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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Конституція України у п. 14 ст. 92 проголосила,
що виключно законами України визначається організація і діяльність
органів і установ виконання покарань. Положення Основного Закону
однозначно зобов’язують всіх без виключення осіб, відповідальних за
виправлення та ресоціалізацію засуджених, керуватися у своїй діяльності
принципом законності. Таку вимогу ускладнює криміногенна ситуація в
установах виконання покарань (далі – УВП) Державної пенітенціарної
служби (далі – ДПтС) України – в останні роки вона характеризується
неоднозначними тенденціями, що полягають в наступному. Станом на 1
вересня 2016 року у сфері управління ДПтСУ перебувало 148 УВП та
слідчих ізоляторів, розташованих на території, що контролюється
українською владою, в яких тримається усього 60771 особа. З них 6,8 тис.
осіб засуджені на строк понад 10 років; 9 тис. осіб – за умисне вбивство, у
тому числі 4,2 тис. осіб, які вчинили вбивство при обтяжуючих обставинах;
3,7 тис. осіб – за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження; 10,2
тис. осіб – за розбій, грабіж та вимагання; 971 особа – за зґвалтування; 5,3
тис. осіб – за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти
здоров’я населення1.

На оперативно-профілактичному обліку в ДПтС України перебуває
понад 2900 осіб, у тому числі: 4 – «злодії у законі», 92 – «авторитети»
злочинного середовища та 148 – лідери організованих злочинних
угруповань. Зазначена категорія засуджених намагається протидіяти
адміністрації місць позбавлення волі, схилити окремих її представників до
встановлення неслужбових стосунків шляхом підкупу, шантажу, погроз,
введення в оману, психологічного тиску з метою налагодження каналів
надходження наркотичних речовин, мобільних телефонів тощо.

Обрання такої теми дослідження обумовлено також тенденцією до
збільшення пенітенціарного рецидиву. Так, відповідно до даних
ДПтС України, протягом 2002-2015 рр. в УВП та слідчих ізоляторах
засудженими та особами, взятими під варту, вчинено близько
5849 злочинів.

Дослідження окремих аспектів відповідальності за проникнення
заборонених предметів до УВП та його запобігання здійснювали

1 http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/628075.
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Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, Ю. В. Баулін, О. М. Бандурка,
І. Г. Богатирьов, І. В. Боднар, В. В. Василевич, О. В. Ведмідський,
В. В. Голіна, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, Т. А. Денисова, С. Ф. Денисов,
В. П. Ємельянов, З. В. Журавська, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський,
О. Г. Кальман, Р. А. Калюжний, В. Є. Квашис, А. В. Коваленко, О. Г. Колб,
В. Я. Конопельський, І. М. Копотун, О. М. Костенко, О. М. Литвак,
О. М. Литвинов, К. Б. Марисюк, М. І. Мельник, В. О. Меркулова,
Д. Й. Никифорчук, М. С. Пузирьов, А. В. Савченко, Т. І. Созанський,
П. Л. Фріс, С. І. Халимон, І. С. Яковець та ін.

Праці вказаних вчених стали підґрунтям для проведення
кримінологічної характеристики та вироблення науково обґрунтованих
заходів запобігання проникненню заборонених предметів до УВП, проте
окремі питання специфіки такого дослідження розглядалися або
фрагментарно і переважно в межах злочинів, вчинених засудженими, після
звільнення з виправних колоній, або на основі кримінального, виправно-
трудового та адміністративного законодавства, відомчих нормативно-
правових актів, що втратили чинність (І. Ф. Обушевський, А. В. Чепелєв),
або законодавства іншої держави (О. О. Зерняєва, В. Д. Крачун, О. В. Пенін,
О. В. Старков).

Можна констатувати, що стан розробки питань запобігання
проникненню заборонених предметів до УВП не відповідає вимогам
сьогодення, що зумовлює актуальність і важливість обраної для
дослідження теми.

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

http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/628075
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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 30 травня 2013 р. (протокол
№ 9).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є створення науково
обґрунтованої системи запобігання проникненню заборонених предметів до
УВП, 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 проникнення

заборонених предметів до УВП та сформулювати методологію її
дослідження;

– з’ясувати сутність та обґрунтувати суспільну небезпечність
проникнення заборонених предметів до УВП;

– визначити поняття та висвітлити правову основу діяльності щодо
запобігання проникненню заборонених предметів до УВП;

– проаналізувати стан, структуру та динаміку проникнення
заборонених предметів до УВП;

– визначити причини і умови проникнення заборонених предметів до
УВП;

– установити специфічні ознаки особи, яка вчиняє пронесення
заборонених предметів до УВП;

– розробити систему запобігання проникненню заборонених
предметів до УВП;

– сформулювати пропозиції з удосконалення чинного законодавства
та рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності діяльності УВП
щодо запобігання проникненню заборонених предметів до засуджених.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері встановленого
порядку виконання та відбування покарання.

Предмет дослідження – запобігання проникненню заборонених
предметів до УВП.

Методи дослідження. З урахуванням специфіки теми, мети і
поставлених задач дослідження застосовувалися різні загальнонаукові та
спеціально-наукові методи, зокрема: діалектичний – став підґрунтям для
наукового пізнання соціально-правових явищ, які виникають у сфері обігу
та запобігання проникненню заборонених предметів до УВП, а також при
обґрунтуванні суспільної небезпечності проникнення заборонених
предметів до УВП (підрозділи 1.2, 2.1); історико-правовий – дозволив



4

дослідити процес становлення і розвитку правових норм та наукового
супроводу запобігання проникненню заборонених предметів до
УВП (підрозділ 1.1); системний метод – при розробці заходів запобігання
проникненню заборонених предметів до УВП (підрозділи 3.1–3.3);
статистичні методи – використано при дослідженні емпіричної бази
(підрозділи 2.1–2.3, 3.1–3.3); соціологічні методи – при вивченні особи
злочинця (підрозділ 2.3); формально-логічний – при формулюванні власних
та удосконаленні існуючих дефініцій понять у межах предмета дослідження
(підрозділи 1.2, 1.3, 2.1); юридико-технічний – при розробці пропозицій з
удосконалення законодавства та практики його застосовування (підрозділ
1.3) та ін.

Емпіричну базу дослідження склали: дані судової статистики,
статистики ДПтС України за 2009–2015 рр.; вивчення і узагальнення
судової практики; результати вивчення 120 адміністративних проваджень
про проникнення заборонених предметів до УВП; 70 профілактичних
карток на засуджених, схильних до виготовлення та зберігання заборонених
предметів; результати анкетування персоналу УВП (263 співробітника). У
роботі також використана опублікована слідча, прокурорська та судова
практики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація становить собою перше монографічне дослідження на теренах
України, яке засноване на новому кримінальному та кримінально-
виконавчому законодавстві, і присвячене розгляду кримінологічних засад
запобігання проникненню заборонених предметів до УВП. Конкретний
внесок дисертанта в наукове вирішення зазначених питань полягає в
обґрунтуванні пропозицій та рекомендацій, що містять елементи наукової
новизни, зокрема:

вперше:
– встановлено причини недостатньої уваги збоку громадськості до

проблеми запобігання проникненню заборонених предметів до УВП: 1) до
початку 1990-х років відомості про діяльність УВП, чисельність
засуджених, стан злочинності та інші дані були таємними або цілком
таємними, що призводило до можливості їх використання тільки вченими
системи МВС; 2) при дослідженні рецидивної злочинності увага радянських
учених була звернена переважно на злочинну поведінку осіб, звільнених від
відбування покарання, а не засуджених у процесі його відбування; 3)
відсутність налагоджених зв’язків з інститутами громадянського
суспільства та ін.

– досліджено особу, яка вчиняє пронесення заборонених предметів до
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УВП, та запропоновано її узагальнений кримінологічний портрет з
урахуванням її соціально-рольового статусу (персонал УВП, близькі родичі
засуджених, інші особи);

– доведено, що предметом правопорушень та злочинів, пов’язаних із
проникненням заборонених предметів до УВП, є предмети, вироби та
речовини, зберігання яких засудженим заборонено, перелік яких визначено
відомчими нормативно-правовими актами ДПтС України та/або які
обмежені чи вилучені з цивільного обігу;

удосконалено:
– зміст правового регулювання запобіжної діяльності в УВП, зокрема

запропоновано три рівні нормативно-правового регулювання запобігання
проникненню заборонених предметів до УВП залежно від юридичної сили
акта: 1) міжнародний; 2) загальнодержавний; 3) відомчий та міжвідомчий;

– положення науки кримінально-виконавчого права щодо
взаємозв’язку між запобіганням проникненню заборонених предметів до
УВП та станом оперативної обстановки в них;

– доктринальне значення режиму у сфері запобігання проникненню
заборонених предметів до УВП, суть якого полягає в усвідомленні
засудженими неможливості користування забороненими предметами та
речовинами;

– характеристику форм взаємодії оперативних підрозділів УВП з
іншими службами установи й підрозділами Національної поліції України у
процесі запобігання проникненню заборонених предметів до УВП;

дістало подальший розвиток:
– положення кримінально-виконавчої профілактики щодо змісту

поняття «правова основа запобігання злочинам в УВП», критичне
оцінювання яких надало дисертанту можливість сформулювати авторське
визначення поняття «правова основа запобігання проникненню заборонених
предметів до УВП» як системи правових норм, які передбачені в законах і
підзаконних нормативно-правових актах, що створюють передумови для
реалізації заходів і застосування сил з метою виявлення та усунення причин
і умов, що сприяють проникненню заборонених предметів до УВП,
установлення осіб, від яких можна очікувати вчинення діянь, пов’язаних з
обігом заборонених предметів в УВП, та здійснення на них
попереджувально-профілактичного впливу з метою недопущення з їх боку
протиправної поведінки;

– твердження щодо необхідності впровадження зарубіжного досвіду у
сфері запобігання проникненню заборонених предметів до УВП на основі
трьох основних підходів у роботі з пенітенціарним персоналом:
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інформаційного, порівняльно-аналітичного і рекомендаційного.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що

викладені в роботі висновки та пропозиції можуть бути використані:
– у правозастосовній діяльності – для удосконалення діяльності УВП

за напрямом запобігання проникненню заборонених предметів до
засуджених (акт впровадження в діяльність ДПтС України від 29 листопада
2013 року, вих. № 10/1/74-10.01149-13);

– у науковій роботі – для подальших наукових досліджень щодо
запобігання злочинам та правопорушенням у кримінально-виконавчій сфері
(акт впровадження в наукову діяльність Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ від 26 грудня 2014 року);

– у навчальному процесі – при підготовці підручників та навчальних
посібників з дисциплін «Кримінологія» та «Кримінально-виконавче право»,
а також під час їх викладання (акт впровадження в навчальний процес
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 26
грудня 2014 року).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано
здобувачем самостійно, викладені положення, що виносяться на захист,
розроблені автором особисто. У праці, опублікованій у співавторстві,
власна теоретична розробка дисертанта становить 60 % (обґрунтування
актуальності дослідження запобігання проникненню заборонених предметів
до УВП на підставі аналізу емпіричного матеріалу).

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки
дослідження оприлюднено у виступах на міжнародних та всеукраїнських
науково-практичних конференціях, круглих столах: «Державна
пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку
у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної
політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби
України» (м. Київ, 28–29 березня 2013 р.), «Сучасна наука – пенітенціарній
практиці» (м. Київ, 24 жовтня 2013 р.), «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.), «Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-
виконавчого права в Україні» (20 лист. 2015 р., м. Харків), «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 12 наукових статтях, з яких п’ять – у
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вітчизняних фахових виданнях, одна у зарубіжному періодичному
науковому 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
(214 найменувань) та шести додатків. Повний обсяг роботи становить
224 сторінки, з них обсяг основного тексту – 171 сторінка.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими
програмами, планами, темами, визначено мету, задачі, об’єкт і предмет
дослідження, його методологічну основу, наукову новизну одержаних
результатів, їх практичне значення, апробацію та публікації результатів
дослідження, наведено дані щодо його структури і обсягу.

Розділ 1 «Сучасний стан дослідження та правова основа
запобігання проникненню заборонених предметів до установ
виконання покарань» містить три підрозділи.

У підрозділі 1.1 «Стан наукового розроблення проблеми та
методологія її дослідження» за результатами міжгалузевого аналізу стану
наукового розроблення проблеми дисертантом зроблено висновок, що
існуючі на сьогоднішній день проблеми проникнення заборонених
предметів до УВП показують, що наявність у місцях позбавлення волі
заборонених предметів саме по собі протиправне явище і до того ж
провокує засуджених на злісні порушення установленого порядку
відбування покарання. Зазначено, що ці негативні моменти в УВП свідчать
про те, що в забезпеченні безпечної діяльності УВП ДПтС України ще є
серйозні проблеми, що вимагають глибокого аналізу, вивчення і вироблення
кардинальних заходів з профілактики факторів і умов проникнення
заборонених предметів до засуджених у місцях відбування ними покарання.
Доведено, що теоретичне, правове та практичне вирішення даних проблем
дозволить стабілізувати оперативну обстановку в УВП, підвищити
ефективність заходів щодо запобігання пенітенціарній злочинності взагалі і
проникненню заборонених предметів до УВП зокрема. Дисертантом
використана оптимальна, з точки зору задач дослідження, сукупність
загальнонаукових та спеціальних наукових методів пізнання, зокрема:
діалектичний, історико-правовий, логіко-юридичний, статистичний,
соціологічний методи, що дозволило автору розкрити стан наукової
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проблеми дослідження.
У підрозділі 1.2 «Суспільна небезпечність проникнення заборонених

предметів до установ виконання покарань» обґрунтовано, що суспільна
небезпечність проникнення заборонених предметів до УВП пов’язана з
такими криміногенними чинниками: 1) деякі із заборонених предметів, що
перебувають в обігу серед засуджених, можуть бути предметами злочинів,
зокрема, передбачених ст. 263, 307, 309, 321 та ін. КК України; 2) наявність
у засуджених заборонених предметів, виробів і речовин є причиною
вчинення більшості злочинів у місцях позбавлення волі. Так, у період 2008–
2015 рр. в УВП 65 злочинів було вчинено після вживання засудженими
спиртних напоїв або наркотичних речовин; 20 злочинів вчинено з
використанням колюче-ріжучих предметів; 5 злочинів вчинено з
використанням холодної зброї; 3) дія правила «попит породжує
пропозицію» спричиняє корумпованість пенітенціарного персоналу.
Зокрема, досить часто працівники УВП добровільно вступають у
недозволені зв’язки із засудженими, порушуючи при цьому норми
професійної стики та встановлені правила взаємовідносин пенітенціарного
персоналу й засуджених. Здебільшого працівники УВП з корисливою
метою доставляють засудженим наркотичні засоби, алкогольні напої,
засоби мобільного зв’язку. Зокрема, протягом 2014 р. відкрито
27 кримінальних проваджень за злочини у сфері обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин, 2012 р. – порушено 44 справи за зберігання, збут чи
передачу наркотичних засобів, 2011 р. – 51 справа. Наведено додаткові
аргументи на користь твердження О.В. Старкова з приводу того, що
найбільш актуальними і небезпечними для діяльності УВП на практиці
визнаються насамперед наркотичні засоби, алкогольні напої, предмети, що
використовуються як зброя.

У підрозділі 1.3 «Правова основа діяльності щодо запобігання
проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань»
наголошено, що діяльність суб’єктів запобіжної роботи УВП може стати
надійним гарантом у підтриманні стабільної оперативної обстановки в УВП
лише за наявності оптимальної системи законодавчих норм, виконання яких
може сприяти вирішенню покладених на спеціальні суб’єкти оперативно-
службових завдань. Наведено визначення поняття «правова основа
запобігання проникненню заборонених предметів до УВП». Обґрунтовано,
що систему нормативно-правового регулювання запобігання проникненню
заборонених предметів до УВП можна диференціювати за трьома рівнями:
1) міжнародний; 2) загальнодержавний; 3) відомчий та міжвідомчий. За
результатами структурно-логічного та кримінологічного аналізу
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нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні сформульовано
пропозиції щодо нової редакції ст. 104 КВК України в частині оптимізації
нормативно-правового регулювання здійснення оперативно-розшукової
діяльності оперативними підрозділами органів і установ виконання
покарань, слідчих ізоляторів.

Розділ 2 «Кримінологічна характеристика проникнення
заборонених предметів до установ виконання покарань» складається із
трьох підрозділів.

У підрозділі 2.1 «Стан, структура та динаміка проникнення
заборонених предметів до установ виконання покарань» дисертантом
установлено, що протягом 2008–2015 рр. відбувалася динаміка щодо
зростання рівня вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів у
структурі усієї злочинності в УВП та слідчих ізоляторах з 28 злочинів у
2008 р. до 188 – у 2012 р., або на 570 %. За останній рік відбулося незначне
зменшення цього рівня з 188 до 167 злочинів, тобто на 11,2 %. Проте це аж
ніяк не свідчить про задовільний рівень запобігання злочинам у сфері обігу
наркотичних засобів у пенітенціарній системі. Найвищу питому вагу
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів у структурі усієї злочинності в
УВП та слідчих ізоляторах зафіксовано у 2011 р. – 34,2 %, що пояснюється
значною кількістю таких злочинів, учинених у 2011 р. (159) та порівняно
незначною (у співвідношенні з іншими роками) кількістю злочинів по всій
пенітенціарній системі за вказаний рік (465). Протягом 2008–2015 рр.
тенденція проникнення та виявлення заборонених (колюче-ріжучих)
предметів до УВП має таку динаміку: 2008 р. – у зонах, що охороняються,
вилучено 1412 одиниць колюче-ріжучих предметів, кримінальна справа за
ст. 263 КК України (незаконне виготовлення та носіння холодної зброї)
порушена тільки одна; 2009 р. – вилучено 718 одиниць колюче-ріжучих
предметів, порушено 1 кримінальну справу за ст. 263 КК України; 2010 р. –
вилучено 1432 одиниці колюче-ріжучих предметів, кримінальних справ за
ст. 263 КК України не порушено; 2012 р. – вилучено 2322 одиниці колюче-
ріжучих предметів, порушено 5 кримінальних справ за ст. 263 КК України;
2013 р. – вилучено 3089 одиниць колюче-ріжучих предметів.

У підрозділі 2.2 «Причини і умови проникнення заборонених предметів
до установ виконання покарань» досліджено детермінаційний комплекс
вчинення таких шкідливих та небезпечних діянь. Зазначено, що внутрішньою
(суб’єктивною) причиною проникнення заборонених предметів до УВП є:
1) з боку засуджених (їх угруповань негативної спрямованості) – мотивація
на придбання наркотиків, зброї, грошей тощо; 2) з боку осіб, які здійснюють
пронесення заборонених предметів до УВП, – відповідна правовому статусу
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мотивація особи, яка здійснює таке пронесення. Щодо внутрішніх
(суб’єктивних) умов проникнення заборонених предметів до УВП
дисертантом встановлено психічне та психофізіологічне середовище
засуджених, з одного боку, а з іншого – осіб, які проносять ці предмети, якщо
суб’єкти одноособові, якщо ж це групи, то – їх соціально-психологічне
середовище. Доведено, що зовнішні (об’єктивні) причини проникнення
заборонених предметів до УВП пов’язані з стабільно-нелегальною
«постачальницькою» криміногенною ситуацією, що характеризується
відносно тривалою, протиправною взаємодією осіб, що проносять заборонені
речовини, та засуджених, які їх отримують. Виділено ознаки (риси) такої
протиправної взаємодії: 1) вона спрямована на подолання всіляких
перешкод; 2) спеціалізація; 3) конспірація. До зовнішніх причин також
належать технічні умови (відсутність або технічна недосконалість
відповідних засобів охорони й нагляду в УВП), організаційно-управлінські
недоліки (неналежний рівень організації та здійснення оперативно-
розшукової діяльності, соціально-виховної, індивідуально-профілактичної
роботи, хиби в кадровому забезпеченні тощо).

У підрозділі 2.3 «Характеристика особи, яка вчиняє пронесення
заборонених предметів до установ виконання покарань» зазначено, що
суттєвою особливістю різних видів проникнення заборонених предметів на
територію УВП є те, що при цьому задіяні, щонайменше, два суб’єкти –
особа, яка проносить, перекидає заборонені предмети, або група,
організація, що це виконує, та особа чи угруповання, що отримують ці
предмети. Дослідженням матеріалів адміністративних і кримінальних
проваджень установлено, що основними суб’єктами протиправних дій,
пов’язаних із доставкою до УВП заборонених предметів, є близькі родичі
засуджених та персонал УВП.

Розділ 3 «Заходи запобігання проникненню заборонених предметів
до установ виконання покарань» – містить три підрозділи.

У підрозділі 3.1 «Загальносоціальні заходи запобігання проникненню
заборонених предметів до установ виконання покарань» зазначено, що до
них належать і належне її фінансування, і соціально-правовий захист
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, і підвищення
рівня його компетентності, і оптимізація законодавства у сфері виконання та
відбування покарань. Ураховуючи, що однією з детермінант проникнення
заборонених предметів до УВП є корупційні зв’язки персоналу установ і
засуджених та їх родичів, то на загальносоціальному рівні запобігання на
соціально-економічні причини корупції та інших форм корисливих
зловживань по службі слід впливати шляхом усунення недосконалості
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оплати праці посадових осіб, які перебувають на державній службі; шляхом
надання та забезпечення додаткових соціальних прав і гарантій. За
результатами дослідження обґрунтовано, що необхідно істотне підвищення
грошового забезпечення співробітників органів і установ виконання
покарань, доведення його до того рівня, при якому б співробітники цінували
свою роботу і дорожили нею, боячись її втратити. Зазначено, що у контексті
вироблення загальносоціальних заходів запобігання проникненню
заборонених предметів до УВП важлива роль має відводитися підвищенню
рівня професійної компетентності співробітників цих установ. На виконання
цього завдання дисертантом запропоновано проект тематичного плану з такої
навчальної дисципліни спеціалізації, як «Організація діяльності установ
виконання покарань щодо запобігання злочинам і порушенням режиму».

У підрозділі 3.2 «Спеціально-кримінологічні заходи запобігання
проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань»
наголошено, що розроблення заходів профілактики даного виду
правопорушень ґрунтується на даних за результатами дослідження місць,
видів і способів проникнення до УВП заборонених речей і предметів, а
саме: КПП для автотранспорту – провезення, використання тайників; КПП
для пропуску осіб, кімнати побачень – пронесення, використання тайників;
приміщення для приймання посилок, бандеролей, передач – приховування в
посилках, бандеролях, передачах; заборонені зони – перекидання;
виробничі об’єкти – приховування в тайниках. Обґрунтовано важливість
оперативно-розшукової діяльності у запобіганні проникненню заборонених
предметів до УВП. Підкреслено роль взаємодії оперативних підрозділів
УВП з іншими службами установи й Національної поліції України у процесі
запобігання проникненню заборонених предметів до УВП.

З метою підвищення ефективності внутрішньої взаємодії у цьому
напрямі запропоновано впровадження в практику роботи УВП комплексних
планів із запобігання проникненню заборонених предметів, у яких
необхідно відображати узгоджені дії всіх відділів і служб УВП, спрямовані
на недопущення вчинення даного протиправного діяння.

У підрозділі 3.3 «Індивідуально-профілактичні заходи запобігання
проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань»
дисертант зазначає, що індивідуальна профілактика досліджуваного
негативного явища має ґрунтуватися на загально-соціальних та спеціально-
кримінологічних заходах. Індивідуальна профілактика має свої особливості,
пов’язані із конкретним засудженим або їх групою, а також із тими
особами, які найчастіше причетні до проникнення заборонених предметів
до установ виконання покарань.
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ВИСНОВКИ

У висновках наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукового завдання, яке полягає у створенні науково обґрунтованої системи
запобігання проникненню заборонених предметів до УВП, розроблення на
цій основі пропозицій з удосконалення чинного законодавства та практики
його застосування. Основними науковими і практичними результатами є
такі:

1. Результати історико-правового аналізу наукових і методичних
розробок засвідчили, що проблема проникнення заборонених предметів до
УВП не залишалася без уваги не тільки практичних працівників, а й учених.
Разом із тим установлено, що наукові дослідження, спрямовані на
вирішення проблем запобігання проникненню заборонених предметів до
УВП, в основному ґрунтуються на нормативно-правовій основі, яка
втратила чинність, або ж на законодавстві інших держав. Застосована
дисертантом методологія дослідження запобігання проникненню
заборонених предметів до УВП, що включає у себе систему
загальнонаукових та спеціально-наукових методів із визначеною
процедурою їх застосування, дала змогу обґрунтувати достовірність
отриманих результатів, спрямованих на удосконалення практики діяльності
УВП щодо запобігання проникненню заборонених предметів до
засуджених, а також відповідного галузевого законодавства.

2. Наведено додаткові аргументи стосовно того, що суспільна
небезпечність проникнення заборонених предметів до УВП полягає в тому,
що у такому випадку порушується режим відбування покарань,
погіршується криміногенна обстановка в УВП, ставиться під сумнів мета
покарання та завдання кримінально-виконавчого законодавства (на цей
факт вказало 86,9 % респондентів).

3. Сформульовано визначення поняття «правова основа запобігання
проникненню заборонених предметів до УВП» – це система правових норм,
які передбачені в законах і підзаконних нормативно-правових актах, що
створюють правові передумови для реалізації заходів і застосування сил з
метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють проникненню
заборонених предметів до УВП, установлення осіб, від яких можна
очікувати вчинення діянь, пов’язаних з обігом заборонених предметів в
УВП, та здійснення на них запобіжного впливу з метою недопущення з їх
боку протиправної поведінки. За результатами дослідження сучасної
пенітенціарної криміногенної обстановки, пов’язаної з проникненням
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заборонених предметів до УВП, як порушенням діяльності цих установ,
обґрунтовано позицію про криміналізацію подібних діянь та диференціацію
кримінальної відповідальності за їх вчинення при обтяжуючих обставинах.
Шляхом аналізу норм кримінально-виконавчого законодавства та відомчих
нормативно-правових актів доведено необхідність більш чіткої деталізації
інституту заборони проникнення заборонених предметів до УВП, оскільки у
практичних працівників часто виникають труднощі застосування
відповідних норм.

4. Серед найбільш значущих причин і умов проникнення заборонених
предметів до УВП визначено: криміногенна мотивація на придбання
(пронесення) наркотиків, зброї, грошей тощо; психічне та психофізіологічне
середовище засуджених та осіб, які проносять заборонені предмети;
стабільно-нелегальна «постачальницька» криміногенна ситуація, що
характеризується відносно тривалою, протиправною взаємодією осіб, що
проносять заборонені речовини, та засуджених, які їх отримують; недоліки
в соціальному мікросередовищі, що впливають як на мотиваційні, так і на
ситуаційні процеси, а саме: технічні умови (відсутність або технічна
недосконалість відповідних засобів охорони й нагляду в УВП),
організаційно-управлінські недоліки (неналежний рівень організації та
здійснення оперативно-розшукової діяльності, соціально-виховної,
індивідуально-профілактичної роботи, хиби в кадровому забезпеченні
тощо).

5. За результатами аналізу соціально-демографічних, соціально-
рольових і морально-психологічних ознак осіб, які вчиняли пронесення
заборонених предметів до УВП, виявлено типові ознаки й особливості,
найбільш характерні для досліджуваної категорії осіб. Установлено, що
серед персоналу УВП переважають особи рядового, молодшого та
середнього начальницького складу. Шляхом дослідження соціально-
демографічних, соціально-рольових і морально-психологічних ознак
розроблено типологічний портрет атестованого співробітника УВП, який
вчиняє пронесення заборонених предметів до УВП: це особа віком 18–
30 років (56 %), одружена і має сім’ю (79 %), яка має вищу освіту (36 %),
стаж служби до 5 років (65 %), обіймає посаду, пов’язану з виконанням
наглядової, виховної або виробничої функції в УВП і тісним безпосереднім
контактом із засудженими, із переважанням корисливих мотивів від
здійснення оперативно-службової діяльності.

6. Визначено поняття «система запобігання проникненню заборонених
предметів до УВП» – це сукупність суб’єктів запобігання злочинам та
іншим правопорушенням, економічних, правових, організаційних і



14

матеріально-ресурсних заходів, здійснюваних на різних рівнях щодо
виявлення та усунення причин проникнення заборонених предметів до УВП
і умов, що цьому сприяють, а також безпосереднього профілактичного
впливу на об’єкти запобіжної діяльності.

7. Серед першочергових заходів запобігання проникненню
заборонених предметів до УВП, коли суб’єктами правопорушень
виступають співробітники цих установ, дисертантом запропоновано:
поліпшення матеріального становища співробітників УВП (65,8 %);
оперативно-розшукове перекриття співробітників, схильних до
встановлення недозволених (неслужбових) зв’язків із засудженими
(41,2 %); більш якісний добір кандидатів на службу в УВП (30,0 %);
посилення суворості відповідальності за пронесення заборонених предметів
УВП (13,5 %).

8. Запропоновано низку заходів спеціально-кримінологічного
характеру, зокрема: організація та проведення комплексних профілактичних
операцій «Щит» і «Заслон»; від маскувальної огорожі установи
встановлення 50-метрової межі режимної зони; створення додаткових
цілодобових спостережних постів, обладнаних засобами зв’язку з черговою
частиною установи; спільне патрулювання працівників УВП і ОВС по
зовнішньому периметру установи; забезпечення патрульних груп
радіофікованими транспортними засобами для організації переслідування
порушників; контроль за листуванням засуджених; включення об’єктів
УВП у принципову схему комплексного використання сил і засобів
територіальних ОВС у великих населених пунктах; обмін інформацією між
адміністрацією УВП і територіальними ОВС; технічне оснащення
персоналу УВП. У рамках підвищення ефективності діяльності УВП щодо
запобігання проникненню заборонених предметів до засуджених
запропоновано алгоритм дій посадових осіб УВП при виявленні у
засуджених заборонених предметів (на прикладі наркотичних речовин).

9. З метою запобігання проникненню заборонених предметів до УВП,
обґрунтованим вбачається удосконалення галузевого нормотворення у цій
сфері. Серед найбільш суттєвих змін до правового поля є наступні:

– внести зміни до ст. 104 КВК України, виклавши її в такій редакції:
«Оперативно-розшукова діяльність в органах і установах виконання

покарань, слідчих ізоляторах
1. Відповідно до закону в органах і установах виконання покарань,

слідчих ізоляторах здійснюється оперативно-розшукова діяльність,
основним завданням якої є пошук і фіксація фактичних даних про
протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою:
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забезпечення безпеки засуджених, персоналу Державної кримінально-
виконавчої служби України та інших осіб;

запобігання і виявлення злочинів, учинених в органах і установах
виконання покарань, слідчих ізоляторах, а також порушень установленого
порядку відбування покарання;

вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших
правопорушень;

надання правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-
розшукову діяльність або кримінальне провадження, допомоги в розкритті,
припиненні та запобігання злочинів.

2. Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними
підрозділами органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів».
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АНОТАЦІЯ

Якименко Л. Г. Запобігання проникненню заборонених предметів
до установ виконання покарань. – 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. – Дніпро, 2016.

У дисертації проаналізовано стан наукового розроблення проблеми
проникнення заборонених предметів до установ виконання покарань та
сформульовано методологію її дослідження. З’ясовано сутність та
обґрунтовано суспільну небезпечність проникнення заборонених предметів
до установ виконання покарань. Визначено поняття та досліджено правову
основу діяльності щодо запобігання проникненню заборонених предметів
до установ виконання покарань. Розроблено кримінологічну характеристику
і запропоновано систему (загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та
індивідуально-профілактичні заходи) запобігання проникненню
заборонених предметів до установ виконання покарань. Сформульовано
пропозиції з удосконалення чинного законодавства та рекомендації,
спрямовані на підвищення ефективності діяльності установ виконання
покарань щодо запобігання проникненню заборонених предметів до
засуджених.

Ключові слова: заборонені предмети, злочинність, засуджений,
установи виконання покарань, кримінологічна характеристика, причини і
умови, запобігання.

АННОТАЦИЯ

Якименко Л. Г. Предупреждение проникновения запрещенных
предметов в учреждения исполнения наказаний. – 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. – Днипро, 2016.

В диссертации проанализировано состояние научной разработки
проблемы проникновения запрещенных предметов в учреждения
исполнения наказаний и сформулирована методология ее исследования.
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Выяснена сущность и обоснована общественная опасность проникновения
запрещенных предметов в учреждения исполнения наказаний, которая
заключается не только в нарушении нормальной деятельности этих
институтов, состояния оперативной обстановки в них, но и снижении
эффективности применения к осужденным мер исправительного
воздействия, а также в создании условий, способствующих нарушению ими
режима отбывания наказания, а в отдельных случаях и совершению
преступлений с использованием запрещенных предметов. Определено
понятие и исследована правовая основа деятельности по предупреждению
проникновения запрещенных предметов в учреждения исполнения
наказаний. Указано, что внесенные предложения по изменению редакции
ст. 104 Уголовно-исполнительного кодекса Украины помогут наиболее
полно отразить круг субъектов осуществления оперативно-розыскной
деятельности в сфере уголовно-исполнительных правоотношений. В свою
очередь, изменения в Уголовный кодекс Украины позволят уменьшить
возможность проникновения в места лишения свободы запрещенных
предметов, совершения преступлений и нарушений режима содержания и
окажут надлежащий профилактический эффект на граждан, которые
намереваются передать скрытым способом такие предметы в места
лишения свободы.

Констатировано, что рост уровня проникновения запрещенных
предметов в учреждения исполнения наказаний не в последнюю очередь
связан с отменой уголовной ответственности за передачу запрещенных
веществ. Установлены наиболее значимые причины и условия
проникновения запрещенных предметов в учреждения исполнения
наказаний: криминогенная мотивация на приобретение (пронос)
наркотиков, оружия, денег и т. д.; психическая и психофизиологическая
среда осужденных и лиц, проносящих запрещенные предметы; стабильно
нелегальная «снабженческая» криминогенная ситуация, характеризующаяся
относительно длительным, противоправным взаимодействием лиц,
проносящих запрещенные вещества, и осужденных, их получающих;
недостатки в социальной микросреде, влияющие как на мотивационные, так
и на ситуационные процессы, а именно: технические условия (отсутствие
или техническое несовершенство соответствующих средств охраны и
надзора в учреждениях исполнения наказаний), организационно-
управленческие недостатки (ненадлежащий уровень организации и
осуществления оперативно-розыскной деятельности, социально-
воспитательной, индивидуально-профилактической работы, недостатки в
кадровом обеспечении и т. п.).
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Путем исследования социально-демографических, социально-ролевых
и морально-психологических признаков разработан типологический
портрет аттестованного сотрудника учреждения исполнения наказаний,
совершающего пронос запрещенных предметов осужденным: это лицо в
возрасте 18–30 лет (56 %), женат и имеет семью (79 %), высшее образование
(36 %), стаж службы до 5 лет (65 %), занимает должность, связанную с
осуществлением надзора, воспитательной работы или производства, и
тесным непосредственным контактом с осужденными, с преобладанием
корыстных мотивов от осуществления оперативно-служебной деятельности.

Предложена система (общесоциальные, специально-
криминологические и индивидуально-профилактические меры)
предупреждения проникновения запрещенных предметов в учреждения
исполнения наказаний. Сформулированы предложения по
совершенствованию действующего законодательства и рекомендации,
направленные на повышение эффективности деятельности учреждений
исполнения наказаний по предупреждению проникновения запрещенных
предметов к осужденным. В рамках повышения эффективности
деятельности учреждений исполнения наказаний по предупреждению
проникновения запрещенных предметов к осужденным предложен
алгоритм действий должностных лиц этих учреждений при обнаружении у
осужденных запрещенных предметов (на примере наркотических веществ).

Ключевые слова: запрещенные предметы, преступность, осужденный,
учреждения исполнения наказаний, криминологическая характеристика,
причины и условия, предупреждение.

SUMMARY

Yakymenko L. G. Prevention the penetration of prohibited items to the
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 thesis analyzes the development of scientific problems concerning
penetration of prohibited items to penitentiary institutions, and formulated its
research methodology. The social danger of penetration of prohibited items to the
penitentiary institutions is grounded. The legal base to prevent the penetration of
prohibited items to the penitentiary institutions is researched. A criminological
characteristics and the system (societal, special criminological and individual
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preventive measures) of prevention the penetration of prohibited items to the
penitentiary institutions are formulated. The suggestions to improve current
legislation and recommendations to improve the effectiveness of penitentiary
institutions to prevent the penetration of prohibited items to convicts are carried
out.

Keywords: prohibited items, criminality, convicted, penitentiary
institutions, criminological characteristics, reasons and conditions, prevention.


