
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 3 

ISSN 2078-3566 213 

 

 
 

КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

 

 
 

УДК 343.81 

DOI: 10.31733/2078-3566-2021-3-213-218 

 

 

Іван  

БОГАТИРЬОВ 
©
 

доктор юридичних 

наук, професор, 

Заслужений діяч 

науки і техніки 

України 

(Міжнародний  

економіко-гуманітарний  

університет імені 

академіка Степана 
Дем’янчука)  

 

Андрій 

БОГАТИРЬОВ 
©
 

доктор  

юридичних наук 

(ПрАТ «Вищий  

навчальний заклад 

«Міжрегіональна 

Академія управління 

персоналом») 

 

ПАРАДИГМА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

У статті розглянуто парадигму функціонування пенітенціарної системи України. Наведено 
наукові позиції вітчизняних та зарубіжних дослідників на поняття пенітенціарної системи. Завдяки 
дослідженню генезу парадигми функціонування пенітенціарної системи України виокремлено чотири 
основних історичних періоди. Доведено, що настав час здійснити трансформацію кримінально-
виконавчої системи України в пенітенціарну систему. Розглянуто шляхи такої трансформації. 

Ключові слова: парадигма, функціонування, пенітенціарна система, кримінально-

виконавча система, трансформація. 
 

Постановка проблеми. Пенітенціарна система України як самостійна сфера 

наукової думки та практичної діяльності бере свій початок з 1991 року, з моменту 

отримання Україною незалежності. Протягом багатьох століть за свій історичний шлях 

вона входила до складу і розвивалася у різних державних інституціях, як-от: Народний 
комісаріат внутрішніх справ СРСР, Міністерство внутрішніх справ, Державний 

департамент з питань виконання покарань, Державна пенітенціарна служба і 

підпорядкована Міністерству юстиції України.  

На сучасному етапі дедалі більше зростають вимоги до наукової обґрунтованості 

функціонування пенітенціарної системи України шляхом трансформації її з 

кримінально-виконавчої системи в пенітенціарну. Це також підтверджується не тільки 

на теоретичному рівні вітчизняними вченими-пенітенціаристами, а й на законодавчому, 

шляхом розробки проєкту Закону України «Про пенітенціарну систему України». Зі 

свого боку, вказане зумовлює об‘єктивну необхідність розроблення та впровадження 

принципово нових чи кардинально модернізованих підходів до функціонування 

пенітенціарної системи України.  
Негативним чинником розвитку науки є відсутність видань, у яких би повністю у 

вигляді термінологічної ієрархії відображалися теоретичні результати еволюції галузі 

пенітенціарної системи України. Необхідність створення жорсткої термінологічної 

системи постає невід‘ємною складовою парадигми функціонування пенітенціарної 

системи України. Саме тому досить актуальним залишається визначення поняття 
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«парадигма функціонування пенітенціарної системи України». 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. 

Проблеми функціонування пенітенціарної системи України розглянуто в наукових 

працях таких вітчизняних учених: І. Богатирьова, Є. Бодюла, О. Джужі, А. Кирилюка, 

В. Коваленка, О. Колба, В. Кондратішиної, В. Корчинського, В. Льовочкіна, В. Меркулової, 

П. Михайленка, О. Пташинського, М. Пузирьова, Г. Радова, В. Севостьянова, 

А. Степанюка, В. Трубникова, О. Шкути, С. Фаренюка, І. Яковець та ін. 

Метою статті є розкриття сутності понять «парадигма» та «пенітенціарна 

система», формування поняття «парадигма функціонування пенітенціарної системи».  

Виклад основного матеріалу. За порядком розташування термінів у предметі 

дослідження доцільно спочатку розглянути поняття «парадигма». Ураховуючи, що 
термін «парадигма» належить до спеціальних термінів і використовується вченими у 

різних галузях науки, ми звернулися до термінології, що була сформульована ще 

М. Хайдеґґером: «всі наші епістемологічні проблеми викликані неправильним 

тлумаченням вихідних слів – термінології, що створює евристичні координати кожної 

науки» [1, с. 32].  

Слово парадигма походить від грецького παράδειγμα, що утворилося від 

παραδείχνυμι: префікс παρα зі значенням близького, суміжного розташування показувати, 

зіставляти, представляти [2, с. 171]. Це поняття знайшло своє місце у філософських 

працях позитивіста Г. Бергмана для характеристики нормативності методології, однак 

значного поширення воно набуло завдяки працям американського вченого Т. Куна. Під 

час спроби вибудувати теорію наукових революцій у праці «Структура наукових 
революцій» він запропонував систему понять, серед яких важливим було поняття 

парадигми, тобто «визнані усіма наукові досягнення, які протягом певного часу дають 

модель постановки проблем та їхнє розв‘язання науковій спільноті» [3, с. 15]. 

Принагідно до цього зазначимо, що у 90-х роках XX ст. вітчизняний вчений 

Г. Радов започаткував доктринальну модель Закону «Про пенітенціарну систему 

України», де запропонував визначення пенітенціарної системи як цілісного, 

функціонально-інтегрованого утворення повноважних суб‘єктів державного управління, 

місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та їх узгоджених дій 

щодо забезпечення ресоціалізації засуджених [4, с. 11]. 

Продовжив парадигму функціонування пенітенціарної системи інший 

вітчизняний вчений І. Богатирьов, який у 2014 році розробив власну доктринальну 

модель побудови пенітенціарної системи України нового типу (інноваційний проєкт). У 
ній дослідник не тільки розкрив суттєві прогалини системи управління пенітенціарною 

системою, а й запропонував її інституційну побудову нового зразка, що відповідала б 

міжнародним стандартам поводження з ув‘язненими і засудженими [5, с. 4]. 

Цікавою позицією нашого дослідження є думка зарубіжного вченого А. Мустафіна, 

який вважає, що парадигма – це позиція щодо природи досліджуваного класу явищ, що 

панує у сфері наукової спільноти в той чи інший період розвитку певної галузі знань. Як 

правило, парадигма знаходить виявлення у підручниках або класичних працях учених, вона 

на довгі роки служить логічною моделлю визначення низки пізнавальних проблем та вибору 

методу їхнього вирішення в кожній галузі науки [6, с. 524].  

Варто також звернути увагу і на вислів щодо парадигми вітчизняного вченого 

І. Танчини. На думку вченого: «парадигма – це сукупність переконань, цінностей і 
методів, які визнаються певним науковим співтовариством; певне науково-теоретичне, 

концептуальне та методологічне бачення світу, яке скеровує під певним кутом зору 

науковий підбір проблем та емпіричного матеріалу, що обґрунтовує теорію» [7, с. 145]. 

Стосовно визначення поняття парадигма зарубіжний вчений Р. Мухаєв вважає, 

що парадигма – це класична наукова розробка, яка сприймається представниками 

дисципліни як зразок та стає основною метою наукової традиції. Як модель 

теоретичного тлумачення проблеми вона задає логіку організації знань та формує певне 

розуміння управлінських явищ [8, с. 73].  

Варто також зазначити, що є й інші погляди вчених на поняття парадигми, але 

загалом їхня сутність зводиться до постановки проблем та їхнє вирішення. Тому, 

враховуючи постановку завдання дослідження, ми зосереджуємо увагу наукової 

спільноти на визначення пенітенціарної системи, яку, до речі, вітчизняні та зарубіжні 
вчені тлумачать по-різному.  

Зокрема, вітчизняний вчений Є. Бодюл вважає, що зазвичай у наукових 
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дослідженнях спеціального галузевого характеру використовують саме ті терміни, що 

передбачені чинним законодавством: «виправні колонії», «кримінально-виконавча 

система» тощо, а автори, які пишуть про пенітенціарну політику, пенітенціарну систему, 

пенітенціарні установи, не завжди обґрунтовують ці поняття [9, с. 29].  

Інший вітчизняний дослідник О. Пташинський вивів авторську дефініцію 

досліджуваного інституту, зазначивши, що «пенітенціарна система – це сукупність 

взаємопов‘язаних державних установ та органів виконання покарань, створених з метою 

виправлення і перевиховання засуджених, які здійснюють єдину державну політику у сфері 

виконання кримінальних покарань у відповідності з чинним законодавством» [10, с. 45].  

Окремої уваги заслуговує дефініція пенітенціарної системи України, наведена 

вітчизняним вченим О. Шкутою. На думку вченого: «пенітенціарна система – це 
сукупність органів і установ, підпорядкованих центральному органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання покарань та 

пробації, функціонування яких у взаємодії з іншими соціальними інститутами 

підпорядковано досягненню мети захисту особи, суспільства й держави шляхом 

виправлення засуджених, ресоціалізації осіб, які відбули покарання, запобігання 

вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами, а 

також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводження із засудженими [11, с. 67]. 

Цікавою в контексті визначення поняття пенітенціарна система є позиція 

дослідника Д. Ягунова, який вважає, що пенітенціарна система – це сукупність органів 

державної влади, місцевого самоврядування та громадських інституцій, об‘єднаних на 
інтегрально-функціональних засадах навколо центрального органу пенітенціарного 

управління, на який покладено обов‘язки з вироблення та реалізації єдиної політики у 

сфері виконання кримінальних покарань, де всі органи й інституції взаємодіють у 

напрямі убезпечення суспільства шляхом ресоціалізації осіб, які відбувають або відбули 

кримінальні покарання [12, с. 25]. 

Отож, наведені нами дефініції «парадигма» і « пенітенціарна система» дозволили 

установити певну дискусію з боку як вітчизняних, так і зарубіжних учених на окреслену 

проблему, створило передумови наповнення новим змістом функціонування 

пенітенціарної системи України у сучасних умовах її реформування і приведення до 

міжнародних стандартів поводження з ув‘язненими та засудженими. 

Наявність окресленої дискусії дає нам підстави говорити про парадигму 

функціонування пенітенціарної системи у вузькому й широкому розумінні. Тож з 
аналізу вищевикладених понять пенітенціарної системи у вузькому розумінні – це 

уніфікована система органів і установ виконання покарань та пробації, що наділені 

державою функціями забезпечення виправлення та ресоціалізації засуджених. Стосовно 

розгляду її у широкому розумінні, то пенітенціарна система – це сукупність 

взаємопов‘язаних і взаємозумовлених державно-правових інститутів, наділених 

організаційно владними повноваженнями реалізувати державну політику у сфері 

виконання покарань та пробації. 

Насамкінець, констатуємо, що сприйняття наукою і практикою вузького й 

широкого підходів до розуміння кримінально-виконавчої (пенітенціарної) системи 

дозволяє вченим розвивати наукові дискусії щодо законодавчого закріплення терміна 

«пенітенціарний» через реформування кримінально-виконавчої системи України. 
Отож, досліджуючи парадигму функціонування пенітенціарної системи України, 

ми зробили висновок, що поза увагою зазначених вище науковців залишилося 

дослідження історичних аспектів парадигми функціонування пенітенціарної системи і 

визначення її поняття. Хоча зважаючи на особливості розвитку України в різні історичні 

періоди та перебування її тривалий час у складі СРСР, простежити розвиток парадигми 

функціонування пенітенціарної системи досить проблематично, адже її історія 

вітчизняними науковцями досліджувалася фрагментарно, а окремі аспекти були 

розпорошені в науковій літературі з різних галузей знань. 

Аналізуючи парадигми функціонування пенітенціарної системи України, можна 

зробити висновок, що основні погляди вітчизняних вчених пов‘язані з удосконаленням, 

реформування та оптимізацією пенітенціарної системи. Саме тому ми стоїмо на позиції 

про необхідність формування нової парадигми пенітенціарної системи, яка має 
трансформуватися з кримінально-виконавчої на засадах нової управлінської моделі 

(парадигмальної), адекватної викликам сьогодення.  
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Враховуючи, що пенітенціарна система України має кілька відносно самостійних 

парадигм, які забезпечують її належне функціонування, зокрема: науково-теоретична; 

практична; інституційна; нормативно-правова; системна; інноваційна парадигми, 

вивчення наукової літератури щодо генезу парадигми функціонування пенітенціарної 

системи України дозволило нам виділити такі історичні періоди: 1) 1991–1998 рр.; 

2) 1998–2010 рр.; 3) 2010–2016 рр.; 4) з 2016 р. і донині. Такий поділ пов‘язаний з 

підпорядкуванням пенітенціарної системи в різний історичний проміжок часу, що 

суттєво змінювало повноваження суб‘єкта центрального органу виконавчої влади усфері 

виконання покарань та пробації. 

Крім того, сучасне реформування пенітенціарної системи України тісно пов‘язане 

з динамічністю діяльності майбутнього пенітенціарного відомства, завдання якого 
визначити структурно правильний шлях реалізації адекватних, морально, соціально та 

економічно виправданих видів кримінальних покарань за вчинене кримінальне 

правопорушення [13, с. 42]. 

Перший період (з 1991–1998 рр.). засвідчив, що виправно-трудова політика 

держави у сфері виконання покарань, що залишилася нам у спадок від командно-

адміністративної системи з невиправдано жорстоким централізмом, закритістю, 

нехтуванням законними правами і свободами засуджених, потребувала новаторської ідеї 

її реформування та узгодження з міжнародними стандартами поводження з ув‘язненими 

і засудженими.  

Цей період також зумовлений тим, що пенітенціарна система, будучи 

структурним елементом Міністерства внутрішніх справ, не відповідала європейським 
цінностям після вступу України до Ради Європи. Важливо також наголосити, що в цей 

період вперше Кабінетом Міністрів УРСР було затверджено Концепцію «Про основні 

напрямки реформи кримінально-виконавчої системи України Української РСР», що 

започаткувала відродження вітчизняної пенітенціарної системи.  

Другий період (1998–2010 рр.) зумовлений тим, що у законодавчих актах після 

проголошення незалежності України відбулася суттєва гуманізація кримінальної юстиції, 

зокрема у 1999 р. було призупинено виконання вироків зі смертної кари, а в КК України 

2001 р. введено новий вид покарання – довічне позбавлення волі. Крім того, аналіз змісту 

КВК (2003 р.) з Виправно-трудовим кодексом Української РСР (1970 р.) свідчить про 

впровадження в пенітенціарну систему міжнародних і європейських стандартів щодо 

поводження із засудженими та ув‘язненими. Важливо зазначити, що в цей період 

з‘являється нове пенітенціарне відомство Департамент України з питань виконання та 
відбування покарань, а з 2010 року – Державна пенітенціарна служба України.  

Водночас на тлі реформаторських змін вітчизняними вченими-пенітенціаристами 

розробляються пробні моделі пенітенціарної системи нового типу. Зокрема, 

доктринальна модель професора Г. Радова «Закон України «Про пенітенціарну систему 

України» передбачала впровадження в діяльність органів і установ виконання покарань 

інноваційних здобутків як теоретичного, так і практичного спрямування.  

Третій період (2010–2016 рр.) можна охарактеризувати як створення передумов 

трансформації кримінально-виконавчої системи України в пенітенціарну систему. До 

речі, саме в цей період розробляються: «доктринальна модель побудови пенітенціарної 

системи України нового типу: (інноваційний проєкт) за авторства вітчизняного вченого 

професора І. Богатирьова; фундаментальна теоретико-прикладна модель «Пенітенціарна 
система України» за авторства О. Шкути; «Трансформація кримінально-виконавчого 

законодавства України (пенітенціарна доктрина)» та Доктрина пенітенціарного права 

України (авторський колектив: І. Богатирьов, М. Пузирьов, О. Шкута). 

Четвертий період (з 2016 року і донині) він характеризується певною хаотичністю 

у прийнятті рішень з боку Міністерства юстиції України, що суперечить нормам КВК 

України, зокрема в частині надання платних послуг засудженим або працевлаштування 

на роботу в Міністерство юстиції України, скорочення і подальше консервування 

установ виконання покарань тощо. Водночас варто зазначити, що в цей період 

пенітенціарна система України набуває нового змісту в межах навчального процесу, а її 

інституалізація реалізується в межах академічної науки. 

Висновки. На основі багатовікового теоретичного та практичного досвіду треба 

зазначити, що сучасне розуміння парадигми функціонування пенітенціарної системи 
України сформувалося під впливом вітчизняних вчених у галузі кримінального та 

кримінально-виконавчого права, увібравши в себе усі їхні найкращі здобутки. Отож, 
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парадигма функціонування пенітенціарної системи України – це наукова класична 

розробка, що забезпечує теоретичне, практичне та методологічне розуміння пенітенціарної 

системи як державного органу, наділеного організаційно владними повноваженнями 

реалізувати державну політику у сфері виконання покарань та пробації. 
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ABSTRACT 

Ivan Bohatyryov, Andriy Bohatyrov. Paradigm of the penitentiary system of Ukraine 
functioning. The article considers the paradigm of the penitentiary system of Ukraine functioning. The 
scientific positions of domestic and foreign researchers on the concept of penitentiary system are given. 
Thanks to a study of the genesis of the paradigm of the functioning of the penitentiary system, four main 
historical periods have been identified. It has been proved that it is time to transform the criminal-
executive system of Ukraine into a penitentiary system. Ways of such transformation are considered. 

It is stated that the penitentiary system of Ukraine, as an independent sphere of scientific thought 

and practical activity, dates back to 1991, with Ukraine gaining its independence. By this time, it was 
located and developed for many centuries in various state institutions. In particular, such as; NKVS of the 
USSR, Ministry of Justice, Ministry of Internal Affairs, State Department for the Execution of Sentences, 
State Penitentiary Service. Currently, the penitentiary system is subordinate to the Ministry of Justice of 
Ukraine. It was noted that at the present stage, the requirements for the scientific validity of the 
penitentiary system of Ukraine functioning are increasing by transforming its criminal-executive system 
into a penitentiary one. This is also confirmed not only by theoretically domestic scientists of 
penitentiaries, but also by the legislative, by the development of the draft Law of Ukraine «On the 

penitentiary system of Ukraine». There is also an objective need to develop and implement fundamentally 
new or radically modernized approaches to the functioning of the penitentiary system of Ukraine. 

The article proved that the negative factor in the development of science is the absence of 
publications in which the theoretical results of evolution in the field of the «Penitentiary System of 
Ukraine» would be completely displayed in the form of a terminological hierarchy. The need to establish 
a rigid terminology system is an integral part of the paradigm of the functioning of the prison system in 
Ukraine. That is why the definition of the «paradigm of the penitentiary system of Ukraine functioning» 
remains very relevant. 

Based on centuries of theoretical and practical experience, it follows that the modern 
understanding of the paradigm of the penitentiary system of Ukraine functioning was formed under the 
influence of domestic scientists in the field of criminal and criminal-executive enforcement law, 
incorporating all their best achievements. Thus, the paradigm of the penitentiary system of Ukraine 
functioning is a scientific classical technology that provides a theoretical, practical and methodological 
understanding of the penitentiary system as a state body with organizational power to implement state 
policy in the field of execution of sentences and probation. 

Keywords: paradigm, functioning, penitentiary system, criminal-executive system, 

transformation. 

 


