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Н
овий Кримінальний кодекс України 
(вступив в дію з 1 вересня 2001 р.), 
запровадив низку нових альтерна-

тивних позбавленню волі видів кримі-
нальних покарань (громадські роботи, 
обмеження волі) і передбачив можли-
вість звільнення засудженої особи від 
відбування покарання з випробуван-
ням за умови гарантії її виправлення 
без відбування покарання. При цьому 
іспитовий строк встановлюється судом 
тривалістю від одного року до трьох 
років.

Контроль за виконанням покарань, 
не пов’язаних з позбавленням волі, 
покладено на кримінально-виконавчу 
інспекцію Державного департаменту 
України з питань виконання покарань. 
Передбачається, що внаслідок пом’як-
шення каральної політики держави та 
демократизації в подальшому судової 
практики, зростатиме кількість осіб, 
які звільнятимуться від покарання з 
випробуванням (див.: “під пробацію”). 
Так, у 2004 р. 122,8 тис. осіб, які вчини-
ли кримінальні злочини, було звільне-
но з випробуванням, у 2005 р. – 103,6 
тис. осіб. За даними Держкомстату 
України, що надані ЮНІСЕФ, серед 
17,6 тис. неповнолітніх осіб, які були 
притягнуті до кримінальної відпові-
дальності у 2005 р., 75,6% за рішен-
ням суду було звільнено від покарання 
з випробуванням, 3% неповнолітнім 
було призначено громадські роботи і 
штрафи.

Проте разом з тенденцією до пом’як-
шення каральної політики держави 

водночас треба розглядати питання 
про необхідність підвищення ефектив-
ності санкцій, в першу чергу таких, 
що виконуються у громаді і не перед-
бачають позбавлення волі злочинців. 
Дані Держкомстату України свідчать 
про неналежну організацію профілак-
тичної роботи серед правопорушників, 
зокрема неповнолітніх. Так, питома 
вага категорії неповнолітніх, таких, що 
вже раніше скоювали злочини, збіль-
шується (з 8,4% в 2000 р. до 11,6% у 
2005 р.) в загальній кількості неповно-
літніх правопорушників, не дивлячись 
на тенденцію до зниження абсолют-
ної величини останнього показника. 
В структурі даних про дітей, які рані-
ше скоювали злочини, впродовж 2002–
2005 рр. звертає увагу наступне стій-
ке зростання показників: від 37,8% до 
44,2% – з не знятою і не погашеною 
судимістю; від 5,1% до 15% – звільне-
ні від кримінальної відповідальності 
по амністії; від 0,5% до 1,2% – знахо-
дилися під адміністративним нагля-
дом на момент скоєння злочину; від 
3,4% до 7,1% – раніше направлялися до 
установ з виконання вироку. Причому 
серед осіб останньої категорії від 39,8% 
в 2001 р. до 25,9% в 2005 р. – це підліт-
ки, які скоїли злочини впродовж одно-
го року після звільнення.

Високий рівень злочинності непо-
внолітніх свідчить про неналежну орга-
нізацію профілактичної роботи серед 
цієї категорії осіб, і ставить питан-
ня про необхідність пошуку і впрова-
дження нових, більш ефективних схем 
роботи з неповнолітніми правопоруш-
никами, в тому числі з боку кримі-
нально-виконавчої інспекції як одного 
з елементів превентивно-орієнтованої 
системи ювенальної юстиції.

Нові додаткові навантаження на 
кримінально-виконавчу інспекцію, 
переорієнтація її функцій з переважно 
контролюючих на соціально-поперед-
жувальні ставить питання про доціль-
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ність створення замість неї, на кшталт зару-
біжних країн, служби пробації, яка б мала біль-
ші правові та соціальні повноваження, реально 
займалася б питаннями ресоціалізації злочин-
ців. 

У більшості країн Європи для виконання 
багатьох альтернативних видів покарань створе-
ні спеціалізовані органи – служба пробації. Це 
державна служба, яка заходиться поза поліцією 
та в’язницею, отримала свою назву від одного з 
найбільш поширених за кордоном видів альтер-
нативних покарань – пробації, тобто випробу-
вання умовним засудженням та відстрочкою від 
виконання вироку.

Як альтернативна ув’язненню санкція про-
бація (випробування) полягає у встановленні 
нагляду за злочинцем, котрий залишається в 
суспільстві, але судом на нього покладені певні 
зобов’язання й обмеження. Правила вимагають 
від нього відвідувати денні центри пробації, 
періодично зустрічатися з наглядовим офіце-
ром, брати участь у певних різновидах діяль-
ності, передбачених положенням про пробацію, 
дотримуватися законослухняної поведінки.

Цю санкцію виконує служба пробації, головна 
мета якої полягає в захисті суспільства, поперед-
женні повторних злочинів, сприянні реінтеграції 
правопорушника в суспільство.

На перший погляд кримінально-виконавчу 
інспекцію в Україні можна вважати аналогом 
служби пробації, адже інспекція, за вітчизня-
ним законодавством, виконує покарання, що не 
пов’язані з позбавленням волі.

Проте служба пробації за кордоном (не лише 
в країнах розвиненої демократії, а й у Польщі, 
Чехії, Словаччині та інших країнах Центральної 
та Східної Європи) істотно відрізняється від 
кримінально-виконавчої інспекції за своїми 
функціями, організацією діяльності, кадровим 
забезпеченням та методами роботи.

Однією з найважливіших функцій, яку вико-
нує служба пробації, є досудова; вона здійсню-
ється на стадії розслідування злочину, одночас-
но з проведенням інших слідчих дій, покладених 
на органи дізнання та слідства. У ході виконання 
досудової функції забезпечується збір інформа-
ції про правопорушника з метою надання допо-
моги суду у визначенні найбільш ефективного 
для даної особи виду покарання (позбавлення 
волі чи іншого альтернативного покарання) на 
основі прогнозу подальшої поведінки особи та 
можливостей її ресоціалізації у в’язниці чи на 
волі.

Ця функція отримала назву “соціальне дослі-
дження особистості підсудного”; вона має велике 
значення не лише тому, що її здійснення дає суду 
можливість отримати додаткову інформацію 
про злочинця, яка не завжди може бути отри-
мана в ході слідства та судового засідання (при-
клад діяльності органів слідства та суду України 
засвідчує відсутність у кримінальних справах 
хоча б якоїсь інформації про можливість соці-
ального збереження злочинця). Ця інформація 
потрібна також працівникам служби пробації 
для розробки програми ресоціалізації злочинця, 
якщо йому судом буде призначено альтернатив-
ний вид кримінального покарання. У випадку ж 
призначення підсудному позбавлення волі, дані 
про нього стануть основою програми виховного 
впливу на нього у в’язниці.

Досудова функція містить:
• власне соціальне дослідження особистості 

злочинця,
• складання попереднього соціального повідо-

млення (доповіді) про нього, 
• присутність на засіданнях суду.

Соціальне дослідження проходить в чотири 
етапи: 
1. Встановлення попередніх судимостей затри-

маної особи на основі офіційних даних мілі-
ції. 

2. Під час бесід з правопорушником складаєть-
ся його “соціальна характеристика”, тобто 
біографія, умови життя, які сприяли форму-
ванню особистості. 

3. Встановлення його фізичного та психічного 
стану. 

4. Здійснюється перевірка та уточнення соці-
альних відомостей про правопорушника, 
ставлення його до навчання та праці, до ото-
чуючих, соціальні контакти тощо.
Таким чином, соціальне дослідження особис-

тості є специфічним видом діяльності криміно-
логічного та соціально-психологічного харак-
теру; воно не має нічого спільного з процесом 
пошуку та оцінки доказів, встановлення вини 
правопорушника, які здійснюють органи дізна-
ння та слідства.

Значне місце в соціальному дослідженні осо-
бистості займають різного роду бесіди з правопо-
рушником, його близькими, рідними, колегами, 
друзями. Тому виконання цієї функції вимагає 
від співробітників пробації певних знань у галузі 
психології та педагогіки. Крім того, співробітник 
має володіти рядом особистісних характерис-
тик, які дозволяли б йому долати психологічні 
бар’єри між ним та правопорушником, встанов-
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лювати атмосферу взаєморозуміння, довіри та 
співробітництва.

Соціальне дослідження особистості завершу-
ється написанням попередньої соціальної допо-
віді, мета якої полягає у відповіді на запитання: 
“Чи зможе нагляд у суспільстві допомогти зло-
чинцю в його виправленні та чи буде його звіль-
нення під нагляд служби пробації безпечним 
для суспільства?”

Тому у доповіді необхідно дати відповіді на 
такі основні питання:
1. Чи є злочинець небезпечним?
2. Чи допоможе в’язниця в його виправленні?
3. Чи виграє у підсумку суспільство, якщо зло-

чинцеві буде призначено альтернативне пока-
рання?

4. Чи виграє від цього сам злочинець?
Підготовлена службою пробації доповідь 

повинна допомогти суду винести правильний 
вирок, а потім сприяти офіцерові пробації у його 
роботі з ресоціалізації злочинця. Таким чином, 
доповідь зосереджує увагу на особистості зло-
чинця, його проблемах та потребах, розкриває 
фактори, що обумовили вчинення ним даного 
злочину та його поведінку загалом, пропонує 
можливі варіанти програми його перевиховання.

У доповіді подаються відомості про вчине-
ний злочин, історію протиправної поведінки 
обвинуваченого, ставлення жертви до злочинця 
та вчиненого діяння, детальна біографія обви-
нуваченого, результати медичного обстеження, 
дані про сім’ю та друзів, аналіз ситуації в даному 
населеному пункті та ставлення його мешканців 
до вчиненого злочину. Доповідь закінчується 
рекомендацією суду щодо можливого вироку, 
проте вона не повинна тиснути на суд, який 
вільний у виборі рішення: позбавлення волі чи 
альтернативне покарання.

У рамках виконання досудової функції до 
обов’язків співробітника служби пробації вхо-
дить присутність на засіданні суду, надання 
роз’яснень стосовно змісту соціальної доповіді, 
оскільки офіцер пробації є фігурою процесуаль-
ною, учасником судового процесу. Він підтвер-
джує зроблені у доповіді висновки й фактично 
бере на себе відповідальність за підсудного у 
випадку призначення останньому альтернатив-
ного покарання.

Другою основною функцією співробітни-
ків служби пробації є післясудова, виконання 
альтернативних видів покарань, нагляд за засу-
дженою особою та її ресоціалізація на основі 
спеціальної програми, запропонованої в соціаль-
ній доповіді. Офіцер пробації здійснює соціаль-

но-психологічне поводження із засудженим, у 
ході якого він прагне психологічно впливати на 
особу, зняти напругу, страх, розчарування, агре-
сію, невдоволення. Значне місце тут займають 
тематичні бесіди з піднаглядним засудженим, 
відвідування його вдома.

За умови правильної побудови нагляду спів-
робітник служби пробації повинен знати усі 
сторони життя свого підопічного, слідкувати за 
його фізичним, психічним та моральним станом, 
за тим, чим він займає свій вільний час, виявля-
ти його професійні нахили, прагнення підвищи-
ти загальноосвітній рівень тощо.

Таким чином, нагляд за засудженим та його 
ресоціалізація ґрунтуються на встановленні 
довірчих стосунків між офіцером пробації та 
засудженою особою, при цьому співробітник 
служби не лише наглядає за її життям, ходом 
виправлення, але й активно впливає на цей про-
цес.

При цьому необхідною умовою ефективного 
виконання покарання співробітником пробації є 
вироблення у засудженого позитивного ставлен-
ня до роботи, яка з ним проводиться, що виража-
ється в його особистісних змінах та добровільній 
реалізації програми ресоціалізації.

Залежно від складу злочину, характеристи-
ки особи та її суспільної небезпеки суд може 
додатково встановити пробацію з обов’язко-
вим проживанням у спеціальних гуртожитках, 
психіатричне лікування, а також лікування від 
алкоголізму й наркотичної залежності. Нагляд 
варіюється від інтенсивного до помірного й міні-
мального. Здійснюють його як професіональні 
офіцери пробації, так і волонтери та особи з ото-
чення правопорушника.

Ця санкція має реабілітаційний харак-
тер. Мінімальний період пробації в більшості 
Європейських країн – шість місяців, макси-
мальний – три роки. Суд зобов’язаний пояснити 
злочинцю мету пробації, отримати його згоду на 
виконання умов й ознайомити з наслідками їх 
порушення. Виносячи таке рішення, суд надає 
правопорушнику шанс розібратися у вчиненому 
злочині й зробити все необхідне, щоб в подаль-
шому злочин не повторився.

Особа, котра перебуває під пробацією, пови-
нна дотримуватися таких умов:
• проживати у вказаному офіцером пробації 

місці або у виправному гуртожитку пробації;
• бути під наглядом закріпленого офіцера про-

бації;
• дотримуватися умов випробування;
• утримуватися від будь-яких сумнівних дій;
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• вести правослухняну поведінку;
• займатися продуктивною працею;
• підтримувати постійний контакт з офіцером 

пробації, інформувати його про всі зміни, що 
стосуються місця проживання та роботи.
У багатьох країнах Європи, наприклад, існу-

ють різноманітні програми інтенсивної пробації: 
для водіїв, котрі скоїли злочини в нетверезому 
стані; соціально-психологічний тренінг сексу-
альних злочинців; програма утримання від ужи-
вання алкоголю, наркотиків; навчання контролю 
своїх емоцій; програма профілактики злочинної 
поведінки тощо. Реалізують ці програми праців-
ники служби пробації, інших агентств, зокрема, 
тих, що спеціалізуються на антиалкогольному 
лікуванні, працевлаштуванні, розв’язанні соці-
альних проблем, а також помічники-волонтери 
з недержавних організацій та члени сімей і друзі 
правопорушника.

Кожна особа, котра перебуває під пробаці-
єю, підлягає індивідуальному обстеженню, за 
результатами якого складається програма нагля-
ду за нею.

Офіцер пробації, закріплений за засудженим, 
занотовує проведені бесіди, відзначає зрушення 
в поведінці клієнта, раз на місяць складає його 
характеристику, яка, за наявності гарної пове-
дінки й усунення його небезпеки для суспіль-
ства, може бути направлена в суд для достроко-
вого звільнення.

Якщо засуджений порушує порядок відбу-
вання покарання, його викликають до суду, який 
виносить попередження або штрафує на певну 
суму, або призначає певну кількість годин гро-
мадських робіт з обов’язковим відвідуванням 
денного центру. В крайньому випадку суд при-
пиняє період пробації й виносить інше покаран-
ня, аж до ув’язнення.

У деяких юрисдикціях за порушення пробації 
накладають публічне покарання, штраф, жор-
сткіший нагляд, короткотермінове ув’язнення і, 
в найгіршому випадку, відправлення у в’язницю 
на період покарання, що залишився.

Отже, з особами, котрі перебувають під проба-
цією, проводять різнопланову соціальну роботу: 
консультування, тренінги з формування нави-
чок стримування емоцій і вміння спілкуватися з 
людьми, розвитку гігієнічних навичок і потреби 
піклуватися про своє здоров’я, а також роз’яс-
нюють шкоду, яку нанесено постраждалому, 
навчають жити самостійним життям, готують до 
законослухняної поведінки на волі.

Служба пробації прагне переконати правопо-
рушника стосовно скоєного злочину, спонукати 

його зрозуміти всі негативні наслідки, показати, 
як у подальшому можна уникнути протиправ-
них дій.

Практика роботи служби пробації багатьох 
Європейських країн дозволила сформулювати 
такі її основні завдання:
1. Сприяння інтеграції злочинця в суспільстві, 

примусове формування у нього поваги до 
соціальних та правових норм;

2. Участь жертви в кримінальному процесі та 
відновлення справедливості стосовно захисту 
її прав;

3. Залучення злочинця до процесу реституції та 
формування у нього відповідальності за про-
типравну поведінку;

4. Захист суспільства завдяки ефективному 
застосуванню альтернативних видів кримі-
нальних покарань; 

5. Зменшення ризику вчинення повторних зло-
чинів.
Новим змістовним напрямком роботи служби 

пробації в країнах Європи стало за останні роки 
досягнення примирення (“медіації”) кривдника-
злочинця і потерпілого-жертви. Конфлікт, який 
утворився між злочинцем і потерпілим вна-
слідок вчиненого насильницького, хулігансько-
го чи матеріального-корисливого злочину, не 
можна було вважати вирішеним після винесено-
го звинувачувального вироку суду. Соціальний 
конфлікт продовжував залишатися й загрожу-
вав, у разі свого невирішення, повторними зло-
чинами. Саме тому, для зменшення ризику вчи-
нення рецидивного злочину, профілактики такої 
можливості, відновлення поваги до суспільних 
норм та стандартів права служба пробації про-
водить певну підготовчу роботу з кривдником та 
потерпілим для досягнення їх обопільної згоди 
на примирення. Потім офіцер пробації організо-
вує їхню зустріч чи ряд таких зустрічей з метою 
врегулювати конфлікт, що виник внаслідок вчи-
неного злочину. Це допомагає гармонізувати 
стосунки між учасниками процесу та пом’якши-
ти наслідки злочину, вирішити спір та досягти 
згоди щодо компенсації заподіяної шкоди з при-
йнятної для суспільства точки зору.

Таке примирення здійснюється як на ста-
дії досудового розслідування, так і при роботі 
з умовно засудженими особами. У першому 
випадку офіцер пробації узагальнює матеріал, 
отриманий впродовж зустрічей та обговорень, і 
передає його до суду, який може на цій підставі й 
винести умовне покарання. Примирення дозво-
ляє потерпілому відчути важливість його учас-
ті в судовому процесі, значущість своїх прав, 
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отримати матеріальне відшкодування нанесених 
збитків чи моральну компенсацію. А злочинець, 
приймаючи участь у врегулюванні конфлікту, 
замислюється над своєю поведінкою та перейма-
ється відповідальністю за свої вчинки та дії.

Таким чином, як бачимо, що одним із важли-
вих напрямів роботи служби в країнах Європи 
є подальша розробка та відпрацювання методів 
посередницької та пробаційної роботи центрів. 
Ця робота потребує залучення до співпраці всіх 
учасників кримінального процесу, особливо суд-
дів та державних обвинувачів. Досвід свідчить, 
що якщо стосовно альтернативного покарання 
(зокрема громадські роботи та умовне засуджен-
ня з наглядом) офіцером пробації досягнуто 
попередніх домовленостей, то пробація значно 
ефективніша за ту, яка призначається рішенням 
суду без залучення офіцерів пробації. 

Підсумовуючи можна сказати, що складо-
вими діяльності європейської служби проба-
ції сьогодні є забезпечення чотирьох напрямів: 
пробації, посередництва, нагляду за достроково 
звільненими з місць позбавлення волі, та органі-
зацією громадських робіт за рішенням суду.

За останнє десятиріччя служба пробації була 
створена практично в усіх країнах Східної та 
Центральної Європи, кожна з яких, маючи за 
взірець багаторічний ефективний досвід функ-
ціонування служби пробації у країнах Західної 
Європи, обирала власну модель.

З 2003 р. в Україні розпочаті експерименти з 
відпрацювання елементів пробації у діяльності 
кримінально-виконавчої інспекції.

Відповідно до чинного законодавства України 
кримінально-виконавча інспекція здійснює піс-
лясудову функцію, тобто після вступу вироку в 
законну силу та отримання його на виконання 
кримінально-виконавчої інспекції.

З метою створення підготовчих засад до 
впровадження служби пробації з 2003 р. дони-
ні за згодою апеляційних судів у Автономній 
Республіці Крим, Харківський, Одеській та 
Київській областях, м. Києві та м. Севастополь 
здійснюється соціальне дослідження осіб, які 
притягуються до кримінальної відповідальності 
за злочини невеликої та середньої тяжкості, та 
складаються за його підсумками соціальні пові-
домлення (характеристики), тобто запроваджу-
ються елементи досудової функції.

Для фактичного впровадження пробації в 
Україні також створені нормативно-правові 
передумови. На сьогодні розроблено три законо-
проекти в цій сфері:

–  законопроект “Про службу пробації України”, 
який створений в рамках проекту “Розробка 
нормативної бази для створення служби про-
бації як елемента превентивно-орієнтованої 
системи ювенальної юстиції” Харківським 
громадським центром “Молодь за демо-
кратію”, який реалізується за підтримки 
Представництва Дитячого Фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні;

–  законопроект “Про службу пробації України” 
в редакції Державного Департаменту України 
з питань виконання покарань, який зараз зна-
ходиться на розгляді в Міністерстві юстиції 
України;

–  законопроект “Про внесення змін до дея-
ких законів України” (відносно впроваджен-
ня пробації), який зареєстровано 3 жов-
тня 2006 р. народним депутатом України 
О. Б. Фельдманом.
Обидві редакції законопроекту “Про служ-

бу пробації України” націлені на реорганізацію 
існуючої кримінально-виконавчої інспекції у 
службу пробації з переорієнтацією її функцій з 
переважно контролюючих на соціально-попе-
реджувальні та ресоціалізаційні і розглядають 
“пробацію” як комплекс заходів, що за рішенням 
суду може бути застосований до особи, яка вчи-
нила злочин, у разі призначення їй покарання, 
не пов’язаного з позбавленням волі, або іншого 
виду відповідальності, спрямованого на забезпе-
чення виконання суб’єктом пробації призначе-
ного виду відповідальності та його ресоціаліза-
цію. (В ред. Державного Департаменту України 
з питань виконання покарань: “Пробація – комп-
лекс заходів, що полягає в передачі особи, визна-
ної судом винною у скоєні злочину, без застосу-
вання до неї санкції у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк, під нагляд 
служби пробації на термін та на умовах, визначе-
них судом, порушення яких веде до позбавлення 
волі”).

Законопроектом “Про внесення змін до дея-
ких законів України” (відносно пробації) запро-
поновано введення пробації як альтернативного 
виду покарання, яке полягає у встановленні 
обмежень щодо свободи пересування засудже-
них в межах визначеної території і передбачає 
здійснення уповноваженим органом виконання 
покарань нагляду (контролю) за поведінкою 
засуджених з обов’язковим та систематичним їх 
звітуванням про місце проживання, роботи чи 
навчання та залученням до соціально-виховних 
заходів чи інших видів діяльності, які органі-
зуються уповноваженими органами виконання 
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покарань згідно з індивідуальним планом соці-
альної реабілітації засудженого. Автори зако-
нопроекту наполягають на тому, що організація 
такого виду покарання в громаді можлива без 
створення спеціального органу, тобто силами 
існуючої кримінально-виконавчої інспекції, яка 
виконує покарання, що не пов’язані з позбав-
ленням волі (позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю, гро-
мадські роботи, виправні роботи) та здійснює 
контроль за поведінкою осіб, звільнених від від-
бування покарання з випробуванням або умов-
но-достроково, а також звільнених від відбуван-
ня покарання вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років. 

З метою презентації вищезазначених законо-
проектів і обговорення існуючих в Україні під-
ходів до впровадження пробації за спільною іні-
ціативою організацій, які мають відношення до 
розробки законопроектів, а це: ХГЦ “Молодь за 
демократію”, Міжнародний Центр Толерантності 
О. Фельдмана, Державний Департамент України 
з питань виконання покарань, ЮНІСЕФ, – 13 
листопада 2006 р. в Верховній Раді України був 
проведений круглий стіл “Гуманізація кримі-
нального законодавства України: перспективи 
впровадження в Україні системи пробації”. 

Обговорення виявили неоднозначне ставлен-
ня депутатів, представників судових та право-
охоронних органів, науковців до пробації, як 
виду кримінального покарання, та до служби 
пробації, та зокрема, і недосконалість усіх трьох 
законопроектів, тим самим визначивши подаль-
ші кроки діяльності щодо впровадження проба-
ції в Україні.

Серед головних зауважень до законопроекту 
“Про службу пробації України” є: 
• відсутність правового визначення системи 

пробації та видів кримінальних покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, які мали б 
входити в цю систему;

• сумніви щодо кадрових можливостей кри-
мінально-виконавчої інспекції в здійсненні 
функцій спеціалістів з пробації згідно з євро-
пейськими стандартами;

Щодо законопроекту “Про внесення змін до 
деяких законів України” (відносно пробації), то 
головними зауваженнями є:
–  недооцінка необхідності досудової підготов-

ки справ, яка здійснюється за стандартами 
діяльності європейських спеціалістів з про-
бації, з метою надання допомоги суду у визна-
ченні найбільш ефективного для даної особи 
виду покарання (позбавлення волі чи іншого 
альтернативного покарання) на основі про-
гнозу подальшої поведінки особи та можли-
востей її ресоціалізації у в’язниці чи на волі;

–  незрозумілість механізму здійснення проба-
ції у громаді у відповідності до міжнародних 
стандартів (наприклад, електронний моніто-
ринг за засудженими, денний центр пробації) 
без існування відповідної структури, яка б 
здійснювала пробаційний нагляд у громаді, і, 
відповідно, не прогнозована її ефективність 
для засуджених, зокрема неповнолітніх, і для 
громади, на території якої відбувають пока-
рання правопорушники;

– невідповідність запропонованого підходу 
Концепції відновного правосуддя і впрова-
дження програм примирення між потерпіли-
ми і правопорушниками в Україні, оскільки, 
згідно з запропонованим законопроектом, 
медіація має відбуватися примусово за рішен-
ням суду. 
Підсумовуючи недоліки запропонованих 

законопроектів і результати обговорень, можна 
зробити висновки, що сьогодні існує необхід-
ність створення моделі національної системи 
пробації з урахуванням міжнародного досвіду і 
моделі відповідної служби, яка має виконувати 
види покарань, що входять до системи пробації і 
забезпечують профілактику скоєння нових зло-
чинів і соціальну реабілітацію осіб, які засудже-
ні до покарань, що не пов’язані з позбавленням 
волі. При цьому особливу увагу треба зверну-
ти на необхідність впровадження і особливості 
застосування такої системи для неповнолітніх 
правопорушників.
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