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Метою дослідження є визначення шляхів удосконалення стратегічного управління органами та уста-
новами виконання покарань. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою методів до-
слідження, як логічного узагальнення та наукової абстракції, структурного аналізу, аналітичного методу. 
Управління здійснюється за допомогою різних методів та операцій, які виконуються послідовно; їхня су-
купність утворює процес управління, який має циклічний характер, підвищення ефективності функціону-
вання установ передбачає проведення заходів, спрямованих на формування управлінської компетентності 
начальників органів та установ. Результативність управлінської діяльності значною мірою обумовлюєть-
ся моральними нормами, впливом соціально-економічних та політичних чинників, сформованою систе-
мою взаємовідносин в колективі, стилем керівництва, а також особистими рисами начальника органу  
чи установи.

Ключові слова: стратегічне управління, органи, установи, ефективність, стратегія.

The management of penitentiary institutions is a complex and multifaceted activity that contains a large number 
of different elements (subject and object of management; methods and measures by which such management is 
carried out), and therefore can be considered as a systemic phenomenon structural filling. Thus, today it is important 
to study the main aspects of improving the strategic management of penitentiary institutions, which will positively 
affect both the improvement of these state structures and the effectiveness of administrative and legal support for 
the implementation of state policy of the penitentiary system. The purpose of the study is to identify ways to improve 
the strategic management of penitentiary institutions. Management of penitentiary bodies and institutions is a kind 
of social public administration, which consists in the purposeful action of the subject of management on certain 
objects (convicts, employees; bodies, their structural units; social processes) in order to correct and re-educate 
persons, serving a court sentence. Management is carried out using various methods and operations that are 
performed sequentially; their combination forms a management process that is cyclical, improving the efficiency of 
institutions involves measures aimed at forming the managerial competence of heads of bodies and institutions. he 
effectiveness of basic management processes (planning, organization and control) depends on the psychological 
climate. Favorable psychological climate allows the manager to provide a more thorough understanding of the 
main goals of employees, rapid mobilization of the team for their implementation and implementation of reporting. 
At present, there is virtually no normative legal act, the provisions of which would determine specific areas for 
improving the strategic management of penitentiary bodies and institutions, as well as specific measures aimed at 
implementing such areas. In 2021, the Ministry of Justice of Ukraine developed a draft Strategy for Reforming the 
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Penitentiary System until 2026. This is a systemic strategic document, which provides a real course for changes 
in the penitentiary system and a specific plan for implementing such changes. Practical significance of research 
results. The effectiveness of management is largely determined by moral norms, the influence of socio-economic 
and political factors, the system of relationships in the team, leadership style, as well as personal traits of the head 
of the body or institution.
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Постановка проблеми. Стратегічне управ-
ління у сфері виконання кримінальних покарань 
передбачає певну системну стратегію діяльності 
органів та установ виконання покарань з чітким 
визначенням принципів, пріоритетних напрямків 
діяльності, методів реалізації, ресурсним забез-
печенням, що виступають підґрунтям загальної 
політики пенітенціарної системи на період до 
2026 року. Ефективність реалізації даної полі-
тики пов’язана з тим, наскільки ефективно та 
злагоджено здійснюється управління безпосе-
редніми виконавцями – органами й установами 
виконання покарань. 

Управління органами та установами вико-
нання покарань є складною й багатоаспек-
тною діяльністю, що містить велику кількість 
різноманітних елементів (суб’єкта й об’єкта 
управління; методів та заходів, за допомо-
гою яких таке управління здійснюється), і тому 
може розглядатися як системне явище, що має 
структурне наповнення. А отже, на сьогодні 
актуальним є дослідження основних аспектів 
вдосконалення стратегічного управління орга-
нами та установами виконання покарань, що 
позитивним чином вплине як на покращення 
діяльності даних державних структур, так і на 
ефективність адміністративно-правового забез-
печення реалізації державної політики пенітен-
ціарної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання щодо стратегічного управління 
органами та установами виконання покарань 
досліджують у свої наукових працях такі вчені, 
як О. Гончаренко [1], В. Аніщенко [2], С. Зливко 
[3], М. Сикал [3], М. Ребкало [4], Л. Шумна [4], 
В. Олійник [4], І. Богатирьов [5], М. Пузирьов [5], 
К. Муравйов [6], С. Гречанюк, І. Іваньков та інші. 
Однак в умовах реформування кримінально-
виконавчої системи в Україні особливого зна-
чення на сьогодні набуває удосконалення сис-
теми стратегічного управління органами та 
установами виконання покарань.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є визначення шляхів удосконалення стратегіч-
ного управління органами та установами вико-
нання покарань.

Виклад основного матеріалу. Минуло 
30 років, відколи Україна намагається стати 
суверенною, незалежною правовою держа-
вою. Серед державних інститутів важливе 
місце посідає сучасна кримінально-виконавча 
система, яка перебуває на стадії свого рефор-
мування (розвитку). Закладені Міністерством 
юстиції з 2016 року нові пенітенціарні засади 

мали б передбачити приведення національного 
законодавства у повну відповідність із чинними 
Європейськими стандартами щодо умов утри-
мання засуджених осіб в установах виконання 
покарань, перебудови кримінально-виконавчої 
системи на засадах гуманізації покарань, транс-
формації її в пенітенціарну систему нового 
зразка, створення прозорого громадського 
контролю за цими установами та закладами.  
До того ж, передбачалося створення розга-
луженої мережі центрів соціальної адаптації 
звільнених із в’язниць осіб. Також необхідно 
було б завершити модернізацію офісів проба-
ції, покращити систему професійної підготовки їх 
персоналу, вдосконалити стратегічне управління 
органами та установами виконання покарань [7].

Управління органами та установами вико-
нання покарань – це різновид соціального дер-
жавного управління, що полягає у здійсненні 
цілеспрямованої дії з боку суб’єкта управління 
на певні об’єкти (засуджені, співробітники; 
органи, їхні структурні підрозділи; соціальні про-
цеси) з метою виправлення та перевиховання 
осіб, що відбувають призначене судом пока-
рання [6, с. 245]. Таке твердження цілком відпо-
відає загальному уявленню про управлінський 
процес у системі виконання покарань, однак не 
відображає всього управлінського циклу в цій 
сфері. 

Так, наприклад, О. Г. Гончаренко виділяє 
п’ять стадій управлінського циклу в УВП: плану-
вання, мотивація, організація, регулювання та 
контроль, а також розробка та обґрунтування 
управлінського рішення [1, с. 123]. 

В. О. Аніщенко дає їм більш диференційо-
вану характеристику – збір інформації, її оці-
нювання, постановка проблеми, підготовка про-
єкту рішення, організація, поточний контроль, 
регулювання, перевірка виконання, оцінювання 
рішення [2, с. 168]. Фактично всі зазначені про-
цедури відповідають сучасному уявленню про 
управлінські стратегії.

М. М. Ребкало та Л. П. Шумна, розгля-
даючи управлінську діяльність, виділяють її 
чотири види: технологію планування, техноло-
гічну модель стратегічних рішень, технологію 
контролю і технологію соціальної діяльності 
[4, с. 53]. Коли управління здійснюється за 
конкретною стратегією, завдання технології – 
виявити проблеми, що виникають, відхилення 
та своєчасно скоректувати дію об’єкта управ-
ління За такого підходу модель системи управ-
ління може будуватися в такій послідовності: 
вивчення проблемної ситуації – виявлення 
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проблеми – формулювання проблеми – розро-
блення альтернативних рішень – оцінювання 
альтернативних рішень – вибір найкращого вирі-
шення – формалізація ухваленого рішення – 
організація виконання рішення – аналіз і контр-
оль ходу реалізації – оцінювання досягнутого 
результату.

Наприклад, стадія ухвалення рішення може 
складатися з таких операції, як оцінювання про-
блеми, підготовка проєкту рішення, прийняття 
(вибір) і оформлення остаточного рішення. 

Функції управління в ДКВС здійснюються за 
допомогою різних методів та технологічних опе-
рацій, які виконуються послідовно; їхня сукуп-
ність утворює процес управління, який має 
циклічний характер. 

Управління установами виконання покарань, 
на думку С. В. Зливка та М. М. Сикала – це осо-
бливий вид діяльності спеціально створених 
апаратів та спеціально призначених посадових 
осіб щодо упорядкування системи органів та 
установ, забезпечення її оптимального функціо-
нування й розвитку для ефективного вирішення 
завдань із реалізації єдиної державної політики 
у сфері виконання кримінальних покарань, що 
поставлені перед нею [3, с. 26]. Традиційно для 
управлінської науки до основних функцій управ-
ління належать такі основні види діяльності, як 
аналіз, прогнозування, планування, організація, 
регулювання та контроль. 

На нашу думку, підвищення ефективності 
функціонування установ виконання покарань 
передбачає проведення заходів, спрямованих 
на формування управлінської компетентності 
начальників органів та установ. Результативність 
управлінської діяльності значною мірою обумов-
люється моральними нормами, впливом соці-
ально-економічних та політичних чинників, сфор-
мованою системою взаємовідносин в колективі, 
стилем керівництва, а також особистими рисами 
начальника органу чи установи.

На особливу увагу з точки зору підви-
щення ефективності управління установою 
виконання покарань заслуговує робота керів-
ника в напрямку формування сприятливого 
морально-психологічного клімату в колективі. 
Адже ефективність базових управлінських про-
цесів (планування, організація й контроль) зале-
жить від психологічного клімату. Сприятливий 
психологічний клімат дає змогу керівникові 
забезпечити більш ґрунтовне розуміння співро-
бітниками основних цілей, швидку мобілізацію 
колективу на їх виконання та здійснення звіт-
ності. Це, в свою чергу, допомагає керівникові 
у прийнятті адекватних управлінських рішень, 
більш ефективному діловому спілкуванню [8].

Прийняття управлінських рішень в УВП – 
суттєва та невід’ємна частина роботи кожного 
керівника структурного підрозділу. Їх ефектив-
ність залежить від психологічних рис та якостей 
керівника. Адже злагодженість дій керівника 

і підлеглих, їх спрямованість на визначення 
шляхів та засобів реалізації планів сприяє 
досягненню поставлених цілей.

На ефективність виконання завдань вкрай 
негативно впливає плинність кадрів, пов’язана 
з низькою заробітною платою персоналу органів 
установ виконання покарань, слідчих ізолято-
рів і підприємств установ виконання покарань, 
низьким рівнем соціальної захищеності персо-
налу та пенсіонерів Державної кримінально-
виконавчої служби України та членів їхніх сімей, 
що робить професію непрестижною та створює 
умови для виникнення корупційних ризиків, 
а також недостатня чисельність персоналу зі 
спеціальною освітою та нерозвиненість системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації персоналу установ виконання покарань 
і слідчих ізоляторів. Заробітна плата персоналу 
органів та установ виконання покарань повинна 
зрости на 45–50% [8].

Відзначимо, що поряд із правовим статусом 
окремих суб’єктів правовідносин, що виникають 
у межах системи управління органами й устано-
вами виконання кримінальних покарань, окре-
мої уваги заслуговують нормативно-правові 
акти, які такий статус визначають. Тут мова фак-
тично йде про правові засади діяльності вище-
наведених суб’єктів. Звернемо увагу на окремі 
аспекти вдосконалення правових засад функці-
онування системи управління органами й уста-
новами виконання покарань [6, с. 245].

Насамперед мова йде про те, що сьогодні 
фактично відсутній нормативно-правовий акт, 
положення якого визначали б конкретні напрями 
вдосконалення стратегічного управління орга-
нами та УВП, а також конкретні заходи, спрямо-
вані на реалізацію таких напрямків. Звичайно, 
деякою мірою вищенаведені напрями згаду-
ються в Концепції державної політики у сфері 
реформування Державної кримінально-вико-
навчої служби України, що затверджена указом 
Президента України від 8 листопада 2012 року 
№ 631/2012 [9]. При цьому слід відзначити, що 
положення цієї Концепції сьогодні вже є заста-
рілими в частині суб’єктів правовідносин у сис-
темі управління УВП.

В грудні 2021 року Міністерством юсти-
ції України було розроблено проєкт Стратегії 
реформування пенітенціарної системи на 
період до 2026 року. Це системний стратегічний 
документ, у якому передбачений реальний курс 
на зміни в пенітенціарній системі і конкретний 
план реалізації таких змін.

Основна мета Стратегії – запровадження 
комплексних довгострокових змін у пенітенці-
арній системі, визначення основних напрямів її 
розвитку відповідно до стандартів Ради Європи, 
створення гуманістичної системи виконання кри-
мінальних покарань, що гарантуватиме безпеку 
суспільства та забезпечуватиме соціальну адап-
тацію засуджених та осіб, узятих під варту [10].  
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Наразі Стратегія реформування пенітенціар-
ної системи передбачає 8 основних стратегіч-
них цілей:

1. Створення належних умов тримання засу-
джених та осіб, взятих під варту: спрямована 
на створення гуманного середовища, забезпе-
чення прав цих осіб, приведення матеріально-
технічного забезпечення установ виконання 
покарань та слідчих ізоляторів і умов тримання 
до вимог національного законодавства та між-
народно-правових актів.

2. Створення ефективної системи запо-
бігання та протидії катуванням, жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню: сприятиме змен-
шенню кількості випадків катувань та інших 
видів жорстокого поводження, формуванню 
у персоналу ДКВС фундаментальних ціннос-
тей – поваги до особистості та прав людини.

3. Забезпечення права на охорону здоров’я 
та належне медичне обслуговування в устано-
вах виконання покарань та слідчих ізоляторах: 
передбачає створення належних умов для ліку-
вання ув’язнених, забезпечення їх ліками, регу-
лярний та систематичний контроль за хворими 
на соціально-небезпечні інфекційні хвороби.

4. Збільшення застосування покарань та 
запобіжних заходів, не пов'язаних з ізоляцією 
від суспільства, та подальший розвиток орга-
нів пробації: в основі – збільшення альтернатив 
позбавленню волі без ізоляції від суспільства.

5. Удосконалення методів та інструментів 
виправлення і ресоціалізації засуджених та їх 
подальше впровадження: передбачає надання 
підтримки і допомоги ув’язненим у подоланні 
залежностей, залучення до корисної зайня-
тості, підвищення освітнього рівня та професій-
них навичок, вирішення соціально-побутових 
питань під час підготовки до звільнення тощо.

6. Забезпечення належного рівня безпеки 
та правопорядку в установах виконання пока-
рань та слідчих ізоляторах: спрямована на 
формування та впровадження ефективних 
інноваційних підходів у цій сфері, зниження 
рівня правопорушень та надзвичайних ситу-
ацій, зміну взаємовідносин між персоналом 

та засудженими на засадах взаємоповаги і  
законності.

7. Формування ефективної моделі підго-
товки та діяльності персоналу: передбачає 
створення за новими стандартами належних 
умов праці та соціальний захист персоналу, що 
у свою чергу сприятиме формуванню вмотиво-
ваного та високопрофесійного персоналу пені-
тенціарної системи, здатного виконувати функ-
ції виправлення і ресоціалізації засуджених на 
основі найсучасніших підходів і методів роботи.

8. Розширення можливостей цифровізації 
пенітенціарної системи: мета – забезпечення 
зручного збору, використання та аналізу даних 
у пенітенціарній системі для ухвалення обґрун-
тованих управлінських рішень [10]. 

Управління системою виконання покарань 
є одним із видів об’єктів управління з боку дер-
жави. По-друге, необхідно враховувати специ-
фіку управління, що здійснюється всередині 
системи виконання покарань, за якого об’єктами 
управління є працівники, служби, підрозділи, 
органи, а суб’єктами – керівники та управляючі 
апарати, які діють на відповідних рівнях і явля-
ють собою у своїй сукупності управляючу підсис-
тему всієї системи цих органів загалом і кожного 
окремо. Технологічно процес управління в орга-
нах та установах виконання покарань пропону-
ємо визначити як процес, який складається із 
традиційних управлінських циклів та процедур 
за умови врахування специфічної сфери – вико-
нання покарань.

Висновки. Отже, стратегічне управління 
в УВП можемо розглядати як модель поведінки 
і набір правил, яких повинні дотримуватися при 
прийнятті рішень для досягнення та підтримки 
соціальної ефективності в довгостроковій пер-
спективі. Необхідними умовами для реалізації 
даного управління є вдосконалення та розвиток 
трудових ресурсів (кваліфікація, навчання, моти-
вація, інформація) та інших складових; матері-
ально-технічних ресурсів (обладнання, прилади, 
інструменти); матеріалів (придбана сировина, 
матеріали, деталі, напівфабрикати, комплекту-
ючі); методів (організаційна система, стиль керів-
ництва, технологія); середовища (умови роботи).
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