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Постановка проблеми. Кричущою ви-
могою нашогочасу стало забезпечення 

безпеки суспільства від шкідливих наслідків 
кримінальної протиправної діяльності.В умовах 
дотримання плану євроінтеграції та розвитку пра-
вової системивсе більшої актуальності набуває 
дослідження становлення тарозвитку інституту 
пробації в україні в цілому таїї складової части-

ни – досудової пробації. Всебічно окреслюючи 
соціально-кримінологічні аспекти життєдіяль-
ності особи, досудова пробація сприяє суду у реа-
лізації принципу індивідуалізації при призначенні 
покарання,окреслює напрями майбутньої корек-
ційної роботи з метою ресоціалізації правопоруш-
ника, забезпечує безпеку суспільства.Однак деякі 
науковці неоднозначно сприймають таскептично 
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ставляться до доцільності існування інституту 
досудової пробації.Поза увагою законодавців за-
лишається широкий загал невизначених процесу-
альних аспектів, що ускладнюють практичне за-
стосування положень законодавства. Враховуючи 
недостатню кількість наукових публікацій за цією 
тематикою, виникає потреба детально дослідити 
окреслені питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Актуальність запропонованої темиобумовлена 

об’єктивною потребою вдосконалення діяльності 
інституту досудової пробації.Проблематиці запро-
вадження та функціонування досудової пробації в 
україні присвячені праціО.і. Богатирьової, О.В. 
Ткачової, Д.В.Ягунова, і.�. Яковець, Т.П. Ткачта 
інших науковців. Однак поточний досвід свідчить 
про необхідність подальшого дослідження та вдо-
сконалення механізмів реалізації досудової про-
бації.

Метою статтіє аналіз поняття та призначен-
ня інституту досудової пробації.Поставлена мета 
обумовлює вирішення таких завдань: а) дослі-
дження теоретичних аспектів процесуального по-
рядку участі представників пробації у підготов-
чому судовому засіданні;б) окреслення питання 
суб’єктностідоручення складання досудової до-
повіді представнику персоналу органу пробації;в) 
виявлення окремих прогалин кримінального про-
цесуального законодавства, проблематики реалі-
зації досудової пробації та розроблення пропози-
цій щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
�лужба пробації є важливим елементом будь-

якої системи кримінальної юстиціїта існує в бага-
тьохєвропейських країнах (Данія, Велика Брита-
нія, Австрія, �ідерланди, Канада, Швеція) не одне 
десятиріччя, зробивши за час свого функціонуван-
ня вагомий внесок в розвиток сфери кримінально-
го правосуддята попередження злочинів. �едарма 
відомий кримінолог Л. Радзинович визначив про-
баційну діяльність як «найбільш вагомий внесок 
Британії до пенологічної теорії та практики, що 
пустив корені у ХХ столітті» [1],адже забезпечен-
ня безпеки суспільства від злочинних посягань 
– прерогатива діяльності кожної держави.Вико-
ристовуючи доведений досвід суспільної та дер-
жавної ефективності, система пробації поступово 
створювалась і в інших країнах – Чехії, Литві, 
Латвії, Естонії, Молдові, Казахстані. у 2015 році 
не стала виключенням й україна. Впровадженню 
пробації, в нашій державі передувала експертна 
допомога низки держав:ПроєктEDGE (Канада), 
ПроєктNORLAU (�орвегія), Проєкт МАTRA 
(�ідерланди), Проєкт Євросоюзу «Підтримка ре-

форм у сфері юстиції в україні». �аме завдяки 
міжнародній проєктнійдіяльності імплементова-
но міжнародно-правові норми пробації, реформо-
ване національне законодавство.

Актуальність запровадження та функціонуван-
ня інституту пробаціїв україні обумовиланапря-
мок нашого дослідження, точніше дослідження 
однієї з чисельних функційпробації – реалізацію 
досудової пробації.Звернемось до норм міжна-
родних стандартів з огляду на доцільність їх до-
держання в розвинутому демократичному сус-
пільстві. Мінімальними стандартними правилами 
Організації Об'єднаних �ацій, щодо заходів, не 
пов’язаних з тюремним ув’язненням (далі – «То-
кійські правила») передбачено, що система кри-
мінального судочинства держав до правопоруш-
ників повинна застосовувати широкий вибір до-
судових та післясудових заходів, не пов’язаних з 
тюремним ув’язненням. Длязахисту суспільства 
та уникнення невиправданого застосування тю-
ремного ув’язнення, діяльність відповідних орга-
нів маєґрунтуватись з урахуванням характеру та 
ступеню тяжкості правопорушення,особистості 
та біографії правопорушника.З цією метоюна ста-
дії судового розгляду рекомендовано судовим ор-
ганам використовувати доповіді про соціальне об-
стеження, які мають бути підготовленікомпетент-
ними уповноваженими особами чи органами[2]. 
Таким чином, згідно з стандартами, мають функ-
ціонувати й органи, уповноважені на здійснення 
соціального обстеження (доповіді). �а нашу дум-
ку пробаційна діяльність з реалізації досудової 
пробації є яскравим прикладом врахування думки 
міжнародної спільноти щодо відправлення пра-
восуддя.�е прямо кореспондується із напрямом 
діяльності та законодавчо визначеним поняттям 
досудової пробації.Відповідно до ч.1. ст. 9 Закону 
україни «Про пробацію» від 05.02.2005 р. досу-
дова пробація– це забезпечення суду формалізова-
ною інформацією, що характеризує обвинуваче-
ного, з метою прийняття судом рішення про міру 
його відповідальності[3].

Щодо визначення поняття та призначення ін-
ституту досудової пробації, думки вчених різнять-
ся. Як вважає провідний вчений, який тривалий 
час вивчає питання впровадження пробації, Д.В. 
Ягунов–досудовапробація полягає вроботіофі-
церівпробаціїв судах. Вони вивчають особу зло-
чинця, який притягується до кримінальної від-
повідальності, і надають відповідні рекомендації 
суддям щодо міри покарання (так звані досудові 
доповіді (pre-sentencereports – PSR) або досудові 
дослідження (pre-sentenceinvestigations – PSI) [4, 
с. 149].
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�а переконання О.і. Богатирьової досудова 
пробація має, насамперед,стосуватися не збору 
інформації про обвинуваченого (підсудного), а 
застосування до нього наглядових та соціально-
виховних заходів для безпеки суспільства [5, 
с.23]. 

Поважаючи думку авторів, ми з ними частково 
не погоджуємось. Діяльність органів пробації, під 
час реалізації досудової пробації дійсно спрямо-
вана на забезпечення надання судам всебічної, по-
вної та неупередженої інформації щодо обвинува-
ченого (підсудного). Однак організаційна струк-
тура діяльності у нашій державі не зорієнтована 
на досвід Чехії, де в кожному суді передбачено по-
саду працівників служби пробації та співробітни-
ки пробаціїє службовцями відповідних судів.�пи-
раючись на практичну діяльність органів пробації 
в україні, можемо констатувати що співробітни-
кипробації є службовцями Державної установи 
«�ентр пробації». Вони здійснюють збір та аналіз 
необхідної інформації,інтерв’ювання та психоло-
гічне тестування обвинувачених безпосередньо 
у структурнихпідрозділах цієї установи. Також, 
не заперечуючи в цілому, слід відмітити, щобез-
достатньої, належно зібраної інформації, співро-
бітник пробаціїневзмозі викласти об’єктивне су-
дження про особу обвинуваченого.До прикладу, 
якщо взагалі не будуть досліджені динамічні фак-
тори– умови життєдіяльності, особистісні харак-
теристики, соціальне оточення правопорушників, 
співробітники пробації будуть позбавлені мож-
ливості ідентифікувати проблеми у певній сфері 
життєдіяльності обвинуваченого, що призвели до 
конфлікту із законом. При цьому оцінка ризику 
складатиметьсялише з так званих статистичних 
факторів, які будуть розкривати історію минулих 
правопорушень. у разі, якщо обвинувачений ра-
ніше неодноразово був засуджений, рівень ризику 
вчинення повторних кримінальних правопору-
шень визначатиметься як високий, що призведе 
до передчасного висновку органу пробації про 
неможливість виправлення особи у суспільстві. 
Тому функція органу пробації зі збору інформації 
є важливою складовою при реалізації досудової 
пробації, паритетом висновку про застосування-
наглядових та соціально-виховних заходів. 

у зв’язку із вищевикладеним, представляє ін-
терес точка зору О.В. Ткачової щодо призначення 
інституту досудової пробації.Як зазначає авторка, 
«при досудовій пробації відбувається збір інфор-
мації про правопорушника з метою надання до-
помоги суду у визначенні найбільш ефективного 
для даної особи виду покарання (позбавлення волі 
чи іншого альтернативного покарання) на основі 

прогнозу подальшої поведінки особи та можли-
востей її виправлення у в’язниці чи на волі. Під-
готовлений службою пробаціївисновоксприяє 
суду у винесенні правильного і справедливого 
вироку, а надалідопоможеофіцеровіпробації у йо-
гороботі з виправленнязлочинця»[6, c. 70 ].Зазна-
чена думка, на наш погляд, не повинна викликати 
заперечень,оскільки в процесі досудової пробації 
передбачається збір та аналіз значного масиву ін-
формації як від самого обвинуваченого, так і від 
дотичних до його життєдіяльності установ, орга-
нізацій, громадян. �а основі цієї інформації ор-
ган пробації не лише окреслює детермінанти, а й 
створює кримінологічно-соціальну характеристи-
ку особистості, виявляє криміногенні фактори та 
потребиіндивіда.З огляду на виявлене коло інди-
відуальних криміногенних факторів та потреб– 
рекомендує і напрями майбутньої корекційної 
роботи,встановлення певних обов'язків, прохо-
дження пробаційних програм, участь у тренінгах,за 
умови реалізації яких можливо досягти мети пока-
рання та належної суспільно прийнятної поведін-
ки правопорушника. Всі ці аспекти знаходять відо-
браження вскладених досудових доповідях. 

Окреслюючи масштаб пробаційних механізмів 
з реалізаціїї досудової пробації, буде доречно зга-
датидумку О.і.Богатирьової, яка вказує, що зако-
нодавче визначення досудової пробаціїстосується 
більшою мірою дефініції «досудова доповідь». 
Оскільки термін «досудова пробація» є ширшим 
за поняття «досудова доповідь» і передбачає, 
окрім формалізованої інформації, також заходи, 
які можуть застосовуватись до обвинувачених, 
щодо яких здійснюється досудова пробація[7, 
с.21]. �а нашу думку досудова пробація є від-
правною точкою та першою ланкою у здійсненні 
майбутньої соціально-виховної роботи з право-
порушником при призначенні альтернативних по-
збавленню волі покарань. Зазначимо, що в цілому 
наше дослідження вказує на рух пробаційної ді-
яльності україни у фарватері Токійських правил, 
адже досудова пробаціяреалізується відповідно 
доМінімальних стандартних правил Організації 
Об'єднаних �ацій, щодо заходів, не пов’язаних 
з тюремним ув’язненням.Відповідно до цих пра-
вилдоповідь складається на основі фактичного і 
неупередженого матеріала, а думки формулюють-
ся в чітких висловах; доповідь повинна містити 
соціальну інформацію про правопорушника, яка 
має відношення до характеру правопорушень, що 
скоювались у минулому та до його теперішніх; 
доповідь має містити інформацію і рекомендації, 
які мають відношення до процедури винесення 
вироку[2].
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Окресливши сутність і зміст досудової пробації 
та досудової доповіді доцільно розглянути деякі 
складові їх кримінального процесуального регулю-
вання.Відповідно до ст. 314 КПК україни, суд має 
право у підготовчому судовому засіданні доручити 
представнику персоналу органу пробації скласти 
досудову доповідь. існують думки, що ініціюван-
ня саме судом підготовки досудової доповіді не 
відповідає завданням кримінального провадження 
та може свідчити про упереджене розслідування 
та судовий розгляд. Зокрема О.Г. Шило вважає, що 
така активність суду може певним чином свідчити 
про його упередженість. упередженість вбачаєть-
ся у встановленні вже на стадії підготовчого про-
вадження обставин, що характеризують обвинува-
ченого і мають бути враховані в обвинувальному 
вироці суду при призначенні покарання. Ми не по-
годжуємось з думкою автора,оскільки положення 
ч. 5 ст. 314 КПК україни свідчать, що ініціатором 
складання досудової доповіді може бути не лише 
суд: обвинувачений, його захисник чи законний 
представник, прокурор.Тобто коло суб’єктів, заці-
кавлениху ініціюванні та підготовці досудової до-
повіді, ширше. �е може бути не лише суд, а й інші 
учасники провадження. 

Аналізуючи реалізацію досудової пробації, до 
прогалин кримінального процесуального законо-
давства можна віднести правове регулюванняпро-
цедури участі представника органупробації у під-
готовчому судовому провадженні. �таттею 314-1 
Кримінального процесуального кодексу україни 
передбачено надання доручення складання досу-
дової доповіді у підготовчому судовому засідан-
ні. Обов’язок щодо складання досудової доповіді, 
покладено на персонал органу пробації. �таттями 
3 та 72-1 КПК україни представника персоналу 
органу пробаціївіднесено до учасників судово-
го провадження та наділено його відповідними 
обов’язками та правами. Зокрема, представник 
персоналу органу пробації має право:

-заявляти клопотання суду про ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження щодо 
обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчи-
неного кримінального правопорушення, харак-
теризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 
пом’якшують покарання, виключають криміналь-
ну відповідальність або є підставою закриття кри-
мінального провадження;

-заявлятиклопотання про забезпеченнябезпеки 
у випадках, передбачених законом;

-бути присутнімпід час проведення судового 
засідання.

Однак існує проблема з реалізацією вищевка-
заного права на присутність представника органу 

пробації у підготовчому судовому засіданні. За-
конодавець відповідно до ч. 2 ст. 314 КПК украї-
ни, не включив орган пробації до кола учасників, 
які викликаються та можуть бути присутніми під 
час підготовчого судового засідання,що на нашу 
думку є вкрай важливим. �а користь необхід-
ності участі персоналу пробації у підготовчому 
судовому засіданнівисловлюються й науковці. 
Так, Р.Л. Булашев, вказує, що обов’язково треба 
запрошувати на підготовче засідання представни-
ка органу пробації, з’ясовувати всі питання сто-
совно підготовки досудової доповіді, та належно 
обговорювати і визначати достатній строк для 
органу пробації;відображати в ухвалі суду більш 
повно всю необхідну інформацію стосовно осо-
би обвинуваченого, обґрунтовувати необхідність 
заслухати досудову доповідь або зазначати про 
відсутність підстав для її при значення[8, с. 25]. 
Подібні думки кореспондуються з позицією Ви-
щого �пеціалізованого�уду україни з розгляду 
цивільних та кримінальних справ. у листі «Про 
практику здійснення судами кримінальних прова-
джень щодо неповнолітніх» вказано, що правиль-
ною практикою є здійснення судового проваджен-
ня в суді першої інстанції за участі представника 
уповноваженого органу з питань пробації,участь 
якого забезпечить роз’яснення порядку складання 
досудової доповіді,дасть змогу з’ясовувати думку 
представника пробації щодо встановлення стро-
ків на складання досудової доповіді[9]. 

�ажаль на практиці ці рекомендації викону-
ються формально, що призводить до певного не-
гативного причинно-наслідкового зв’язку: праців-
ник органу пробації не повідомлений про судовий 
розгляд; невзмозі заздалегідь роз’яснити обви-
нуваченому мету, порядок складання досудової 
доповіді, його процесуальні права. Таким чином 
втрачається можливість оперативної комунікації 
із обвинуваченим. Лише з моменту отримання 
ували суду,якою доручається скласти досудову 
доповідь, починається діяльність з реалізації до-
судової пробації. В залежності від територіальної 
віддаленості суду, ухвалу орган пробації отримує 
впродовж тижня. За цей час обвинувачений може 
змінити місце свого проживання\перебування і 
зусилля співробітників органу пробації спрямо-
вуються фактично не на повноцінну роботу з об-
винуваченим, а на встановлення його місцезнахо-
дження. �а нашу думку, таке законодавче неузго-
дження призводить до збільшення часового про-
міжку та ускладнення роботи з обвинуваченим,як 
наслідок – надання суду формальної досудової до-
повіді. Ми відстоюємо думку, що будь-яка робота 
має проводитись якісно та в межах законодавчих 
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механізмів, тому звертаємо увагу на законодавчі 
прогалиниз метою поліпшення якісної складової 
роботи практиків.Однак, вивчаючи роботи на-
уковців, стикаємось з питанням: а чи потрібна ця 
практична діяльність взагалі? 

Деякі науковці висловлюють позицію щодо 
недоцільності функціонування інституту досудо-
вої пробаціївзагалі. і.В. Вернидубов вказує, що 
відповідно до ст.92 КПК україни обов’язок дока-
зування лежить на слідчому чи прокурорі і саме 
на досудовому слідстві, оскільки це не право, а 
обов’язок. �лідчі забов’язані встановити всі об-
ставини, які підлягають доказуванню:

п. 4. ст. 91 КПК – обставини, що впливають - 
на ступінь тяжкості вчиненого правопорушення, 
характеризують особу обвинуваченого, обтяжу-
ють чи пом’якшують покарання, які виключають 
кримінальну відповідальність, або є підставою за-
криття кримінального провадження

п. 5 ст. 91 КПК - обставини, що є підста-- 
вою для звільнення від кримінальної відповідаль-
ності чи покарання.

�ауковець висловлює сумніви у доцільнос-
ті досудової доповіді, що складається персо-
налом органу пробації, в контексті здійснення 
правосуддя,оскільки спеціально уповноважений 
та підготовлений слідчий забов’язаний конкрет-
но і детально дослідити все життя підозрюваного 
практично з ясельного періоду по час проведення 
розслідування. А на момент появи у криміналь-
ному провадженні представника органу пробації, 
вся інформація, що характеризує особу обвинува-
ченого, вже повинна бути зібрана та перевірена 
[10, с.28]. Він також вважає, що надання службі 
пробації в україні права на складання досудової 
доповіді щодо обвинувачених є безпідставним та 
передчасним,оскільки вона не сприяє правосуддю, 
а дублює функцію досудового розслідування та є 
економічно недоцільною [10, с.29]. Ми не погоджу-
ємось з такою думкою автора. Маючи можливість 
практично досліджувати матеріали кримінальних 
проваджень, констатуємо наступне. інформація, 
що характеризує обвинуваченого, зібрана слідчи-
ми на стадії досудового розслідування зазвичай 
обмежена: характеристика з місця мешкання/ро-
боти обвинуваченого, повідомлення з психонев-
рологічного диспансеру, повідомлення районного 
лікаря-нарколога. Та чи достатньо цих матеріалів 
для розгорнутої та обґрунтованої інформації про 
особистість обвинуваченого? З впевненістю мо-
жемо сказати – ні. Оперуючи цимиджерелами, 
слідчі не зможуть об’єктивновисвітлити факти, 
які мають значення для висновку про можливість 
вчинення повторного кримінальногоправопору-

шення.До прикладу, поза увагою залишаться дані 
про соціально-побутові умови обвинуваченого, 
репутацію в сім’ї, контроль над поведінкою та 
мисленням, здатність протистояти асоціальному 
оточенню. 

При реалізації досудової пробації, співробіт-
ники використовують широкий спектр джерел 
інформації тож природнім є, що вищевказані 
джерела збігаються.�аврядчи слідчі, поза меж-
ами своїх посадових обов’язків,будуть виконува-
ти ще й прогностичну функцію,робити висновок 
про ймовірність протиправних дій та оцінювати 
небезпеку, що можуть завдати такі дії для суспіль-
ства.Звісно ж цей масив інформації не виклада-
ється в обвинувальному акті, натомість наявний 
в досудових доповідях.Також маємо звернути 
увагу загалу, на вагомі часові проміжки. З момен-
ту направлення матеріалів кримінального прова-
дження до надходження на виконання ухвали про 
складання досудової доповіді проходять місяці, 
а іноді й роки.Таким чином твердження про ду-
блювання функцій слідчих зводиться нанівець. 
Оскільки,характеризуючі данні, зібрані слідчими, 
які свідчили про особу,змінюються. �оціально-
особистісні фактори є динамічними та стрімкими. 
При чому як в бік делінквентності, так і в бік со-
ціальності.�а нашу думку, саме від проведення 
об’єктивної оцінки особистості правопорушника 
співробітниками пробації залежить безпека сус-
пільства. Визначення рівня інтервенцій, ефектив-
них шляхів впливу, заходів допомоги – слугують 
підґрунтям для переорієнтування злочинної моти-
вації правопорушника.

Поруч з цим існує ряд проблем, що позбав-
ляють органи пробації повноцінної можливості 
виконання покладених на них державою функ-
цій. А саме: законодавча невизначеність органу 
пробації, який повинен готувати досудову допо-
відь (за місцем розташування суду чи за місцем 
мешкання обвинуваченого), достатність строків 
на складання досудової доповіді, відсутність ме-
ханізму залучення органом пробації перекладача 
для роботи з іноземцями. �і питанняактуальні 
протягом часу існування інституту досудової 
пробації, основні підходи до їх вирішення та 
врегулювання в нормативній площині будуть ви-
кладені в подальших наукових дослідженнях ав-
тора.�аразі ж пропонуємо акцентувати увагу на 
наступній проблемі.

Першого липня цього року набув чинності 
Закон україни «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів україни щодо спрощення до-
судового розслідування окремих категорій кри-
мінальних правопорушень»№ 2617-vIII. �им 
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законом впроваджується інститут кримінальних 
проступків,істотних змін зазнала класифікація 
кримінальних правопорушень. Відповідно до 
статті 12 КК україни (в редакції зазначеного зако-
ну) кримінальні правопорушення поділяються на 
кримінальні проступки і злочини.Діяння, які ра-
ніше відносились до категорії злочинів невеликої 
тяжкості, переведено до категорії кримінальних 
проступків,за вчинення яких передбачене осно-
вне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або інше покарання, не пов’язане з по-
збавленням волі. Діяння, які відносились до кате-
горії злочинів середньої тяжкості, тяжких та осо-
бливо тяжких злочинів, відповідно відображено 
як нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини[11]. 
Законодавець,відтерміновуючи набрання зако-
ном чинності, мав уніфікувати законодавство.і 
дійсно,проєктомзакону україни «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів україни у зв'язку 
з прийняттям Закону україни «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів україни щодо спро-
щення досудового розслідування окремих катего-
рій кримінальних правопорушень»внесено зміни 
до значного масиву законодавчих актів[12].Од-
нак зміст ст. 314-1 КПК україни містить певні не-
узгодженості, які викликатимуть протиріччя під 
час її практичного застосування. Внаслідок змін 
поза увагою нормотворців залишилось питання 
можливості призначення та складання досудової 
доповіді у відношенні тієї категорії осіб, що обви-
нувачуються у вчиненні кримінальних проступ-
ків. Дійсно, можливо відсутність цієї категорії у 
переліку осіб, щодо яких складається досудова 
доповідь – виважене рішення та стала позиція 
державних діячів. Однак нам це видається вкрай 
несистемним та незрозумілим рішенням, зважаю-
чи на те, що стаття 314-1 КПК до зазначених змін 
містила норму про складання досудової допо-
віді щодо осіб обвинувачених у вчинення злочи-
ну невеликої тяжкості. Окрім того, ч.2. ст.12 КК 
україни передбачено та нормативно закріплено 
види кримінально-правового впливу, що засто-
совуються державою до осіб, визнаних винними 
у вчиненні кримінальних проступків: покарання 
у виді штрафу та інші покарання, не пов’язані з 
позбавленням волі.Зважаючи на те, що і альтер-
нативні позбавленню волі покарання, і покаран-
ня у вигляді штрафу, виконуються та будуть ви-
конуватись виключно уповноваженими органами 
з питань пробації, а особи, засуджені до таких 
покарань, відповідно перебуватимуть на їх облі-
ках, видається вірним не виключати відповідну 
категорію з кола осіб, щодо яких може склада-

тись досудова доповідь. Оскільки ми відстоюємо 
думку та вже зазначали, що досудова пробація є 
першим етапом та з’єднувальною ланкою у про-
цесі переорієнтації особистості правопорушника 
з кримінальної на прокримінальну. В зв’язку з 
цим, правильнимвидається до переліку суб’єктів, 
щодо яких складається досудова доповідь відне-
сти осіб, що обвинувачуються у вчиненні кримі-
нальних проступків,а ч. 2 ст. 314-1 КПК україни 
викласти в наступній редакції: «Досудова допо-
відь складається щодо особи, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального проступку, нетяжкого 
злочину, або тяжкого злочину, нижня межа санкції 
якого не перевищує п’яти років позбавлення волі. 
Досудова доповідь щодо неповнолітнього обви-
нуваченого віком від 14 до 18 років складається 
незалежно від тяжкості кримінального правопо-
рушення, крім випадків, передбачених цим Кодек-
сом». у разі якщо невключення цієї категорії осіб 
дійсно відповідає задуму провладних інституцій, 
ми вважаємо було б доцільно підтвердити свою 
позицію, вказавши, що відносно осіб обвинуваче-
них у вчинені кримінальних проступків, досудова 
доповідь не складається та внести зміни до ч. 4 ст. 
314-1 КПК україни. 

Висновки. Ратифікація україною міжнародних 
нормативно-правових актів в рамках євроінтегра-
ції сприяла впровадженню та розвитку інституту 
досудової пробації. Досудова доповідь являється 
необхідної умовою для винесення судом спра-
ведливого рішення. Значний масив соціально-
кримінологічної інформації щодо обвинуваче-
ного, дає змогу окреслити напрями корекційної 
роботи та ресоціалізувати правопорушника,тим 
самим забезпечити безпеку суспільства. Водно-
час існують певні проблеми, що стоять на заваді 
діяльності співробітників пробації:законодавча 
невизначеність органу пробації, який повинен 
готувати досудову доповідь; відсутність механіз-
му залучення органом пробації перекладача для 
роботи з іноземцями; неузгодженість терміноло-
гії у зв’язку із законодавчими змінами. З метою 
усунення протиріч та підвищення ефективності 
механізму реалізації досудової пробаціїпропонує-
мо викласти ч. 2 ст314-1 КПК україни в наступній 
редакції: «Досудова доповідь складається щодо 
особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального 
проступку, нетяжкого злочину, або тяжкого злочи-
ну, нижня межа санкції якого не перевищує п’яти 
років позбавлення волі. Досудова доповідь щодо 
неповнолітнього обвинуваченого віком від 14 до 
18 років складається незалежно від тяжкості кри-
мінального правопорушення, крім випадків, пе-
редбачених цим Кодексом»
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