологічного стану та 
психологічних якостей особистості, а також співбесіду із майбутнім керівником”. 
Доповнити цей Закон статтею 171 такого змісту: “Для забезпечення належного та 
стабільного психологічного клімату в установах виконання покарань, запобігання 
агресії та негативним психологічним явищам з боку персоналу цих органів 
відповідно до законодавства України уповноваженими медичними установами, 
перелік яких визначається та затверджується законом, проводиться визначення 
психологічного стану персоналу та у випадку необхідності йому надається 
невідкладна психологічна допомога. Періодичність проведення визначення 
психологічного стану персоналу встановлюється два рази на рік. У випадку 
виявлення у працівника змін, навіть незначних, у психологічному здоров’ї 
допомога надається йому невідкладно та до повного одужання”. Закріпити процес 
адаптації новоприйнятих працівників на законодавчому рівні шляхом внесення 
відповідних змін до частини 4 статті 17 цього Закону, доповнивши її таким 
змістом: “Для працівників, які вперше прийняті на посаду до органів та установ 
виконання покарань, визначається адаптаційний період, метою якого є поступова 
підготовка працівника до складних умов роботи у цих органах, що 
характеризуються підвищеним психоемоційним навантаженням та спілкуванням із 
особливою категорією осіб – засудженими”; 

3) запропоновано прийняти Закон України “Про оцінювання  
ефективності діяльності державних органів та їхніх посадових і службових 
осіб”, в якому визначити поняття “оцінювання ефективності діяльності 
державних органів та їхніх посадових і службових осіб ”, правові та 
організаційні засади здійснення такого оцінювання, принципи, методи, форми 
оцінювання, визначити коло осіб, які здійснюють оцінювання діяльності як 
державного органу в цілому, так і кожного окремого працівника, передбачити 
процедуру такого оцінювання, а також закріпити можливість оскарження 
результатів оцінювання діяльності. 
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Дисертацію присвячено розгляду адміністративно-правових засад 
оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань. 
Проаналізовано сучасний стан діяльності органів та установ виконання 
покарань, узагальнено принципи, завдання та функції оцінки, 
охарактеризовано адміністративно-правовий статус суб’єктів оцінювання, 
форми проведення оцінки, обґрунтовано можливість використання 
зарубіжного досвіду під час оцінювання ефективності діяльності органів та 
установ виконання покарань та їхнього персоналу.  

Визначено та охарактеризовано поняття «оцінювання персоналу органів 
та установ виконання покарань», «форми оцінювання ефективності діяльності 
органів та установ виконання покарань та їх персоналу», «атестація персоналу 
органів та установ виконання покарань». У дисертації запропоновано 
класифікацію принципів та форм оцінювання ефективності діяльності органів 
та установ виконання покарань, охарактеризовано щоденне, квартальне, 
піврічне та річне оцінювання ефективності діяльності органів й установ 
виконання покарань, запропоновано шляхи оптимізації критеріїв оцінювання 
ефективності діяльності органів та установ виконання покарань.  

Ключові слова: оцінка, оцінювання, установа виконання покарань, 
ефективність, діяльність, форма, атестація, принципи.  
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Диссертация посвящена рассмотрению административно-правовых основ 
оценки эффективности деятельности органов и учреждений исполнения 
наказаний. В работе проанализировано современное состояние деятельности 
органов и учреждений исполнения наказаний, исследованы принципы, задачи 
и функции оценки, рассмотрены административно-правовой статус субъектов 
оценивания, формы проведения оценивания, обоснована возможность 
использования зарубежного опыта при проведении оценивания эффективности 
деятельности органов и учреждений исполнения наказаний и их персонала. 
Определен категориально-понятийный аппарат: “оценивание персонала 
органов и учреждений исполнения наказаний”, “формы оценивания 
эффективности деятельности органов и учреждений исполнения наказаний и 
их персонала”, “аттестация персонала органов и учреждений исполнения 
наказаний”. Предложена классификация принципов и форм оценивания 
эффективности деятельности органов и учреждений исполнения наказаний, 
охарактеризованы ежедневное, квартальное, полугодовое и годовое 
оценивание эффективности деятельности органов и учреждений исполнения 
наказаний, проведена оптимизация критериев оценивания эффективности 
деятельности органов и учреждений исполнения наказаний. 
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Определена суть понятия “оценивание эффективности деятельности 
органов и учреждений исполнения наказаний”, под которой следует понимать 
установленную на законодательном уровне процедуру определения качества и 
эффективности работы как персонала органов и учреждений исполнения 
наказаний, так и отдельного органа или учреждения исполнения наказания 
уполномоченными на то субъектами оценивания, которая осуществляется на 
основании соответствующих критериев оценивания, в установленной форме, с 
соблюдением соответствующей процедуры, на основе которой принимаются 
решения о соответствии сотрудника занимаемой должности или оценивается 
соответствие деятельности органа действующему законодательству. 

Проведен анализ нормативно-правового закрепления основ оценивания 
эффективности деятельности органов и учреждений исполнения наказаний в 
зарубежных странах, исследован опыт проведения кадровой политики при 
подборе сотрудников на работу в пенитенциарных учреждениях в таких странах, 
как США и Дания, отмечено увеличение требований к психологической 
подготовке персонала органов и учреждений исполнения наказаний. 

Внесены конкретные предложения и рекомендации по 
совершенствованию законодательства, регламентирующего оценивание 
эффективности деятельности органов и учреждений исполнения наказаний. 

Ключевые слова: оценивание, учреждение исполнения наказаний, 
эффективность, деятельность, форма, аттестация, принципы. 
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The thesis deals with the consideration of administrative and legal principles of 
evaluating the effectiveness of penal institutions and agencies’ activities. The current 
state of penal institutions and agencies’ activities has been analyzed; principles, tasks 
and functions of the evaluation have been generalized; administrative and legal status of 
the subjects of evaluation, forms of conducting evaluation have been characterized; 
possibility to use international experience in assessing the effectiveness of penal 
institutions and agencies’ activities and their officials and officers has been grounded. 

Such terms as: "evaluation of personnel and penal institutions", "form of 
evaluating the effectiveness of enforcement and penal institutions and their staff", 
"certification of personnel and penal institutions’’ are determined  and characterized. 
The thesis proposed classification principles and forms of assessment of the 
effectiveness of the enforcement and penal institutions; daily, quarterly, semiannual 
and annual assessment of the effectiveness of the enforcement and penal institutions 
are characterized, the ways of optimization criteria for evaluating the effectiveness 
of enforcement and penal institutions are offered. 

Keywords: evaluation, penal institution, efficiency, activity, form, attestation, 
principles. 


