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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах розбудови в Україні громадянського
суспільства охорона життя, здоров’я, прав і свобод людини перебувають у
центрі уваги держави. Кримінальне законодавство встановлює як рівну
гарантію прав, так і рівну міру відповідальності особи, незалежно від
соціального становища і правового статусу. Ця умова поширюється і на
засуджених, які відбувають покарання, пов’язані з позбавленням волі, у
кримінально-виконавчих установах закритого типу (виправних колоніях).
Активізація діяльності адміністрації виправних колоній щодо зміцнення
режиму, диференціації та індивідуалізації соціально-виховної роботи,
удосконалення інших засобів виправлення і ресоціалізації засуджених
привела в цілому до поліпшення стану оперативної обстановки у
кримінально-виконавчих установах закритого типу (далі – КВУЗТ).

Разом із тим, в останні роки має місце стала тенденція до вчинення
злочинів засудженими та особами, які тримаються під вартою: 2008 р. –
536 злочинів, 2009 – 422, 2010 – 404, 2011 – 465, 2012 – 576, 2013 – 515,
2014 – 497, 2015 – 511 злочинів. При цьому, як свідчать дані офіційної
статистики, тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя та здоров’я особи
вчинялися протягом 2008–2015 рр. виключно у КВУЗТ, що стало вагомим
аргументом розгляду саме цього виду вітчизняних установ виконання
покарань як об’єкта кримінологічного дослідження щодо тих злочинів у
пенітенціарній системі України, об’єктом злочинного посягання яких є
найвищі соціальні цінності – життя та здоров’я особи. Іншим аргументом
став найбільший рівень злочинності у виправних колоніях серед
вітчизняних установ виконання покарань, який становить: 2009 р. –
341 злочин (63,6 %), 2010 – 300 (71,1 %), 2011 – 300 (74,3 %), 2012 –
309 (66,5 %), 2013 – 401 (69,6 %), 2014 р. – 343 злочини (66,6 %). Зокрема, в
межах родового об’єкта кримінально-правової охорони (життя та здоров’я
особи) останніми роками спостерігається така тенденція вчинення
досліджуваних злочинів у КВУЗТ: 2009 р. – 11 злочинів (3,2 %), 2010 –
9 (3,0 %), 2011 – 7 (2,3 %), 2012 – 14 (4,5 %), 2013 – 16 (4,0 %), 2014 р. –
15 злочинів (4,4 %). Із наведених даних видно, що останніми роками
відбулося зростання рівня злочинів проти життя та здоров’я особи,
вчинених засудженими у виправних колоніях, що зумовлює необхідність
активізації діяльності щодо запобігання зазначеним злочинам.

Вагомий внесок у розробку означеної проблематики вчених, праці
яких стали теоретичним підґрунтям у роботі над дисертацією, а саме:
Ю. М. Антоняна, Ю. В. Бауліна, О. М. Бандурки, О. А. Бірюкової,
І. Г. Богатирьова, І. В. Боднара, М. Ю. Валуйської, В. В. Василевича,
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О. В. Ведмідського, В. В. Голіни, Б. М. Головкіна, В. Я. Горбачевського,
В. К. Грищука, В. О. Грішина, І. М. Даньшина, О. М. Джужі,
В. М. Дрьоміна, Т. А. Денисової, В. П. Ємельянова, З. В. Журавської,
А. П. Закалюка, А. Ф. Зелінського, Д. О. Зубова, О. Г. Кальмана,
І. В. Карєтнікова, А. В. Кирилюка, О. Г. Колба, І. М. Копотуна,
О. М. Костенка, М. Ф. Костюка, Ю. О. Левченка, О. М. Литвинова,
О. М. Литвака, С. Ю. Лукашевича, Ю. А. Мамонтова, А. М. Марата,
П. П. Матишевського, М. І. Мельника, В. А. Мисливого, П. П. Михайленка,
В. О. Навроцького, В. І. Осадчого, А. М. Павлухіна, М. С. Пузирьова,
А. В. Савченка, О. В. Старкова, В. В. Сташиса, Є. Л. Стрельцова,
В. Я. Тація, В. П. Тихого, П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка, С. І. Халимона,
В. Б. Харченка, В. І. Шакуна, В. В. Шаблистого, С. А. Шалгунової,
В. Є. Южаніна, Н. М. Ярмиш, О. Н. Ярмиша, С. С. Яценка та ін.

Разом з тим, останні зміни до Кримінально-виконавчого кодексу
України та інших нормативно-правових актів щодо діяльності Державної
пенітенціарної служби (далі – ДПтС) України свідчать про необхідність
вироблення нових підходів в тому числі до запобігання злочинам проти
життя та здоров’я у КВУЗТ.

Викладене засвідчує актуальність обраної теми та зумовлює
необхідність проведення відповідного комплексного наукового пошуку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконана на кафедрі кримінального права та кримінології
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відповідно
до: тематики Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності
органів та установ, що належать до сфери управління ДПтС України, на
період 2013–2017 рр. (затверджені рішенням Наукової ради ДПтС України
від 19 липня 2013 р.); Плану проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ на 2016 рік, схваленого вченою радою цього навчального
закладу (протокол № 4 від 25.12.2015 р.). Дослідження узгоджується з
Концепцією реформування кримінальної юстиції України, затвердженою
Указом Президента України від 08.04.2008 р. № 311/2008, Концепцією
державної політики у сфері реформування Державної кримінально-
виконавчої служби України, схваленої Указом Президента України від
8 листопада 2012 р. № 631/2012 та рішенням Ради національної безпеки і
оборони України від 06.05.2015 р. «Про заходи щодо посилення боротьби зі
злочинністю в Україні», введеного в дію Указом Президента України від
16.06.2015 р. № 341/2015.

Тема затверджена на засіданні Вченої ради Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ від 26 грудня 2013 р. (протокол
№ 4).
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Мета і задачі дослідження. Метою роботи є створення системи
запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-
виконавчих установах закритого типу, розроблення на цій основі
пропозицій з удосконалення чинного законодавства та практики його
застосування.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі задачі:
– проаналізувати стан наукового розроблення проблеми вчинення

злочинів проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих
установах закритого типу та сформулювати методологію її дослідження;

– здійснити кримінально-правову характеристику злочинів проти життя
та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу;

– проаналізувати стан, структуру і динаміку вчинення злочинів проти
життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу;

– визначити причини і умови вчинення злочинів проти життя та
здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу;

– установити специфічні риси засуджених, які вчиняють злочини
проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах
закритого типу;

– запропонувати систему (загальносоціальні, спеціально-
кримінологічні, індивідуально-профілактичні та віктимологічні заходи)
запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-
виконавчих установах закритого типу;

– сформулювати пропозиції з удосконалення чинного законодавства
та рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності діяльності
кримінально-виконавчих установ закритого типу щодо запобігання
злочинам проти життя та здоров’я особи.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері кримінально-
правової охорони життя та здоров’я особи.

Предмет дослідження – запобігання злочинам проти життя та
здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу.

Методи дослідження. З урахуванням специфіки теми, мети і
поставлених задач дослідження застосовувалися різні загальнонаукові та
спеціально-наукові методи, зокрема: діалектичний метод – для наукового
пізнання соціально-правових явищ, які виникають у сфері запобігання
злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, а також при визначенні
поняття цих злочинів (підрозділи 1.1, 1.2); історико-правовий – дозволив
дослідити процес становлення і розвитку правових норм та наукового
супроводу запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ
(підрозділ 1.1); порівняльно-правовий – через вивчення зарубіжного
пенітенціарного досвіду надав можливість обґрунтувати, що одиночне
тримання засуджених надасть їм можливість у повному обсязі реалізувати
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право на особисту безпеку, звівши об’єктивну можливість вчинення
злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ до мінімуму (підрозділи
3.1, 3.3); статистичні методи – для опрацювання емпіричної бази
дослідження (підрозділи 2.1–2.3, 3.1–3.3); соціологічні методи – у вивченні
засуджених, які вчиняють злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ
(підрозділ 2.3). Формально-логічний – використаний для формування
авторських понять (підрозділи 1.1, 1.2, 2.3, 3.3); логіко-юридичний –
застосовувався для вироблення певних пропозицій законодавчого та
правозастосовного спрямування (підрозділи 3.1–3.3).

Емпіричну базу дослідження склали: дані судової статистики,
статистики ДПтС України за 2008–2013 рр.; вивчення й узагальнення
судової практики; результати вивчення матеріалів 36 кримінальних справ і
кримінальних проваджень за фактами вчинення протягом 2008–2013 рр.
злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ в АР Крим,
Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Запорізькій,
Полтавській, Рівненській, Херсонській та Черкаській областях;
18 обвинувальних вироків, постановлених судами цих областей; результати
анкетування співробітників виправних колоній (336 осіб). Використана
також загальна інформаційна та нормативна база ДПтС України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація становить собою перше монографічне дослідження на теренах
України, яке присвячене комплексному аналізу кримінологічних засад
запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-
виконавчих установах закритого типу. Конкретний внесок дисертанта в
наукове вирішення зазначених питань полягає в обґрунтуванні пропозицій
та рекомендацій, що містять елементи наукової новизни та мають
теоретичне і прикладне значення для кримінологічної науки та запобіжної
практики виправних колоній, зокрема:

вперше:
– сформульовано науково обґрунтоване визначення поняття «злочини

проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах
закритого типу» – це сукупність суспільно небезпечних діянь, перелік яких
законодавчо визначений у розділі 2 Особливої частини (ст. 115–145)
Кримінального кодексу (КК) України, виходячи зі специфіки кримінально-
виконавчих правовідносин, які вчинені засудженими на території
конкретної кримінально-виконавчої установи закритого типу за певний
проміжок часу і проявляються в посяганні на життя та здоров’я особи
(засудженого) шляхом застосування фізичного або психічного насильства
над особою потерпілого (нерідко викликаного внаслідок провокаційної
поведінки останнього) з метою спричинення йому фізичної або моральної
шкоди, на ґрунті особистої неприязні, помсти, з корисливих, хуліганських
чи інших мотивів;
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– досліджено особу, яка вчиняє злочини проти життя та здоров’я
особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу, та
запропоновано її узагальнений кримінологічний портрет з метою
вироблення заходів індивідуально-профілактичного впливу, а саме це:
засуджена особа чоловічої статі віком 26–30 років, яка відбуває покарання у
виправній колонії середнього рівня безпеки, переважно неодружена, має
загальну середню або середню спеціальну освіту, фізично здорова,
засуджена за злочини насильницької або корисливо-насильницької
спрямованості, неодноразово судима, злочин вчиняє здебільшого
одноособово, засуджена до тривалих строків покарання, є порушником
установленого порядку відбування покарання, негативно ставиться до
основних засобів виправлення і ресоціалізації;

– запропоновано типологію засуджених, які вчиняють злочини проти
життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого
типу, а саме: 1) особи, які володіють стійкою насильницькою орієнтацією
(50,1 %); 2) особи з менш стійкою насильницькою орієнтацією (21,5 %);
3) особи з незначною насильницькою орієнтацією (17,9 %); 4) особи, які не
мають насильницької орієнтації (так звані ситуативні злочинці), – 10,8 %;

удосконалено:
– практику діяльності оперативних підрозділів кримінально-

виконавчих установ закритого типу шляхом розроблення Пам’ятки
оперативним працівникам щодо планування заходів із попередження і
виявлення злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого
порядку відбування покарання;

– класифікацію заходів загальносоціального, спеціально-
кримінологічного, індивідуально-профілактичного та віктимологічного
запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-
виконавчих установах закритого типу. Зокрема, на підставі критичного
аналізу спеціальної літератури обґрунтовано належність заходів
кримінально-правового характеру до спеціально-кримінологічних заходів
запобігання досліджуваним злочинам;

– значення режиму та засобів його забезпечення (нагляду за
засудженими, обшукової роботи, оперативно-розшукової діяльності) у сфері
запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-
виконавчих установах закритого типу;

– механізм реалізації права засуджених на особисту безпеку, зокрема
запропоновано дефініцію поняття «забезпечення особистої безпеки
засуджених», що відображено у відповідних пропозиціях до чинного
законодавства в частині закріплення однойменного обов’язку персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) України;

дістали подальший розвиток:
– науково-теоретичні засади кримінально-правової і кримінологічної

політики щодо протидії пенітенціарній злочинності. Зокрема, на підставі
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аналізу стану, структури й динаміки вчинення злочинів проти життя та
здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу
дисертантом обґрунтовано віднесено до досліджуваних злочинів умисне
вбивство (ст. 115 КК України), умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121
КК України), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122
КК України), оскільки вчинення зазначених діянь щороку (протягом 2008–
2013 рр.) із 100 % вірогідністю зафіксовано у виправних колоніях. Це дало
авторові підстави уніфікувати дотично до цих злочинів кримінально-
правовий та кримінологічний рецидив, оскільки 100 % засуджених, які
вчинили ці злочини у виправних колоніях, відбували покарання за вчинення
умисних злочинів;

– кримінально-правові засади про структурні елементи складу злочину,
на підставі чого дисертантом обґрунтовано власне бачення об’єкта,
об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони злочинів проти життя та
здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу;

– наукові погляди на класифікацію причин і умов злочинів, на підставі
чого класифіковано причини і умови злочинів проти життя та здоров’я
особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу на дві групи:
загальносоціальні, що стосуються злочинності в цілому, та спеціальні,
специфічні для функціонування кримінально-виконавчих установ закритого
типу;

– поняття «забезпечення особистої безпеки засуджених» як комплекс
правових, управлінських, оперативно-розшукових, тактичних та спеціально-
превентивних заходів, спрямованих на запобігання можливій та усунення
явної небезпеки життю і здоров’ю засуджених, які відбувають покарання у
виді арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців,
позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі;

– елементи загальносоціальних, спеціально-кримінологічних,
індивідуально-профілактичних заходів запобігання злочинам проти життя
та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
сформульовані та викладені у дисертації положення, узагальнення,
висновки і рекомендації мають як загальнотеоретичне, так і практичне
значення для науки кримінального права, кримінології й кримінально-
виконавчого права та можуть бути використані:

– у правозастосовній діяльності – для використання в оперативно-
службовій діяльності установ виконання покарань і слідчих ізоляторів
ДПтС України щодо протидії злочинам проти життя та здоров’я особи (акт
впровадження в діяльність Управління ДПтС України в Чернігівській
області № 5617-18 від 20 липня 2015 року).

– у науковій роботі – для подальших наукових розробок у теорії та
практиці запобігання злочинам, які вчиняються засудженими в установах
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виконання покарань (акт впровадження в наукову діяльність
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 26
грудня 2014 року);

– у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін
«Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право»
(акт впровадження в навчальний процес Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ від 26 грудня 2014 року; навчально-
наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх
справ № 46/6-22 від 26 січня 2015 року).

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки
дослідження оприлюднено у виступах на міжнародних та всеукраїнських
науково-практичних конференціях, круглих столах: «Пенітенціарна ідея
Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє...» (м. Київ, 6 лютого
2014 р.), «Модернізація системи професійної підготовки пенітенціарного
персоналу: питання філософії права, педагогіки й психології, теорії і
практики» (м. Чернігів, 6 червня 2014 р.), «Правова політика в Україні:
питання теорії та практики» (м. Київ, 24 жовтня 2014 р.), «Проблеми
протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід»
(м. Чернігів, 24 квіт. 2015 р.), «Сучасна кримінально-правова політика
України: законотворчість та судова практика (тенденції, проблеми і шляхи
їх подолання)» (м. Дніпропетровськ, 22 квітня 2016 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного
дослідження відображено в 11 наукових працях, із яких п’ять – у фахових
виданнях (у т. ч. одна – в зарубіжному науковому періодичному виданні за
профілем дисертації), шість – у збірниках матеріалів науково-практичних
конференцій і круглих столів.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів,
що включають дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел
(253 найменування) та шести додатків. Повний обсяг роботи становить
240 сторінок, обсяг основного тексту – 170 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається

ступінь її наукової розробленості, мета, задачі й методи дослідження, її
зв’язок з науковими програмами, планами, темами; розкривається наукова
новизна роботи, теоретичне та практичне значення одержаних результатів;
наведено дані про апробацію та кількість публікацій з теми дослідження.

Розділ 1 «Соціально-правова характеристика злочинів проти
життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах
закритого типу» складається з двох підрозділів та присвячений теоретико-
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методологічним та соціально-правовим аспектам протидії злочинам проти
життя та здоров’я особи у КВУЗТ.

У підрозділі 1.1 «Стан наукового розроблення проблеми та
методологія її дослідження» дисертантом визначено стан наукового
дослідження розглядуваних злочинів, зазначено, що незважаючи на те, що
проблеми кримінально-правової охорони діяльності установ виконання
покарань та запобігання злочинам серед засуджених неодноразово
становили предмет досліджень науковців, зокрема І. Г. Богатирьова,
І. В. Боднара, В. В. Василевича, В. Б. Васильця, О. В. Ведмідського,
В. В. Голіни, О. М. Джужі, З. В. Журавської, Д. О. Зубова, О. Г. Колба,
І. М. Копотуна, С. Ю. Лукашевича, М. І. Мельника, П. П. Михайленка,
С. С. Мірошниченка, О. І. Плужнік, М. С. Пузирьова, В. К. Сауляка,
О. В. Старкова, В. М. Трубникова, С. І. Халимона та ін., вивченню злочинів
проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ у юридичній літературі приділено
недостатньо уваги. Після набуття чинності КК України 2001 р. у
вітчизняній кримінологічній науці не проводилося окремих досліджень
цього проблемного питання. За допомогою діалектичного методу виявлено
взаємозв’язок категорій «агресія», «насильство», «агресивна злочинність»,
«насильницька злочинність», «насильницькі злочини», «злочини проти
життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого
типу». Так, злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ є частиною
насильницьких злочинів, учинюваних засудженими під час відбування
покарань, пов’язаних з позбавленням волі. Сформульовано науково
обґрунтоване визначення поняття «злочини проти життя та здоров’я особи у
кримінально-виконавчих установах закритого типу».

У підрозділі 1.2 «Кримінально-правова характеристика злочинів
проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах
закритого типу» виокремлено особливості елементів кримінально-правової
характеристики досліджуваних злочинів в межах складів злочинів, зокрема:
суб’єктом злочину може бути лише засуджений до покарання, пов’язаного з
позбавленням волі, який досяг 18-річного віку, що випливає з положень
ст. 18 Кримінально-виконавчого кодексу (КВК) України; в межах
об’єктивної сторони злочину має особливості така факультативна ознака, як
місце його вчинення, – КВУЗТ. Констатовано, що суспільна небезпечність
злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ полягає у заподіянні
шкоди життю та здоров’ю особи або поставленню їх під загрозу заподіяння
такої шкоди. Такі злочини вчиняються особами, вже засудженими до
покарання, пов’язаного з позбавленням волі, і які знову скоюють злочин
при його відбуванні, що надає їм підвищеної суспільної небезпечності.

Розділ 2 «Кримінологічна характеристика злочинів проти життя
та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого
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типу» складається із трьох підрозділів, у яких установлено, що
кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи у
КВУЗТ містить у собі такі елементи: кількісно-якісні показники цих
злочинів (стан, структура, динаміка); характеристику осіб, які їх учиняють,
потерпілих та комплекс детермінант цих злочинів.

У підрозділі 2.1 «Стан, структура і динаміка вчинення злочинів
проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах
закритого типу» підтверджено, що злочини проти життя та здоров’я особи
у КВУЗТ в структурі усієї злочинності у виправних колоніях становлять
відносно невелику частку (2008 р. – 11 злочинів (3,2 %), 2009 – 9 (3,0 %),
2010 – 7 (2,3 %), 2011 – 14 (4,5 %), 2012 – 16 (4,0 %), 2013 р. –
15 злочинів (4,4 %)), однак переважна їх частина характеризується високим
ступенем суспільної небезпечності, що обумовлено посяганням на найвищі
соціальні цінності – життя та здоров’я особи. Протягом 2008–2013 рр. із
100 % вірогідністю у виправних колоніях зафіксовано вчинення таких
злочинів: умисне вбивство (ст. 115 КК України), умисне тяжке тілесне
ушкодження (ст. 121 КК України), умисне середньої тяжкості тілесне
ушкодження (ст. 122 КК України). Серед інших злочинів проти життя та
здоров’я особи у КВУЗТ протягом 2008–2013 рр. було вчинено такі
кримінально карні діяння: замах на умисне вбивство (ст. 15, 115
КК України) – 2008, 2011, 2012, 2013 рр.; умисне легке тілесне ушкодження
(ст. 125 КК України) – 2011, 2012, 2013 рр.; необережне тяжке або середньої
тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК України) – 2012, 2013 рр.; погроза
вбивством (ст. 129 КК України) – 2013 р. Більшість злочинів проти життя та
здоров’я особи у КВУЗТ вчиняються засудженими внаслідок раптово
виниклої конфліктної ситуації або на ґрунті особистих неприязних
відносин. Частка таких злочинів, учинених з попередньою підготовкою,
становить 25 %, із використанням колюче-ріжучих предметів – 37,5 %, на
території житлових зон установ – 87,5 %. Наголошено на проблемі
існування високого рівня латентності злочинів проти життя та здоров’я
особи у КВУЗТ, зокрема установлено, що деякі вбивства у КВУЗТ
маскуються під нещасні випадки та акти самогубства засуджених.

У підрозділі 2.2 «Причини і умови вчинення злочинів проти життя та
здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу»
доведено, що ізоляція засудженого від суспільства є сприятливим фактором
для насильства і для злочинів проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ,
всупереч цілям виконання покарання, закріпленим у законі про кримінальну
відповідальність та кримінально-виконавчому законодавстві.

Наголошено на тому, що значна кількість цих злочинів вчиняється на
ґрунті пенітенціарного виробничо-побутового конфлікту, причиною якого
стають неприязні стосунки, що склалися між винним і потерпілим із числа
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засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях.
У підрозділі 2.3 «Характеристика особи, яка вчиняє злочини проти

життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого
типу» досліджено соціально-демографічні, морально-психологічні,
кримінально-правові та кримінально-виконавчі ознаки засуджених, які
вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ. Аналіз
соціально-демографічних ознак виявив такі показники: 1) співвідношення
засуджених чоловіків і жінок становить 95,0 % до 5,0 %; 2) розподіл
засуджених за віком свідчить про наступне: 18–22 роки – 10,0 %, 23–
25 років – 15,0 %, 26–30 років – 30,0 %, 31–40 років – 25,0 %, 41–50 років –
20,0 %; 3) дослідженням сімейного стану засуджених установлено, що
частка неодружених (незаміжніх) та розведених становить 80,0 %;
4) освітній рівень розподілився таким чином: повна загальна середня освіта
– 35,0 %, неповна середня – 35,0 %, середня спеціальна – 30,0 %; 5) 75,0 %
засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ,
до засудження не працювали, а ті 25,0 %, які були залучені до суспільно
корисної праці, працювали на низькокваліфікованих роботах;
6) диференціація засуджених за станом здоров’я засвідчила наступне:
фізично здорові – 85,0 %, хворі на туберкульоз – 10,0 %, інваліди 2-ої групи
– 5,0 %; 7) серед засуджених 5,0 % не мали постійного місця проживання;
8) за національною приналежністю отримано такі дані: українці, громадяни
України – 75,0 %; росіяни, громадяни України – 10,0 %; німці, громадяни
України – 5,0 %; цигани, громадяни України – 5,0 %; турки, громадяни
Туреччини – 5,0 %.

Дослідженням морально-психологічних ознак установлено, що для
засуджених, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ,
властиве викривлене уявлення про соціальні цінності з орієнтацією
насамперед на фізичну силу, здатність постояти за себе, якщо навіть це
сполучено з негативними наслідками (45,0 %). 55,0 % засуджених, які
вчинили злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, засобами
завоювання авторитету вважали необхідність підтримання тісних відносин
із засудженими, здатними захистити новоприбулих від утисків, а такими, як
правило, були особи, фізично сильні.

Через аналіз кримінально-правових ознак засуджених, які вчинили
злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, установлено таке: 1) за
характером вчиненого злочину 25,0 % засуджених на момент вчинення
злочину проти життя та здоров’я особи відбували покарання за умисне
вбивство; 17,9 % – крадіжку; 17,9 % – розбій; 10,7 % – умисне тяжке тілесне
ушкодження; 7,2 % – злочини у сфері обігу наркотичних засобів; 3,6 % –
умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця; 3,6 % – погрозу
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вбивством; 3,6 % – грабіж; 3,6 % – незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами; 3,6 % – хуліганство;
3,6 % – втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність; 2) загальний
рецидив становив 20,0 %, спеціальний – 75,0 %, змішаний – 5,0 %; 3) 35,0 %
засуджених мали одну судимість, 30,0 % – дві, 15,0 % – три, 5,0 % – чотири,
5,0 % – п’ять, 10,0 % – шість судимостей; 4) вчинили злочини проти життя
та здоров’я особи у КВУЗТ у складі злочинної групи 20,0 %, одноособово –
80,0 % засуджених; 5) злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ
вчинено засудженими до таких строків позбавлення волі: від 3 р. 3 міс. до
5 років (включно) – 40,0 %, від 5 р. 1 міс. до 10 років (включно) – 45,0 %, від
10 р. 6 міс. і більше – 15,0 %; 6) 30,0 % засуджених не визнали свою вину у
вчиненому злочині проти життя та здоров’я особи, 5,0 % визнали свою вину
частково і 65,0 % визнали свою вину у вчиненому злочині повністю.

Кримінально-виконавчі ознаки засуджених, які вчинили злочини
проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ, засвідчили такі показники:
1) 70,0 % відбували покарання у виправних колоніях середнього рівня
безпеки, 25,0 % – виправних колоніях мінімального рівня безпеки із
загальними умовами тримання, 5,0 % – виправних колоніях максимального
рівня безпеки; 2) 20,0 % засуджених дотримувалися вимог режиму, 55,0 % –
допускали окремі порушення, 25,0 % – систематично або злісно
порушували установлений порядок відбування покарання.

Розділ 3 «Заходи запобігання злочинам проти життя та здоров’я
особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу» – містить
три підрозділи, в яких сформульовано пропозиції, спрямовані на
вдосконалення запобіжної діяльності виправних колоній за цим напрямом.

У підрозділі 3.1 «Загальносоціальні заходи запобігання злочинам проти
життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого
типу» установлено, що першочерговими заходами загальносоціального
запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ мають бути:
1) збільшення обсягу (аж до 100 % показника) фінансування кримінально-
виконавчої реформи, що надасть змогу повною мірою реалізувати
прогресивний потенціал заходів, передбачених Концепцією державної
політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби
України; 2) гуманізація кримінально-правової та кримінально-виконавчої
політики держави; 3) вдосконалення інституту позбавлення волі шляхом
оптимізації процесу вивчення особи засудженого з подальшим виробленням
методичних рекомендації щодо роботи з диференційованими групами
засуджених (за насильницькі, корисливі, статеві тощо злочини);
4) оптимізація процесу підготовки персоналу ДКВС України, підвищення
рівня його професійної компетентності. За результатами вивчення
зарубіжного досвіду обґрунтовано, що одиночне тримання засуджених
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надасть їм можливість у повному обсязі реалізувати право на особисту
безпеку, звівши об’єктивну можливість вчинення злочинів проти життя та
здоров’я особи у КВУЗТ до мінімуму.

У підрозділі 3.2 «Спеціально-кримінологічні заходи запобігання
злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих
установах закритого типу» запропоновано методи виявлення,
попередження та вирішення конфліктної криміногенної ситуації, яка є
зовнішньою (об’єктивною) причиною вчинення злочинів проти життя та
здоров’я особи у КВУЗТ. Обґрунтовано важливість оперативно-
розшукового запобігання у системі спеціально-кримінологічних заходів
запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ. У рамках
удосконалення практики діяльності оперативних підрозділів КВУЗТ
запропоновано Пам’ятку оперативним працівникам щодо планування
заходів із попередження і виявлення злочинів, вчинених у колоніях, а також
порушень встановленого порядку відбування покарання.

У підрозділі 3.3 «Індивідуально-профілактичні та віктимологічні
заходи запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у
кримінально-виконавчих установах закритого типу» обґрунтовано
доповнити заходи загального рівня запобігання пенітенціарній віктимізації
індивідуальними заходами, для реалізації яких дисертантом запропоновано
здійснювати такі заходи: виявляти в установах осіб, які володіють
підвищеним ступенем віктимності, а також елементи мікросередовища, що
чинять на них негативний вплив; проводити індивідуальні бесіди з особами,
які володіють підвищеним ступенем віктимності, а також з їхнім
найближчим оточенням; здійснювати корекцію віктимної поведінки осіб
шляхом правового виховання та навчання; залучати до профілактичної
роботи родичів, представників релігійних організацій та інших осіб,
спроможних здійснювати позитивний вплив на профілактованих; надавати
соціальну та психологічну допомогу особам, які володіють підвищеним
ступенем віктимності; ізолювати профілактованих осіб від негативних
зв’язків та умов, що сприяють їхній віктимній поведінці; здійснювати
постановку особи на віктимологічний профілактичний облік; навчати в
рамках службової підготовки співробітників установ методам
віктимологічної профілактики. Доведено, що діяльність щодо запобігання
пенітенціарній віктимізації в частині злочинів проти життя та здоров’я
особи у КВУЗТ на індивідуальному рівні являє собою: а) процес щодо
виявлення найбільш віктимних засуджених,; б) організацію щодо таких
засуджених системи заходів, спрямованих на корекцію їхньої віктимної
поведінки.
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ВИСНОВКИ
У висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове

вирішення наукового завдання, яке полягало у комплексному дослідженні
кримінологічних засад запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи
у кримінально-виконавчих установах закритого типу та формулюванні
теоретичних положень і практичних рекомендацій, що відповідають
вимогам наукової новизни, мають значення для теорії та правозастосовної
практики, зокрема:

1. Ураховуючи виклад матеріалу щодо методології та стану наукового
дослідження теми «Запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у
кримінально-виконавчих установах закритого типу», дисертантом
обґрунтовано розгляд основних рис найпоширеніших у пенітенціарній
системі складів злочинів, що належать до розділу 2 Особливої частини
КК України, – таких, як умисне вбивство (ст. 115 КК України), умисне
тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України), умисне середньої тяжкості
тілесне ушкодження (ст. 122 КК України), оскільки вчинення зазначених
діянь щороку (протягом 2008–2013 рр.) із 100 % вірогідністю зафіксовано у
виправних колоніях. Зазначені злочини, а також особи, які їх вчинили,
мають багато схожих рис і кримінологічних особливостей, що дозволяє
вивчати їх разом і виробляти відповідні заходи запобігання.

2. Розглядаючи об’єкт злочинів проти життя та здоров’я особи у
КВУЗТ, дисертантом наголошено, що в розділі ІІ Особливої частини
КК України об’єднано посягання на два різні родові об’єкти – суспільні
відносини щодо охорони життя та суспільні відносини щодо охорони
здоров’я особи. Суспільні відносини у сфері охорони життя та здоров’я
особи також є безпосередніми об’єктами відповідних злочинів. Злочини
проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ з об’єктивної сторони
характеризуються активними діями, спрямованими на спричинення шкоди
життю або здоров’ю особи і в більшості своїй містять матеріальний склад
злочину. Суб’єктом злочину проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ є
засуджений, який відбуває покарання, пов’язане з позбавленням волі, який
досяг 18-річного віку. Аналіз суб’єктивної сторони злочинів проти життя та
здоров’я особи у КВУЗТ показав, що всі вони вчинені умисно, причому в
33,3 % випадків мав місце заздалегідь обдуманий умисел і в 66,7 % –
умисел, що виник раптово.

3. У структурі злочинності у виправних колоніях злочини проти життя
та здоров’я особи у КВУЗТ становлять до 4,5 %, однак характеризуються
високим ступенем суспільної небезпечності, що обумовлено посяганням на
найвищі соціальні цінності – життя та здоров’я особи. Протягом 2008–
2013 рр. із 100 % вірогідністю у виправних колоніях зафіксовано вчинення
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таких злочинів: умисне вбивство (ст. 115 КК України), умисне тяжке
тілесне ушкодження (ст. 121 КК України), умисне середньої тяжкості
тілесне ушкодження (ст. 122 КК України). Серед інших злочинів проти
життя та здоров’я особи у КВУЗТ протягом 2008–2013 рр. було вчинено
такі кримінально карні діяння: замах на умисне вбивство (ст. 15, 115
КК України) – 2008, 2011, 2012, 2013 рр.; умисне легке тілесне ушкодження
(ст. 125 КК України) – 2011, 2012, 2013 рр.; необережне тяжке або середньої
тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК України) – 2012, 2013 рр.; погроза
вбивством (ст. 129 КК України) – 2013 р.

4. Установлено основні причини та умови вчинення злочинів проти
життя та здоров’я особи у КВУЗТ, а саме: 1) кримінальна субкультура,
кримінальні традиції та звичаї як фактори самодетермінації цих злочинів;
2) суперечності у виконанні покарань, пов’язаних з позбавленням волі
(ізоляція засуджених із властивим їй криміногенним потенціалом), що разом
із кримінальною установкою засуджених спонукають у їхній свідомості
формування умислу на вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи;
3) конфлікти між засудженими у сфері особистісно-побутових відносин,
виробничої діяльності та інших сферах; 4) соціальна занедбаність і психічна
неврівноваженість засуджених; 5) хиби в діяльності структурних підрозділів
виправних колоній (зокрема, у сфері охорони, нагляду, оперативно-
розшукової діяльності, соціально-виховної роботи, комунально-побутовій
сфері тощо) та ін.

5. На підставі аналізу соціально-демографічних, морально-
психологічних, кримінально-правових та кримінально-виконавчих ознак
осіб, які вчиняють злочини проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ
сформульовано кримінологічний портрет засудженого, який вчиняє ці
злочини, – це засуджена особа чоловічої статі віком 26–30 років, яка
відбуває покарання у виправній колонії середнього рівня безпеки,
переважно неодружена, має загальну середню або середню спеціальну
освіту, фізично здорова, засуджена за злочини насильницької або
корисливо-насильницької спрямованості, неодноразово судима, злочин
вчиняє здебільшого одноособово, засуджена до тривалих строків покарання,
є порушником установленого порядку відбування покарання, негативно
ставиться до основних засобів виправлення і ресоціалізації.

6. Розкрито чотири рівня запобігання злочинам проти життя та
здоров’я особи у КВУЗТ: загальносоціальне, спеціально-кримінологічне,
індивідуальне та віктимологічне.

7. Обґрунтовано заходи загальносоціального запобігання злочинам
проти життя та здоров’я особи у КВУЗТ: 1) збільшення обсягу (аж до 100 %
показника) фінансування кримінально-виконавчої реформи; 2) гуманізація
кримінально-правової та кримінально-виконавчої політики держави;
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3) вдосконалення інституту позбавлення волі, оптимізація порядку і умов
його виконання та відбування, приведення практики діяльності виправних
колоній у відповідність до вимог міжнародних стандартів; 4) оптимізація
процесу підготовки персоналу ДКВС України, підвищення рівня його
професійної компетентності (знання психології засуджених, методів
клінічної бесіди, методів вивчення та педагогічного впливу на засуджених,
психоаналітична підготовка, диференціація підготовки персоналу залежно
від виду органів і установ виконання покарань).

8. У рамках удосконалення спеціально-кримінологічної діяльності
оперативних підрозділів КВУЗТ розроблено Пам’ятку оперативним
працівникам щодо планування заходів із попередження і виявлення
злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку
відбування покарання.

9. Запропоновано, що на індивідуальному рівні запобігання слід
застосовувати такі заходи: 1) виявлення осіб, чиї вчинки та переконання
свідчать про реальну можливість вчинення ними таких злочинів;
2) всебічний аналіз поведінки цих осіб із метою встановлення джерел
негативного впливу на них; 3) виявлення можливостей нейтралізації джерел
негативного впливу на профілактуємих, а також вивчення варіантів
відвернення чи припинення злочинних дій останніх на випадок, якщо
заходи профілактики не принесуть успіху; 4) контроль за поведінкою осіб,
схильних до вчинення цих злочинів, періодичні перевірки результатів
здійснених профілактичних заходів.

10. Запропоновано внести низку змін і доповнень до чинного
законодавства та відомчих нормативно-правових актів. Серед них найбільш
суттєвими є такі:

– доповнити ч. 1 ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально-
виконавчу службу України» пунктом такого змісту:

«забезпечувати особисту безпеку засуджених, застосовуючи
комплекс правових, управлінських, оперативно-розшукових, тактичних та
спеціально-превентивних заходів, спрямованих на запобігання можливій та
усунення явної небезпеки життю і здоров’ю засуджених, які відбувають
покарання у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк
або довічного позбавлення волі»;

– доповнити відомчі нормативно-правові акти ДПтС України в
частині постановки засуджених на профілактичний облік такими
категоріями осіб, що потребують вжиття щодо них відповідних оперативно-
режимних та інших профілактичних заходів:

1) які мають психічні розлади, пов’язані з можливістю заподіяння
істотної шкоди своєму здоров’ю і прояву агресії до оточуючих;

2) засуджені за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи під
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час відбування покарання незалежно від зняття чи погашення судимості;
– доповнити Правила внутрішнього розпорядку установ виконання

покарань та відомчі нормативно-правові акти, що мають гриф обмеження
допуску, комплексом заходів віктимологічної профілактики, спрямованої на
осіб, які відбувають покарання в установах ДКВС України та володіють
підвищеним ступенем віктимності.
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АНОТАЦІЯ
Носенко В. А. Запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи

у кримінально-виконавчих установах закритого типу. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ, Дніпропетровськ, 2015.

Проаналізовано стан наукового розроблення проблеми вчинення злочинів
проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого
типу, сформульовано методологію її дослідження та здійснено кримінально-
правову характеристику цих злочинів. Визначено стан, структуру і динаміку
вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих
установах закритого типу, причини і умови їх вчинення. Установлено специфічні
риси засуджених, які вчиняють злочини проти життя та здоров’я особи у
кримінально-виконавчих установах закритого типу. Запропоновано систему
(загальносоціальні, спеціально-кримінологічні, індивідуально-профілактичні та
віктимологічні заходи) запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у
кримінально-виконавчих установах закритого типу, сформульовано пропозиції з



18

удосконалення чинного законодавства та рекомендації, спрямовані на
підвищення ефективності діяльності кримінально-виконавчих установ закритого
типу у цій сфері.

Ключові слова: кримінально-виконавчі установи закритого типу,
кримінально-правова характеристика, кримінологічна характеристика,
злочини проти життя та здоров’я особи, причини і умови, особа злочинця,
заходи запобігання.

АННОТАЦИЯ
Носенко В. А. Предупреждение преступлений против жизни и

здоровья личности в уголовно-исполнительных учреждениях закрытого
типа. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. – Днепропетровский государственный университет
внутренних дел, Днепр, 2016.

Проанализировано состояние научной разработки проблемы совершения
преступлений против жизни и здоровья личности в уголовно-исполнительных
учреждениях закрытого типа и сформулирована методология ее исследования.
В частности, диссертантом обосновано рассмотрение основных черт
распространенных в пенитенциарной системе составов преступлений,
относящихся к разделу 2 «Преступления против жизни и здоровья личности»
Особенной части УК Украины, – таких, как умышленное убийство (ст. 115
УК Украины), умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 121
УК Украины), умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122
УК Украины), поскольку совершение указанных деяний ежегодно (в течение
2008–2013 гг.) со 100 % вероятностью зафиксировано в исправительных
колониях. Отмечено, что указанные преступления, а также лица, их
совершивший, имеют много общих черт и криминологических особенностей,
что позволяет изучать их вместе и разрабатывать соответствующие меры
предупреждения. Осуществлена уголовно-правовая характеристика
преступлений против жизни и здоровья личности в уголовно-исполнительных
учреждениях закрытого типа. Выделены особенности элементов уголовно-
правовой характеристики исследуемых преступлений в пределах составов
преступлений, в частности: субъектом преступления может быть только
осужденный к наказанию, связанному с лишением свободы, который достиг
18-летнего возраста, что следует из положений ст. 18 Уголовно-
исполнительного кодекса Украины; в пределах объективной стороны
преступления имеет особенности такой факультативный признак, как место
его совершения, – уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа.

Проанализированы состояние, структура и динамика совершения
преступлений против жизни и здоровья личности в уголовно-исполнительных
учреждениях закрытого типа, определены причины и условия их совершения.
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Установлены специфические черты осужденных, совершающих преступления
против жизни и здоровья человека в уголовно-исполнительных учреждениях
закрытого типа. В частности, криминологический портрет осужденного,
совершающего преступления против жизни и здоровья личности в уголовно-
исполнительных учреждениях закрытого типа, – это осужденный мужского
пола 26–30 лет, который отбывает наказание в исправительной колонии
среднего уровня безопасности, преимущественно неженат, имеет среднее или
среднее специальное образование, физически здоровый, осужден за
преступления насильственной или корыстно-насильственной направленности,
неоднократно судимый, преступление совершает в основном единолично,
осужден к длительным срокам наказания, является нарушителем
установленного порядка отбывания наказания, негативно относится к
основным средствам исправления и ресоциализации.

Предложена система (общесоциальные, специально-криминологические,
индивидуально-профилактические и виктимологические меры)
предупреждения преступлений против жизни и здоровья личности в уголовно-
исполнительных учреждениях закрытого типа, сформулированы предложения
по совершенствованию действующего законодательства и рекомендации,
направленные на повышение эффективности деятельности уголовно-
исполнительных учреждений закрытого типа в этой сфере.

Ключевые слова: уголовно-исполнительные учреждения закрытого типа,
уголовно-правовая характеристика, криминологическая характеристика,
преступления против жизни и здоровья личности, причины и условия, личность
преступника, меры предупреждения.

SUMMARY
Nosenko V. A. Prevention of crimes against life and health in closed-type

penitentiary institutions. – Manuscript.
Dissertation on the receipt of Law Candidate scientific degree on speciality

12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal Executive Law. –
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. – Dnipro, 2016.

The state of scientific development of crimes against life and health in closed-
type penitentiary institutions is analyzed, the methodology of the study is
formulated, and the criminal-legal characteristics of these crimes is carried out. The
rate, structure and dynamics of committing crimes against life and health in closed-
type penitentiary institutions, its reasons and conditions are found out. The specific
features of convicts who commit crimes against life and health in closed-type
penitentiary institutions, as well as the victims of these crimes are established. The
system (common-social, specially-criminological, individual and victimological
preventive measures) of prevention of crimes against life and health in closed-type
penitentiary institutions is proposed, proposals to improve the current legislation and
recommendations to improve the effectiveness of closed-type penitentiary
institutions activity in this area are formulated.
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