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Досліджено поширені в юридичній науці різноманітні підходи до розуміння поняття,
змісту, суті, мети та значення заходів заохочення. Притому у процесі вивчення цієї правової категорії, яка є міждисциплінарною і комплексною, автор ґрунтувалася на наукових
позиціях як радянських, так і сучасних українських дослідників, утверджених у загальній
теорії права та таких галузевих юридичних науках, як трудове, адміністративне, кримінальне та кримінально-виконавче право. Відтак, у статті висвітлено, що різні вчені розглядають заохочення як акт схвалення і визнання заслуг; як своєрідну форму позитивної
оцінки та винагороди корисної (сумлінної, правомірної) поведінки, пов’язаної з понаднормовим виконанням особою своїх обов’язків; як засіб стимулювання правослухняної поведінки
засуджених, котрий слугує меті їхнього подальшого виправлення і ресоціалізації. Саме
останнє трактування доволі широко й одностайно обґрунтоване в українській науці
кримінально-виконавчого права.
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Вступ. Правильне розуміння сутності заходів заохочення зумовлює раціональну й ефективну класифікацію таких заходів, а також обґрунтоване визначення їхніх
підстав та встановлення оптимального порядку їхнього застосування.
Постановка проблеми. Кримінально-виконавчий кодекс України (надалі –
КВК України) [25] закріплює види, підстави і порядок застосування заходів
заохочення, зокрема до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі. Та
водночас законодавець не дає визначення самого поняття заохочення, а тому
насамперед необхідно з’ясувати його зміст, сутність і значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Означене питання широко
досліджували науковці – як ще радянські, так і сучасні українські: О. О. Барабаш,
А. П. Гель, О. М. Джужа, В. В. Карелін, О. Г. Колб, І. С. Михалко, С. С. Мірошниченко,
А. Х. Степанюк, Ю. М. Ткачевський, Н. Б. Хлистова, П. В. Хряпінський, І. С. Яковець,
З. В. Яремко та ін. Проте дослідники пропонують різні підходи до розуміння
заохочення, причому їхні позиції щодо трактування сутності цієї правової категорії
є часто доволі відмінними, а іноді й концептуально протилежними.
Постановка завдання. Тому в цій статті маємо на меті детальніше проаналізувати поширені у доктрині кримінально-виконавчого права різні бачення щодо
поняття, змісту, суті, мети та значення заходів заохочення у процесі виконання
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покарання у вигляді позбавлення волі. А відтак, сформулювати власну наукову
позицію з вказаної проблематики.
Виклад основного матеріалу. Поняття заохочення є міждисциплінарним і
комплексним, а тому при його вивченні варто враховувати дослідження різних
юридичних наук. Так, Великий тлумачний словник сучасної української мови та
Словник української мови містять подібні визначення слова «заохочення»: 1) спонукати кого-небудь до якоїсь дії певними засобами; 2) матеріальний або моральний
стимул [13, с. 326]; 3) те, що заохочує кого-небудь до чогось: похвала, нагорода
[33, с. 237]. У педагогіці заохочення розуміють як засіб психолого-педагогічного
впливу, спрямований на санкціонування і схвалення успішного виконання учнями
завдань або їхньої поведінки, а також стимулювання мотивації досягнення та
підвищення впевненості зростаючої особистості у власних здібностях [16, с. 308].
В юридичній енциклопедії термін «заохочення» означає передбачені у правилах
внутрішнього трудового розпорядку матеріальні та інші заходи, що застосовуються
до працівників за успішного виконання ними трудових обов’язків [31, с. 145].
У загальній теорії права правове заохочення розглядають як особливий засіб
позитивного соціально-правового впливу на поведінку людей з метою породження
і підтримки суспільно значущої активності, внаслідок застосування якого
винагороджується заслужена поведінка суб’єкта і реалізується взаємний інтерес
особи, суспільства і держави [15, с. 1]. Дослідник теорії права В. М. Баранов під
заохоченням розуміє встановлені нормами права різноманітні форми позитивної
оцінки державою корисної понаднормової діяльності учасників суспільних
відносин [7, с. 122]. Теоретик права Н. А. Гущіна визнає правове заохочення позитивним чинником, що впливає на свідомість індивіда, котрий викликає зацікавленість в отриманні благ, апелюючи до свободи суб’єкта й очікування результату,
який залежить, передусім, від його суб’єктивного рішення [14, с. 7].
Відзначимо, що з-поміж галузевих юридичних наук належну увагу питанню
заохочення приділяли як ще радянські, так і сучасні українські дослідники у
трудовому, адміністративному, кримінальному та кримінально-виконавчому праві.
Представник радянської і української науки трудового права О. Т. Барабаш вказує,
що заохочення – це публічне визнання заслуг, нагородження, виявлення суспільної
поваги робітникам і службовцям у зв’язку з досягнутими успіхами у процесі
виконання роботи [4, с. 11]; аналогічне формулювання подає і Н. М. Бородіна [12,
с. 83] та схоже – М. В. Плюхін [30, с. 4]. Є. Г. Неїдзе зазначає, що заохочення є
актом схвалення і публічного визнання заслуг і трудових результатів робітників,
службовців, тощо з боку відповідно уповноважених державних, громадських органів, об’єднань або посадових осіб, що може проявлятися в різноманітних формах,
видах, способах, у т. ч. у вигляді нагородження [29, с. 120]. М. Д. Бойко зауважує,
що заохочення – це публічне визнання заслуг працівників та надання їм переваг у
зв’язку із досягнутими успіхами в роботі [10, с. 200], подібне висловлюють й інші
українські науковці [38, с. 463; 26, с. 58]. О. В. Лавріненко стверджує, що
заохочення – це своєрідна форма позитивної оцінки результатів праці працівника у
процесі виконання ним своєї трудової функції [26, с. 60]. Н. Б. Болотіна вважає
заохоченням за трудовим правом публічне визнання трудових заслуг працівника і
застосування роботодавцем або уповноваженним органом держави передбачених
законодавством або колективним договором заходів заохочення [11, с. 172], а
І. Д. Шумляєва – заснований на законодавстві вияв пошани до члена трудового
колективу у формі застосування до нього роботодавцем заходів заохочення за
зразкову поведінку, визнану трудовою заслугою [43, с. 110]. І. М. Рябовол
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наголошує, що заохочення за працю – це стимулювання до більш ефективної,
виробничої праці, покликане виділити кращих працівників, кращі трудові колективи, яке застосовується на підставі відносно вільної оцінки їхніх трудових досягнень, з урахуванням особистих і суспільних інтересів та у встановленому законом
порядку [32, с. 41].
Учений-адміністративіст О. Г. Стрельченко зазначає, що заохочення – це такий
засіб впливу, який через інтереси та свідомість спрямовує волю людей на здійснення
корисних, з погляду суб’єкта управління, діянь [35, с. 8]. Г. В. Чубуков уважає, що
правове заохочення становить ступінь відзнаки досягнень, який спонукає суб’єктів
правових відносин до досягнення заохочуваного результату або до особливих зусиль
і високого сумління у виконанні приписів норм права [42, с. 18].
Теоретик права О. В. Малько розглядає правове заохочення як форму і ступінь
юридичного схвалення добровільної заслуженої поведінки, внаслідок чого суб’єкт
винагороджується, для нього настають найсприятливіші наслідки [27, с. 164; 28,
с. 31]. Дослідник виділяє такі його ознаки: 1) заохочення є реакцією на заслужену
поведінку, котрою визнається сумлінний правомірний вчинок, пов’язаний із
«понадвиконанням» суб’єктом своїх обов’язків або з досягненням ним загальновизнаного корисного результату, який виступає підставою для застосування
заохочення; 2) воно пов’язане з суто добровільним вчинком; 3) заходи заохочення
юридично схвалюють позитивні дії, виступаючи формою винагороди з боку
суспільства і держави за добровільну заслужену поведінку; відтак заохочення – це
різновид схвалення; 4) заохочення взаємовигідне для держави, суспільства і
суб’єкта, якого заохочують, поєднує різні інтереси, задовольняючи «сторони»
сприятливими наслідками; 5) воно є юридичним стимулом, причому, як правило,
дуже дієвим; 6) заохочення реалізується у формі правозастосування, яке виражається у прийнятті компетентними органами індивідуально-владних велінь, що
містять нові додаткові блага, надані конкретним суб’єктам за досягнення позитивних результатів діяльності, що перевершують звичайні [27, с. 164–166]. Схожі
ознаки правового заохочення виокремлюють й такі українські науковці, як
М. О. Дей, В. С. Бігун, Д. Г. Коритько [15, с. 7; 8].
Представниця української науки теорії права О. О. Барабаш визначає правове
заохочення (заохочення у праві) у широкому розумінні – як правовий засіб впливу
на поведінку суб’єктів права, а у вузькому – як різновид правових стимулів,
спрямований на спонукання суб’єктів права до усвідомленого сумлінного
виконання ними своїх обов’язків та досягнення соціально корисних результатів, які
перевищували б звичайні вимоги, що ставляться до таких результатів [6, с. 78; 5, с. 8].
Дещо схоже розуміння заохочення подає дослідник радянської науки кримінальновиконавчого права Б. Я. Бляхман, вказуючи, що, враховуючи комплекс заохочувальних норм, відповідні державні органи зобов’язані розглянути питання про
застосування заохочення за поведінку, яка полягає у досягненні встановлених
умов, показників, результатів, як правило переважаючих загальні вимоги [9, с. 10].
Теоретик кримінально-виконавчого права С. Л. Бабаян визнає, що заохочення
юридично і морально схвалює позитивні дії засудженого, виступаючи формою
винагороди з боку суспільства і держави [3, с. 37].
Радянські дослідники трудового права О. І. Зарецька і С. С. Карінський
наголошують, що застосування заохочень – це не тільки нагорода і відзнака за вже
досягнуте, але також і стимул для подальших досягнень [18, с. 26]. Згадуваний
радянський й український теоретик трудового права О. Т. Барабаш відзначає, що
різноманітні форми заохочення та інші заходи, засновані на використанні чинників
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особистої зацікавленості в суспільних інтересах, становлять стимулюючу
діяльність [4, с. 11].
Представник української науки кримінально-виконавчого права О. М. Джужа
зауважує, що заохочувальні норми надають суб’єктам правовідносин додаткові
права за наявності особливих підстав; вони стимулюють бажану для держави
поведінку, не вдаючись до примусових заходів. Притому науковець стверджує, що
виконання засудженим умов заохочувальної норми ще не дає права вимагати той
чи інший вид заохочення, а орган, який виконує покарання, не зобов’язаний
надавати засудженому таке заохочення [24, с. 28]. Радянські вчені Ф. Р. Сундуров і
І. А. Тарханов наголошували, що заохочувальні норми стимулюють соціально
активну поведінку засуджених і тому стосуються не тільки прав, а й становлять
конкретизацію суспільного інтересу [36, с. 125].
Радянські теоретики виправно-трудового права вважали, що застосування
заходів заохочення є засобом закріплення позитивних зрушень у поведінці
засуджених та стимулювання їхнього подальшого виправлення [34, с. 93]. М. А. Єфімов
вказує, що заохочення – це засіб, за допомогою якого адміністрація виправних
установ відзначає позитивні зміни у ставленні засудженого до праці і поведінки та
у такий спосіб стимулює і надалі його виправлення та перевиховання. А тому
важливим у застосуванні до засуджених заходів заохочення є те, що саме вони
показують кожному ув’язненому, що його зусилля в напрямі виправлення не
залишаються непоміченими, щоб у засуджених не виникав настрій безперспективності і байдужості [17, с. 71]. Дуже схожі визначення заходів заохочення як одного
із засобів впливу на засуджених з метою їхнього виправлення і перевиховання
подають також інші як радянські, так і українські дослідники кримінальновиконавчого права [2, с. 113; 23, с. 113; 20, с. 89]. Представники радянської
виправно-трудової педагогіки розглядали заохочення як метод, який полягає у
тому, що вихователь виявляє позитивне у вчинках і якостях засудженого та
стимулює його подальший розвиток [19, с. 97]. Особливо слушним видається
твердження українського вченого П. В. Хряпінського про те, що метод заохочення
визначається органічним узгодженням інтересів та потреб особи, поведінка якої
стимулюється, з одного боку, та суспільних, державних інтересів і завдань у
кримінально-правовій сфері, – з іншого; це знаходить своє відображення у
сприятливій, безконфліктній ситуації, що утворюється при застосуванні кримінально-правового заохочення [41, с. 13; 40, с. 82]. Притому згаданий науковець
уважає заходи заохочення неосновним засобом виправлення [40, с. 34].
Засобом стимулювання визнавав заохочення і дослідник радянського виправно-трудового права Ю. М. Ткачевський, наголошуючи, що воно є потужним
педагогічним важелем, правильне застосування якого дає хороші результати, адже
заохочується найкраще, яке, відтак, стає помітним, набуває характеру мети, якої
необхідно прагнути [37, с. 50]. Радянський теоретик права В. М. Баранов зазначав,
що заохочення є чинником мотивації правомірної поведінки [7, с. 88]. Варто
погодитися також з українською дослідницею Н. Б. Хлистовою, яка стверджує, що
кримінально-правове заохочення суспільно корисної мотивації є сукупністю
кримінально-правових норм та практики їхнього застосування, спрямованих на
поширення антикримінальної діяльності на основі заохочення суспільно корисної
мотивації. А отже, заохочення виступає найпотужнішим стимулюючим чинником,
що сильніше за інші формує зацікавленість суб’єктів у соціально-корисній
поведінці, створюючи для неї режим найбільшого сприяння [39, с. 12–13; 41, с. 13;
40, с. 82]. Одним із видів правових стимулів уважає заохочення ще одна українська
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вчена Н. В. Коломієць [21, с. 12, 25], визнаючи їх засобами для стимулювання
правомірної поведінки засуджених [22, с. 94]. Вона розуміє заохочення у
кримінально-виконавчому праві як заходи впливу, виражені в заохочувальних
нормах КВК України, які застосовуються до засуджених за виконання обов’язків,
визначених законодавством і виявляються у зовнішньому схваленні відповідних
дій засудженого [21, с. 24; 22, с. 92]; як виражену в нормі права форму юридичного
схвалення правомірної поведінки засудженого [22, с. 94].
Українська теоретик кримінально-виконавчого права З. В. Яремко також відзначає, що заходи заохочення спрямовані на ефективне стимулювання правомірної
поведінки засуджених, а також на їхню соціальну переорієнтацію у процесі
відбування покарання. Дослідниця наголошує, що заохочення виконують одну,
мабуть, із найголовніших функцій під час відбування покарання засудженими
особами – виховну, значення якої важко переоцінити, оскільки вона виступає
засобом корекції поведінки засуджених, слугує ефективній реалізації всіх форм і
методів виправлення засуджених, а також спрямовує їх до загальнолюдських
цінностей [45, с. 279]. Відповідно, З. В. Яремко констатує, що заходи заохочення,
які застосовуються до осіб, позбавлених волі, – це дієвий засіб впливу на поведінку
засудженої особи, який становить сукупність норм кримінально-виконавчого
законодавства, котрі застосовуються визначеним колом посадових осіб органів і
установ виконання покарань за правомірну, соціально корисну поведінку засуджених, з метою стимулювання їх до подальшої правослухняної поведінки,
виправлення та профілактики асоціальної поведінки [44, с. 59; 45, с. 279–280].
Висновки. Отже, підсумуємо, що заходи заохочення варто визнати важливою
складовою у правовому регулюванні процесу виконання та відбування покарання,
яка спрямована на стимулювання правослухняної поведінки [1, с. 8] осіб,
засуджених до позбавлення волі, у т. ч. неповнолітніх. Відтак, з огляду на
викладені вище різні наукові бачення щодо сутності заходів заохочення, закцентуємо, що, на наше переконання, їх доцільно розглядати, передусім і головно, власне
як стимули, як акти стимулювання подальшої правослухняної поведінки засудженого, що слугують меті його виправлення і ресоціалізації.
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The article is devoted to the study of various approaches to understanding the concept,
content, essence, purpose and significance of incentives in legal science. Therefore, in
studying this legal category, which is interdisciplinary and complex, the author was based on
the scientific positions of both Soviet and modern Ukrainian researchers, established in the
general theory of law and such legal sciences as labor, administrative, criminal and criminal
executive law. Consequently, the article highlights that the various scholars view incentives as
an act of approval and recognition of merit; as a peculiar form of positive assessment and
reward of useful (honest, lawful) behavior associated with excessive performance of one's
duties; as a means of stimulating law-abiding behavior of convicts, which serves the purpose
of their further correction and resocialization.
The latter interpretation is quite broad and unanimously substantiated in the science of
criminal executive law. Thus, in general, the stimulating value of incentives is emphasized, in
particular, by such scholars as the representatives of the theory of law V. M. Baranov,
O. V. Malko and O. O. Barabash, Soviet theorists of labor law O. I. Zaretska and S. S. Karinskyyi
as well as Soviet and Ukrainian researcher of labor law O. T. Barabash, representatives of
Soviet science of correctional labor law F. R. Sundurov, I. A. Tarkhanov, Y. M. Tkachevskyyi
as well as Ukrainian theorist of criminal executive law O. M. Dzhuzha. Moreover, on the
influence by the application the measures of incentives on the stimulation of law-abiding
behavior of convicts and, consequently, their further correction and resocialization emphasize
their attention such scholars in the field of criminal executive law, as Soviet researchers
M. A. Yefimov, V. P. Artamonov, as well as Ukrainian scholars O. G. Kolb, P. V. Khryapinskyyi,
N. B. Khlystova, N. V. Kolomiyets, Z. V. Yaremko.
The author also adheres to this scientific position in understanding the nature, purpose
and significance of the measures of incentives and believes that they are primarily intended to
stimulate further law-abiding behavior of persons sentenced to imprisonment, including
juveniles, with the purpose to correct and resocialize them, as well as prevention of further
commission of new offenses both by the convicts themselves, to whom the measure of
incentives was applied, and by other persons.
Keywords: measures of incentives, stimulus, stimulation of law-abiding behavior of
convicts, commendation, reward.
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