
Проблеми правосуддя під час воєнного конфлікту на сході України та . . . 
 

 

           141  

 
 

Олександр Михайлик, 

кандидат юридичних наук, докторант  

кафедри управління безпеки, 

правоохоронної та антикорупційної діяльності 

ПрАТ «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління  

персоналом» 

 

 

 

УДК 343.85:343.811 
 

Кримінологічне моделювання  

запобігання насильству в установах 
виконання покарань 

 
Козкілмймгіфла лаука мпраллік 

фапмк хвзгкм і вндвлдлм ндодтмгзрь 
віг пурм мнзпмвзт кдрмгів ра ілруїрз-
влмї пуб′єкрзвлмї икмвіолмпрі гм хз-
омкмгм взкмозпралля ймгікм-
кардкарзфлмгм ілпроукдлраоію, цм 
гмжвмйяє одайіжуварз пзпрдклзи ніг-
тіг, пзлдогдрзфлі айгмозркз козкі-
лмймгіфлзт явзц ра пуфаплі кмейз-
вмпрі кмкн′юрдолзт номгоак. 

Воатмвуюфз впд взцджажлафдлд, 
уявйяєрьпя, цм кдрмю козкілмймгіф-
лмгм кмгдйювалля кає бурз првмодл-
ля ужагайьлдлзт кмгдйди одайьлзт 
козкілмймгіфлзт явзц ра номудпів, 
які гмжвмйяюрь мрозкуварз лмві 
жлалля ном мб′єкрз, цм їт взвфає 
козкілмймгія. 

В Укоаїлі омжомбкмю нзраль 
козкілмймгіфлмгм кмгдйювалля жанм-
бігалля жймфзллмпрі нодгкдрлм жа-
икайзпь лаукмвуі-козкілмймгз: 
І. Г. Бмгарзоьмв, А. І. Бмгарзоьмв, 
О. О. Біймупмва, О. М. Вдгдолзкмва, 
Б. М. Гмймвкіл, О. М. Гукіл, С. Ф. Дд-
лзпмв, В. М. Доьмкіл, О. В. Закодв-
пькзи, О. Г. Кмйб, М. М.  Кйюєв, 

К. В. Кмопакмв, Р. М. Куйьбаєв, 
М. О. Лаофдлкм, В. В. Шаоанмва ра 
ілх. 

Мдрмю праррі є взпвірйдлля рдм-
одрзфлзт жапаг козкілмймгіфлмгм 
кмгдйювалля жанмбігалля лапзйьпрву 
в упралмват взкмлалля нмкаоаль. 
Мдрмгмймгія праррі жабджндфуєрьпя  
дсдкрзвлзк кдрмгмк гйя мрозкалля 
лмвзт жлаль ном жакмлмкіолмпрі, 
ноякі ра жвмомрлі жайделмпрі, якіплі 
жкілз ра  гзлакіфлі номудпз омжвзрку 
козкілмймгіфлзт явзц. Пдодвагмю 
козкілмймгіфлмгм кмгдйювалля є 
лапрунла имгм вйапрзвіпрь: гйя мнзпу 
гмпзрь оіжлзт, лд нмв’яжалзт кіе пм-
бмю явзц, кмела взкмозпрмвуварз 
мгзл і рми пакзи кардкарзфлзи ана-
оар, бм явзца, взкйзкалі оіжлзкз 
нозфзлакз, каюрь птмеі кдталіжкз 
сулкуімлувалля. 

Загаймк, кмгдйювалля – гмймвла 
кардгмоія рдмоії ніжлалля. На ігдї км-
гдйі ґоулруюрьпя впі кдрмгз лаукм-
взт рдмодрзфлзт і ноакрзфлзт гмпйі-
гедль [8, п. 15]. Якцм гмвмозрз ном 
козкілмймгіфлд кмгдйювалля номуд-
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пів, рм номудп жанмбігалля жймфзллм-
прі є ваейзвзк нодгкдрмк гмпйі-
гедлля в кдеат мкодпйдлзт номбйдк 
фдодж имгм бджнмпдодгліи жв′яжмк ж 
гмймвлмю кдрмю козкілмймгіфлзт 
нмхуків, а пакд: жлзедлля оівля жйм-
фзллмпрі в пупнійьпрві гм пмуіайьлм 
рмйдоалрлмгм. 

Наукмва лмвзжла праррі нмйягає у 
рмку, цм взвфаюфз номбйдку лапзйь-
прва в упралмват взкмлалля нмкаоаль 
кз вндохд жа гмнмкмгмю кардкарзф-
лзт кдрмгів кмкнйдкплм гмпйігзйз 
козкілмймгіфлд кмгдйювалля жанмбі-
галля лапзйьпрву в упралмват взкм-
лалля нмкаоаль і псмокуйювайз лау-
кмві нігтмгз гм взоіхдлля галмї ном-
бйдкз.  

Козкілмймгіфлд кмгдйювалля жа 
гмнмкмгмю кардкарзфлзт кдрмгів, як 
жауваеує вірфзжлялзи вфдлзи 
Г. П. Пмвдцдлкм – є рдтлмймгіфлмю 
мплмвмю пзпрдклмгм алайіжу ра пкйа-
гмвмю пзпрдклмгм нігтмгу, а рмку 
роуглмці ракмгм кмгдйювалля пуррє-
вм жомпраюрь у кіоу жомпралля пкйа-
глмпрі имгм нодгкдру. Оплмвлзкз 
нозлузнакз пзпрдклмгм нігтмгу гм 
кмгдйювалля ла гукку гмпйіглзка є 
нозлузн уійіплмпрі і нозлузн жвмом-
рлмгм жв’яжку. Дм рмгм е, бугь-яка 
кмгдйь кає бурз ужгмгедлмю ж мрм-
фдлляк [6, п. 288].  

Сакд пндузсіка мрмфдлля в упра-
лмват взкмлалля нмкаоаль (гайі – 
УВП) є рзк фзллзкмк, цм гмжвмйяє 
гмвмозрз ном ояг мпмбйзвмпрди км-
гдйювалля пзпрдк галмгм взгу. І у 
взнагку козкілмймгіфлмгм кмгдйю-
валля жанмбігалля лапзйьпрву в УВП 
имгм пдлп нмйягає в рмку, цм кмгдйь 
є жлафлм номпріхмю жа номрмрзн, айд 
лармкіпрь вігмбоаеує нозлузнмві 
вйапрзвмпрі номудпу жанмбігалля. Са-
кд рмку жа лахзкз гмпйігедллякз 
нмвдгілка жапугедлмгм в кіпуят лд-
пвмбмгз гуед фапрм кмрзвуєрьпя лд 
ймгікмю, а нмфуррякз. Сномбз ндопм-
лайу упралмв взкмлалля нмкаоаль 
упулурз дкмуіилзи сакрмо нмвдгілкз 
жапугедлмгм ілмгі  нозжвмгярь гм 
оуилауії имгм мпмбзпрзт уіллмпрди.  

Воатмвуюфз рми сакр, цм номуд-
пз, які нмв’яжалі ж галзкз явзцакз 

взвфаюрь оіжлі лаукз, козкілмймгія 
лд є взкйюфдлляк. Сдодг ракзт ном-
удпів кмела лажварз: вфзлдлля жйм-
фзлу, вікрзклу нмвдгілку, жанмбігал-
ля жймфзллмпрі рмцм. Вжагайі, гйя 
упніхлмї одайіжауії козкілмймгіфлмгм 
кмгдйювалля лдмбтіглм омжукірз 
нозлузнмву пурліпрь номудпу, цм 
кмгдйюєрьпя. Так, пупнійьлі номрз-
оіффя, цм їт вваеаюрь гймбайьлзкз 
нозфзлакз жймфзллмпрі, нмомгеу-
юрьпя оіжлзудю у пнозиляррі пвіру 
ілгзвігуайьлмку ра кмйдкрзвлмку і 
ріплм нмв’яжалі ж «ієоаотією нмродб» 
йюгзлз (в нмоягку жомпралля): сіжі-
мймгіфлі нмродбз, нмродбз бджндкз, 
пмуіайьлі нмродбз, нмродбз нмвагз, 
нмродбз пакмодайіжауії. Люгзла кає 
багарм пнмпмбів жагмвмйдлля пвмїт 
нмродб. Оглзк іж лзт є жймфзллзи 
пнмпіб езрря абм нозилярд в кмлкод-
рліи езррєвіи пзруауії оіхдлля нм-
оухзрз лмокз козкілайьлмгм жакмлу. 

Оплмвлзкз пупнійьлзкз лдгаоаж-
гакз (цм нмомгеуюрь лапзйьпрвм) є: 
жймфзлліпрь, рдомозжк, віилз; кіела-
уімлайьлі, кіеодйігіилі, кіегдоеавлі 
кмлсйікрз; нозомглі ра рдтлмгдллі 
карапромсз, взфдонліпрь одпуопів; 
днігдкії, твмомбз, пкмомфдлля лапд-
йдлля; дкмлмкіфлі и пмуіайьлі козжз; 
вігпурліпрь гмвіоз гм вйагз і ЗМІ; 
проат жа каибурлє; жбагафдлля лд жа 
оджуйьраракз ноауі, кмоунуія, вігпур-
ліпрь гзпузнйілз; лапзйьпрвм, лд-
пноавдгйзвіпрь, лдвзжлафдліпрь, бдж-
взтігь [6, п. 436].  

Дйя лапзйьпрва в УВП мпмбйзвд 
жлафдлля каюрь: сакрмо проату жа 
каибурлє, ноаглдлля гм лджакмллмгм 
жбагафдлля, кмоунуіила пкйагмва нд-
лірдлуіаолмї пзпрдкз, лдгмйікз гзп-
узнйілз в УВП, нмруоалля мкодкзк 
номявак лапзйьпрва пдодг жапугед-
лзт ж бмку ндопмлайу, номявз лд-
пноавдгйзвмпрі цмгм жапугедлзт, 
лдвзжлафдліпрь пралмвзца мкодкзт 
жапугедлзт, бджвзтігь ра лдкмейз-
віпрь у жакмллзи пнмпіб внйзлурз ла 
нпзтмроавкуюфу пзруауію.  

Зваеаюфз, цм нодгкдрмк бугь-
якмгм козкілмймгіфлмгм гмпйігедлля, 
ж рмфкз жмоу кмгдйювалля, є ндвлзи 
сакрмо, а ракме номбйдка, гйя взоі-
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хдлля якмї уди сакрмо гмпйігеуєрь-
пя, а в кілудвмку взгйягі пзпрдка, 
яку взкмозпрмвуюрь гйя омжв’яжалля 
номудгуолзт жагаф і омжомбкз кдрм-
гів сікпауії дйдкдлрів ра їт жв’яжків, 
дйдкдлракз пзпрдкз жанмбігалля жйм-
фзллмпрі в УВП є ракі сакрмоз: ноз-
фзлз, цм нмомгеуюрь лапзйьпрвм в 
УВП; лапйігкз ракмгм лапзйьпрва ра 
лапйігкз жанмбіелмї гіяйьлмпрі; укм-
вз жанмбіелмї гіяйьлмпрі, цм каюрь 
пзпрдклзи таоакрдо; вжаєкмжайделм-
прі, цм іплуюрь кіе смокакз номяву 
лапзйьпрва в УВП ра кдрмгакз і 
нозимкакз жанмбіелмї гіяйьлмпрі. 

Об’єкрмк козкілмймгіфлмгм км-
гдйювалля жанмбігалля лапзйьпрву в 
УВП є гіяйьліпрь йюгди, які номсд-
піилм жаикаюрьпя жанмбігалляк лапз-
йьпрву, і укмвз, жа якзт уя гіяйьліпрь 
одайіжуєрьпя. У рми ед фап, пзпрдк-
лзк алайіжмк мб’єкра козкілмймгіф-
лмгм кмгдйювалля жанмбігалля лапз-
йьпрву в УВП є гмпйігедлля гінмрд-
рзфлмї кмгдйі жанмбіелмї гіяйьлмпрі 
як уійіплмї пзпрдкз, яка пкйагаєрьпя 
ж дйдкдлрів ра їт жв’яжків. Поз уьмку 
лдмбтіглм жасікпуварз її влуроіхлі ра 
жмвліхлі жв’яжкз, проукруоу ра псмо-
куйюварз гінмрджз ном кдталіжкз її 
сулкуімлувалля. В ракзи пнмпіб км-
гдйь пралд дкніозфлм мбґоулрмвалмю. 

Пом жлафлу нмхзодліпрь лапзйь-
прва в УВП гмймвлзк фзлмк пвігфарь 
лдмсіуіилі галі, цм мбукмвйдлм лаг-
жвзфаилм взпмкзк оівлдк йардлрлмпрі 
ракзт номявів. Осіуіилі жвірз кіпрярь 
вігмкмпрі ном взнагкз лапзйьпрва в 
УВП, цм прайз нодгкдрмк пугмвмгм 
омжгйягу. Так жвір Ддоеавлмї пугмвмї 
агкіліпроауії (Фмока №7) жа 2018 
оік кіпрзрь вігмкмпрі ном жапугедлзт 
у жвірлмку ндоімгі, цм: 1) ла кмкдлр 
вфзлдлля жймфзлу урозкувайзпя в 
упралмві взкмлалля нмкаоаль, ніг 
ваормю; 2) жапугедлзт, цм вфзлзйз 
жймфзл у ндоімг вігбурря нмкаоалля в 
кіпуят нмжбавйдлля фз мбкдедлля 
вмйі абм аодхру [7]. Тмбрм гм ндохмї 
жвірлмї кардгмоії втмгярь ракме мпм-
бз, які мфікувайз ла взлдпдлля пугм-
вмгм оіхдлля нм пвмїи пноаві, ндодбу-
ваюфз ніг ваормю і вфзлзйз лмвзи 
жймфзл, а гм гоугмї – йзхд рі, цм у 

жвірлзи ндоімг ра ніг фап вфзлдлля 
жймфзлу вед вігбувайз мгзл іж жажла-
фдлзт взгів нмкаоалля. 

Змкодка, нм ндохіи нодгправйд-
ліи нмжзуії ракзт мпіб у 2018 омуі 
взявзймпь 216, 14 – вфзлзйз жймфз-
лз лдвдйзкмї ряекмпрі, 160 – пдодг-
льмї ряекмпрі, 41 – ряекі жймфзлз, 1 
– мпмбйзвм ряекі. Сдодг упіт узт 
мпіб йзхд 5 еілмк ра 3 лднмвлмйірлі 
мпмбз. З 216 мпіб йзхд фдрвдом жапу-
гедлі жа лапзйьлзуькі гії, цм віглм-
пярьпя гм жймфзлів номрз езрря ра 
жгмомв’я мпмбз (пр. 115 – 145 КК), упі 
– жа укзплі ряекі рійдплі ухкмгедл-
ля (ф.2 пр.121 КК), одхра 212 мпіб –  
жа жймфзлз номрз ноавмпуггя (106), 
жймфзлз номрз вйаплмпрі (51), жймфз-
лз у псдоі мбігу лаокмрзфлзт жапмбів 
… (41), жймфзлз номрз аврмозрдру 
могалів гдоеавлмї вйагз … (6), номрз 
гомкагпькмї бджндкз (3) рмцм. 

Пм гоугіи нодгправйдліи у жвірі 
нмжзуії, жапугедлзт мпіб у 2018 омуі 
взявзймпь 177, 13 – вфзлзйз жймфз-
лз лдвдйзкмї ряекмпрі, 143 – пдодг-
льмї ряекмпрі, 20 – ряекі жймфзлз, 1 
– мпмбйзвм ряекі. Сдодг лзт 1 еілка 
і 3 лднмвлмйірлі мпмбз. Зі 177 мпіб, 5 
жапугедлі жа жймфзлз номрз езрря ра 
жгмомв′я мпмбз (пр. 115 – 145 КК), ж 
лзт 1 – жа укзплд вбзвпрвм (ф. 1 
пр. 115), 3 – жа укзплд ряекд рійдплд 
ухкмгедлля (ф. 2 пр. 121), 1 – жа 
укзплд йдгкд рійдплд ухкмгедлля 
(ф. 2 пр. 125). Рдхра 172 мпмбз – жа 
жймфзлз номрз ноавмпуггя (104), 
жймфзлз у псдоі мбігу лаокмрзфлзт 
жапмбів … (36), жймфзлз номрз вйап-
лмпрі (22), жймфзлз номрз аврмозрдру 
могалів гдоеавлмї вйагз … (6) рмцм. 

Звіплм, лавдгдлі галі нігрвдо-
геуюрь лд вігпурліпрь лапзйьпрва в 
УВП, а взпмкзи оівдль йардлрлмпрі 
узт жймфзлів. Сакд рмку, ла лаху 
гукку, гйя гмпйігедлля номудпів 
жанмбігалля узк взгак жймфзллмї 
акрзвлмпрі каюрь взкмозпрмвуварзпь 
лапакндодг кдрмгз козкілмймгіфлмгм 
кмгдйювалля. 

Суфапла наоагзгка лаукмвмгм гм-
пйігедлля нмйягає в рмку, цм одайь-
лі мб′єкрз жакілююрьпя їт пномцдлз-
кз уявйдллякз, абпроакуіякз (кмгд-
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йякз), цм мбзоаюрьпя ракзк фзлмк, 
цмб у лзт буйа вігмбоаедла пурліпрь 
явзца, рі якмпрі нмфаркмвзт мб′єкрів, 
які є іпрмрлзкз гйя омжв′яжалля нмп-
равйдлмї номбйдкз. В ноакрзфліи 
гіяйьлмпрі кдра нмбугмвз кмгдйі – 
омжв′яжалля ндвлмї номбйдкз одайь-
лмгм пвіру, яку жароарлм, лдвзгіглм 
абм лдкмейзвм взоіхзрз, номвмгяфз 
дкпндозкдлрз в одайьлзт укмват. 
Сакд жваеаюфз ла взпмкзи оівдль 
йардлрлмпрі номявів лапзйьпрва в 
УВП, вваеаєкм, цм козкілмймгіфлд 
кмгдйювалля є лаибійьх оджуйьрарз-
влзк кдрмгмк омжв′яжалля номбйдкз. 

Рдайьлі мб′єкрз ра пзруауії жа-
жвзфаи є пкйаглзкз, і кмгдйі нмроіблі 
гйя рмгм, цмб мбкдезрз ую пкйаг-
ліпрь, мрозкарз кмейзвіпрь жомжукі-
рз пзруауію, жомжукірз рдлгдлуії її 
жкілз (пномглмжуварз каибурлю нм-
вдгілку алайіжмвалмї пзпрдкз), ноз-
илярз оіхдлля нм жкілі каибурльмї 
нмвдгілкз пзпрдкз ра ндодвіозрз им-
гм. Рмжукілля мглмфаплмгм омжвзрку 
в фапі багарьмт номудпів, цм жгіип-
лююрь вжаєкмвнйзв, є гйя йюгзлз 
пкйаглзк жавгалляк. Ммгдйь гмжвм-
йяє жомжукірз пкйаглі пзпрдкз, нд-
одгбафзрз їт нмвдгілку ра омжвзрмк 
номудпів у оіжлзт пзруауіят ра, лаод-
хрі, гає кмейзвіпрь жкілюварз наоа-
кдроз ра лавірь проукруоу кмгдйі, 
цмб пноякуварз уі номудпз в баеалд 
оупйм. Ммгдйі гмжвмйяюрь муілзрз 
дсдкр жкіл, цм нйалуюрьпя, взкмларз 
нмоівляйьлзи алайіж якмпрі кмейз-
взт ваоіалрів оіхдль.   

Так в Укоаїлі вед буйм жомбйдлм 
ндохі комкз цмгм првмодлля кмгдйі 
номудпу жанмбігалля жймфзллмпрі. 
Змкодка, О.О. Біймупмва у пвмєку 
гзпдорауіилмку гмпйігедллі ж рдкз 
«Козкілмймгіфла кмгдйь номрзгії 
жймфзллмпрі в Укоаїлз» пноавдгйзвм 
лагмймхує, цм ноз првмодллі ймгікм-
кардкарзфлзт кмгдйди пмуіайьлзт 
номудпів (жмкодка, жанмбігалля жйм-
фзллмпрі – авр.) взлзкає багарм роу-
глмців. Оплмвлзкз їт нозфзлакз є 
жлафла наоакдрозфліпрь, гзлакіфла 
лдпріикіпрь пмуіайьлзт номудпів, їт 
багармоівлдвіпрь і оіжлмкапхрабліпрь, 
пйабка смокайіжмваліпрь багарьмт 

наоакдроів, лдмбтігліпрь уоатувалля 
пмуіайьлм-нпзтмймгіфлзт сакрмоів 
(ракзт, як пніввіглмхдлля мпмбзпрзт 
і гоунмвзт ілрдодпів, мпмбйзвмпрі іл-
гзвігуайьлмї і лауімлайьлмї нпзтмйм-
гії ноз нозиляррі оіхдль ра іл.), пйа-
бка ндодгбафуваліпрь «йюгпькмгм 
сакрмоу» і р.н. З нмгйягу ймгікм-
кардкарзфлмгм кмгдйювалля пмуіа-
йьлі пзпрдкз номрзгії жймфзллмпрі 
віглмпярьпя гм хзомкмгм кйапу бага-
рмкмкнмлдлрлзт лдйіліилзт гзлакіф-
лзт пзпрдк омжнмгійдлмгм рзну [1, 
п. 149-150]. 

Іплує гукка, цм кмгдйювалля 
гзлакікз лдйіліилзт пзпрдк пйіг 
номвмгзрз ла мплмві взкмозпралля 
багармкіолзт гзсдодлуіайьлзт оів-
ляль, оіжлзудвзт оівляль, кардкарз-
флмгм анаоару рдмоії карапромс, ка-
рдкарзфлмгм анаоару рдмоії пакммога-
ліжмвалмї козрзфлмпрі, алайіжу пзпрдк 
ж тампмк і одкмлпроукуії пріикзт пра-
лів жа фапмвзкз оягакз [10, п. 128]. 
На гукку О. О. Біймупмвмї, лаифап-
ріхд гйя кмгдйювалля ракзт пзпрдк 
взкмозпрмвуюрьпя гзсдодлуіайьлі 
оівлялля, цм мнзпуюрь гзлакіку 
жкілз сажмвзт жкіллзт омжгйялурмї 
пзпрдкз [1, п. 159]. 

Ґоулрмвлд гмпйігедлля номбйдк 
козкілмймгіфлмгм кмгдйювалля ла 
бажі вйаплмоуфлм жібоалзт ра номала-
йіжмвалзт галзт, а ракме вірфзжлялзт 
ра жакмогмллзт лаукмвзт нубйікауіи 
буйм номвдгдлд М. О. Лаофдлкм. Змк-
одка, гмпйіглзудю буйм жаномнмлм-
валм в кдеат козкілмймгіфлмгм км-
гдйювалля взоіхдлля жавгаль дсдк-
рзвлмгм омжнмгійу одпуопів нмйіуії, 
мнрзкіжауії її проукруоз, гдоеавлмгм 
сілалпувалля рдозрмоіайьлзт нігомж-
гійів рмцм [5, п. 294]. 

Врік, козкілмймгіфлд кмгдйю-
валля жанмбігалля лапзйьпрву в УВП 
кає пвмю пндузсіку, яка бдж пукліву 
нмвзлла жлаирз пвмє вігмбоаедлля 
ніг фап взжлафдлля в гзлакіуі пупні-
йьлзт жкіл пріикзт жв’яжків, які гм-
жвмйяюрь жа галзт укмв гмпягрз жга-
рлмпрі гм омжвзрку і прабійьлмпрі. 
Пмгіблі гмпйігедлля каюрь бурз 
пноякмвалі ла омжомбку нмляріилмгм 
анаоару, кдрмгмймгії, кмлірмозлг і 
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гіаглмпрзку пупнійьлмгм пралу, кмгд-
йі пзпрдкз кдоувалля. 

Дйя пзпрдкз УВП таоакрдолзкз 
є лапрунлі мжлакз: 1) жакозріпрь, рмб-
рм мбкдедлд кмйм уфаплзків вжаєкм-
гії; 2) нозкупмвзи таоакрдо вжаєкм-
гії; 3) віг нмфарку лдоівліпрь уфаплз-
ків вжаєкмгії; 4) гмпзрь фапра жауіка-
вйдліпрь у нозтмвуваллі лдгарзвлзт 
ра / абм жймфзллзт явзц у пнійьлмрі 
як ж бмку жапугедлзт рак і ж бмку 
ндопмлайу УВП; 5) одгйакдлрмва-
ліпрь мбмв′яжків ра гіи ндопмлайу ак-
ракз лмокарзвлм-ноавмвмгм таоакрд-
оу; 6) ундодгедліпрь мбмт прмоіл вжа-
єкмгії. 

Занмбіелзи внйзв у ноакрзфлм 
жакклдліи пзпрдкі нмгіблзи гм ном-
удпу пнійкувалля у ріи фз ілхіи 
проукруоі. Сакд уди номудп вжаєкмгії 
кає прарз мплмвмю нмжзрзвлмгм омж-
взрку жапугедлзт. Пмродба у вжаєкм-
гії нмв’яжала ж нмродбмю (кмейзвм, 
нігпвігмкмю) у пакмвзоажі ра пвмєоі-
гліи нпзтмрдоанії ла мплмві пвірмгйя-
глмї єглмпрі. 

Іплуюрь вед омжомбйдлі кардка-
рзфлі кмгдйі номудпу пнійкувалля [6, 
п. 448-467], мплмву якзт кмела взкм-
озпрарз гйя омжомбкз кмгдйі жанмбі-
галля лапзйьпрву в УВП. Г. П. Пм-
вдцдлкм номнмлує смокайіжуварз 
номудп пнійкувалля у взгйягі пзпрд-
кз гзсдодлуіайьлзт оівляль.  

Мз кмедкм нозилярз жа мплмву 
лапрунлі нмжлафдлля: X – гоуна жапу-
гедлзт, які є пріикзкз нозтзйьлз-
какз ігдї жймфзллмгм пнмпмбу езрря 
ра жапрмпувалля гоубмгм сіжзфлмгм 
лапзйьпрва в УВП; Y – гоуна жапу-
гедлзт, цм упвігмкйдлм прайз ла 
хйят взноавйдлля ра лд жапрмпмву-
юрь лапзйьпрвм ніг фап ндодбувалля 
в УВП; Z – гоуна жапугедлзт, які 
жапрмпмвуюрь лапзйьпрвм дніжмгзфлм, 
ндодваелм ніг внйзвмк жмвліхліт 
мбправзл і лд взжлафзйзпь цмгм нм-
гайьхмгм пнмпмбу езрря. 

 ; 

 
Тур Тs- капхраб фапу, ланозкйаг 

фап пнійкувалля (вжаєкмгії) кіе жа-
пугедлзкз оіжлзт гоун;  Xs. Ys. Zs - 
кммогзларз прауімлаолмгм пралу мнз-
пувалмї оівляллякз пзпрдкз; N – 
пукаола кійькіпрь жапугедлзт, цм 
бдоурь уфапрь у вжаєкмгії (є нмпріи-
лмю ла ндвлмку ілрдовайі фапу):  

  
- хвзгкмпрі жкіл у пкйагі кмелмї ж 
гоун жапугедлзт. Їт пука гмоівлює 
луйю, жомпралля кійькмпрі нозтзйь-
лзків мглієї гоунз взкйзкає жкдл-
хдлля кійькмпрі нозтзйьлзків ілхмї. 

Врік нодгправйдлля номудпу жа-
нмбігалля лапзйьпрву в УВП у кмл-
рдкпрі вжаєкмгії кіе жапугедлзкз, 
нозтзйьлзкакз оіжлзт ігди, нодгпра-
вйяєрьпя жлафлмю кіомю хруфлзк, 
рмку прає мфдвзглмю лдмбтігліпрь 
воатувалля рак жвалзт одгуйярмолзт 
номудпів. Воатмвуюфз мпмбйзвмпрі 
омжгйягувалмї пзпрдкз, уявйяєрьпя, 
цм внйзв ла номудп пнозилярря жа-
пугедлзкз рієї фз ілхмї ж нодгправ-
йдлзт ігди фзлзрь їт вжаєкмгія ж ндо-
пмлаймк УВП. Змкодка, оухіилі пзйз 
номудпів одгуйяуії кмела смокайіжу-
варз лапрунлзк фзлмк: 

 

Паоакдроз p, q – є фзллзкакз 
жвмомрлмгм жв′яжку, якзи воатмвує 
вігпраль кіе нмрмфлзк пралмк пзпрд-
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кз і прауімлаолзк. Фмокайіжауія 
кмгдйі жгіиплдла жгіглм [6, п. 454]. 

Помудп жанмбігалля лапзйьпрву в 
УВП кає ріплзи жв′яжмк ж нмляррякз 
взноавйдлля ра одпмуіайіжауії жапу-
гедлзт, а пакд: кає пнійьлу кдру ра 
пнійьлі жапмбз гмпяглдлля оджуйьра-
рів. Поавмвмю мплмвмю узт номудпів 
в УВП є Козкілайьлм-взкмлавфзи 
кмгдкп Укоаїлз (КВК). Срарря 6 жа-
жлафдлмгм Закмлу взжлафає взноав-
йдлля жапугедлмгм як номудп нмжз-
рзвлзт жкіл, які вігбуваюрьпя в имгм 
мпмбзпрмпрі ра првмоююрь у льмгм 
гмрмвліпрь гм пакмкдомвалмї ноавмп-
йутлялмї нмвдгілкз. Рдпмуіайіжауією 
е жакмлмгавдуь вваеає пвігмкд віг-
лмвйдлля жапугедлмгм в пмуіайьлмку 
прарупі нмвлмноавлмгм фйдла пупнійь-
прва; нмвдолдлля имгм гм пакмпріилм-
гм жагайьлмнозилярмгм пмуіайьлм-
лмокарзвлмгм езрря в пупнійьпрві. 
Ндмбтіглмю укмвмю одпмуіайіжауії є 
взноавйдлля жапугедлмгм. 

Закмлмгавдуь ракме ндодйіфує 
мплмвлі жапмбз взноавйдлля і одпмуі-
айіжауії жапугедлзт, якзкз є: впралм-
вйдлзи нмоягмк взкмлалля ра вігбу-
валля нмкаоалля (одезк), номбауія, 
пупнійьлм-кмозпла ноауя, пмуіайьлм-
взтмвла омбмра, жагайьлммпвірлє і 
номсдпіилм-рдтліфлд лавфалля, гом-
кагпькзи внйзв. Зажлафдлі жапмбз 
жапрмпмвуюрьпя ж уоатувалляк взгу 
нмкаоалля, мпмбзпрмпрі жапугедлмгм, 
таоакрдоу, прундля пупнійьлмї лдбдж-
ндкз і кмрзвів вфзлдлмгм козкілайь-
лмгм ноавмнмоухдлля ра нмвдгілкз 
жапугедлмгм ніг фап вігбувалля нмка-
оалля [4]. 

Занмбігалля лапзйьпрву в УВП 
кає ояг ваейзвзт гйя номудпу кмгд-
йювалля таоакрдозпрзк:  

1) пноякмваліпрь ла гмпяглдлля 
кмлкодрлзт уійди – жмкодка, кдрз 
жлзедлля оівля лапзйьпрва в УВП гм 
пмуіайьлм рмйдоалрлмгм; 

2) лдмбтігліпрь кммогзлувалля 
вжаєкмнмв′яжалзт гіи – лаявліпрь 
фіркмгм нйалу ра пзпрдкз жанмбіелм-
гм внйзву (взноавйдлля жапугедлзт) 
в УВП; 

3) мбкдедліпрь вжаєкмгії у фапі  
и улікайьліпрь таоакрдоу ра іпрмоії 

кмелмгм жапугедлмгм (мб′єкра внйз-
ву). 

Занмбігалля лапзйьпрву в УВП 
лауійдлд ла мрозкалля ндвлзт од-
жуйьрарів. Дйя рмгм цмб гмпягрз кмл-
кодрлзт уійди, лдмбтіглд нйалувалля 
жанмбіелзт жатмгів. У кмкнйдкпі вжа-
єкмнмв′яжалзт уійди жанмбігалля є 
гмймвла кдра і є номкіелі уійі. Занм-
бігалля лапзйьпрву в УВП вкйюфає 
жлафлу кійькіпрь вжаєкмнмв′яжалзт 
гіи ра дранів. Ці жв′яжкз кмеурь бурз 
як мфдвзглзкз рак і нозтмвалзкз. 
Якцм ла оіжлзт дранат одайіжауії жа-
нмбіелмї омбмрз нмоухуєрьпя ймгіф-
лзи жв′яжмк і пзлтомліжауія гіи, гмпя-
глдлля гмймвлмї кдрз кмед мнзлз-
рзпь ніг жагомжмю жозву. Такзк фз-
лмк, жанмбіела гіяйьліпрь – уд гзла-
кіфла пзпрдка, яка нмродбує мпмбйз-
взт нігтмгів гм пвмєї одайіжауії в кд-
еат УВП.  

Помкіемк фапу, вігвдгдлзи гйя 
внйзву ла кмлкодрлмгм жапугедлмгм, 
жавегз мбкдедлзи. Пйал жанмбігалля 
лапзйьпрву в УВП є нмвлзк озжзку і 
лдвзжлафдлмпрі. Тмку кдоувалля оз-
жзкакз, ла гукку В. М. Тмкахдвпь-
кмгм – уд сулгакдлр номудпів кдоу-
валля номдкракз. Рзжзк кмела вз-
жлафзрз як внйзв лдгарзвлзт нмгіи 
ра їт лапйігків. Дйя кілікіжауії озжз-
ків лдмбтіглм ігдлрзсікуварз псдоу 
нмрдлуіилмгм озжзку, взжлафзрз 
икмвіоліпрь имгм взлзклдлля і нмрд-
луіилі лапйігкз. Дйя кдоувалля оз-
жзкакз пйіг номалайіжуварз вдйзкзи 
мбпяг ілсмокауії оіжлзт взгів і муі-
лзрз пзруауію ж уоатувалляк мпмбз-
прмгм гмпвігу. Чапрм рака муілка 
пуб′єк-рзвла і лд воатмвує пруніль 
лдвзжлафдлмпрі сакрмоа озжзку. В 
оджуйьрарі првмоюєрьпя лднмвла, а 
фапмк і лдрмфла, каорзла [9, п. 325]. 

Ндмбтіглм взжлафарз, в якзт пз-
руауіят кмед взлзклурз озжзк, жом-
жукірз имгм нозомгу ра муілзрз имгм 
икмвіоліпрь. Кдоувалля озжзкакз, ла 
гукку сатівуів, взжлафаєрьпя як пзп-
рдкарзфлзи номудп, нмв′яжалзи ж ігд-
лрзсікауією, алайіжмк озжзків і ноз-
илярряк оіхдль, цм жабджндфуюрь 
кілікіжауію лдгарзвлзт лапйігків 
лапралля озжзкмвзт нмгіи і какпзкі-
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жауію икмвіолмпрі лапйігків лапралля 
нмжзрзвлзт нмгіи [9, п. 326]. 

Алайіж озжзків кмела взкмларз 
жа гмнмкмгмю кмгдйі. Дйя уьмгм ном-
нмлуєрьпя одайіжуварз ракі жатмгз:  

1) гйя впралмвйдлля оджуйьрарз-
влмпрі мкодкзт жанмбіелзт жатмгів 
првмоююрь номудгуоз ввдгдлля вз-
нагкмвзт вдйзфзл іж жагалзкз жакм-
лакз омжнмгійу икмвіолмпрди; 

2) гйя взжлафдлля внйзву икмві-
олмпрди ла оджуйьрарз одайіжауії жа-
тмгів номвмгярь алайіж озжзків жа 
гмнмкмгмю кдрмгу прарзпрзфлмгм 
кмгдйювалля; 

3) гйя жгіиплдлля алайіжу внйзву 
лдвзжлафдлмпрди ла оджуйьрар взкм-
лалля номдкру смокуюрь жвірз ном 
одайіжауію мплмвлзт жанмбіелзт жа-
тмгів. 

Піг фап алайіжу озжзків лдмбтіг-
лм воатмвуварз оівдль озжзку нозил-
ярря ндвлмгм оіхдлля в одайьлзт 
укмват, цм таоакрдозжуюрьпя лднмв-
лмрмю, лдвзжлафдліпрю ра лдрмфліпрю 
ілсмокауії. Тмку нмояг ж роагзуіи-
лзкз кдрмгакз ікірауіилмгм кмгдйю-
валля лдмбтіглм жапрмпмвуварз кдрм-
гз пзруауіилмгм кмгдйювалля і рдмоії 
озжзків. Сйіг ракме уоатмвуварз, цм 
алайіж ра муілка озжзків фапрм каюрь 
пуб′єкрзвлзи таоакрдо. 

Якцм мб′єкрмк кмгдйююфмгм 
внйзву кз взжлафаєкм жанмбігалля 
лапзйьпрву як явзцу в УВП, рм ндох 
жа впд лдмбтіглм взжлафзрзпь ж наоа-
кдроакз жанмбіелмгм внйзву. Поз 
уьмку ваорм вігжлафзрз, цм наоакдро 
– уд таоакрдозпрзка мб′єкру, рд, цм 
кмед жкілюварзпь нмжа лзк. Паоакд-
роз кмгдйі фапрм лажзваюрь сакрм-
оакз, вмлз є гйя мб′єкра прарзфлзкз 
вдйзфзлакз, які кмеурь жкілюварзпь 
гмпйіглзкмк у оіжлзт номгмлат кмгд-
йі. 

Фатівуі гійярь наоакдроз ла ном-
прі і гзлакіфлі. Помпрзи наоакдро – 
уд кмлпралра. Уявйяєрьпя, цм жла-
фдлля номпрмгм наоакдроу лд жкілю-
єрьпя ноз взкмлаллі кмгдйі, айд оіжлі 
номгмлз кмгдйі (ланозкйаг, ноз ікі-
рауіилмку кмгдйюваллі) кмеурь вз-
кмлуварзпь ноз оіжлзт жлафдллят 
номпрмгм наоакдроу. Дзлакіфлзи на-

оакдро кає жмвпік ілху нозомгу. 
Звдолдлля гм льмгм ноз взкмлаллі 
кмгдйі взкйзкає взкмлалля ндвлмгм 
кмгу (сулкуії). Ілхзкз пймвакз, 
кмелмгм оажу ноз взкмозпраллі ракм-
гм наоакдроу (ноз гмпруні гм льмгм) 
имгм жлафдлля ндодоатмвуєрьпя [2, 
п. 86-87]. 

У галмку взнагку мб′єкрмк коз-
кілмймгіфлмгм кмгдйювалля є жанм-
біелзи внйзв, цм жгіиплюєрьпя нм 
віглмхдллю гм мпіб, які ндодбуваюрь 
в УВП. Оплмвлзкз гзлакіфлзкз 
наоакдроакз ракмгм внйзву є дсдк-
рзвліпрь взноавйдлля ра дсдкрзв-
ліпрь одпмуіайіжауії жапугедлзт. У 
ракзи пнмпіб кдра жанмбігалля лапз-
йьпрву в УВП жбігаєрьпя ж мплмвлмю 
кдрмю козкілайьлмгм нмкаоалля, цм 
жакоінйдла в праррі 50 Козкілайьлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз, гд игдрьпя лд йзхд 
ном взноавйдлля жапугедлзт, а и ном 
жанмбігалля вфзлдллю лмвзт жймфз-
лів як жапугедлзкз, рак і ілхзкз 
мпмбакз [3]. Тмбрм іплує пкйагмва 
кдрз нмкаоалля у взгйягі пндуіайьлмї 
ра жагайьлмї нодвдлуії.  

Опмбйзвіпрю е пакд жанмбігалля 
лапзйьпрву в УВП є пноякмваліпрь 
гіи ндопмлайу ла кмодгувалля нмвд-
гілкз жапугедлмгм в бік жкдлхдлля 
абм лівдйювалля акрів агодпії, цм 
ряглурь жа пмбмю номявз лапзйьпрва 
в УВП нм віглмхдллю гм ілхзт жа-
пугедлзт абм гм нодгправлзків агкі-
ліпроауії УВП. Подгправйяєрьпя, цм 
пакд пвігмкд віглмвйдлля жапугедлм-
гм в пмуіайьлмку прарупі нмвлмноав-
лмгм фйдла пупнійьпрва і, як лапйігмк, 
гмрмвліпрь гм нмвдолдлля имгм гм 
пакмпріилмгм жагайьлмнозилярмгм 
пмуіайьлм-лмокарзвлмгм езрря, є 
рзк, ла цм в ндоху фдогу кає бурз 
пноякмвалмю гіяйьліпрь ндопмлайу 
УВП у кмлрдкпрі жанмбігалля лапзйь-
прву. 

Такзк фзлмк, козкілмймгіфлд 
кмгдйювалля уьмгм номудпу нмвзллм 
вкйюфарз: акрз пнійкувалля ра вжає-
кмгії кіе жапугедлзкз ж оіжлзк пру-
ндлдк «козкілайьлмї жаоаедлмпрі» ра 
кіе жапугедлзкз ра нодгправлзкакз 
ндопмлайу УВП; номудгуоз одгуйяуії 
ракмї вжаєкмгії ж бмку агкіліпроауії 
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УВП ж кдрмю одпмуіайіжауії жапугед-
лзт; одрдйьлд нйалувалля жатмгів ж 
муілкмю кмейзвзт озжзків мкодкзт 
жанмбіелзт жатмгів; мбмв′яжкмвд уоа-
тувалля (вкйюфдлля в кмгдйь) пмуіа-

йьлм-нпзтмймгіфлзт сакрмоів, у рмку 
фзпйі взкйзкалзт ндодбувалляк фап-
рзлз жапугедлзт у розвайіи нпзтмр-
оавкуюфіи пзруауії взноавлмгм внйз-
ву. 
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Мзтаийзк О. Г. Козкілмймгіфлд кмгдйювалля жанмбігалля лапзйьпрву в упра-
лмват взкмлалля нмкаоаль 

В праррі гмвдгдлм, цм козкілмймгіфлд кмгдйювалля жанмбігалля лапзйьпрву в 
УВП нмвзллм вкйюфарз: акрз пнійкувалля ра вжаєкмгії кіе жапугедлзкз ж оіжлзк 
прундлдк «козкілайьлмї жаоаедлмпрі» ра кіе жапугедлзкз ра нодгправлзкакз ндопм-
лайу УВП; номудгуоз одгуйяуії ракмї вжаєкмгії ж бмку агкіліпроауії УВП ж кдрмю 
одпмуіайіжауії жапугедлзт; одрдйьлд нйалувалля жатмгів ж муілкмю кмейзвзт озжзків 
мкодкзт жанмбіелзт жатмгів; мбмв′яжкмвд уоатувалля (вкйюфдлля в кмгдйь) пмуіайь-
лм-нпзтмймгіфлзт сакрмоів, у рмку фзпйі взкйзкалзт ндодбувалляк фапрзлз жапу-
гедлзт у розвайіи нпзтмроавкуюфіи пзруауії взноавлмгм внйзву. 

Кйюфмві пймва: козкілмймгіфлд кмгдйювалля, жанмбігалля лапзйьпрву, взноав-
йдлля, одпмуіайіжауія, пзпрдклзи нігтіг, муілка озжзків. 
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Мзтаийзк А. Г. Козкзлмймгзфдпкмд кмгдйзомвалзд нодгмрвоацдлзя лапзйзя 
в уфодегдлзят зпнмйлдлзя лакажалзи  

В прарьд гмкажалм, фрм козкзлмймгзфдпкмд кмгдйзомвалзд нодгунодегдлзя ла-
пзйзя в УИН гмйелм вкйюфарь: акрз мбцдлзя з вжазкмгдипрвзя кдегу мпуегдллы-
кз п оажлми прдндлью «угмймвлми жаоаедллмпрз», а ракед кдегу мпуегдллыкз з 
нодгправзрдйякз ндопмлайа УИН; номудгуоы одгуйяузз ракмгм вжазкмгдипрвзя пм 
прмомлы агкзлзпроаузз УИН п удйью одпмузайзжаузз мпуегдллыт; рцардйьлмд 
нйалзомвалзд кдомнозярзи п мудлкми вмжкмелыт озпкмв мргдйьлыт номсзйакрзфд-
пкзт кдомнозярзи; мбяжардйьлыи уфдр (вкйюфдлзд в кмгдйь) пмузайьлм-
нпзтмймгзфдпкзт сакрмомв, в рмк фзпйд выжваллыт нодбывалздк фапрз мпуегдллыт 
в гйзрдйьлми нпзтмроавкзоуюцди пзруаузз зпноавзрдйьлмгм вйзялзя. 

Кйюфдвыд пймва: козкзлмймгзфдпкмд кмгдйзомвалзд, нодгунодегдлзд лапзйзя, 
зпноавйдлзд, одпмузайзжаузя, пзпрдклыи нмгтмг, мудлка озпкмв. 

 
 
 
 Mikhailik O. Criminological modeling of violence prevention in penitentiary 

institutions  
It is proved in the article that criminological modeling of prevention of violence in 

penitentiary institutions should include: acts of communication and interaction between 
convicted persons with different degrees of "criminal infection" and between prisoners 
and representatives of personnel of penitentiary institutions; procedures for regulating 
such interaction by the administration of penitentiary institutions in order to re-socialize 
convicts; careful planning of measures to assess the possible risks of certain precautionary 
measures; compulsory consideration (inclusion in the model) of socio-psychological 
factors, including those caused by the presence of part of the convicts in the long-term 
traumatic situation of corrective action. 

Key words: criminological modeling, prevention of violence, correction, re-
socialization, system approach, risk assessment.  


