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Постановка проблеми. Революції 1917 р. привели до краху тюремної системи Російської імперії, а радянська влада 
заявила про повну відмову від імперської системи органів і установ виконання покарання у виді позбавлення волі і 
створення абсолютно нової, радянської системи, яка, з часом, отримала назву виправно-трудової. Метою статті є 
з’ясування місця органів та установ виконання покарання у виді позбавлення волі у виправно-трудовій системі Укра-
їни у період 1917-2004 рр. У статті використані методи: діалектичний метод дослідження правових явищ, за допомо-
гою якого встановлено особливості виконання покарання у виді позбавлення волі; історико-правовий – для виявлен-
ня тенденцій і закономірностей розвитку органів і установ виконання покарання у виді позбавлення волі; формально-
логічний метод – при вивченні нормативно-правових актів у сфері виконання покарання у виді позбавлення волі. Ре-
зультати. Розглянуто становлення і розвиток органів і установ виконання покарання у виді позбавлення волі у перші 
роки радянської влади, у періоди 30–50 рр., 60–90 рр. ХХ століття та у роки незалежності України. Висновки. Зазна-
чено, що з середини ХХ століття система установ виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні остаточно 
сформувалась як тюремно-колонійна і проіснувала у незмінному вигляді до 2003 р. з підпорядкуванням МВС Украї-
ни. У переважній частині виконання покарання у виді позбавлення волі на території України відбувалось у виправних 
колоніях різного виду режимів та у колоніях-поселеннях. У 2003 р. КВК України закріпив тільки колонійну систему ви-
конання покарання у виді позбавлення волі, відмовившись від такого виду установи як тюрма. Виправні колонії були 
поділені на три види за новим критерієм їх функціонування – рівень безпеки. Для реалізації єдиної державної політи-
ки у сфері виконання кримінальних покарань був створений новий орган зі спеціальним статусом – Державний депа-
ртамент України з питань виконання покарань.  

Ключові слова: покарання у виді позбавлення волі; установи виконання покарань; виправно-трудові 
колонії; виправні колонії; колонії-поселення; тюрма 
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Problem statement. The revolutions of 1917 led to the collapse of the prison system of the Russian Empire, and the Soviet 
authorities declared a complete abandonment of the imperial system of penitentiary institutions in the form of imprisonment 
and the creation of a completely new the Soviet system which with time was called correctional labor. The purpose of the 
article is to clarify the place of bodies and institutions of execution of imprisonment in the correctional labor system of 
Ukraine in the period 1917-2004. The article uses methods: dialectical method of research of legal phenomena, by means 
of which the peculiarities of execution of punishment in the form of imprisonment are established; historical and legal – to 
identify trends and patterns of development of bodies and institutions of execution of punishment in the form of 
imprisonment; formal-logical method – in the study of normative – legal acts in the field of execution of imprisonment. 
Results. The formation and development of bodies and institutions of execution of imprisonment in the first years of Soviet 
power, in the periods of 30-50 years, 60-90 years of the XX century and in the years of independence are considered. 
Conclusions. It is noted that from the middle of the twentieth century the system of institutions of execution in the form of 
imprisonment in Ukraine was finally formed as a prison-colonial and existed unchanged until 2003 under the Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine. For the most part imprisonment on the territory of Ukraine took place in penal colonies of various 
types of regimes and in colonies – settlements. In 2003, the Criminal executive code of Ukraine consolidated only the 
colonial system of imprisonment, abandoning such a type of institution as prison. Correctional colonies were divided into 
three types according to a new criterion for their functioning – the level of security. In order to implement a single state policy 
in the field of execution of criminal punishments, a new body with a special status was created – the State Department of 
Ukraine for Execution of Sentences. 

Key words: punishment in the form of imprisonment; institutions of execution punishment; correctional labor 
colonies; colonies-settlements; prison 

 

Постановка проблеми 

У період Лютневої революції 1917 р. була 
завдана істотна шкода системі виконання пока-
рання у виді позбавлення волі Російської імперії 
– було розгромлено Головне тюремне управ-
ління разом з архівом, майже повністю було 
знищено його діловодство, матеріальні збитки 
були завдані багатьом тюрмам європейської 
частини імперії. Тимчасовий уряд Російської 
імперії відреагував на це амністією для засу-
джених до позбавлення волі, а також заходами 
з упорядкування системи кримінальних пока-
рань. Зокрема, були скасовані заслання на по-
селення як вид кримінального покарання та за-
слання на поселення після відбуття каторжних 
робіт і за бродяжництво з правом вибору засу-
дженими місця проживання, за виключенням 
окремих місцевостей, які були включені в пере-
лік територій з обмеженим для них доступом [1, 
с.52–53]. 

Головне тюремне управління було перетво-
рено у Головне управління місцями ув’язнення, 
на яке було покладено завдання з підготовки і 
здійснення реформи виконання покарання у ви-
ді позбавлення волі. Головне управління місця-
ми ув’язнення отримало й нову структуру – кан-
целярію та чотири відділи, у склад яких входило 
три інспекції і тринадцять діловодств [2, с.317]. 
Існуючі тюремні інспекції для підвищення ефек-
тивності управління та централізованого фінан-
сування були перерозподілені на три групи: до 
першої групи було віднесено дві, виключно ве-
ликі – Петроградська і Московська тюремні ін-

спекції, у веденні яких знаходилася значна кіль-
кість установ виконання покарань місткістю до 6 
тисяч засуджених; до другої групи віднесли 9 
тюремних інспекцій (Іркутська, Харківська, Пе-
рмська, Орловська, Київська, Саратовська, 
Томська, Ярославська, Тобольська); до третьої 
групи – 29 інспекцій, у віданні яких були устано-
ви наповнюваністю на 1500–2000 засуджених, а 
також 14 інспекцій меншої чисельності засудже-
них [3, с.442]. 

У цілому, Тимчасовий уряд зберіг тюремну 
систему виконання покарання у виді позбавлен-
ня волі через, як зауважує С. Уіткрофт 
(Wheatcroft, 2002), відносно слабкий розвиток 
громадянського суспільства [4, с.28], але все ж 
таки приступив до розробки нової доктрини у 
сфері реалізації каральної політики імперії. Змі-
ни у соціально-політичному стані в імперії, руй-
нування бюрократичних управлінських засад 
тюремного відомства, серйозні кадрові перес-
тановки надавали й широкі можливості для роз-
робки абсолютно нової за змістом концепції ви-
конання кримінального покарання у вигляді 
позбавлення волі, в основі якої, як зазначає М.Г. 
Дєтков, були закладені принципи гуманізму та 
демократичних засад [5, с.100]. А Е. Сайта 
(Saita, 2018) з цього приводу додає, що будь-
яка трансформація пенітенціарних установ мо-
же відбутися тільки в результаті динамізму і на-
вичок еволюції та оцінки доцільності покарання 
[6, с.355]. 

Проте, Жовтнева революція 1917 р. майже 
нанівець звела ці можливості, коли представни-
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ки новоствореної радянської влади заявили про 
повну відмову від імперської системи органів і 
установ виконання покарань і створення абсо-
лютно нової, радянської системи, в якій, як вка-
зує А. Ретіш (Retish, 2017), тюрми повинні були 
перетворитись у реабілітаційні центри з пере-
робки і підготовки людей до життя у соціалісти-
чному суспільстві [7, с.140]. 

Питання розвитку тюремної системи Російсь-
кої імперії у дореволюційний період ХХ століття 
та її трансформації у виправно-трудову систему 
СРСР розглядались у працях таких російських 
вчених як А.П. Пєчніков [8], М.Г. Дєтков [5], І.В. 
Упоров [2], становлення тюремних установ в 
Україні на початку ХХ століття аналізував І.В. 
Іваньков [9], установ виконання покарань у виді 
позбавлення волі у радянський період розвитку 
України – В.В. Россіхін [10], діяльність окремих 
установ виконання покарання у виді позбавлен-
ня волі досліджували С.Я. Фаренюк [11], Є.В. 
Бодюл [12] та ін. Метою статті є з’ясування міс-
ця органів та установ виконання покарання у 
виді позбавлення волі у виправно-трудовій сис-
темі України у період 1917–2004 рр. Її новизна 
полягає в авторському підході до розуміння ви-
правно-трудової системи України як тюремно-
колонійну з поступовим перетворенням у коло-
нійну. Завданнями статті є стисла характерис-
тика створення і розвитку органів і установ ви-
конання покарань у виді позбавлення волі у 
перші роки радянської влади, у періоди 30–50 
рр, 60–90-х рр. ХХ століття та у роки незалеж-
ності України до прийняття КВК України. 
Органи та установи виконання покарання у 
виді позбавлення волі у перші роки  
радянської влади 

Керівництво місцями позбавлення волі на 
теренах колишньої Російської імперії у перші 
роки радянської влади було покладено на НКЮ 
РРФСР, яким у своєму циркулярі від 24.05.1918 
р. № 3777 були встановлені і основні напрямки 
реформування колишньої тюремної системи. У 
ньому було зазначено, що попередня тюремна 
система скасовується, всі її функції переходять 
до особливих органів місцевих комісаріатів юс-
тиції, а Головне управління місцями ув’язнення 
перейменовувалося у Каральний відділ НКЮ 
РРФСР [13, с.312]. 

Нову систему установ виконання покарань у 
виді позбавлення волі було встановлено у Тим-
часовій інструкції НКЮ РРФСР від 23.07.1918 р. 
"Про позбавлення волі як заходу покарання і 
про порядок відбування такого". У п.3 Інструкції 

вказувалось, що місця позбавлення волі поді-
ляються на чоловічі й жіночі, а за призначенням 
на: (1) загальні місця ув’язнення (тюрми); (2) 
реформаторії і хліборобські колонії як виховно-
каральні установи, особливо для осіб молодого 
віку, засуджених до позбавлення волі; (3) іспи-
тові заклади для осіб, щодо яких існують підс-
тави для послаблення режиму або для достро-
кового звільнення; (4) карально-лікувальні 
заклади для тримання арештантів з помітно ви-
раженими психічними дефектами; (5) тюремні 
лікарні. У примітці до п. 3 зазначалось, що по-
над цих місць позбавлення волі створюються 
ще й арештні приміщення для короткочасного 
утримання затриманих міліцією і для арештан-
тів, які підлягають пересилці [14]. Інструкція та-
кож встановлювала, що статути про тримання 
під вартою та про засланих (т.ХІV Зводу законів 
Російської імперії), які понад вісімдесят років 
регулювали питання тюремного ув’язнення у 
Російській імперії, вважались такими, що втра-
тили чинність. 

За Тимчасовою інструкцією всі працездатні 
засуджені повинні були залучатися до фізичної 
праці з урахуванням стану здоров’я і рекомен-
дацій медперсоналу установ, за що вони отри-
мували винагороду за ставками професійних 
союзів конкретної місцевості [13, с.314]. Праця 
спочатку стала джерелом заробітку засуджених 
і засобом для компенсації витрат на утримання 
засуджених у місцях позбавлення волі, але, у 
подальшому, на довгі поки перетворилась на 
"потужний" засіб виправлення і перевиховання 
засуджених у радянській виправно-трудовій по-
літиці.  

У вересні 1918 р. також була прийнята і пос-
танова РНК РРФСР "Про красний терор" [15], 
якою було передбачено створення ще й конце-
нтраційних таборів для ізоляції "класових воро-
гів" радянської влади, які потім були перетворе-
ні у будинки громадських примусових робіт. 

На території ж України у період 1917–1920 
рр. в залежності від того, яка влада була у тому 
чи іншому регіоні, діяло різне і різноманітне за-
конодавство з питань виконання покарань: цар-
ське, Тимчасового уряду, УНР, Української дер-
жави гетьмана Скоропадського, Директорії, 
ЗУНР, радянське російське або радянське укра-
їнське. Уряди гетьмана Скоропадського, УНР, 
ЗУНР та Директорії до вирішення нагальних пи-
тань системи виконання покарань так і не прис-
тупили [16], тому у 1918–1919 рр. по мірі стано-
влення радянської влади на території України 
почала діяти Тимчасова інструкція НКЮ РРФСР 



ISSN 1995-6134 

 
34 Forum Prava, 2021. 67(2). 31–45 

(Research Article) 

до створення у складі Всеукраїнського військо-
во-революційного комітету спочатку Комісії юс-
тиції, а потім – Народного комісаріату юстиції. В 
останньому був створений і Центральний кара-
льний відділ, який на кінець 1920 р. видав понад 
80 документів з питань виконання покарань, у 
тому числі й українську Тимчасову інструкцію 
про позбавлення волі, як міри покарання та по-
рядок його відбування, яка була підготовлена з 
урахуванням відповідної інструкції НКЮ РРФСР. 
Основні положення як однієї, так і другої інстру-
кції по своїй суті були подібні, система місць по-
збавлення волі в Україні створювалася ідентич-
ною до РРСФР, так як в основу цих документів 
було покладено єдині принципи радянської по-
літики [17, с.21].  

Вже на початку 1921 р. на території України 
були створені тюрми, будинки громадських 
примусових робіт, реформаторії для неповнолі-
тніх правопорушників, трудові землеробські 
(сільськогосподарські) колонії, табори примусо-
вих робіт. Станом на 01.01.1921 р. тільки тюрем 
нараховувалось 93: у Полтавській губернії – 12, 
у Київській, Подільській та Чернігівській – по 11, 
у Харківській – 9, у Донецькій – 8, у Катеринос-
лавській і Волинській – по 7, у Одеській – 6, у 
Кременчуцькій – 5, у Миколаївській та Олексан-
дрійській – по 3 [18, с.81], станом на 1 жовтня 
1924 р. в Україні вже діяло 18 хліборобських 
колоній [19, с.23]. 

У 2020 р. циркуляром НКЮ РРФСР були 
введені в дію Правила внутрішнього розпорядку 
в місцях позбавлення волі [20, с.24–32]. Необ-
хідність їх прийняття була викликана встанов-
ленням нових засад утримання засуджених і 
створенням однакового режиму в місцях позба-
влення волі. Започаткувавши розподіл засу-
джених на категорії і розряди та визначивши 
для них різні умови утримання, які змінювалися 
в залежності від ступеня виправлення, Правила 
тим самим закріпили нову систему відбування 
покарання в місцях позбавлення волі, яка, у по-
дальшому, в науці виправно-трудового права 
отримала назву "прогресивної" [21, с.45]. 

Велика кількість підзаконних нормативно-
правових актів у сфері виконання покарань, фо-
рмування політики у цій сфері як виправно-
трудової, а не пенітенціарної, привела також до 
необхідності їх систематизації, на що було звер-
нуто увагу на Всеросійському з’їзді працівників 
виправно-трудових установ у жовтні 1923 р. Ре-
зультатом цього заходу стало прийняття в 1924 р. 
Виправно-трудового кодексу РСФРР, а 27.10.1925 
р. – Виправно-трудового кодексу УСРР. 

І ВТК РСФРР, і ВТК УСРР знову змінили сис-
тему установ виконання покарань. Так, відпо-
відно до ст.25 ВТК УСРР систему установ вико-
нання покарань склали: (а) будинки 
попереднього ув’язнення, (б) будинки примусо-
вих робіт, (в) перехідні трудові будинки, (г) тру-
дові колонії (сільськогосподарські, ремісничі й 
фабрично-заводські), (д) установи для хворих 
засуджених (лікарні, колонії для туберкульоз-
них), (е) трудові будинки (реформаторії) для 
неповнолітніх правопорушників; (є) ізолятори 
спеціального призначення [22, с.11]. 

Проте, подальші зміни у суспільно-
політичному житті СРСР (загострення внутріш-
ніх і міжнародних відносин, культ особи Сталіна, 
екстенсивний характер економіки, що вимагав 
залучення великої кількості дешевої робочої 
сили, і, нарешті, друга світова війна) звели нані-
вець новітні на той час положення ВТК УСРР 
1925 р. [23, с.35]. 
Органи і установи виконання покарання у 
виді позбавлення волі у 30-50 рр. ХХ століття 

Дія ВТК УСРР 1925 р. фактично припинилась 
у 30-х рр. ХХ століття у зв’язку з прийняттям по-
станови ЦВК СРСР і РНК СРСР від 06.11.1929 
р. "Про зміни статей 13, 18, 22 і 38 Основ кримі-
нального законодавства СРСР і союзних респу-
блік", якою законодавчо було закріплено існу-
вання нового виду установ для відбування 
покарання у виді позбавленні волі – виправно-
трудових таборів [24], які почали створюватися 
не для виправлення засуджених в умовах суспі-
льно корисної праці, а для становлення й роз-
будови радянської економіки й народного гос-
подарства за рахунок дешевої праці засуд-
жених. З моменту прийняття постанови регулю-
вання порядку відбування покарання у виправ-
но-трудових таборах було віднесено до відання 
центральних державних органів, а у виправно-
трудових колоніях – до відання республікансь-
ких органів [21, c.46–47].  

Однак, вже у 1934 р., згідно з постановою 
ЦВК СРСР від 10.07.1934 р. "Про утворення за-
гальносоюзного Народного комісаріату внутріш-
ніх справ", був створений НКВС СРСР [25], а в 
його складі – Головне управління виправно-
трудових таборів та трудових поселень, яке у 
жовтні того ж року було перейменовано у Голо-
вне управління виправно-трудових таборів, тру-
дових поселень та місць ув’язнення. У подаль-
шому це управління ще двічі перейменову-
валось і у лютому 1941 р. отримало остаточну 
назву Головне управління виправно-трудових 
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таборів і колоній НКВС СРСР (ГУЛАГ). До кінця 
1934 р. усі виправно-трудові установи, що пе-
ребували у віданні НКЮ союзних республік, та-
кож були передані НКВС СРСР, а відтак вся си-
стема виправно-трудових установ СРСР 
перейшла у відання ГУЛАГ [2, с.411–412]. 

За роки існування цього Головного управлін-
ня, його відомча приналежність теж неоднора-
зово змінювалася. У різні роки ГУЛАГ перебував 
у віданні ОДПУ СРСР, НКВС СРСР, МВС СРСР, 
МЮ СРСР. Після смерті Й. Сталіна у 1953 р. 
ГУЛАГ було передано у відання Міністерства 
юстиції СРСР, а вже у 1954 р. – у відання МВС 
СРСР. У жовтні 1956 р. ГУЛАГ було перетворе-
но у Головне управління виправно-трудових ко-
лоній МВС СРСР, у 1959 р. – у Головне управ-
ління місць ув’язнення МВС СРСР.  

У 1938 р., з огляду на надмірне застосування 
тюремного ув’язнення, виникла потреба у відо-
кремленні керівництва діяльністю тюрем від ке-
рівництва іншими установами виконання пока-
рань [10, с.24]. Вони були передані у ново-
створене Головне тюремне управління НКВС 
СРСР [26], яке почало керувати усіма тюрмами 
СРСР. 

Порядок та умови відбування покарання у 
виправно-трудових таборах, виправно-трудових 
колоніях та тюрмах у 30–50 рр. ХХ століття фа-
ктично регулювалися не республіканським за-
конодавством, а відомчими нормативними ак-
тами НКВС СРСР, як правило, з грифом "таєм-
но". У 1939–1940 рр. НКВС СРСР були прийняті 
тимчасові інструкції про режим у виправно-
трудових таборах, виправно-трудових колоніях і 
штрафних ізоляторах та положення про тюрми, 
у зв’язку з чим правове регулювання функціону-
вання місць ув’язнення НКВС СРСР остаточно 
набуло вузьковідомчого характеру [21, с.48]. 

У різні роки тільки у тюрмах НКВС СРСР 
утримувалось від 150 до 470 тис. засуджених, а 
станом на 01.09.1953 р. у підпорядкуванні вже 
Тюремного управління МВС СРСР знаходилось 
587 тюрем із лімітом наповнення у 249 тис. 
місць: дві центральні тюрми (Бутирська та Ле-
фортовська), три особливих (Володимирська, 
Олександрівська і Верхньоуральська), дві спец-
тюрми, три тюремні психічні лікарні (Казанська, 
Чистопольська і Ленінградська), 437 загальних і 
140 внутрішніх тюрем [27]. Таким чином, незва-
жаючи на заяву радянської влади про відмову 
від царської тюремної системи, у 50-х роках ХХ 
століття система виконання покарання у виді 
позбавлення волі у СРСР все одно була сфор-
мована як колонійна, так і тюремна. 

Можемо говорити, що у 30-50-х рр. ХХ сто-
ліття система виконання покарання у виді поз-
бавлення волі взагалі розвивалася поза зако-
нодавчими межами, виправно-трудова система 
на тривалий час виявилась практично закритою 
для всього суспільства, навіть прокурорський 
нагляд в ній не здійснювався [28, с.65–66]. За 
умов переповнення місць позбавлення волі, а 
також з урахуванням тяжкого передвоєнного, 
воєнного та післявоєнного стану, держава не-
спроможна була витрачати на розвиток виправ-
но-трудової системи достатньо коштів [16, с.49]. 
Керівництво СРСР й не прагнуло цього, адже у 
своїй більшості покарання у виді позбавлення 
волі відбували "контреволюційні та класові 
елементи", "вороги народу" та інші категорії по-
літичних засуджених [29, с.169–189]. Віддана до 
компетенції НКВС СРСР, виправно-трудова си-
стема, в першу чергу, працювала на економіку 
країни, а всі зусилля державних органів, що ви-
конували покарання, зводились до максималь-
но можливого використання засуджених як де-
шевої робочої сили. За окремими даними, 
всього через систему таборів, тюрем та колоній 
ОДПУ СРСР та НКВС СРСР у 1921–1953 рр. 
пройшло 7,6 млн. людей [30].  
Органи і установи виконання покарання у 
виді позбавлення волі у 60–90 рр. ХХ століття 

Певні зрушення на законодавчому рівні від-
булись тільки у кінці 50-х років ХХ століття. 
15.12.1958 р. постановою РМ СРСР № 1334 бу-
ло затверджене Положення про виправно-
трудові колонії і тюрми МВС СРСР [31], яке вже 
не передбачало такого виду установ як виправ-
но-трудові табори, а 25.12.1958 р. були прийняті 
Основи кримінального законодавства СPCP і 
союзних республік, у ст.23 яких було встанов-
лено, що відбування покарання засудженими до 
позбавлення волі здійснюється лише у виправ-
но-трудових колоніях і тюрмах; а неповнолітніми 
– у виховно-трудових колоніях для неповноліт-
ніх [32]. У 1960 р. місця позбавлення волі знову 
повернулися до відання республіканських орга-
нів, у зв’язку з ліквідацією МВС СРСР [33] і пе-
редачею його повноважень міністерствам внут-
рішніх справ союзних республік. 

За Основами кримінального законодавства 
СPCP і союзних республік головним видом ви-
правно-трудових установ для дорослих засу-
джених чоловіків були визначені виправно-
трудові колонії з чотирма видами режимів: зага-
льним, посиленим, суворим і особливим, для 
жінок – з двома видами режимів: загальним і 
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суворим. Для неповнолітніх передбачались ви-
ховно-трудові колонії загального і посиленого 
режимів. У тюрмах встановлювалося два види 
режиму: загальний і суворий. Основи встанови-
ли, що виправно-трудові колонії є основним ви-
дом виправно-трудових установ для тримання 
засуджених до позбавлення волі, які досягли 
повноліття (ст.11). Вищезазначені положення 
знайшли своє закріплення у новому КК УРСР 
1960 р. [34], а потім і в Основах виправно-
трудового законодавства СРСР і союзних рес-
публік 1968 р. [35, 36]. 

Основи виправно-трудового законодавства 
СРСР і союзних республік, як загальносоюзний 
закон про виконання кримінальних покарань, 
відбили у своєму змісті не тільки досягнення 
науки виправно-трудового права того часу, а й 
результати передової практики у цій сфері дер-
жавного управління. Вони встановили загальні 
принципові положення, які склали юридичне 
підґрунтя для подальшої розробки і прийняття 
загальносоюзних і республіканських норматив-
них актів з питань порядку і умов виконання 
кримінальних покарань, а також визначили межі 
компетенції союзних і республіканських право-
застосовчих органів. З прийняттям Основ у 
1970–1971 рр. були прийняті нові виправно-
трудові кодекси усіх союзних республік, у тому 
числі і ВТК УРСР [37, 38], внаслідок чого зміни-
лось співвідношення між законами та підзакон-
ними нормативно-правовими актами у виправ-
но-трудовому праві. Закон нарешті зайняв 
провідну роль при виконанні кримінальних по-
карань [39, с.19]. 

Основи виправно-трудового законодавства 
СРСР і союзних республік закріпили і новий вид 
установ виконання покарань у виді позбавлення 
волі – виправно-трудову колонію-поселення 
(ст.20). Перша колонія-поселення "Авангард" у 
порядку експерименту з’явилась у 1962 р. у Ко-
кчетавській області Казахської РСР, яка показа-
ла доволі високу ефективність виконання пока-
рання у виді позбавлення волі, і її досвід був 
розповсюджений на території РРФСР на підста-
ві Указу Президії ВР РРФСР від 26.06.1963 р. 
"Про організацію виправно-трудових колоній-
поселень і про порядок переводу до них засу-
джених до позбавлення волі, які твердо стали 
на шлях виправлення" [39, с.17–18]. У 1963 р. 
було відкрито шість таких колоній з лімітом на-
повнення 400–500 осіб для утримання засудже-
них чоловіків. У такі колонії-поселення направ-
лялися засуджені, які позитивно зарекоменду-
вали себе у виправно-трудових колоніях зага-

льного, посиленого та суворого режимів після 
відбуття певної частини строку покарання у виді 
позбавлення волі. Ці колонії відрізнялись від 
інших видів виправно-трудових колоній тим, що 
в них засуджені утримувались разом, незалеж-
но від тяжкості вчиненого злочину, строку пока-
рання і попередніх судимостей. Передбачалось, 
що всі вони твердо стали на шлях виправлення 
і не можуть вже негативно впливати один на 
одного [40, с.19–20].  

Незважаючи на те, що колоніям-поселенням 
були притаманні певні ознаки, характерні для 
виправно-трудових колоній загального режиму, 
їм були притаманні й особливі риси, а саме: 1) 
відсутність будь-якої воєнізованої охорони за-
суджених; 2) вільне пересування в час від під-
йому до відбою в межах всієї території, що від-
носиться до колонії-поселення; 3) спільне 
утримання різних категорій засуджених до поз-
бавлення волі незалежно від тяжкості учинених 
ними злочинів і ступеня суспільної небезпеки; 4) 
суттєва зміна правового статусу засуджених, 
оскільки умови відбування покарання були мак-
симально наближені до умов життя і роботи ві-
льних людей [21, с.52].  

У подальшому з’явилась необхідність відо-
кремлення засуджених, які учинили злочини з 
необережності, від інших категорій засуджених, 
з метою їх виправлення і перевиховання в умо-
вах напівсвободи, як осіб, що не представляють 
підвищеної суспільної небезпеки, а також недо-
пущення негативного впливу на них рецидивіс-
тів та інших засуджених в високим ступенем со-
ціальної занедбаності [41, с.228]. Згідно з 
Указом Президії ВР СРСР від 06.05.1971 р. "Про 
виправно-трудові колонії-поселення для засу-
джених за злочини з необережності" у порядку 
експерименту було створено три такі колонії, які 
теж показали свою ефективність, і, відповідно 
до Указу Президії ВР СРСР від 08.02.1977 р. 
"Про внесення змін і доповнень в Основи ви-
правно-трудового законодавства Союзу ССР та 
союзних республік", був запроваджений другий 
вид колоній-поселень – колонії-поселення для 
осіб, які вчинили злочини з необережності, в які 
направлялися вперше засуджені до позбавлен-
ня волі на строк не більше п’яти років [40, с.22]. 
У подальшому у цей вид колоній-поселень ста-
ли направляти усіх осіб, які учинили злочини з 
необережності. 

У 1985 р. з’явився третій вид колоній-
поселень – виправно-трудові колонії-поселення 
для осіб, які вчинили умисні злочини. Згідно з 
Указом Президії ВР СРСР від 02.04.1985 р. "Про 
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внесення змін і доповнень в Основи криміналь-
ного законодавства Союзу РСР і союзних рес-
публік та Основи виправно-трудового законо-
давства Союзу РСР і союзних республік" в такі 
колонії-поселення стали направляти осіб, впе-
рше засуджених до позбавлення волі на строк 
не більше п’яти років за нетяжкі умисні злочини, 
перелік яких встановлювався законодавством 
союзних республік (абз.3 ч.4 ст.25 КК УРСР). 
Створення цього виду колоній-поселень було 
обумовлено низьким рівнем рецидиву зі сторо-
ни засуджених, які відбували покарання у виді 
позбавлення волі у інших видах колоній-
поселень, відсутністю негативного впливу на 
них зі сторони інших засуджених [41, с.229], від-
сутністю кримінальної субкультури та криміна-
льної стратифікації засуджених у колоніях-посе-
леннях, низьким рівнем вчинення злочинів у са-
мих колоніях-поселеннях через практично повну 
трудову зайнятість, можна сказати, "на свіжому 
повітрі", так як переважна частина колоній-
поселень в Україні були сільськогосподарськи-
ми. Порядок же і умови виконання покарання у 
виді позбавлення волі у всіх колоніях-поселення 
були однаковими. 

В цілому і організація діяльності колоній-
поселень принципово відрізнялась від інших 
установ виконання покарань. Звичайно колонія-
поселення являла собою мікроселище, терито-
рія якої навіть не охоронялася, якщо вона зна-
ходилась на відстані від населених пунктів. Як-
що колонія-поселення була розташована на 
території населеного пункту, то її огороджували 
тільки парканом з контрольно-пропускним пунк-
том. У колоніях-поселеннях не облаштовува-
лись приміщення камерного типу, для стягнень 
у наявності був тільки штрафний ізолятор. 

Відповідно до ст.33 ВТК УРСР у виправно-
трудових колоніях-поселеннях усіх видів засу-
джені тримались тільки під наглядом, лише на 
території житлової зони – під охороною; у віль-
ний від роботи час від підйому до відбою корис-
тувалися правом вільного пересування в межах 
колонії; з дозволу адміністрації могли пересува-
тися без нагляду поза територією колонії, але в 
межах населеного пункту, якщо це необхідно 
було за характером виконуваної ними роботи 
або у зв’язку з навчанням; мали право носити 
цивільний одяг, мати при собі гроші та цінні речі, 
користуватися грішми без обмеження; мали 
право відправляти листи, отримувати бандеро-
лі, посилки, передачі, одержувати короткостро-
кові побачення без обмеження, а тривалі поба-
чення – до трьох діб один раз на місяць; після 

відбуття шести місяців покарання у колонії-
поселенні у разі відсутності Правил внутрішньо-
го розпорядку, наявності житлових умов з до-
зволу адміністрації могли проживати в межах 
населеного пункту, де розташована колонія, з 
своїми сім’ями, придбавати відповідно до чин-
ного законодавства будинок і заводити особис-
те господарство на території колонії. При умові 
сумлінної роботи і зразкової поведінки засудже-
ним. які відбули покарання в колоніях-поселен-
нях усіх видів, суд за спільним клопотанням ор-
гану, який відав виконанням покарання, і спос-
тережної комісії при виконавчому комітеті міс-
цевої ради народних депутатів міг включити час 
їх роботи в колоніях-поселеннях до загального 
трудового стажу. При цьому в одній колонії-
поселенні могли триматися засуджені чоловіки і 
жінки незалежно від того, в колоніях якого виду 
режиму їх тримали. 

Колонія-поселення стала досить своєрідною 
установою виконання покарань. Ще свого часу 
С.Я. Фаренюк відзначав, що діяльність колоній-
поселень свідчить про більш глибокий та послі-
довний процес реалізації принципу радянської 
виправно-трудової політики – диференціації та 
індивідуалізації виправно-трудового впливу на 
засудженого з урахуванням його особистості 
[11, с.2]. В свою чергу, А.Г. Чатаджян говорив 
про те, що соціальне призначення колоній-
поселень полягає в тому, щоб стимулювати 
правомірну поведінку засуджених, що тримали-
ся у колоніях більш суворого режиму, щоб нейт-
ралізувати негативні наслідки довгої ізоляції 
засудженого від суспільства, закріпити раніше 
досягнуті результати виправлення, підготувати 
до життя на волі та досягти цілей покарання, 
уникаючи асоціалізації засуджених, яка має не-
гативний вплив на засудженого [42, с.8]. У порі-
внянні з іншими видами виправно-трудових ко-
лоній, у колоніях-поселеннях були встановлені 
найбільш сприятливі умови відбування пока-
рання у виді позбавлення волі для засуджених, 
в них намагались максимально приблизити по-
рядок і умови відбування покарання до життя і 
праці звичайних громадян на волі. 
Органи і установи виконання покарання у 
виді позбавлення волі у період незалежності 
України 

Суттєві соціально-політичні, економічні та 
правові зміни у суспільстві, перенаправлення 
політики у державі з виправно-трудової на кри-
мінально-виконавчу, що мало місце на початку 
90-х рр. ХХ століття, поставили питання і про 
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чергову реформу законодавства у сфері вико-
нання кримінальних покарань, яка закінчилась 
прийняттям у 2003 р. КВК України [43], і який 
був введений в дію з 01.01.2004 р. На момент 
прийняття КВК України мав як численну низку 
новел [44, с.60–66; 45, с.80–84], так і численну 
низку недоліків і протиріч [44, с.66–93], так як 
його проєкт розроблявся переважно науковця-
ми МВС України, які готували Кодекс так би мо-
вити "для себе" і для "системи", а не для засу-
джених. На жаль, він став не новітнім 
нормативно-правовим актом у сфері виконання 
кримінальних покарань, а поєднанням не кра-
щих норм радянського зразка ВТК України, Мо-
дельного кримінально-виконавчого кодексу СНД 
[46], запозичень з КВК Російської Федерації [47] 
та шведської моделі виконання кримінальних 
покарань [48]. У зв’язку з цим, в КВК України 
зміни і доповнення з різни питань вносились 
вже понад 30 разів. Тільки у сфері приведення 
правового статусу засуджених до міжнародних і 
європейських стандартів поводження із засу-
дженими, у тому числі і правового статусу засу-
джених до позбавленні волі, яким Кодекс, не-
зважаючи на прийняття його уже у ХХІ столітті, 
відповідав лише частково, зміни були внесені 
чотирма основоположними законами: Законом 
України від 21.01.2010 р. "Про внесення змін до 
Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 
забезпечення прав засуджених осіб в установах 
виконання покарань" [49], Законом України від 
05.09.2013 р. "Про внесення змін до Криміналь-
но-виконавчого кодексу України щодо порядку 
та умов відбування покарання" [50], Законом 
України від 08.04.2014 р. "Про внесення змін до 
Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 
адаптації правового статусу засудженого до єв-
ропейських стандартів" [51] та Законом України 
від 07.09.2016 р. "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
виконання кримінальних покарань та реалізації 
прав засуджених" [52]. Проте і на сьогодні КВК 
України містить низку положень, які не відпові-
дають навіть Конституції України, не говорячи 
вже про міжнародні та європейські стандарти. 
Але, все ж таки він став правовим фундаментом 
для прийняття низки інших законодавчих і пі-
дзаконних нормативно-правових актів, спрямо-
ваних на подальше вдосконалення практики 
виконання кримінальних покарань, а на вітчиз-
няних теренах з його прийняттям завершився 
етап переходу від виправно-трудового права до 
кримінально-виконавчого права [21, с.54]. 

Серед новел КВК України слід звернути ува-

гу на те, що: 1) КВК України закріпив порядок 
виконання усіх, без виключення, кримінальних 
покарань, і 2) встановив нову систему органів і 
установ виконання покарань. 

У початковій редакції ч.1 ст.11 КВК України 
було встановлено, що органами виконання по-
карань є Державний департамент України з пи-
тань виконання покарань, його територіальні 
органи управління та кримінально-виконавчі 
інспекції. З цього приводу зазначимо, що після 
передачі виправно-трудових установ у відання 
союзних республік, виправно-трудова система 
тривалий час знаходилась у підпорядкуванні 
Головного управління виправно-трудових уста-
нов МВС УРСР, яке у 1989 р. було реорганізо-
ване у Головне управління виконання покарань 
МВС України [16]. У подальшому, для вдоско-
налення управління системою виконання пока-
рань, створення передумов для її реформуван-
ня та наступного виведення із складу МВС 
України, Указом Президента України від 
22.04.1998 р. № 344/98 [53] на базі Головного 
управління виконання покарань МВС України 
був утворений Державний департамент України 
з питань виконання покарань як центральний 
орган виконавчої влади з тимчасовим підпоряд-
куванням МВС України. Наступним Указом Пре-
зидента України від 31.07.1998 р. № 827/98 [54] 
було затверджене Положення про Державний 
департамент України з питань виконання пока-
рань, Указом Президента України від 12.03.1999 
р. № 248/99 [55] Державний департамент Украї-
ни з питань виконання покарань був виведений 
із підпорядкування МВС України, Указом Пре-
зидента України від 12.06.2000 р. № 786/2000 
[56] був остаточно затверджений статус Держа-
вного департаменту України з питань виконання 
покарань як центрального органу виконавчої 
влади зі спеціальним статусом, який безпосе-
редньо реалізовує єдину державну політику у 
сфері виконання кримінальних покарань.  

У ст.11 КВК України було також встановлено, 
що установами покарання є арештні доми, кри-
мінально-виконавчі установи і спеціальні вихов-
ні установи (виховні колонії). Кримінально-
виконавчі установи були поділені на криміналь-
но-виконавчі установи відкритого типу (виправні 
центри) і кримінально-виконавчі установи за-
критого типу (виправні колонії). Виправні коло-
нії, у свою чергу, були поділені на колонії міні-
мального, середнього і максимального рівнів 
безпеки, а виправні колонії мінімального рівня 
безпеки – на колонії мінімального рівня безпеки 
з полегшеними умовами тримання і колонії мі-
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німального рівня безпеки із загальними умова-
ми тримання. Тобто, такий критерій поділу ви-
правних колоній на види як режим був змінений 
на новий критерій їх функціонування – рівень 
безпеки. 

У ст.18 КВК України було встановлено, що 
покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк і довічне позбавлення волі виконують 
тільки виправні колонії. 
Висновки 

1. Органи і установи виконання покарання у 
виді позбавлення волі у радянський період роз-
витку нашої держави створювались і діяли як за 
українським законодавством, так і за законо-
давством СРСР, а установи виконання пока-
рання у виді позбавлення волі УРСР тривалий 
час знаходились у підпорядкуванні різних за 
своїм статусом загальносоюзних органів. Тільки 
з 60-х років ХХ століття установами виконання 
покарання у виді позбавлення волі почало керу-
вати МВС УРСР, у подальшому – МВС України. 

2. З середини ХХ століття система установ 
виконання покарання у виді позбавлення волі в 
Україні остаточно сформувалась як тюремно-
колонійна і проіснувала у незмінному вигляді до 

2003 р. У переважній частині виконання пока-
рання у виді позбавлення волі на території Ук-
раїни відбувалось у виправних колоніях різного 
виду режимів та у колоніях-поселеннях. 

3. КВК України 2003 р. закріпив тільки коло-
нійну систему виконання покарання у виді поз-
бавлення волі, відмовившись від такого виду 
установи як тюрма. Виправні колонії були поді-
лені на три види за новим критерієм – рівнем 
безпеки. 

4. Система виконання покарань, відповідно до 
вимог Ради Європи, була повністю виведена із 
підпорядкування МВС України. Для реалізації 
єдиної державної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань був створений новий ор-
ган зі спеціальним статусом – Державний депар-
тамент України з питань виконання покарань. 
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