
ВІЗИТ ДО ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ТА РЕСПУБЛІКИ ІРЛАНДІЯ 

 

У межах реалізації проекту «Подальша підтримка пенітенціарної 

реформи в Україні», що фінансується партнерством Європейського Союзу та 

Ради Європи заради належного врядування, у період з 17 по 22 червня 2018 

року було організоване закордонне відрядження делегації Міністерства 

юстиції України до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії (столиця м. Белфаст) та Республіки Ірландія (столиця м. Дублін). До 

складу делегації увійшов Івашев Євгеній Володимирович. 

 

Першочергово слід відмітити, що в’язничні системи Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Республіки Ірландія 

докладають максимум зусиль щодо повноцінної реалізації стандартів Ради 

Європи та Європейського Союзу в здійсненні ефективних засобів виправлення 

та управління в’язнями з дотриманням їхніх прав людини та підтримки їх 

реабілітації. У зв’язку з цим, при виконанні вироків у вигляді позбавлення волі 

встановлено баланс між завданнями забезпечення безпеки, належного порядку 

та дисципліни у в’язницях та забезпечення в’язнів гідними умовами життя, 

конструктивним режимом та активною підготовкою до звільнення. Постійно 

приділяється увага зміцненню динамічної безпеки шляхом забезпечення 

режиму конструктивної цілеспрямованої діяльності ув’язнених, позитивного 

співробітництва і відносин персоналу з ув’язненими. 



Крім того, державна політика у сфері виконання кримінальних покарань 

цих країн стабільно розвивається на основі впровадження у національні 

пенітенціарні системи таких підходів: 

1) забезпечення ефективної нормативно-правової бази та механізмів її 

реалізації задля впровадження трьох основних напрямів встановлення 

стандартів на європейському рівні: врахування судової практики 

Європейського суду з прав людини під час тлумачення Європейської конвенції 

з прав людини (у т. ч. задля результативного розслідування випадків 

жорстокого поводження і притягнення винних до відповідальності); 

дотримання стандартів, що виникають у наслідок роботи ЄКПТ; виконання 

рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи; 

2) концепції «динамічної безпеки» та просоціального моделювання; 

3) відходу від каральних підходів у роботі з засудженими до 

реабілітаційних, що потребують ефективного управління ризиками (справами) 

засуджених, або кейс-менеджменту, який базується на трьох основних засобах 

реінтеграції (реабілітації) засуджених: 

• оцінці ризиків скоєння повторного злочину та криміногенних потреб 

злочинця (як другого паспорту засудженого), 

• індивідуальному плані відбування покарань (який складається відповідно 

до оцінки ризиків і криміногенних потреб засудженого), 

• реінтеграційних (реабілітаційних) та пробаційних програмах (які 

реалізуються відповідно до криміногенних потреб засудженого). 

Фактично можна констатувати той факт, що в’язничним системам відвіданих 

країн вдалося реалізувати найбільш визнану і ефективну модель роботи із 

правопорушниками «Ризик–потреби–реагування» (РПР). 

 

Під час візиту його учасникам було продемонстровано практику 

реального ефективного застосування просоціального моделювання та 

мотиваційного консультування у роботі із особами, котрі проявляють 

асоціальну поведінку. 



 

 

Варто зауважити, що дані методики демонструють доведену ефективність 

не тільки у роботі із правопорушниками, а і з будь-якими іншими особами, 

поведінка яких є деструктивною. 

 

За наслідками одержаного під час візитів унікального досвіду роботи із 

асоціальною поведінкою повнолітніх та неповнолітніх осіб, Євгенієм 

Івашевим розроблено практико-орієнтований спецкурс для педагогічних 

працівників закладів професійної (професійної-технічної) освіти 

«Просоціальне моделювання та мотиваційне консультування в роботі із 

деструктивною поведінкою учнів» у межах відповідних програм підвищення 

кваліфікації. 


