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Місце і роль Кабінету Міністрів України 
в механізмі творення і реалізації норм

кримінально#виконавчого права

Актуальність цієї теми підсилю-
ється, з одного боку, необхідністю роз-
роблення і впровадження концепту-
альних засад реформування Кабінету
Міністрів України як вищого органу 
в системі органів виконавчої влади в
Україні, правового забезпечення реа-
лізації його завдань і функцій у про-
цесі реформування пенітенціарної
системи, з іншого – оновлення теоре-
тичної бази галузевих правових наук
(конституційного, адміністративного,
кримінального, кримінально-процесу-
ального, кримінально-виконавчого
права тощо), які в юридичній площи-
ні забезпечують функціонування кри-
мінально-виконавчої системи.

У науковій юридичній літературі
ця тема знайшла часткове висвіт-
лення в працях В. Авер’янова, А. Ко-
лодія, О. Колба,А. Степанюка, О.Том-
кіної, П. Фріса, О. Ющика, М. Яцишина
та інших дослідників. Так, В. Авер’я-
нов в оглядовій статті «Кабінет Міні-
стрів України» [1, с. 7–8] наголошує на

важливості таких функцій вищого ор-
гану виконавчої влади, як розроблення
і здійснення загальнодержавних про-
грам економічного, науково-технічно-
го, соціального і культурного розвит-
ку України, а також видання постанов
і розпоряджень з різноманітних пи-
тань життя країни, що мають норма-
тивно-правовий характер і є обов’яз-
ковими до виконання. З приводу ви-
значення понять, ознак і класифікацій
актів Кабінету Міністрів України більш
наближеною до теми нашого дослі-
дження (в теоретичному відношенні)
є робота О. Томкіної «Акти Кабінету
Міністрів: теоретичні засади видання
та реалізації» [2] – єдине поки що в
юридичній науці дослідження з цієї
проблематики, виконане відповідно
до вимог Закону України «Про Кабі-
нет Міністрів України» [3].

Метою нашої статті є визначення
місця і ролі вищого виконавчого орга-
ну в реалізації єдиної державної полі-
тики у сфері виконання кримінальних
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покарань, налагодженні дієвого дер-
жавного контролю за діяльністю пер-
соналу органів і установ виконання по-
карань (далі – УВП), зокрема в части-
ні захисту прав і свобод засуджених,
проголошених Конституцією України,
законами України та міжнародними
договорами України. Щоб з’ясувати
це, потрібно розв’язати певні завдан-
ня, зокрема щодо:

– визначення місця і ролі Кабінету
Міністрів у механізмі творення і реа-
лізації норм права, взагалі, і кримі-
нально-виконавчого права, зокрема;

– класифікації актів Кабінету Мі-
ністрів України для формування ціліс-
ного уявлення про форми вираження
завдань і функцій вищого виконавчо-
го органу у сфері кримінально-вико-
навчих відносин;

– встановлення рівня актів Кабіне-
ту Міністрів України в системі джерел
кримінально-виконавчого права Украї-
ни і їх співвідношення з нормативно-
правовими актами інших галузей права;

– аналізу чинної нормативно-пра-
вової бази Кабінету Міністрів Украї-
ни й органів державної влади, що ви-
значають організаційні засади діяль-
ності кримінально-виконавчої системи
України; регулюють порядок виконан-
ня і відбування усіх видів покарань;
порядок виконання та відбування по-
карання у виді позбавлення волі; по-
рядок звільнення від відбування пока-
рання та соціальної адаптації звільнених
від відбування покарання;

– розкриття сутності реалізації ак-
тів Кабінету Міністрів України в кри-
мінально-виконавчу практику;

– визначення ефективності норма-
тивно-правових актів Кабінету Міні-
стрів України як важливого засобу за-
безпечення результативності кримі-
нально-виконавчої політики держави.

Історично склалося так,що саме Ка-
бінет Міністрів України – вищий орган
у системі органів виконавчої влади –
започаткував радикальне реформуван-
ня виправно-трудової системи і розбу-
дову нового кримінально-виконавчого

законодавства. Так, постановою Кабі-
нету Міністрів УРСР від 11 липня 1991 р.
№ 88 «Про Основні напрями реформи
кримінально-виконавчої системи в
Українській РСР» [4] визначені та схва-
лені основні напрями реформування
кримінально-виконавчої системи Ук-
раїни. 5 серпня 1992 р. Кабінет Міні-
стрів України прийняв постанову № 446
«Про поліпшення діяльності установ
кримінально-виконавчої системи» [5].
Постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 26 січня 1994 р. № 31 затвер-
джено Програму приведення умов
тримання засуджених, які відбувають
покарання у місцях позбавлення волі,
а також осіб, що тримаються у слід-
чих ізоляторах і лікувально-трудових
профілакторіях, у відповідність із між-
народними стандартами [6].

Окрім того, кілька програм, що сто-
суються безпосередньо удосконален-
ня діяльності кримінально-виконавчої
системи, були розроблені і затвердже-
ні постановами Кабінету Міністрів
України у наступні роки, зокрема,
Державна програма соціальної адап-
тації осіб, звільнених з місць позбав-
лення волі на 2004–2006 роки (№ 1133
від 30.08.2004); Державна програма
покращення умов тримання засудже-
них та осіб, взятих під варту, на 2006–
2010 роки (№ 1090 від 03.08.2006),
а також Програма подальшого ре-
формування та державної підтримки
кримінально-виконавчої системи на
2002–2005 роки (№ 167 від 15.02.2002).

Судячи зі змісту Програми за № 167,
йшлося, передусім, про соціальну пе-
реорієнтацію виконання кримінальних
покарань з урахуванням міжнародно-
го досвіду, принципів гуманізму, закон-
ності, демократизму, справедливості,
диференційованого та індивідуально-
го виховного впливу на засуджених
через реорганізацію системи вико-
нання покарань.

Програма складалася із шести
розділів: «Загальні положення», «Вдос-
коналення законодавчої бази», «Орга-
нізаційні заходи», «Поліпшення умов
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відбування покарань та медичного
забезпечення осіб, які тримаються в
місцях позбавлення волі», «Сприяння
діяльності підприємств кримінально-
виконавчої системи», «Удосконалення
роботи з кадрами», які й визначили
чотири основні напрями реформуван-
ня системи:

– поліпшення нормативно-право-
вого регулювання діяльності кримі-
нально-виконавчої системи;

– зміцнення матеріальної бази ор-
ганів і установ виконання покарань;

– поліпшення умов утримання ув’яз-
нених, запровадження нових форм і
методів роботи із засудженими, по-
силення виховного впливу на них,
забезпечення ефективної соціальної
адаптації;

– поліпшення кадрового забезпе-
чення органів і установ виконання
покарань.

Програма передбачала також до-
корінні зміни умов утримання ув’язне-
них, порядку виконання і відбування
покарань, приведення умов утриман-
ня ув’язнених та засуджених у відпо-
відність до міжнародних стандартів,
згідно з ратифікованими Україною
конвенціями, та чітке регулювання
питань матеріально-побутового і ме-
дико-санітарного забезпечення, надан-
ня засудженим психологічної й педа-
гогічної допомоги. Передбачалось
також суттєво поліпшити роботу з
добору, підготовки, виховання кадрів
кримінально-виконавчої системи, за-
безпечити їх соціальний і правовий
захист, зміцнити матеріально-техніч-
ну базу власних навчальних закладів,
розробити посадові кваліфікаційні
вимоги до основних категорій праців-
ників, на підставі яких здійснювати
ретельний відбір кадрів для органів 
і установ виконання покарань [7].

Аналізовану постанову Кабінету
Міністрів України можна вважати
першою серйозною спробою конкрет-
но зайнятися реформуванням як самої
системи, так і всієї кримінально-вико-
навчої політики та відповідної галузі

права. Тому цілком логічним резуль-
татом реалізації заходів, передбаче-
них у другому розділі цієї Програми,
стало прийняття 1 липня 2003 р. Вер-
ховною Радою України Кримінально-
виконавчого кодексу (далі – КВК)
України, який набув чинності з 1 січня
2004 р.

Вагомою є участь Кабінету Міні-
стрів України у виробленні Загальної
концепції програмно-цільового забез-
печення системи державного управ-
ління кримінально-виконавчим проце-
сом як втілення специфічної методо-
логії та методики. При цьому, під про-
грамно-цільовим забезпеченням слід
розуміти шляхи і способи реалізації
попередньо розробленої сукупності
дій і заходів у вигляді різного роду про-
грам з окремих напрямів діяльності
або комплексних цільових програм
удосконалення кримінально-виконав-
чої системи у процесі її реформування
(реформа – зміна, перетворення, пере-
робка з метою покращення певної га-
лузі суспільного життя при збереженні
основ існуючого порядку) [8, с. 171].

З погляду теорії та історії права,
цей процес передбачає, насамперед,
реалізацію норм кримінально-вико-
навчого права засобами програмно-
цільового планування – втілення 
встановлених кримінально-правових
норм у діяльність суб’єктів викори-
стання, виконання і дотримання кри-
мінально-виконавчого права (держав-
ні органи і установи виконання пока-
рань, слідчі ізолятори, посадові осо-
би, громадські об’єднання та ін.) через
виконання юридичних обов’язків, ви-
користання суб’єктивних прав, дотри-
мання заборон, застосування норм
права тощо.

Тобто, сучасна нормотворча діяль-
ність все більше переконує в необхід-
ності переходу від існуючої практики
здійснення в Україні законодавчого
процесу, в тому числі й у криміналь-
но-виконавчій сфері, до комплекс-
ного системного управління цим 
процесом, який вбачається в рамках
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реалізації спеціальної цільової про-
грами.

Як показує вивчення цього пи-
тання, уже зараз плани профілактики
злочинів є обов’язковою складовою
частиною програм соціального роз-
витку регіонів (областей, районів,
міст). Ці плани передбачають не лише
спеціально-кримінологічні заходи, а й
виховні, культурно-освітні, економіч-
ні, а також і кримінально-правові.

Склалася і відповідна методика
підготовки таких програм і планів: як
правило, над ними працюють спеціаль-
но створені робочі групи представни-
ків прокуратури, органів внутрішніх
справ, відділів юстиції, Державної пе-
нітенціарної служби України та вчених
юристів – фахівців кримінального,
кримінально-виконавчого та інших
галузей права. І хоча планування мож-
ливе лише на базі кримінологічного
прогнозування, воно здійснюється
більш-менш кваліфіковано лише на
загальнодержавному та обласному
рівнях, а решта планів складалася у
кращому разі на основі лінійної інтер-
поляції, тобто перенесенні динаміки
злочинності минулих років на майбутні.

На початковому етапі незалежно-
сті України загальнодержавна кримі-
нологічна програма на 1993–1996 рр.,
підготовлена Кабінетом Міністрів
України, була схвалена Постановою
Верховної Ради України «Про дер-
жавну програму боротьби зі злочин-
ністю» від 25 червня 1993 р. [9]. Один
із її семи розділів безпосередньо при-
свячений удосконаленню криміналь-
но-виконавчої системи (розділ 6).
Програма містила чимало важливих
настанов, здійснення яких принесло
відчутні результати у боротьбі зі зло-
чинністю.

У наступні роки програмно-цільо-
вим забезпеченням розвитку й рефор-
мування кримінальної і кримінально-
виконавчої систем стали займатися
безпосередньо виконавчі органи дер-
жавної влади – Президент України і
Кабінет Міністрів України та відпо-

відні структурні підрозділи, зокрема,
Міністерство юстиції, МВС, Генераль-
на прокуратура, Державна криміналь-
но-виконавча служба та ін. Так, у
1996–2001 рр. лише указами Прези-
дента України затверджено близько
десяти таких документів. Серед них:
Комплексна цільова програма бороть-
би зі злочинністю на 1996–2000 роки
(№ 837/96 від 17.09.96); Комплексна
програма профілактики злочинності
на 2001–2005 роки (№ 1376/2000 від
25.12.2000) та ін.

На виконання намічених у програ-
мах заходів Кабінет Міністрів Украї-
ни, галузеві міністерства й відомства
зайнялися переглядом усієї діючої
нормативно-правової бази криміналь-
но-виконавчої служби на предмет 
її удосконалення: скасування і відміни
значної частини актів, що дісталися у
спадок від радянського законодавства,
а також прийнятих на початку 90-х ро-
ків, та творення нових відповідно 
до вимог Конституції України, законів
України, міжнародно-правових актів
для забезпечення виконання завдань
Державної кримінально-виконавчої
служби України.

Так, необхідність прийняття і за-
твердження Кабінетом Міністрів Ук-
раїни «Державної програми покращен-
ня умов тримання засуджених та осіб,
взятих під варту, на 2006–2010 роки»
[10, с. 324–326] викликана, передусім,
тим, що матеріально-технічна база
установ виконання покарань та слід-
чих ізоляторів і умов тримання засу-
джених та осіб, взятих під варту, не
повною мірою відповідають вимогам
Кримінально-виконавчого кодексу Ук-
раїни, Закону України «Про поперед-
нє ув’язнення», Загальної декларації
прав людини, Конвенції про захист
прав людини і основоположних сво-
бод, Європейської конвенції про запо-
бігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню, Міні-
мальним стандартним правилам пово-
дження з ув’язненими та Європей-
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ським в’язничним правилам, про що
неодноразово відзначали Уповнова-
жений Верховної Ради України з прав
людини, представники Європейсько-
го комітету з питань запобігання ка-
туванням чи нелюдському або тако-
му, що принижує гідність, поводжен-
ню чи покаранню, експерти Ради
Європи, громадські правозахисні ор-
ганізації.

Як свідчить аналіз, нормативно-
правові акти Кабінету Міністрів Ук-
раїни займають поки що незначне
місце в системі підзаконних джерел
кримінально-виконавчого права. Проте

в ході реформування кримінально-ви-
конавчої системи і створення Держав-
ної пенітенціарної служби України –
центрального органу влади, діяль-
ність якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів України
через Міністра юстиції України [11],
слід сподіватися не тільки на збіль-
шення кола повноважень у сфері
виконавчої влади, а й збільшення
актів уряду, які будуть репрезентува-
ти політичну волю цього важливого
суб’єкта нормотворення у галузі саме
кримінально-виконавчого права, яке
наразі конче потребує такої уваги.

Місце і роль Кабінету Міністрів України в механізмі творення і реалізації...
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Оксенчук І. В. Місце і роль Кабінету Міністрів України в механізмі творення 
і реалізації норм кримінально-виконавчого права 

У статті проаналізовано участь Кабінету Міністрів України в реалізації по-
літики держави у сфері виконання кримінальних покарань через механізм
творення норм кримінально-виконавчого права. Особлива увага приділена захисту
прав і свобод засуджених у процесі нормотворення.

Ключові слова: пенітенціарна система, кримінально-виконавче право, норма-
тивно-правові акти, Кабінет Міністрів України.

Оксенчук И. В. Место и роль Кабинета Министров Украины в механизме создания
и реализации норм уголовно-исполнительного права

В статье проанализировано участие Кабинета Министров Украины в реализа-
ции политики государства в сфере исполнения уголовных наказаний через меха-
низм создания норм уголовно-исполнительного права. Особое внимание уделено
защите прав и свобод осужденных в процессе нормотворчества.

Ключевые слова: пенитенциарная система, уголовно-исполнительное право,
нормативно-правовые акты, Кабинет Министров Украины.

Oksenchuk I. The place and role of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the
mechanism of creation and implementation of provisions of criminal law enforcement

The paper analyzes the participation of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the
implementation of policy of the execution of criminal penalties through the mechanism
of creation of the Criminal Law. Special attention is paid to the rights and freedoms of
prisoners in the drafting process.
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