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Інститут 
кримінально'виконавчої служби:

пріоритетний напрям розвитку –
міжнародна наукова співпраця

Інститут кримінально-виконавчої
служби у цьому році відсвяткував свій
другий день народження. Створення
вищого навчального закладу ІІІ–IV рів-
нів акредитації стало визначною по-
дією для Державної пенітенціарної
служби України. Це означало новий
рівень у підготовці фахівців кримі-
нально-виконавчої системи – відкри-
лися зовсім інші горизонти у напрям-
ку підвищення професійного рівня
персоналу Державної кримінально-
виконавчої служби України. А тому
прийняття Кабінетом Міністрів Ук-
раїни розпорядження «Про утворен-
ня Інституту кримінально-виконавчої
служби» 17 березня 2011 р. № 201-р
стало не просто результатом багато-
річної копіткої праці та сподівань не
одного покоління керівників пенітен-
ціарного відомства, а й масштабною
базою для наукових досліджень у
пенітенціарній сфері.

Перед новоствореним навчальним
закладом постав якісно новий напрям
розвитку – підготовка фахівців із пов-
ною вищою освітою для органів та
установ, що належать до сфери управ-
ління Державної пенітенціарної служ-
би України. Інститут став міцною
основою для інтелектуальної, творчої
діяльності, розвитку пенітенціарної
науки, підвищення її ефективності,
використання наукових досягнень,
а також провадження міжнародної
діяльності у сфері вищої освіти і
науки, і як наслідок, інтеграції Інсти-
туту у світовий освітній і науковий
простір.

Інститут кримінально-виконавчої
служби, незважаючи на свій відносно
молодий вік, уже встиг позитивно
зарекомендувати себе на міжнародній
науковій арені, а нині докладає всіх
зусиль, щоби по праву вважатися
активним суб’єктом міжнародної 



наукової співпраці. Так, науково-
педагогічні працівники навчально-
го закладу беруть активну участь 
у реалізації міжнародного проекту
«Підтримка в’язничної реформи в
Україні», сам Інститут тісно співпра-
цює з Академією права та управління
Федеральної служби виконання по-
карань Російської Федерації, а також
налагоджує контакти із представ-
никами пенітенціарних відомств і на-
вчальних закладів Білорусі, Казах-
стану, Молдови.

Перша міжнародна науково-прак-
тична конференція «Кримінально-ви-
конавчому кодексу України – 9 років»,
організована і проведена Інститутом
28 листопада 2012 р., засвідчила нау-
ковий потенціал навчального закладу
і його місце в науковому світі.

А тому міжнародна науково-прак-
тична конференція «Державна пені-
тенціарна служба України: історія,
сьогодення та перспективи розвитку у
світлі міжнародних пенітенціарних
стандартів та Концепції державної
політики у сфері реформування Дер-
жавної кримінально-виконавчої служ-
би України», яка була організована 
у Державній пенітенціарній службі
України 28–29 березня 2013 р., просто
не могла залишитися поза увагою
Інституту.

Ба більше, Інститут кримінально-
виконавчої служби став співорганіза-
тором такого потужного науково-
практичного заходу. Про високий
рівень події свідчить кількісно-якісна
характеристика учасників конферен-
ції: для обговорення найбільш актуаль-
них питань стосовно оптимізації пені-
тенціарної системи зібралися, зокре-
ма: академіки, члени-кореспонденти
галузевих академій наук – 4 особи,
доктори наук – 21 особа, кандидати
наук – 86 осіб, практичні працівники
органів та установ Державної пені-
тенціарної служби України, закордон-
них пенітенціарних відомств – 33 осо-
би, здобувачі наукових ступенів та
інші учасники – 59 осіб.

Конференція, проведена напере-
додні 15-ї річниці від дня створення
центрального органу виконавчої вла-
ди з питань виконання покарань,
зібрала авторитетних і досвідчених
науковців і фахівців у вітчизняній
пенітенціарній сфері, а також високо-
поважних колег із Російської Федера-
ції, Білорусі, Молдови, Казахстану,
Румунії та Великої Британії.

Розпочав науковий захід голова
Державної пенітенціарної служби Ук-
раїни, генерал-лейтенант внутрішньої
служби Лісіцков О. В. Привітавши
гостей та учасників, він зазначив, що
головна мета міжнародної науково-
практичної конференції полягає в
обговоренні практичних способів реа-
лізації концептуальних документів,
спрямованих на формування в Україні
цивілізованої пенітенціарної системи.

Перший заступник голови Дер-
жавної пенітенціарної служби Украї-
ни, генерал-лейтенант внутрішньої
служби Сидоренко С. М. виступив із
доповіддю «Шляхи реалізації Концеп-
ції державної політики у сфері рефор-
мування Державної кримінально-ви-
конавчої служби України на сучасно-
му етапі», в якій об’єктивно окреслив
сучасний стан пенітенціарної системи:
історична довідка, а також наведені
статистичні дані засвідчили готов-
ність служби до здійснення реформ у
сфері виконання покарань.

Доповідь директора Інституту ко-
рекційної педагогіки та психології На-
ціонального педагогічного універси-
тету імені М. П. Драгоманова, акаде-
міка НАПН України Синьова В. М.
у новому світлі розкрила пенітен-
ціарну ідею та погляд на неї з боку
педагогіки та психології.

Цікавим було те, що спектр висту-
пів мав досить широкий діапазон у
контексті реалізації Концепції: від
створення служби пробації в Україні
та забезпечення безумовного дотри-
мання прав людини і громадянина в
місцях позбавлення волі до вдоскона-
лення інженерно-технічних засобів
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охорони засуджених і підвищення
ефективності управління органами та
установами виконання покарань. Вчені
висловлювали власні думки, дискуту-
вали з актуальних питань сьогодення
Державної пенітенціарної служби Ук-
раїни, а також мали змогу брати участь
у конструктивних діалогах, задаючи
питання після кожного з виступів.

Так, провідний науковий співробіт-
ник сектора дослідження проблем
кримінально-виконавчого законодав-
ства Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності імені
академіка В. В. Сташиса Яковець І. С.
презентувала виступ на тему «Проб-
леми правового регулювання вико-
нання покарання щодо засуджених
жінок», в якому розкрила не тільки
проблеми забезпечення відбування
покарання, обумовлені гендером, а й
наголосила на інших питаннях, що
потребують нагального вирішення.

Науково-педагогічні працівники
Інституту кримінально-виконавчої
служби на чолі з начальником – пол-
ковником внутрішньої служби Копо-
туном Ігорем Миколайовичем гідно
представили пенітенціарну Альма-матер.

Професор Богатирьов І. Г., як зав-
жди, цікаво та доступно, розкрив
досить актуальну тему – підготовку
персоналу для Державної криміналь-
но-виконавчої служби України. Мо-
дернізація освітнього процесу у відом-

чих навчальних закладах, проведення
у сфері виконання покарань наукових
досліджень – усе це основні напрями
підготовки майбутніх пенітенціа-
ристів.

На підтвердження слів професора
Богатирьова І. Г., курсанти Інституту
також представили широкому загалу
тези своїх виступів. Молоде поко-
ління пенітенціаристів найбільше
зацікавлено у модернізації системи
виконання покарань, адже її реаліза-
ція покладається саме на їхні плечі.

Всі учасники Конференції у своїх
виступах наголосили на важливості
реалізації «Концепції державної полі-
тики у сфері реформування Держав-
ної кримінально-виконавчої служби
України» і підтвердили свою прихиль-
ність щодо вдосконалення пенітенці-
арної політики і дотримання загально-
європейських її принципів.

Проведення конференції стало
яскравою формою плідної та конст-
руктивної співпраці Державної пені-
тенціарної служби України й Інститу-
ту кримінально-виконавчої служби з
вітчизняними і закордонними інсти-
туціями щодо оптимізації процесів
виконання та відбування покарань,
управління пенітенціарними устано-
вами, захисту прав людини у пенітен-
ціарній сфері та підготовки персоналу
для органів та установ виконання по-
карань.

Інститут кримінально�виконавчої служби: пріоритетний напрям розвитку...

435


