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O NIEKTÓRYCH PROBLEMACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI
DZIAŁALNOŚCI PERSONELU ORGANÓW ORAZ ZAKŁADÓW
KARNYCH NA UKRAINIE.
W artykule są rozpatrywane zagadnienia dotyczące treści
działalności personelu organów oraz zakładów karnych na Ukrainie,
a także stadium kształtowania zasad organizacyjnych, normatwnoprawnych i innych, które wyznaczają jego pełnomocnictwa, funkcje
oraz zadania z uwzględnieniem warunków historycznych i
społeczno-politycznych (lata 1970-1191).
Słowa kluczowe: funkcje; zadania; cel; personel; oragny
oraz zakłady karne; działalność; polityka; podmiot wykonywania
kary.
SOME ISSUES CONCERNING THE CONTENT OF STAFF
OF PENAL INSTITUTIONS AND UKRAINE
The questions concerning the content of staff of penal
institutions andUkraine, and the stages of formation of
organizational, legalando the rprinciplesthatdefineitspowers,
functionsandtasks, taking intoaccount historical, socialand politicalc
on ditions (1970-1191 years).
Keywords: function; task; goal; personnel; enforcement and
penal institutions; activity; policy; subjectof Corrections.
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗМІСТУ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ
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У статті розглянуті питання, що стосуються змісту
діяльності персоналу органів та установ виконання покарань
України, а також стадій формування організаційних,
нормативно-правових та інших засад, що визначають його
повноваження, функції та завдання, з урахуванням історичних і
соціально-політичних умов (1970-1191 р.р.).
Ключові слова: функції; завдання; мета; персонал;
органи та установи виконання покарань; діяльність; політика;
суб’єкт виконання покарань.
Постановка проблеми. Як показують результати аналізу
Yurii Novosad
кримінально-виконавчої діяльності в Україні, прорахунки в
kierownik Urzędu
доборі, розстановці та використанні можливостей персоналу
Nadzoru
Державної кримінально-виконавчої служби (далі – ДКВС) w Postępowaniu Karnym
України, а також низький контроль.Для вирішення цієї та інших
Prokuratury
проблем у сфері виконання покарань в Україні, з часів її
Obwodu Wołyńskiego,
незалежності по теперішній період, було організовано низку
doktor nauk prawnych,
організаційно-правових реформ [1, с. 5-10], які, проте,
(m.Łuck, Ukraina)
бажаючих цілей та результатів так і не досягли.
При цьому вчинялись спроби підпорядкування органів т установ виконання покарань
як системи МВС України (1991-1998 р.р.) [2], часткового (1998-1999 р.р.) [3] та повного
самостійного їх функціонування у системі ДКВС України (1999-2010 р.р.) [4] так і частково
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(2010 [5] – 2012 р.р. [6]) та повного введення органів та установ виконання покарань у
структуру Міністерства юстиції України, яке завершилось у травні 2016 року прийняттям
постанови Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію територіальних управлінь Державної
пенітенціарної служби та створення територіальних управлінь Міністерства юстиції» [7] та
триває по теперішній час, враховуючи відсутність належної нормативно-правової бази з цих
питань, а також належного досвіду управління сферою виконання покарань Міністерством
юстиції України.
Таким чином, у наявності складна прикладна проблема, що потребує не тільки
вирішення на нормативно-правовому рівні, але й наукового супроводу та обґрунтування
реформаційних процесів, які відбуваються в органах і установах виконання покарань та
мають безпосереднє відношення до видозміни змісту діяльності персоналу ДКВС України.
Стан дослідження. Вивчення доктринальних джерел показало, що означена
тематика дослідження була і є постійним об’єктом дослідження як періоду так і званого
радянського періоду, так і сучасної вітчизняної наукової епохи, у працях таких учених, як:
К.А. Автухов, Ю.М. Антонян, В.П. Артамонов, В.А. Бадира, Г.П. Байдаков, О.М. Бандурка,
Є.Ю, Бараш, Ю.І. Батюк О.В., Бехтереєв, О.В. Беца, І.Г. Богатирьов, О.І. Богатирьова, А.О.
Галай, І.М. Гальперин, В.М. Глазкова, Е.А. Говорухін, А.П. Гель, С.І. Дементьєв, Т.А.
Денисова, О.М. Джужа, Г.Г. Забарний, Є.Ю, Замула, Г.О. Злобін, А.І. Зубков, А.В. Кирилюк,
М.В. Климов, А.А. Козлов, І.О. Колб, О.Г. Колб, І.М. Копотун, В.Я. Конопельський, В.М.
Кудрявцев,
В.А. Льовочкін, С.Ю. Лукашевич, П.П. Михайленко, І.С. Михалко, А.Є.
Насташев, О.М. Неживець, О.І. Осауленко, Б.М. Панасюк, С.В. Полубінська, П.Г.
Пономарьов, М.С. Пузирьова, І.М. Рагімов, Г.О. Радов, л.а. Ременсонсон, О.В. Романенко,
М.В. Романов, Т.В. Рудник, І.С. Сергеєв, О.Ф. Сизий, В. М. Синьов, О.П. Сєверов, А.Х.
Степанюк, М.О. Стручков, О.О. Стулов, Ф,Р. Сундуров, М.С. Таганцев, Б.М, Телефанко,
Ю.М. Ткачевський, О.В. Ткачова, В.М. Трубников, В.І. Тютюгін, Б.С, Утєвський, С.Я.
Фаренюк, П.П. Фріс, М.П. Чернюк, М.Д, Шаргородський, І.В, Шмаров, Д.В, Ягунов, І.С.
Яковець, А.О. Яровий, М.М, Яцишин та ін.
Наукові розробки зазначених та інших учених й склали методологічне підгрунття
даного дослідження та визначили основне його завдання – встановити соціально-правову
природу діяльності персоналу органів і установ виконання покарань та розробити на цій
основі науково обґрунтований комплекс заходів, спрямованих на удосконалення правового
механізму з означеної проблематики та підвищення ефективності кримінально-виконавчої
діяльності України у сучасних умовах (функціонування ДКВС у складі Міністерства юстиції
України).
Виклад основних положень. Як встановлено у ході даного дослідження, у 19701991 р.р. в науковому обігу з’явилась низка доктринальних видань, що стосуються сфери
виконання покарань, включаючи питання, пов’язані з діяльністю персоналу органів та
установ виконання покарань. Які є актуальними до теперішнього часу. Зокрема, серед цих
наукових праць особливе місце займають роботи Е.О. Говорухіна («Організаційно-правові
питання виконання покарань у виправно-трудових колоніях з ізольованими ділянками і
локальними виробничими об'єктами» [8]), М.О. Стручкова «Радянське виправно-трудове
право» [9]), Ф.Р. Сундурова («Позбавлення волі та соціально-психологічні передумови його
ефективності» [10]), Д.Є. Тихомирова («Питання вдосконалення диференціації каральновиховного процесу в виправно-трудових колоніях суворого режиму» [11]), І.В. Шмарова
(«Соціологічні проблеми виконання кримінального покарання» [12] «Попередження
злочинів серед засуджених від покарання» [13]), В.О. Курчинського («Особа, свобода,
право» [14]), А.Є. Насташева («Правове положення засудженого» [15], М.П. Мелентьєва
«Радянське виправно-трудове право» [16]), І.Б. Косенко («Перша кодифікація
законодавства Української РСР» [17]), М.Д. Шаргородського («Покарання, його мета і
ефективність» [18]), В.А. Фефелова «Радянське виправно-трудове право» [19]), Л.В. БагрійШахматова («Удосконалення системи покарань в зв'язку зі змінами в кримінальному
законодавстві» [20], «Теоретичні проблеми класифікації кримінальних покарань» [21]), М.І.
Бажанова «Призначення покарання за радянським кримінальним правом» [22]), Є.Д.
Блувштейн («Кримінальне право і соціальна справедливість» [23]), С.Є. Віцина
(«Системний підхід і злочинність» [24]), Р.Р. Галіакбаров («Система і види покарань» [25]),
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А.І. Гурова («Професійна злочинність: минуле та сучасність» [26]), В.К. Дуюнова
(«Додаткові покарання: проблеми підвищення ефективності» [27], «Додаткові покарання:
теорія і практика» [28]), А.І. Коробеєва («Радянська кримінально-правова політика» [29]),
Г.М. Міньковського («Про предмет і завдання кримінально-правової політики» [30]), П.П.
Осіпова («Теоретичні основи побудови та застосування кримінально-правових санкцій
(аксіологічні аспекти)» [31]), В.М. Петрашева («Гуманізація системи покарань в
радянському кримінальному праві» [32]), В.В. Похмєлкіна («Соціальна справедливість і
кримінальна відповідальність» [33]), В.І. Тютюгіна («Про співвідношення видів покарань за
ступенем їх суворості» [34]), П.А. Фефелова («Суспільна небезпека злочинного діяння і
вдосконалення системи покарань» [35]), А.Л. Цвєтиновича («Додаткові покарання функції,
система, візи» [36]), М.П. Журавльова («Порушення режиму в ВТУ і міри покарання» [37]),
А.Д. Глаточкіна («Виправно-трудова психологія» [38]), В.О. Корчинського («Реалізація
принципу соціальної справедливості при зміні умов тримання засуджених, які відбувають
покарання у виправно-трудових установах» [39]), С.І. Курганова («Диференціація виконання
покарання у вигляді позбавлення волі і «прогресивна система»» [40]), А.А. Міхліна («Від
моделі до проекту» [41]), А.А. Тихонова («Заходи заохочення і стягнення, що
застосовуються до засуджених в виправно-трудових колоніях» [42]) та інші науковці того
періоду.
Якщо в цілому узагальнити інформацію про зміст політики у сфері виконання
покарань України, у тому числі з питань діяльності персоналу органів та установ виконання
покарань, у радянський період (1917-1991 р.р), о можна виокремити такі етапи її
формування, а також реалізації на нормативно-правовому та науковому (доктринальному)
рівнях, а саме:
а) перший (карально-репресивний) із них припадає на 1917-1953 р.р., який і по
формі, і по змісту слід визнати репресивним, позаяк правові джерела, що її
супроводжували та відображали, а також практичні аспекти діяльності персоналу органів та
установ виконання покарань того часу свідчать про грубе порушення принципів виконання
та відбування покарань, у першу чергу принципу законності, нелюдське та таке, що
принижує гідність, поводження із засудженими, особливо в місцях позбавлення волі.
Попри це, і на цьому етапі вийшли у науковий світ унікальні видання, які є
актуальними до теперішнього часу, та слугували навчально-методологічним підґрунтям
для підготовки фахівців у сфері виконання покарань. У цьому контексті, зокрема,
необхідно, поряд із зазначеними вище звернути увагу на праці І.Т. Голякова
(«Законодавство з кримінального права і процесу в період війни» [43]), М.М. Ісаєва
(«Питання кримінального права, військово-кримінального права і кримінального процесу в
судової практики Верховного Суду СРСР» [44]), М.М. Косвена («Злочин і покарання в
додержавному суспільстві» [45]), Е.Я. Немировського («Основні засади кримінального
права» [46]), М.В. Чельцова-Бебутова («Соціалістична правосвідомість» [47]), А.Я. Естріна
(«Розвиток радянської кримінальної політики» [48]) та інших дослідників;
б) другий етап (каральний) охоплює 1953-1971 р.р., який умовно можна назвати
часом часткового відновлення принципів справедливості та законності, а також більш
активного залучення до реформування сфери виконання покарань відповідних фахівців та
науковців.
Особливо плідно на зазначеному етапі працювали такі учені, як: Л.В. БагрійШахматов («Теоретичні проблеми класифікації кримінальних покарань» [49]), М.І. Ковальов
(«Радянське кримінальне право» [50]), Г.А. Кригер («Призначення покарання і звільнення
від покарання за радянським кримінальним правом» [51]), П.П. Михайленко («Нариси з
історії кримінального законодавства Української РСР» [52]), А.Є. Наташева («Основи теорії
виправно-трудового права» [53]), Е.А. Сарксової («Гуманізм в радянському кримінальному
праві» [54]), М.С. Строговича («Курс радянського кримінального процесу» [55]), П.А.
Фефелова («Поняття і система принципів радянського кримінального права» [56]), Г.А.
Авансова («Зміна умов тримання засуджених в процесі відбування позбавлення волі
(прогресивна система)» [57]), З.А. Астемірова («Трудова колонія для неповнолітніх» [58]),
І.І. Карпеця («Індивідуалізація покарання в радянському кримінальному праві» [59]), А.Є.
Наташева («Неприйнятність "прогресивної системи" відбування позбавлення волі» [60]),
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І.С. Ноя («Питання теорії покарання у радянському кримінальному праві» [61]), І.Г. Рагуліна
(«Радянське виправно-трудове право: Правове становище ув'язнених у виправно-трудових
установах» [62]), А.Л. Ременсона («Теоретичні питання виконання позбавлення волі і
перевиховання ув'язнених» [63]), І.А. Сперанського («Зміст і реалізація принципів виправнотрудового права» [64]), М.О. Стручкова («Покарання як засіб боротьби зі злочинністю» [65]),
Б.С. Утєвського («Питання теорії радянського виправно-трудового права і практика його
застосування» [66]), Є.Г. Ширвіндта («Основи радянського виправно-трудового права і
виправно-трудової політики» [67]) та інших науковців;
в) третій етап (карально-виправний) відноситься на 1971-1991 р.р., який можна
назвати часом наукового «розквіту» доктринальних засад виправно-трудового права, а
також створення наукових перспективних ліній для удосконалення правового механізму
діяльності персоналу органів та установ виконання покарань.
Значний вклад у розробку цих питань у той час вклали такі дослідники, як: С.Є. Віцин
(«Моделювання в кримінології» [68]), Гуров А.І. («Професійна злочинність: минуле і
сучасність» [69]), Дементьєв С.І. («Побудова кримінально-правових санкцій у вигляді
позбавлення волі» [70]), Іванов М.Г. («Деякі питання вдосконалення системи покарань, не
пов'язаних з позбавленням волі» [71]), Келіна С.Г. («Принципи радянського кримінального
права» [72]), А.І. Марцева («Діалектика і питання теорії кримінального права» [73]), Г.М.
Мінєковський «Принцип партійності кримінально-правової боротьби злочинністю і участь
політапарата в її реалізації» [74]), Нікітенко К.І. («Невідворотність покарання» [75]), Читая
З.І. («Ізоляція засуджених до позбавлення волі: правові та соціально-психологічні
проблеми» [76]), В.М. Бризгалов («Режим в місцях позбавлення волі» [77]), Висотіна Л.А.
(«Педагогічні основи процесу виправлення і перевиховання засуджених у ВТУ» [78]),
Журавльов М.П. («Порушення режиму в ВТУ і міри покарання» [79]), Мелентьєв М.П.
(«Зміна умов тримання засуджених у ВТУ» [80]), МінаковЮ.О. («Класифікація засуджених
до позбавлення волі та правові проблеми її вдосконалення» [81]), Філімонов В.Д.
(«Індивідуалізація кримінальної відповідальності в процесі виконання покарання» [82]),
Фролов Ю.А. («Організаційно-правові перетворення системи установ і органів, що
виконують покарання в Українській РСР» [83]), Южанін В.Є. («Спеціально-попереджена
діяльність адміністрації ВТУ» [84]), Якимович Ю.К. («Зміна умов тримання засуджених в
межах одного виправно-трудової установи (за матеріалами ВТК загального і суворого
режимів Західно-Сибірського регіону)» [85]), Сизий О.Ф. («Удосконалення правового
регулювання системи зміни умов тримання осіб, засуджених до позбавлення волі» [86]) та
інші учені того часу.
Значний поступальний рух у науці кримінально-виконавчого права, у тому числі з
питань діяльності персоналу органів і установ виконання покарань , відбувся з моменту
проголошення та розвитку Незалежності України (1991 – 2017 р.р.) [87, с. 83-91]. При
цьому, як у зв’язку з цим зауважив І.М. Копотун, одним із пріоритетів у цей час і одночасно,
його метою стало створення ефективної системи добору та підготовки кваліфікованого
персоналу ДКВС України, запровадження спеціалізованої системи освіти, яка б охоплювала
всі види навчання: від початкової професійної підготовки до повної вищої освіти та дальшої
післядипломної освіти, а також забезпечення безперервної освіти, спрямованої на
задоволення потреб Державної кримінально-виконавчої служби України у разі необхідності
перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу, підвищення престижу і мотивації
роботи персоналу в органах і установах виконання покарань і слідчих ізоляторах [88, с. 46].
Особливо яскраво та результативно працювали у той час, зокрема, у перший період
реформування сфери виконання покарань (1991-1998 р.р.) науковці Київського інституту
внутрішніх справ та кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права Української
академії внутрішніх справ, які фактично створили нормативно-правовий базис для
персоналу органів та установ виконання покарань, а також наукові, навчально-методичні та
рекомендаційні матеріали з означеної проблематики відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 липня 1991 р. № 8 «Про основні напрями реформи кримінально
виконавчої системи в Україні» [89].
Цей стратегічний курс та, одночасно, науково-практичну концепцію, як правильно
зробив висновок І.В. Штанько, було розроблено на основі поглибленого аналізу кризових
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явищ, зокрема у місцях позбавлення волі, що у 1989 -90 р.р. досягли критичного рівня,
ретельного переосмислення діючої виправно-трудової політики, вивчення і впровадження
визнаної міжнародним співтовариством практики поводження з ув’язненими під варту та
засудженими [90, с. 7-8]. Крім цього,він акцентував увагу на тому, що більш вагомим має
бути внесок у процес реформування системи виконання покарань представників науки, яка
на жаль, ще значно відстає від потреб практики. Відчувається гострий дефіцит
фундаментальних досліджень у цій сфері. Практичні працівники вже давно чекають
виконання свого соціального замовлення на наукову розробку таких актуальних проблем,
як визначення нової моделі установи виконання покарань, узагальненої характеристики
фахівця та його оптимального навантаження, вдосконалення управлінської діяльності
персоналу тощо [90, с. 10].
Висновок. Таким чином, отримані в ході даного дослідження результати
дозволяють констатувати, що у такий званий радянський період діяльності персоналу
органів та установ виконання покарань (1917-1991 р.р.) наукові пошуки об’єктивно були
зв’язані із завданнями, які стосувались необхідності забезпечення ідеологічної функції
держави та політичних режимів, що варто враховувати при формуванні сучасної доктрини
виконання покарань в Україні.
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SOME ISSUES CONCERNING THE CONTENT OF STAFF OF PENAL INSTITUTIONS AND
UKRAINE
I. KOLB, Y. NOVOSAD
Formulation of the problem. According to the results of the analysis of criminal-executive
activity in Ukraine, miscalculations in the selection, allocation and use of opportunities for the
personnel of the State Criminal Execution Service (hereinafter - DKVS) of Ukraine, as well as low
control. To solve this and other problems in the field of execution of sentences in Ukraine, Since
its independence, by the present period, a number of organizational and legal reforms have been
organized [1, p. 5-10], which, however, did not achieve the desired goals and results. At the same
time, attempts were made to subordinate organs of penitentiary institutions as a system of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine (1991-1998) [2], partial (1998-1999 years) [3] and full
independent functioning of them in the system of the Internal Affairs of Ukraine 1999-2010 [4] and
partially (2010 [5] - 2012 [6]), and the complete introduction of penitentiary bodies and institutions
into the structure of the Ministry of Justice of Ukraine, which ended in May 2016 by adoption The
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the Elimination of Territorial Departments of
the State Penitentiary Service and the Establishment of Territorial Administrations Ministry of
Justice lazy "[7] and continues to the present time, given the lack of a proper legal framework on
these issues, and appropriate management experience penal sphere of the Ministry of Justice of
Ukraine.
Thus, there is a complex applied problem that requires not only regulatory solution but
also scientific support and substantiation of the reform processes taking place in penal institutions
and institutions and are directly related to the modification of the content of the activity of the staff
of the Internal Affairs Department of Ukraine.
Study Status. The study of doctrinal sources showed that the topic of research was and is
a constant object of research as a period of both the so-called Soviet period and the modern
national scientific era, in the writings of such scholars as: K.A. Autukhov, Yu.M. Antonyan,
V.P. Artamonov, V.A. Badira, G.P. Baidakov, O.M. Bandurka, Ye.Yu., Barash, Yu.I. Batyuk
O.V., Bekhterev, O.V. Beta, I.G. Bogatyryov, O.I. Bogatyreva, A.O. Galay, I.M. Halperin,
V.M. Glazkova, E.A. Govorukhin, A..P Gel, S.I. Dementiev, T.A. Denisova, O.M. Dzhuzha,
G.G. Zabarny, E. Yu, Zamula, G.O. Zlobin, A.I. Zubkov, A.V. Kirilyuk, M.V. Klimov, A.A. Kozlov,
I.O. Kolb, O.G. Kolb, I.M. Kopotun, V.Ya. Konopelsky, V.M. Kudryavtsev, V.A. Levochkin,
S.Yu. Lukashevich, P.P. Mikhailenko, I.S. Michalko, A.E. Nastashev, O.I. Osaulenko,
B.M. Panasyuk, SV Polubinskaya, P.G. Ponomarev, І.М. Ragimov G.O. Radov,
О.В. Romanenko, M.V. Romanov, T.V. Rudnik, I.S. Sergeev, O.F. Sizy, VM Sinyov,
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O.P. Severov, A.H. Stepanyuk, M.O. Struchkov, O.O. Stools, F. P. Sundurov, M.S. Tagantsev,
B.M. Telefanko, Yu.M. Tkachevsky, O.V. Tkacheva, V.M. Trubnikov, V.I. Ttiugin, B.S. Utjevsky,
S.Ya. Fraenyuk, P.P. Fris, M.P. Chernyuk, M.D. Shargorodsky, I.V. Shmarov, D.V. Yagunov,
I.S. Yakovets, A.O. Yarovy, M.M. Yatsyshyn and others.
Scientific development of these and other scholars also made methodological subsoil of
the study and identified its main task - to establish social and legal nature of staff bodies and
penal institutions and develop on this basis, science-based measures aimed at improving the
legal framework of the mentioned issues and enhance effectiveness of criminal enforcement
activity Ukraine in modern conditions (DCAF functioning under the Ministry of Justice of Ukraine).
Statement of the main provisions. As established in the course of this study, in 1970-1991,
A number of doctrinal publications related to the sphere of execution of punishments appeared in
the scientific circle, including issues related to the activities of the personnel of penitentiary
organs and institutions. What are up to date. In particular, among these scientific works occupy a
special place by E.O. Govorukhin ("Organizational and legal issues of execution of punishment in
correctional labor colonies with isolated sites and local production facilities" [8]), MO Struchkova
"Soviet Correlation and Labor Law" [9]), F.R. Sundurova ("Deprivation of liberty and sociopsychological prerequisites for its effectiveness" [10]), D.E. Tikhomirova ("The issue of improving
the differentiation of punitive and educational process in correctional-labor colonies of the strict
regime" [11]), IV Shmarova ("Sociological problems of execution of criminal punishment" [12]
"Prevention of crimes among convicts from punishment" [13]), VA Kurchinsky ("Person, Freedom,
Law" [14]), A.E. Nastasheva ("The Legal Status of the Convicted" [15], MP Melentiev "Soviet
Corrective Labor Law" [16]), IB Kosenko ("The first codification of the legislation of the Ukrainian
SSR" [17]), M.D. Shargorodsky ("Punishment, its purpose and efficiency" [18]), V.A. Pfeffalova
"Soviet Correlation and Labor Law" [19]), L.V. Bagriy-Shakhmatova ("Improving the Penal
System Due to Changes in Criminal Legislation" [20], "Theoretical Problems in the Classification
of Criminal Penalties" [21]), MI Bazhanova "Appointment of a Sentence under Soviet Criminal
Law" [22]), E. D. Bluvstein ("Criminal Law and Social Justice" [23]), S.Ye. Witsin ("Systemic
Approach and Crime" [24]), R.R. Galiakbarov ("System and types of punishment" [25]), AI Gurov
("Professional crime: past and present" [26]), V.K. Duyunov ("Additional penalties: problems of
increasing efficiency" [27], "Additional punishments: theory and practice" [28]), AI Korobeeva
("Soviet Criminal Law" [29]), GM Minkovsky ("On the subject and tasks of criminal-law policy"
[30]), P.P. Osipova ("Theoretical basis for the construction and application of criminal sanctions
(axiological aspects)" [31]), VM Petrasheva ("Humanization of the Penal System in Soviet
Criminal Law" [32]), VV Pohmielkin ("Social Justice and Criminal Responsibility" [33]), VI
Tyutyugina ("On the correlation of types of punishment by degree of severity" [34]), P.A.
Pfeffalova ("Public danger of a criminal act and improvement of the system of punishment" [35]),
AL Tsvetinovich ("Additional punishment of functions, system, visas" [36]), MP Zhuravleva
("Violation of the regime in the VTU and the degree of punishment" [37]), AD Golotkhina
(Corrective Labor Psychology [38]), V.O. Korchinsky ("Implementation of the principle of social
justice in changing conditions for the detention of convicts serving sentences in correctional labor
institutions" [39]), SI Kurganov ("Differentiation of execution of punishment in the form of
imprisonment and" progressive system "» [40]), AA Mikhlina ("From model to project" [41]), AA
Tikhonov ("Measures to encourage and enforce the sentences imposed on convicts in
correctional labor colonies" [42]) and other scholars of that period.
In general, to summarize the information on the content of the policy on the execution of
sentences in Ukraine, including on issues related to the activities of personnel of penal
institutions and institutions, in the Soviet period (1917-1991), it is possible to distinguish the
following stages of its formation, as well as implementation At the normative and scientific
(doctrinal) levels, namely:
A) the first (punitive and repressive) of them falls on 1917-1953, which both in form and
content should be considered repressive, since the legal sources that accompany and reflect it,
as well as the practical aspects of the activities of the staff of the bodies and Penitentiary
institutions of that time show a flagrant violation of the principles of the execution and serving of
sentences, in particular the principle of legality, inhuman and degrading treatment of convicted
persons, especially in places of deprivation of liberty.
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In spite of this, and at this stage, the unique editions published in the scientific world,
which are relevant up to now, have served as a training and methodological basis for the training
of specialists in the field of execution of sentences. In this context, in particular, it is necessary,
along with the above-mentioned, to pay attention to the works of I.T. Golyakova ("Legislation on
criminal law and the process during the war" [43]), MM Isaeva ("The issue of criminal law,
military-criminal law and the criminal process in the judicial practice of the Supreme Court of the
USSR" [44]), MM Kosvena ("Crime and Punishment in a State-Owned Society" [45]), E.Ya.
Nemirovskii ("The Basic Principles of Criminal Law" [46]), MV Cheltsova-Bebutova ("Socialist
Justice" [47]), A.Ya. Estrina ("Development of Soviet Criminal Policy" [48]) and other researchers;
B) the second stage (punitive) covers 1953-1971, which can be conventionally called
sometimes partial restoration of the principles of justice and legality, as well as more active
involvement of relevant specialists and scientists in reforming the sphere of execution of
sentences.
Particularly fruitful at this stage were the following scientists, such as: L.V. BagriyShakhmatov ("Theoretical Problems of Classification of Criminal Penalties" [49]), MI Kovalev
("Soviet Criminal Law" [50]), G.A. Krieger ("Appointment of Punishment and Exemption from
Punishment under Soviet Criminal Law" [51]), P.P. Mikhailenko ("Essays on the History of
Criminal Legislation of the Ukrainian SSR" [52]), A.E. Natasheva ("The Fundamentals of the
Theory of Correctional Labor Law" [53]), E.A. Sarkhova ("Humanism in the Soviet criminal law"
[54]), MS Strogovich ("The Course of the Soviet Criminal Procedure" [55]), P.A. Pfelevov ("The
concept and system of principles of Soviet criminal law" [56]), G.A. Avansoff ("Changing
conditions for the imprisonment of convicts in the process of serving a prison sentence
(progressive system)" [57]), Z.A. Astemirova ("Labor colony for minors" [58]), II Karpets
("Individualization of Punishment in Soviet Criminal Law" [59]), A.E. Natasheva ("Inadmissibility"
of the progressive system of "serving a prison sentence" [60]), I.S. Noah ("Questions of the
theory of punishment in Soviet criminal law" [61]), I.G. Ragulina ("Soviet Correlation and Labor
Law: Legal Status of Prisoners in Correctional Labor Establishments" [62]), A.L. Remenson
("Theoretical issues of imprisonment and rehabilitation of prisoners" [63]), I.A. Speransky ("The
content and implementation of the principles of correctional labor law" [64]), M.O. Struchkova
("Punishment as a means of combating crime" [65]), B.S. Utjevsky ("Questions of the theory of
Soviet labor law and practice of its application" [66]), Ye.G. Shirvindta ("Fundamentals of the
Soviet Correlation Labor Law and Correctional Labor Policy" [67]) and other scholars;
C) the third stage (punitive correction) refers to 1971-1991, which can be called the
"scientific" flowering of doctrinal principles of labor law, as well as the creation of scientific
perspective lines to improve the legal mechanism of activity of the personnel of the bodies and
institutions of execution Punishments.
Significant contribution to the development of these issues at that time was invested by
such researchers as S. E. Vitsin ("Modeling in Criminology" [68]), Gurov AI ("Professional crime:
past and present" [69]), Dementiev SI ("Construction of criminal sanctions in the form of
imprisonment" [70]), Ivanov M.G. ("Some issues of improvement of the system of penalties, not
related to imprisonment" [71]), Kelina S.G. ("Principles of Soviet Criminal Law" [72]), AI Martseva
("Dialectics and questions of the theory of criminal law" [73]), GM Minkovsky, "The principle of
party-based crime and legal struggle against crime and the participation of the police apparatus in
its realization" [74]), Nikitenko KI ("The Inevitability of Punishment" [75]), Reading Z.I. ("Isolation
of sentenced persons to imprisonment: legal and socio-psychological problems" [76]), VM
Bryzgalov ("The regime in places of deprivation of liberty" [77]), Vysotina L.A. ("Pedagogical
bases of the process of correction and rehabilitation of convicts in the VTU" [78]), Zhuravlev MP
("Violation of the regime in the VTU and the degree of punishment" [79]), Melent'ev MP
("Changing conditions for the imprisonment of convicts in the VTU" [80]), MinakovU.O.
("Classification of sentenced persons to imprisonment and legal problems of its improvement"
[81]), Filimonov V.D. ("Individualization of criminal liability in the process of punishment" [82]),
Frolov Yu.A. ("Organizational and Legal Transformation of the System of Institutions and Bodies
Executing Penalties in the Ukrainian SSR" [83]), Yuzhanin V.E. ("Specially-prevented activities of
the administration of the VTU" [84]), Yakimovych Yu.K. ("Changing the conditions for the convicts
to be held within the same corrective labor institution (on the basis of the materials of the general
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and strict regimes of the West Siberian region)", Siziy O.F. ("Improving the legal regulation of the
regime of changing conditions of detention of persons sentenced to imprisonment" [86]) and other
scholars of that time.
Significant progressive movement in the science of criminal-executive law, including on
issues related to the activities of the personnel of bodies and institutions for the execution of
sentences, has taken place since the proclamation and development of Ukraine's Independence
(1991 - 2017) [87, p. 83-91]. At the same time, as in this regard I.M. One of the priorities at this
time and at the same time, his goal was to create an effective system of selection and training of
skilled personnel of the Ukrainian SSR, the introduction of a specialized education system that
would cover all types of education: from initial training to full higher education and further
postgraduate education, As well as provision of continuous education aimed at satisfying the
needs of the State Criminal-Enforcement Service of Ukraine in case of need for retraining and
qualification improvement of personnel, Seeking prestige and motivation of the work of personnel
in the organs and institutions of execution of sentences and investigative detention facilities [88,
p. 46].
Particularly bright and fruitful at that time, in particular, during the first period of the reform
of the sphere of execution of sentences (1991-1998), the scientists of the Kyiv Institute of Internal
Affairs and the Department of Criminology and Criminal Execution Law of the Ukrainian Academy
of Internal Affairs, which in fact created a normative- A legal basis for the personnel of
penitentiary institutions and institutions, as well as scientific, educational and methodological and
advisory materials on this problem in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers
of Ukraine of July 11, 1991 No. 8 "On The main directions of the reform of the criminal executive
system in Ukraine "[89].
This strategic course and, at the same time, the scientific-practical concept, as correctly
concluded IV. Shtanko, was developed on the basis of an in-depth analysis of crisis phenomena,
in particular in places of deprivation of liberty, which in 1989 -90 gg. Have reached a critical level,
have a thorough rethinking of the existing corrective labor policy, the study and implementation of
the international community's practice of treating detainees and convicts [90, p. 7-8]. In addition,
he emphasized the importance of contributing to the process of reforming the system of
punishment of the representatives of science, which, unfortunately, still lag far behind the needs
of practice. There is an acute shortage of fundamental research in this area. Practical workers
have long been waiting for their social order for scientific development of such urgent problems
as the definition of a new model of the institution of punishment, generalized characteristics of the
specialist and his optimal load, improvement of management activities of staff, etc. [90, p. 10].
Conclusion. Thus, the results obtained in the course of this study allow us to state that in
the so-called Soviet period of the activity of the personnel of penitentiary organs and institutions
(1917-1991), scientific searches were objectively linked with tasks related to the necessity of
providing Ideological function of the state and political regimes, which should be taken into
account when forming the modern doctrine of execution of sentences in Ukraine.
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