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WYNIKI BADAŃ KWESTII PROBLEMOWYCH ZWIĄZANYCH Z
ZAGWARANTOWANIEM PRAWA DO BEZPIECZEŃSTWA
OSOBISTEGO OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI NA
UKRAINIE
W artykule, na podstawie analizy prac naukowych
poświęconych kwestiom związanym z zagwarantowaniem prawa do
bezpieczeństwa osobistego osób pozbawionych wolności na Ukrainie,
zwrócono również uwagę na kwestie problemowe i wywnioskowano,
że niezbędne jest bardziej aktywne zaangażowanie naukowców w
rozwój tej tematyki z uwzględnieniem aktualnego stanu działalności
karno-wykonawczej na Ukrainie.
Słowa kluczowe: prawo osoby skazanej, osoba pozbawiona
wolności, bezpieczeństwo osobiste, przestępczość, badanie, zakład
karny, prewencja przestępstw, odbycie kary, wykonanie wyroku.
STATE OF RESEARCH IN SCIENCE ISSUES RELATED TO
HUMAN SENTENCED TO IMPRISONMENT IN UKRAINE ON
PERSONAL SECURITY
The article, based on an analysis of scientific papers devoted
to research on human sentenced to imprisonment in Ukraine on
personal safety, pay attention to the problem points and a reasoned
opinion on the need for more active development scientists the
subject, given the current state of the penal Ukraine .
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СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ В НАУЦІ ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРАВА
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ
В статті, на підставі аналізу результатів наукових праць, присвячених дослідженню
питань забезпечення права засуджених до позбавлення волі в Україні на особисту безпеку,
звернута увага на проблемні моменти та обґрунтовано висновок про необхідність більш
активної розробки ученими даної тематики з урахуванням сучасного стану кримінальновиконавчої діяльності України.
Ключові слова: право засудженого; засуджений до позбавлення волі; особиста
безпека; злочинність; дослідження; установа виконання покарань; запобігання злочинам;
відбування покарання; виконання покарання.
Постановка проблеми. Як показують результати кримінально-виконавчої діяльності
України, не дивлячись на ряд прийнятих останнім часом нормативно-правових актів, що
стосуються створення безпечних умов виконання та відбування покарання у виді
позбавлення волі (зокрема, зазначені питання висвітлені й в Законі України від 08 квітня
2014 року «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації
правового статусу засудженого до Європейських стандартів» [1]), суттєво стан охорони
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права засуджених на особисту безпеку (ст. 10 Кримінально-виконавчого кодексу (далі –КВК)
України) не змінився і вони досі є об’єктам злочинних посягань.
Згідно офіційних даних Державної пенітенціарної служби (ДПтС) України, щорічно
жертвами злочинів у місцях позбавлення волі (убивств, нанесення тілесних ушкоджень,
хуліганство, т.ін.) стають більше 20 осіб [2].
Як встановлено у ході даного дослідження, поряд з прорахунками та недоліками в
оперативно-службовій та профілактичній діяльності, чільне місце серед детермінант, що
обумовлюють зазначені суспільно небезпечні явища і процеси, займає недостатність
наукової розробки зазначеної теоретико-прикладної проблеми, особливо з урахуванням
сучасного стану правопорядку в установах виконання покарань (УВП) та інтеграційного
спрямування діяльності України до повноцінного вступу в Європейський Союз.
Вказані вище обставини й стали вирішальними при виборі теми, об’єкта, предмета,
мети і задач даної наукової статті, а також при виведенні науково обґрунтованих висновків
по суті.
Стан дослідження. Аналіз наукових праць засвідчив, що найбільш предметно у
цьому напрямку працюють такі учені, як: В.А. Бадира, І.Г. Богатирьов, Т.А. Денисова,
О.М. Джужа,
З.В. Журавська, І.О. Колб, О.Г. Колб, І.М. Копотун, А.Х. Степанюк,
В.М. Трубников, І.С. Яковець, ін. роботи яких й були використані як методологічне підґрунтя
при написанні даної статті.
Більш детально це питання висвітлено при викладенні основних положень зазначеної
наукової розробки.
Виклад основних положень.
Як показало вивчення наукової літератури,
комплексних та таких праць, які повною мірою розкривають зміст питань, пов’язаних із
забезпеченням особистої безпеки засуджених у виправних колоніях, як в Україні, так і за
кордоном практично не має. При цьому означена проблематика вивчалась у межах, перш
за все, кримінально-виконавчого права і кримінології у контексті запобігання злочинам у
місцях позбавлення волі (так званої «пенітенціарної злочинності») та лише фрагментально
–в галузі оперативно-розшукової діяльності (ОРД).
Означена тематика у зазначених в інших наукових та практичних джерелах
побудована на розкритті:
а) змісту запобіжної діяльності, пов’язаної з профілактикою злочинів, що вчиняються
засудженими до позбавлення волі, і лише частково – персоналом виправних колоній;
б) положень ОРД в цілому в усіх УВП, у тому числі тих, що стосуються забезпечення
права засуджених на особисту безпеку, (до них, зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 11 КВК
відносяться: арештні доми; кримінально-виконавчі установи закритого та відкритого типів;
спеціальні виховні установи (виховні колонії), а не, власне, конкретно – ОРД у виправних
колоніях;
в) змісту кримінально-виконавчої діяльності (процесу виконання та відбування
покарання), а не діяльності, що пов’язана з оперативно-розшуковим запобіганням
злочинам, що вчиняються у виправних колоніях (ст. 104 КВК України передбачає, зокрема,
завдання по забезпеченню безпеки засуджених, персоналу колоній та інших осіб);
г) результатів моніторингів (безперервне стеження за яким-небудь процесом) [3, с.
352] щодо дотримання прав засуджених та запобігання тортур (ст. 1 КВК) у місцях
позбавлення волі, які здійснюються міжнародними експертами; Уповноваженим Верховної
Ради України з прав людини та громадськими організаціями України;
ґ) практики Європейського суду з прав людини (зокрема, у справі «Коваль проти
України») [4, с. 72-112];
д) актів реагування прокурорів в порядку ст. 22 КВК та Закону України «Про
прокуратуру» на порушення прав і законних інтересів засуджених у виправних колоніях;
е) змісту предмету такої галузі суспільної діяльності та навчальної, дисципліни як
«Безпека життєдіяльності»;
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є) проблем участі релігійних організацій в кримінально-виконавчій діяльності
України;
ж) інших аспектів функціонування засудженого в умовах УВП, зокрема впливу на
нього злочинної субкультури.
Тільки у загальних рисах розглянуті деякі аспекти цієї проблематики у сучасних
кримінологічних джерелах, а саме:
- у підручнику «Профілактика злочинів» за загальною редакцією Ю.М. Джужи (2011
р.) [5, с. 595-612] та інших підручниках аналогічного типу;
- у спеціальних монографічних виданнях, зокрема:
а) А.П. Закалюка «Курс сучасної української кримінології» (у книзі 2 «Кримінологічна
характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів», § 4 глави 7 «Особливості
злочинності ув’язнених, що перебувають в установах позбавлення волі, та запобігання їй»
та главі 3 «Корупція, її прояви хабарництво та інші злочини у сфері службової діяльності:
кримінологічна характеристика і запобігання») [6, с. 180-236; 294-310];
б) в монографії В.М. Дрьоміна «Злочинність як соціальна практика: інституційна
теорія криміналізації суспільства» (2009 р.) (§ 2 глави 7 «Деінституціоналізація тюремного
середовища: від позбавлення волі – до пробації») [7, с. 466-485];
в) в монографії З.В. Журавської «Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у
місцях позбавлення волі» (2012 р.) (підрозділ 2.1. «Аналіз злочинності в місцях
позбавлення волі та віктимологічних факторів, що впливають на неї») [8, с. 35-53]; ін.;
- в інших кримінологічних виданнях:
а) навчальному посібнику «Кримінологічна віктимологія» (за загальною редакцією
О.М. Джужи) (2006 р.) (тема 13 «Пенітенціарні аспекти кримінологічної віктимології») [9, с.
295-315] та тому подібних виданнях;
б) міждисциплінарному правовому дослідженні «Потерпілий від злочину» (за
загальною редакцією Ю.В. Бауліна та В.І. Борисова) (2008 р.) [10];
в) навчальному посібнику «Захист прав потерпілого від злочину» (за загальною
редакцією А.Х. Степанюка та О.Г. Колба) (2012 р.) (підрозділ 3.2 розділу 3 «Основні
напрямки удосконалення форм і засобів захисту потерпілого від злочину в кримінальновиконавчому праві України») [11, с. 123-137];
г) навчальному посібнику «Кримінологія» ((за загальною редакцією професора О.М.
Джужи (2010 р.) (тема 60 «Кримінологічна характеристика пенітенціарної злочинності»)) [12,
с. 139-141];
ґ) навчальному посібнику «Віктимологічні засади боротьби зі злочинами, що
вчиняються в установах виконання покарань України» (за заг. ред. проф. О.М. Джужи та
проф. В.В. Коваленка, 2012 р.) [13];
д) навчально-методичному посібнику «Профілактика впливу кримінальної
субкультури на неповнолітніх засуджених у спеціальних виховних установах» (2011 р.)
(розділ 3 «Профілактика кримінальної субкультури у спеціальних виховних установах») [14,
с. 81-106];
е) колективній монографії «Сучасна кримінально-виконавча політика України» (2008
р.) (підрозділ 4.2. «Засуджені до позбавлення волі як об’єкти сучасної кримінальновиконавчої політики України» [15, с. 122-130]); інші.
Деякі аспекти розроблюваної проблематики відображені в роботах вчених
кримінально-процесуального права. Зокрема, в монографії «Провадження оперативнорозшукових заходів і слідчих дій у місцях позбавлення волі» (2010 р.) (за заг. ред. В.Л.
Ортинського та О.Г. Колба) (у підрозділах 1.3 «Сучасна політика у сфері протидії
злочинності: кримінально-виконавчий та кримінологічні аспекти» та 3.1. «Основні шляхи
реалізації оперативно-розшукової політики у місцях позбавлення волі») в якій розкриті певні
елементи предмета даного дисертаційного дослідження, що пов’язані із забезпеченням
права засуджених на особисту безпеку [16, с. 36-42; 97-106].
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Крім цього, у загальних рисах зазначена проблематика відображена як у вітчизняних
навчальних посібниках з курсу ОРД ((Дідоренко Е.А., Бараненко Б.І., Глазков В.А. та ін.
«Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні» (поняття, принципи, правове
забезпечення) (2007 р.) (тема 8 «Заходи і засоби оперативно-розшукової діяльності»)) [17,
с. 117-131], так і в аналогічних закордонних виданнях («Теорія оперативно-розшукової
діяльності»: підручник (за загальною редакцією К.К. Горяїнова, В.С. Овчинського, Г.К.
Синілова) (2007 р.) (глава 20 «Теорія оперативно-розшукової профілактики») [18, с. 586613], а також спеціальної монографії О.О. Лапіна «Стратегія забезпечення кримінологічної
безпеки особи, суспільства, держави та її реалізація» (2012 р.) [19, с. 8-33].
Деякі методологічні засади по цій темі викладені також у Міжнародній поліцейській
енциклопедії, зокрема у томі 1.
Деякі аспекти забезпечення особистої безпеки засуджених у місцях позбавлення
волі розкриті
в роботах вчених у галузі кримінально-виконавчого права. Зокрема,
звертають на себе увагу докторські дисертації А.Х. Степанюка «Актуальні проблеми
виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретикоправове дослідження)» [20] та О.Г. Колба «Установа виконання покарань як суб’єкт
запобігання злочинам» [21], які стали методологічним підґрунтям для проведення
зазначеного дослідження.
Крім цього, окремі елементи такого ж характеру викладені в докторських дисертаціях
М.М. Яцишина [22] та В.А. Ліпкана [23], розроблених в межах інших юридичних
спеціальностей.
Суто в кримінологічному аспекті (загального, спеціально-кримінологічного та
індивідуального запобігання злочинам) розглянута дана проблематика у дослідженнях
вчених – кримінологів. При цьому найбільш наближеними до змісту тематики цієї роботи є
докторські дисертації В.В. Голіни [24], О.М. Джужи [25]; О.М. Костенка [26]; О.М. Литвака
[27]; В.Х. Лихолоба [28]; В.О. Тулякова [29] та інші наукові розробки.
Поряд з цим, особливо результативно у цьому контексті попрацював І.О. колб, що
дозволило йому захистити кандидатську дисертацію по спеціальності 12.00.08. –
кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право, а також опублікувати
одноособову монографію «Забезпечення особистої безпеки засуджених у виправних
колоніях України» [30].
Висновок. Таким чином, проведений аналіз наукових розробок, що стосуються
питань забезпечення права засуджених до позбавлення волі в Україні на особисту безпеку,
дозволяє констатувати, що зазначена проблематика є недостатньо вивченою, а тому є всі
підстави стверджувати, що вона має стати об’єктом більш ефективного дослідження на
доктринальному рівні з тим, щоб розробити дієві заходи прикладного характеру по її
вирішенню.
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STATE OF RESEARCH IN SCIENCE ISSUES RELATED TO HUMAN SENTENCED TO
IMPRISONMENT IN UKRAINE ON PERSONAL SECURITY
О. KOLB, O.YAVORSKA
Problem. As the results of the penal Ukraine, despite a number of recently adopted legal
acts relating to the creation of safe conditions and execution of the sentence of imprisonment (in
particular, these issues are highlighted and the Law of Ukraine on April 8, 2014 " On
Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine concerning the legal status of convicted
adaptation to European standards "[1]), substantially status of prisoners' rights to personal
security (Art. 10 of the Penal Code (hereinafter -PC) Ukraine) has not changed and they are still
subject to criminal attacks.
According to official data of the State Penitentiary Service Ukraine annually victims of
crime in prison (murder, bodily injury, disorderly conduct, etc.) are more than 20 people [2].
As established in this study, along with the failures and shortcomings in the operational
and preventive activities, prominent among determinants that contribute to these socially
dangerous phenomena and processes takes insufficient scientific development mentioned
theoretical and applied problems, especially given the current state of law and order in penal
institutions (PI) and directing the integration of Ukraine into full membership of the European
Union.
The above circumstances and were decisive in choosing a topic, object, purpose and
objectives of this research article, as well as the derivation of scientifically based conclusions on
the merits.
State study. Analysis of scientific articles showed that most subject in this direction are
such scientists as V.A. Badyra, I.G. Bogatyrev, T.A. Denisov, A.N. Dzhuzha, Z. Zhuravska, I.A.
Kolb, O.H. Kolb, I.N. Kopotun, A.K. Stepaniuc, V.M. Trubnikov, I.S. Yakovets, etc. and whose
works were used as a methodological basis in writing this article.
More in this issue highlights the presentation of the main provisions of this scientific
development.
The main provisions. As shown by the study of scientific literature, and these complex
works that fully reveal the content of the issues related to ensuring the personal safety of inmates
in correctional facilities, both in Ukraine and abroad has not virtually .
This perspective is designated studied within, above all, penal law and criminology in the
context of crime prevention in prisons (so-called "penal crime") and only fragmental -in the field of
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investigative activities. The said subject in these other scientific and practical sources based on
the disclosure:
a) the content of preventive activities related to the prevention of crimes committed by
persons sentenced to imprisonment, and only partially - staff correctional facilities;
b) The provisions of investigative activities in general in all the PI, including those relating
to the rights of prisoners to ensure personal safety, (to them, in particular according to ch. 2, Art.
11 CEC include: arest homes, penal institutions and closed open type, special educational
institutions (correctional colonies) and not, in fact, specifically - investigative activities in
correctional facilities;
c) the content of the correctional activities (process and implementation of the sentence)
rather than activities related to the operational and investigative crime, committed in correctional
facilities (art. 104 CEC of Ukraine provides, inter alia, the task of ensuring the safety of prisoners ,
staff facilities and others);
d) the results of monitoring (continuous tracking of any process) [3, p. 352] on the rights of
prisoners and prevention of torture (art. 1 СEC) in prison, carried out by international experts;
Ukraine Parliament Commissioner for Human Rights and public organizations of Ukraine;
e) the European Court of Human Rights (in particular in the case " Koval against Ukraine")
[4, p. 72-112];
f) acts in order to respond prosecutors art. 22 CEC and the Law of Ukraine "On
Prosecution" in violation of the rights and legitimate interests of prisoners in correctional facilities;
g) the subject content of this field of social and academic discipline as "Safety";
h) issues participation of religious organizations in the penal of Ukraine;
i) other aspects of the convict in terms of PI, including the impact on him of criminal
subculture.
Only general discusses some aspects of this problem in modern criminological sources,
including:
- In the textbook "crime prevention" for the general editorship of Y. Dzhuzha (2011). [5, p.
595-612] and other books of a similar type;
- Special monographic publications, including:
a) A.P. Zakalyuka "The course of modern Ukrainian Criminology" (in Book 2
"Criminological characteristics and prevention of certain types of crimes», § 4 of Chapter 7
"Features Crime prisoners who are in penitentiaries, and to prevent it" and Chapter 3,
"Corruption, of bribery and other crimes in the area of performance: criminological characteristics
and prevention ") [6, p. 180-236; 294-310];
b) a monograph V.M. Dryomin "Crime as a Social Practice: an institutional theory of
criminalization of society" (2009.) (§ 2 of Chapter 7 "Deinstitutionalisation prison environment
from prison - probation") [7, p. 466-485];
c) a monograph Z. Zhuravska "victimological principles of fighting crime in prison" (2012)
(Section 2.1. "Analysis of Crime in prison and victimological factors that affect it") [8, p. 35-53];
etc .;
In other criminological journals:
a) tutorial "Criminological victimology" (under the general editorship A.N.Dzhuzha ) (2006)
(theme 13 "penal aspects of criminological victimology") [9, p. 295-315] and other similar
publications;
b) interdisciplinary legal research "victim of crime" (under the general editorship U.V.
Baulina and V. Borisov) (2008) [10];
c) training manual "Protecting the rights of the victim of a crime" (under the general
editorship Stepanyuk A.H. and O.H.Kolb) (2012) (subsection 3.2 of section 3 "Main directions of
improvement of forms and means of protection to victims of crime in the criminal -execution law
of Ukraine ") [11, p. 123-137];
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d) training manual "Criminology" ((under the general editorship of Professor A. Dzhuzha
(2010) (theme 60 "Criminological characteristics penal crime")) [12, pp. 139-141];
e) training manual "victimological principles to combat crimes committed in penal
institutions of Ukraine" (on Society. Ed. prof. A. Dzhuzha and prof. V. Kovalenko, 2012) [13];
f) teaching aids "Prevention impact on the criminal subculture juvenile convicts in special
educational institutions" (2011) (Chapter 3, "Prevention of criminal subculture in special
educational institutions") [14, p. 81-106];
g) monograph "Modern penal policy of Ukraine" (2008) (unit 4.2. "sentenced to prison as
objects of modern penal policy Ukraine" [15, pp. 122-130]); other.
Some aspects of the contemplated issues reflected in the works of scientists criminal
procedural law. In particular, in the book "Proceedings of search operations and investigations in
prison" (2010) ( V.L. Ortynsky and O.H.Kolb) (in units of 1.3 "in modern politics Combating crime:
criminal-executive and criminological aspects "and 3.1." The main ways of implementing
operational policy in prisons ") which defines certain elements of the subject of the research
associated with the provision of prisoners' rights to personal security [16 p. 36-42; 97-106].
In addition, the general mentioned problems reflected in domestic textbooks for the
course OSA ((Didorenko E.A. ,Baranenko B.I. ,Glazkov V.A. et al. "Fundamentals of operational
activities in Ukraine" (concept principles, legal framework) (2007) (Theme 8 "measures and
means of operational activities")) [17, pp. 117-131], and in similar foreign editions ("Theory of
operational activities": tutorial (under the general editorship K.K. Goryainov, V.S. Ovchynskyi,
G.K. Synilov) (2007) (Chapter 20, "The theory of operational prevention") [18, pp. 586-613], and
also special monograph A.A. Lapin "criminological strategy to ensure the security of individuals,
society, the state and its implementation" (2012). [19, pp. 8-33].
Some methodological principles on the subject contained in international police
Encyclopedia, particularly in Volume 1.
Some aspects of personal safety of inmates in prisons revealed in the works of scholars in
the field of penal law. In particular, attention is drawn to doctoral A.H. Stepanyuk "Actual
problems of Corrections (nature and principles of the correctional activities: theoretical and legal
research)" [20] and O.G. Kolb "penal institution as the subject of crime prevention" [21], which
became the methodological basis for these studies.
In addition, some elements of the same nature contained in his doctoral thesis
M.M. Yatsyshyn [22] and V.A. Lipkan [23], developed within other legal professions.
Purely in terms of Criminology (general, special criminological and individual prevention of crime)
considered this subject in the research of scientists - criminologists.
The most close to the subject content of this paper is to doctoral V. Golin [24],
A.M. Dzhuzhya [25]; O.M. Kostenko [26]; O.M. Litvak [27]; V.H. Lyholoba [28]; V.A. Tula [29] and
other scientific developments.
Along with this, especially in this context effectively worked I.A.Kolb, allowing him to
defend his thesis in specialty 12.00.08. - Criminal law and criminology, penal law, and to publish
a monograph sole "personal security prisoners in correctional facilities Ukraine" [30].
Conclusion. Thus, the analysis of scientific developments regarding the protection of
rights of persons sentenced to imprisonment in Ukraine to personal security, allows to state that
the mentioned problems are understudied, and so is every reason to believe that it should be
subject to more effective research at the doctrinal level in order to develop effective measures
applied nature in its solution.
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