
Додаток 1 

до Методичних рекомендацій 

щодо проведення оцінки ризиків 

вчинення повторного кримінального 

правопорушення засудженими до 

позбавлення волі 

(пункт 4 розділу І) 

 

 

Форма 

проведення оцінки ризиків вчинення повторного кримінального 

правопорушення 

(дата проведення ___ _______ 20__ року) 

 
Розділ І. «Статистичні фактори. Історія правопорушень» 

1.1. Попередні притягнення до кримінальної відповідальності  
 

Раніше особа засуджувалася до позбавлення/обмеження волі 3 і більше разів  30 0 

Раніше особа засуджувалася до позбавлення/обмеження волі від 1 до 2 разів 20 

Раніше особа засуджувалася до покарання, не пов’язаного з позбавленням 

волі/звільнялась від відбування покарання з випробуванням 

10 

1.2. Характеристика під час попереднього відбування покарання/перебування під 

вартою/під час слідства 

Раніше скасовувався іспитовий строк, особа вчинила злочин під час відбування 

покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, звільнялась від покарання з 

випробуванням; вчинила нове кримінальне правопорушення протягом 

невідбутої частини покарання після умовно-дострокового звільнення  

25 

0 

Втечі/спроби втечі з установ виконання покарань або з-під варти/перебування 

у розшуку 

20 

Порушення умов запобіжного заходу (окрім тримання під вартою) 15 

Особа притягувалася до відповідальності за злісне порушення установленого 

порядку відбування покарання під час попереднього засудження 

10 

Особа поміщалася до ДІЗО або карцеру; переводився до ПКТ (ОК), ДПК під 

час попереднього відбування покарання (в межах одного строку) або під час 

перебування у слідчому ізоляторі 

5 

1.3 Вік першого притягнення до кримінальної відповідальності 

Від 14 до 16 років 20 

0 Від 16 до 18 років 15 

Від 18 років до 25 років  5 

1.4 Час, що минув з моменту закінчення відбування покарання за попереднім 

вироком або звільнення від кримінальної відповідальності, покарання чи його 

відбування  

До 6 місяців 20 

   0 
Від 6 місяців до 1 року 15 

Від 1 року до 3 років 10 

Від 3 років до 5 років 5 

1.5. Час, який особа в сукупності провела в установах виконання покарань у виді 

позбавлення/обмеження волі за попередніми вироками 

Понад 10 років  30 0 
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Від 5 до 10 років  20 

Від 3 до 5 років 15 

До 3 років 10 

1.6. Форма вини за чинним вироком 

Умисел 20 0 

1.7.  Категорія кримінального правопорушення за останнім вироком 

Умисне корисливе/корисливо-насильницьке кримінальне правопорушення 20 

0 Інше умисне ненасильницьке кримінальне правопорушення 15 

Умисне насильницьке кримінальне правопорушення 10 

1.8. Наявність обставин, які обтяжують покарання за чинним вироком  

Мають місце обставини, які обтяжують покарання  25 0 

1.9. Вік, в якому вчинено правопорушення за чинним вироком 

До 25 років 25 0 

Від 25 до 35 років 15 

1.10.  Відшкодування шкоди  

Особа не відшкодувала шкоду і не намагалася її відшкодувати, хоча мала 

джерело доходу та/або майно поза нормами, які гарантують забезпечення 

базових потреб особи   

 

25 

 

 

0 
Особа відшкодувала шкоду частково, хоча мала можливість відшкодувати в 

повному обсязі 

15 

1.11. Вік на момент проведення оцінки ризиків 

До 25 років (включно) 20  

 

0 

 

До 35 років (включно) 15 

До 45 років (включно) 10 

До 55 років (жінки) / 60 (чоловіки)  5 

Коментар (описується ситуація, пов’язана з історію вчинення правопорушень, що має 

значення для оцінки, і те, як вона впливає на ризик вчинення повторного кримінального 

правопорушення). 
 

 

 

 
 

Оцінка статичних факторів 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Сума 

                      

Рівень впливу історії правопорушень на протиправну поведінку оцінюється як: 

□ низький (0–65 балів)        □ середній (66–181 балів)            □ високий (182–260 балів) 

 

Розділ IІ. «Динамічні фактори» 

Примітка: критерії, позначені символом * використовуються при проведенні першої оцінки 

ризиків та базуються на ситуації, що склалися на момент засудження, а також у разі їх зміни 

в період відбування покарання 

2.1 Житло Оцінка 

2.1.1 Наявність місця проживання (4, 3, 2, 0)   
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4 – відсутнє будь-яке місце проживання і засуджена особа не вживає 

щодо цього жодних заходів 

3 – не має місця проживання, але вживає активні заходи щодо його 

отримання після звільнення 

2 – має тимчасове місце проживання 

0 – має місце проживання 

2.1.2 Зміна місця проживання  (2, 1, 0)*   

2 – засуджена особа змінювала місце проживання (більше 3 разів за два 

роки до прибуття в установу) з негативних причин 

1 – змінювала місце проживання з негативних причин (1-3 рази за два 

роки до прибуття в установу) 

0 – місце проживання не змінювала або змінювала з нейтральних причин 

2.1.3 Проживання разом з особами, які вчиняли  правопорушення (2, 0)   

2 – засуджена особа проживала у постійному або тимчасовому місці 

проживання з особами, які раніше притягалися до відповідальності за 

правопорушення, відбувають покарання, альтернативні позбавленню 

волі, та планує повертатися туди ж 

1 – проживала з правопорушниками, але вживає активних заходів щодо 

зміни місця проживання та/або співмешканців 

0 – не проживала/не планує проживати разом з правопорушниками 

Підсумок   

□ низький (0 – 2 балів)    □ середній (3 – 5 балів)    □ високий (6 – 8 балів)         

 

Зв’язок фактора з ризиком шкоди  

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 

 

Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо цього фактора 

Незацікавлена у 

змінах       □ 

Роздуми над 

змінами       □ 

Підготовка до 

дії       □ 

Дія                          

□ 

Підтримка змін 

□ 

 

Коментар (описуються ситуація з житлом та виявлені проблеми, що мають значення для 

оцінки ризиків, а саме: яким чином вони пов’язані з ризиком шкоди і як впливають на ризик 

вчинення повторного кримінального правопорушення). 

 

 
 

2.2 Освіта Оцінка 

2.2.1 Володіння базовими навичками (читання, письмо, здійснення 

простих арифметичних дій) (3, 2, 1, 0) 

  

3 – відсутні будь-які з перелічених навичок, не навчається 

2 – має деякі з перелічених навичок, низький рівень навичок, не 

навчається 

1 – має деякі з перелічених навичок, низький рівень навичок, але особа  

почала/продовжує навчатися 

0 – володіє переліченими навичками 

 

 

2.2.2 Наявність середньої освіти (2, 1, 0)   
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2 – засуджена особа не має базової середньої освіти і не навчається, 

негативно ставиться до навчання 

1 – не має базової середньої освіти, але почала/продовжує навчання, 

демонструє бажання отримати освіту 

0 – має повну середню освіту або має базову середню освіту і продовжує 

навчання 

2.2.3 Володіння будь-якими професійними навичками або наявність 

кваліфікації (2, 1, 0) 

2 – засуджена особа не володіє жодними професійними навичками або 

не має кваліфікації, негативно ставиться до здобуття таких навичок 

1 – не володіє жодними професійними навичками або не має 

кваліфікації, але почала/продовжує навчання, демонструє бажання 

отримати такі навички/кваліфікацію 

0 – має кваліфікацію / володіє професійними навичками (навіть якщо 

особа не мала постійної або тимчасової роботи) 

  

Підсумок   

□ низький (0 – 2 балів)   □ середній (3 – 4 бали)   □ високий (5 – 7 балів)         

 

Зв’язок фактора з ризиком шкоди 

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 

 

Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо цього фактора 

Незацікавлена 

у змінах       □ 

Роздуми над 

змінами       □ 

Підготовка до 

дії       □ 

Дія  

□ 

Підтримка 

змін       □ 

Коментар (описуються ситуація з освітою та виявлені проблеми, що мають значення для 

оцінки, а саме: яким чином вони пов’язані з ризиком шкоди і як впливають на ризик вчинення 

повторного кримінального правопорушення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3 Робота  Оцінка 

2.3.1 Працевлаштування до засудження (3, 2, 1, 0)*   

3 – особа не працювала до засудження 

2 – особа не працювала до засудження з об’єктивних причин 

1 – особа мала нестабільну роботу, змінювала (більше 3 разів за один 

рік) місце роботи з різних причин 

0 – особа мала стабільну роботу (у тому числі працювала неофіційно, 

мала сезонну роботу) 

2.3.2 Володіння достатніми професійними навичками для отримання 

роботи після звільнення (2, 1, 0) 
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2 – відсутні достатні навички для отримання роботи 

1 – має певні навички 

0 – володіє достатніми навичками 

2.3.3 Ставлення до праці (2, 1, 0)   

2 – не має бажання працювати; ставлення до роботи негативне 

1 – стверджує, що має бажання працювати, але за поведінкою особи чи з 

інших джерел інформації зрозуміло, що це не відповідає дійсності 

0 – працює в установі виконання покарань або висловлює готовність 

працювати, проте в УВП відсутні такі можливості 

Підсумок    

□ низький (0 – 2 балів)                 □ середній (3 – 4 бали)       □ високий (5 – 7 балів)         

 

Особа має статус, що передбачає державні виплати без працевлаштування або 

особа має офіційне джерело стабільних доходів без працевлаштування  

(підсумок за фактором – 0 балів) 

🗆 

Має  інвалідність/обмежені фізичні можливості, що не дають змоги 

працювати (за словами засудженої особи, документально не підтверджено) 

(підсумок за фактором – 0 балів) 

 

 

🗆 

Зв’язок фактора з ризиком шкоди 

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 

 

Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо цього фактора 

Незацікавлена 

у змінах       □ 

Роздуми над 

змінами       □ 

Підготовка до 

дії       □ 

Дія                         

□ 

Підтримка змін       

□ 

 

Коментар (описуються ситуація з роботою та виявлені проблеми, що мають значення для 

оцінки, а саме: яким чином вони пов’язані з ризиком шкоди і як впливають на ризик вчинення 

повторного кримінального правопорушення). 

 

 

 

 

 

 

2.4 Матеріальне становище Оцінка 

2.4.1 Матеріальна залежність від своєї сім’ї або друзів (3, 2, 0)*   

3 – особа повністю матеріально залежала від своєї сім’ї, друзів, 

соціального забезпечення дітей або близьких родичів (пенсії, інші 

виплати) 

2 – особа частково матеріально залежала від своєї сім’ї, друзів, 

соціального забезпечення дітей або найближчих родичів (пенсії, інші 

виплати) 

0 – особа не залежала матеріально від своєї сім’ї, друзів, соціального 
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забезпечення 

2.4.2 Вміння раціонально використовувати кошти на корисні цілі (2, 1, 0)    

2 – не вміє раціонально використовувати кошти 

1 – у більшості випадків раціонально використовує кошти 

0 – вміє раціонально використовувати кошти 

2.4.3 Гра в настільні чи інші ігри (2, 0)    

2 – грає в настільні чи інші ігри з метою отримання матеріальної чи 

іншої вигоди 

0 – відсутній інтерес до настільних чи інших ігор з метою отримання 

матеріальної чи іншої вигоди 

2.4.4 Наявність боргів за утримання житла (2, 1, 0)   

2 – має борги за утримання житла, які наразі не в змозі погасити 

(включаючи борги в установі) 

1 – має борги за утримання житла, але сплачує їх 

0 – відсутні борги за утримання житла 

2.4.5 Наявність заборгованості за запозиченими коштами та/або 

кредитами (3, 2, 0)  

 

3 – має заборгованість за запозиченими коштами та/або кредитами 

2 – має заборгованості, але сплачує їх 

0 – відсутня заборгованість за запозиченими коштами та/або кредитами 

Підсумок    

□ низький (0 – 3 балів)  □ середній (4 – 7 бали)   □ високий (8 – 12 балів)      

 

 

Зв’язок фактора з ризиком шкоди 

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 
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Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо цього фактора  

Незацікавлена у 

змінах           □ 

Роздуми над 

змінами           

□ 

Підготовка до 

дії                      

□ 

Дія  

□ 

Підтримка змін 

□ 

Коментар (описуються ситуація з матеріальним становищем та виявлені проблеми, що 

мають значення для оцінки, а саме: яким чином вони пов’язані з ризиком шкоди і як впливають 

на ризик вчинення повторного кримінального правопорушення) 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 Мислення, емоції та поведінка Оцінка 

2.5.1 Легко дратується, емоції впливають на здатність діяти 

конструктивно (1, 0) 

  

1 – так 

0 – ні  

2.5.2 Проявляє ворожість до окремих осіб або груп осіб (2, 0)   

2 – так 

0 – ні  

2.5.3 Вчиняє дії, пов’язані з погрозами або насильством (3, 2, 1, 0)   

3 – так, постійно 

2 – так, періодично (у залежності від ситуації) 

0 – ні        

2.5.4 Висловлює свою точку зору, переважно, проявляючи агресію (1, 0)   

1 – так 

0 – ні                 

2.5.5 Втрачає контроль над емоціями та поведінкою у випадках, коли не 

вдається отримати бажане (або якщо з ним/нею не погоджуються) (1, 

0) 

  

1 – так 

0 – ні                 

2.5.6 Особа нездатна мислити чітко та раціонально (1, 0)   

1 – так 

0 – ні  

2.5.7 Низький рівень розвитку комунікативних навичок у особи 

(замкнена, не вміє підтримувати розмову, не здатна конструктивно 

вести суперечку) (1, 0) 

  

1 – так 

0 – ні  
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2.5.8 Не робить висновків зі своїх минулих помилок, повторює помилки 

(2, 1, 0) 

  

2 – у більшості випадків 

1 – іноді 

0 – ні                 

2.5.9 Стикаючись з проблемою, вчиняє перше-ліпше, що спадає на думку 

(2, 1, 0) 

  

2 – у більшості випадків 

1 – іноді 

0 – ні  

2.5.10 Стикаючись з проблемою, особа нездатна знайти шляхи її 

вирішення або легко здається і відступає перед труднощами (2, 1, 0) 

  

2 – у більшості випадків 

1 – іноді 

0 – ні                 

2.5.11 Не може передбачити наслідки своїх дій (2, 1, 0 )   

2 – у більшості випадків 

1 – іноді 

0 – ні                 

2.5.12 Для особи характерна поведінка, неадекватна до ситуації  (часта 

зміна настрою, неадекватне сприйняття своїх вчинків та вчинків 

інших осіб) (1, 0)   

 

1 – бувають прояви неадекватної до ситуації поведінки 

0 – відсутні явні прояви неадекватної поведінки 

2.5.13 Для особи характерний стан нервового збудження (1, 0)  

1 – переважає стан нервового збудження 

0 – відсутні явні ознаки нервового збудження 

2.5.14 Для особи характерний стан безпідставного пригнічення (страх, 

невпевненість) (1, 0)   

 

1  – переважає стан безпідставного пригнічення 

0  – відсутні ознаки пригнічення 

2.5.15 Самооцінка особи (1, 0)    

1  – самооцінка завищена або занижена 

0  – самооцінка адекватна 

Підсумок   

□ низький (0 – 6 балів) □ середній (7 – 14 бали)   □ високий (15 – 22 балів)       

 

Зв’язок фактора з ризиком шкоди 

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 

 

Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо цього фактора  

Незацікавлена у 

змінах       □ 

Роздуми над 

змінами       □ 

Підготовка до 

дії       □ 

Дія  

□ 

Підтримка 

змін       □ 
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Наявна інформація, що особа лікувалася/лікується від психічних розладів                            □ 

 

Наявна інформація, що особа мала/має намір вчинити суїцид                                                  □ 
 

Особа хвора на будь-яке хронічне або невиліковне захворювання,  

що не дає змоги вести нормальний спосіб життя (за словами засудженої особи)               □ 

 

Особа мала досвід участі або перебування у зоні проведення бойових дій                               □ 
 

Особа була жертвою насильства або брала участь у інших психотравмуючих подіях       □ 

 

Коментар (описуються ситуація з контролем над поведінкою та мисленням та виявлені 

проблеми, що мають значення для оцінки, а саме: яким чином вони пов’язані з ризиком шкоди і 

як впливають на ризик вчинення повторного кримінального правопорушення) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.6 Вживання алкоголю Оцінка 

2.6.1 Вживання алкоголю (3, 2, 1, 0)*   

3 – особа зловживала алкоголем 

2 – особа регулярно вживала алкоголь до засудження 

1 – мали місце поодинокі випадки вживання алкоголю до засудження 

0 – особа не вживала алкоголь до засудження 

2.6.2 Наявність помітного шкідливого впливу алкоголю на спосіб життя  

(2, 1, 0) 

  

2 – алкоголь грає значну роль у житті та справляв/-є помітний шкідливий 

вплив на особу, але вона не усвідомлює цього 

1 – алкоголь грає значну роль у житті та справляв/-є помітний шкідливий 

вплив на особу, але вона усвідомлює негативні наслідки 

0 – відсутній (або незначний) вплив алкоголю на спосіб життя 

2.6.3 Поведінка під впливом алкоголю (2, 0)    

2 – особа стає агресивною, може становити небезпеку для оточуючих під 

впливом алкоголю 

0 – за словами засудженої особи, відсутні ознаки щодо зв’язку вживання 

алкоголю з підвищенням агресивності 

2.6.4 Особа притягувалася до дисциплінарної відповідальності під час 

відбування покарання (виготовлення/зберігання або вживання 

алкоголю) 
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3 – особа має більше 3 дисциплінарних стягнень протягом відбування 

покарання в установі 

2 – має 2-3 дисциплінарних стягнення протягом відбування покарання в 

установі 

1 – має 1 дисциплінарне стягнення протягом відбування покарання в 

установі 

0 – не має дисциплінарних стягнень 

2.6.5 Особа здатна вчинити неправомірні дії з метою дістати гроші на 

алкоголь або сам алкоголь (2, 1, 0)  

  

2 – так 

1 – ймовірно  

0 – ні                 

2.6.6 Вчиняє неправомірні дії, перебуваючи у нетверезому стані (2, 0)    

2 – так 

0 – ні                 

2.6.7 Вмотивованість до зменшення вживання алкогольних напоїв (3, 2, 1, 

0)  

  

3 – особа невмотивована припиняти вживання 

2 – має нестійку мотивацію до припинення вживання, що змінюється 

залежно від оточуючих 

1 – особа вмотивована до припинення вживання та невживання на 

свободі, проходить відповідні програми 

0 – не вживає 

Підсумок    

□ низький (0 – 4 балів)   □ середній (5 – 11 бали)  □ високий (12 – 17 балів)       

 

Зв’язок фактора з ризиком шкоди 

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 

 

Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо даного фактора 

Незацікавлена у 

змінах       □ 

Роздуми над 

змінами       □ 

Підготовка до 

дії       □ 

Дія  

□ 

Підтримка 

змін       □ 

 

Коментар (описуються ситуація із вживанням алкоголю та виявлені проблеми, що мають 

значення для оцінки, а саме яким чином вони пов’язані з ризиком шкоди і як впливають на ризик 

вчинення повторного кримінального правопорушення) 
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2.7 Вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів (далі – ПАР)  

Оцінка 

2.7.1 

 

Вживання ПАР, заборонених до вжитку (2, 1, 0)*(Якщо «так», 

зазначити в коментарях, які саме) 

  

  

2 – особа регулярно вживала ПАР до засудження 

1 – мали місце поодинокі випадки вживання ПАР до засудження 

0 – не вживала 

2.7.2 Наявність помітного шкідливого впливу ПАР на спосіб життя (2, 1, 0)  

2 – ПАР грає значну роль у житті та справляв/-є помітний шкідливий 

вплив на особу, але вона не усвідомлює цього 

1 – ПАР грає значну роль у житті та справляв/-є помітний шкідливий 

вплив на особу, але вона усвідомлює негативні наслідки 

0 – відсутній (або незначний) вплив ПАР на спосіб життя 

2.7.3 Поведінка під впливом ПАР (2, 0)     

2 – особа стає агресивною, може становити небезпеку для оточуючих під 

впливом ПАР 

0 – за словами засудженої особи, відсутні ознаки щодо зв’язку вживання 

ПАР з підвищенням агресивності 

2.7.4 Особа притягувалася до дисциплінарної відповідальності під час 

відбування покарання (виготовлення/зберігання або вживання ПАР) 

(3, 2, 1, 0) 

 

3 – має 4 і більше дисциплінарних стягнень протягом відбування 

покарання в установі 

2 – має 2-3 дисциплінарних стягнення протягом відбування покарання в 

установі 

1 – має 1 дисциплінарне стягнення протягом відбування покарання в 

установі 

0 – не має дисциплінарних стягнень 

2.7.5 Особа здатна вчинити неправомірні дії з метою дістати гроші на ПАР 

(2, 1, 0)  

  

2 – так 

1 – ймовірно 

0 – ні 

2.7.6 Вчиняє неправомірні дії, перебуваючи під впливом ПАР (2, 0)      

2 – так 

0 – ні 

2.7.7 Вмотивованість до зменшення вживання ПАР (3, 2, 1, 0)    

3 – особа невмотивована припиняти вживання 

2 – має нестійку мотивацію до припинення вживання, що змінюється 

залежно від оточуючих 

1 – особа вмотивована до припинення вживання та невживання на 

свободі, проходить відповідні програми 

0 – не вживає 

Підсумок   



12 

 
 

 

Особа перебуває у програмі замісної підтримувальної терапії  🗆 

 

□ низький (0 – 4 балів)     □ середній (5 – 10 бали)         □ високий (11  – 16 балів)       

 

Зв’язок фактора з ризиком шкоди 

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 

 

 

 

Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо цього фактора 

Незацікавлена у 

змінах       □ 

Роздуми над 

змінами       □ 

Підготовка до 

дії       □ 

Дія  

□ 

Підтримка 

змін       □ 

Коментар (описуються ситуація із вживанням ПАР та виявлені проблеми, що мають 

значення для оцінки, а саме: яким чином вони пов’язані з ризиком шкоди і як впливають на 

ризик вчинення повторного кримінального правопорушення) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.8 Стосунки у суспільстві Оцінка 

2.8.1 До засудження особа підтримувала кримінальні зв’язки або зв’язки з 

особами з антисоціальною поведінкою (2, 0)*     

  

2 – так 

0 – ні 

2.8.2 Правопорушення вчинене у співучасті (2, 0)*      

2 – так 

0 – ні 

2.8.3 Має намір підтримувати кримінальні зв’язки після звільнення (2, 0)    

2 – так 

0 – ні 

2.8.4 Близькі друзі/коло спілкування підтримують прокримінальні 

настанови та спосіб життя (2, 1, 0) 

  

2 – друзі та коло спілкування підтримують прокримінальні настанови та 

спосіб життя 

1 – дехто у колі спілкування підтримує прокримінальні настанови та 

спосіб життя 

0 – не має друзів та кола спілкування, в якому підтримують 

прокримінальні настанови та спосіб життя 
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2.8.5 Легко піддається впливу прокримінального та/або антисоціального 

оточення (2, 0)     

 

2 – так 

0 – ні 

2.8.6. Наявність соціальної ізоляції (2, 1, 0)   

2 – немає друзів, соціальних контактів (у т.ч. з іншими засудженими) 

1 – немає друзів, соціальних контактів (у т.ч. з іншими засудженими), 

проте особа намагається їх відновити/створити 

0 – є друзі, соціальні контакти (у т.ч. з іншими засудженими) 

Підсумок   

□ низький (0 – 3 балів)  □ середній (4 – 7 бали)   □ високий (8 – 12 балів)      

 

Зв’язок фактора з ризиком шкоди 

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 

 

Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо цього фактора  

Незацікавлена у 

змінах       □ 

Роздуми над 

змінами       □ 

Підготовка до 

дії       □ 

Дія  

□ 

Підтримка 

змін       □ 

 

Коментар (описуються ситуація із стосунками у суспільстві та виявлені проблеми, що мають 

значення для оцінки, а саме: яким чином вони пов’язані з ризиком шкоди і як впливають на 

ризик вчинення повторного кримінального правопорушення) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.9 Стосунки з рідними та близькими (родиною) Оцінка 

2.9.1 Наявність/відсутність соціальних зв’язків з рідними та близькими 

(родиною) на даному етапі життя (3, 2, 1, 0) 

 

3 – відсутні будь-які рідні та близькі особи 

2 – соціальні зв’язки з родиною відсутні (зв’язки не підтримуються) 

1 – підтримуються деякою мірою                 

0 – соціальні зв’язки підтримуються  

2.9.2 Ставлення до наявності/відсутності соціальних зв’язків з рідними та 

близькими (2, 1, 0)     
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2 – виявляє байдужість та не бажає підтримувати зв’язки 

1 – має бажання відновити соціальних зв’язків з рідними та близькими 

або має бажання, проте рідні та близькі не хочуть відновлювати стосунки         

0 – особа небайдужа/ робить активні дії щодо відновлення стосунків або 

відновила стосунки з рідними та близькими / відсутні будь-які рідні та 

близькі особи  

2.9.3. Характеристика соціальних зв’язків з рідними та близькими 

(батьки/особи, які їх заміняють, брати/сестри тощо) на засуджену 

особу (2, 1, 0) 

 

2 – зв’язки з рідними та близькими  мають негативний характер та вплив 

на засуджену особу 

1–нестабільні зв’язки з рідними та близькими, але мають, переважно,  

позитивний характер 

0 – стабільні зв’язки  з рідними та близькими, які позитивно впливають на 

засуджену особу / відсутні будь-які рідні та близькі особи 

2.9.4 Стосунки з особою, яку було обрано для спільного проживання 

(зареєстрований або цивільний шлюб) (2, 1, 0) 

 

2 – стосунки з партнером/партнеркою не складаються, мають негативний 

характер  

1 – стосунки з партнером/партнеркою мають нестійкий характер, 

переважає незадоволеність шлюбом  

0 – має позитивні стосунки, переважає задоволеність шлюбом / не має 

партнера/партнерки 

2.9.5 Нехтування виконанням батьківських обов’язків, байдуже ставлення 

до них (3, 2, 0) 

 

3 – так, засуджена особа  нехтує виконанням батьківських обов’язків 

2 – так, деякою мірою             

0 – ні / не має дітей    

2.9.6 Засуджена особа застосовувала насильство щодо 

партнера/партнерки, своїх дітей, батьків/осіб, які їх заміняють або 

інших членів сім’ї (3, 0)     

 

3 – так (постійно або періодично) 

0 – ні 

2.9.7 Засуджена особа зазнавала насильства з боку свого партнера/ 

партнерки або інших членів сім’ї (2, 0)     

 

2 – так (постійно або періодично)  

0 – ні 

2.9.8 Серед членів сім’ї є особи, які ведуть прокримінальний або 

антисоціальний спосіб життя (2, 0)     

 

2 – так 

0 – ні / відсутні будь-які рідні та близькі особи 

Підсумок   

□ низький (0 – 5 балів)    □ середній (6 – 12 бали)  □ високий (13 – 19 балів)     

 

Особа мала досвід важкого дитинства (нестаток їжі,  речей або уваги  

з боку батьків, не мав батьків, потерпав від насильства у сім’ї, 

 має досвід жебрацтва)                                      🗆 
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Зв’язок фактора з ризиком шкоди 

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 

 

Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо даного фактора 

Незацікавлена у 

змінах       □ 

Роздуми над 

змінами       □ 

Підготовка до 

дії       □ 

Дія  

□ 

Підтримка 

змін       □ 

 

Коментар (описуються ситуація із стосунками з рідними і близькими та виявлені проблеми, 

що мають значення для оцінки, а саме яким чином вони пов’язані з ризиком шкоди і як 

впливають на ризик вчинення повторного кримінального правопорушення) 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Ставлення до правопорушення Оцінка 

2.10.1 Не бере відповідальності за вчинені дії на себе (2, 1, 0)   

2 – так     

1 – деякою мірою (так, але були причини) 

0 – ні             

2.10.2 Звинувачує інших осіб (2, 1, 0)   

2 – так                        

1 – деякою мірою   

0 – ні          

2.10.3 Виправдовується, стверджує, що не було іншого виходу (стан 

сп’яніння, необхідні гроші на наркотики чи алкоголь тощо) (2, 0) 

  

2 – так                        

0 – ні 

2.10.4 Особа шкодує, що була викрита правоохоронними органами (2, 0 )   

2 – так                       

0 – ні            

2.10.5 Не усвідомлює наслідки вчиненого правопорушення для потерпілої 

особи, заперечує серйозність або мінімізує наслідки своїх дій (2, 1, 0) 

  

2 – так                   

1 – деякою мірою   

0 – ні         

2.10.6 Особа вважає, що з нею вчинили несправедливо (1, 0)   

1 – так                        

0 – ні         



16 

 
 

2.10.7 Виправдовує правопорушення ненавистю до суспільства або окремих 

осіб (груп осіб) (2, 0) 

  

2 – так                    

0 – ні         

2.10.8 Негативно ставиться до працівників  органів та установ виконання 

покарань (1, 0) 

  

1 – так                    

0 – ні          

2.10.9 Вважає, що деякі типи антисоціальної поведінки прийнятні (або 

стосовно деяких груп) (2, 0) 

  

2 – так       

0 – ні        

Підсумок   

□ низький (0 – 4 балів)     □ середній (5 – 10 балів)     □ високий (11 –  16 балів)  

 

Зв’язок фактора з ризиком шкоди 

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 

 

Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо цього фактора  

Незацікавлена у 

змінах       □ 

Роздуми над 

змінами       □ 

Підготовка до 

дії       □ 

Дія  

□ 

Підтримка 

змін       □ 

 

 

 

Коментар (описуються ситуація із ставленням до правопорушення та виявлені проблеми, що 

мають значення для оцінки, а саме: яким чином вони пов’язані з ризиком шкоди і як впливають 

на ризик вчинення повторного кримінального правопорушення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Характеристика під час оцінюваного періоду відбування покарання Оцінка 

2.11.1 За оцінюваний період відбування покарання зафіксовані спроби втечі/ 

особа перебуває на обліку як схильна до втечі (5, 0) 

 

5 – так 

0 – ні 

2.11.2 Особа вчинила порушення установленого порядку відбування 

покарання за оцінюваний період (3, 2, 0) 

 

3 – за останні півроку особа вчинила злісне порушення або 3 чи більше 

порушень встановленого порядку відбування покарання 

2 – вчинила 1-2  порушення за останні півроку (за винятком злісного) 

0 – не вчиняла порушень протягом останніх півроку 
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2.11.3 Застосування стягнень за оцінюваний період (3, 2, 1, 0)  

3 – особа поміщувалася в ПКТ (ОК), ДПК; більше 3 разів поміщувалася в 

ДІЗО протягом відбування покарання в установі 

2 – 1-3 рази поміщувалася в ДІЗО або карцер протягом відбування 

покарання в установі 

1 – отримувала попередження/догану/сувору догану протягом відбування 

покарання в установі 

0 – не було застосовано стягнень  

2.11.4 Застосування інших заходів дисциплінарного характеру за 

оцінюваний період (3, 0) 

 

3 – особа переводилася з дільниці соціальної реабілітації до іншої дільниці 

або переводилася до установи виконання покарань з вищим рівнем 

безпеки 

0 – не було застосовано інших заходів дисциплінарного покарання 

Підсумок  

□ низький (0 – 3 бали) □ середній (4 – 7 балів) □ високий (8 – 14 балів)      

 

Зв’язок фактора з ризиком шкоди 

(Чи пов’язаний фактор з ризиком вчинення особою насильницьких дій щодо інших) 

Так 

Ні 

 

Стадія зміни поведінки засудженої особи щодо даного фактора  

Незацікавлена у 

змінах       □ 

Роздуми над 

змінами       □ 

Підготовка до 

дії       □ 

Дія  

□ 

Підтримка змін       

□ 

 

Коментар (описуються характеристика під час відбування покарання та виявлені проблеми, 

що мають значення для оцінки, а саме: яким чином вони пов'язані з ризиком шкоди і як 

впливають на ризик вчинення повторного кримінального правопорушення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Готовність до змін Оцінка 

2.12.1 Готовність до зміни способу життя (поведінки, переконань)  

(3, 2, 1, 0) 
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3 – особа не готова змінювати своє життя після звільнення, допускає 

порушення умов відбування покарань, не виконує заходи 

індивідуального плану соціально-виховної роботи 

2 – бажає змінити своє життя, але за поведінкою особи чи з інших 

джерел інформації зрозуміло, що це не відповідає дійсності 

1 – бажає змінити своє життя, про те це бажання має поодинокий та 

несистемний характер 

0 – бере активну участь у програмах/заходах, не допускає порушень, 

має бажання змінити своє життя та підтверджує це активними вчинками 

2.12.2. Участь у програмах диференційованого виховного впливу, інших 

наявних в установі програмах та заходах соціально-виховного 

характеру (2, 1, 0) 

 

2 – не бере участі у програмах, заходах/ має негативне ставлення до 

участі в програмах 

1 – стверджує, що має бажання брати участь у програмах/ заходах, але 

за поведінкою особи чи з інших джерел інформації зрозуміло, що це не 

відповідає дійсності, або, відвідуючи заходи програми, особа не бере 

активної участі в діяльності групи/відвідує несистемно  

0 – бере активну участь у програмах 

2.12.3 Не усвідомлює, що саме необхідно змінити (2, 1, 0)   

2 – не усвідомлює, що саме необхідно змінювати/ байдуже ставиться до 

свого майбутнього 

1 – усвідомлює, що саме потребує змін, але при цьому нічого не робить 

0 – усвідомлює, що саме треба змінювати, бере участь в реалізації плану 

індивідуальної роботи 

2.12.4 Наявність позитивних планів на майбутнє (2, 1, 0)   

2 – не має позитивних планів на майбутнє 

1 – має позитивні плани на майбутнє, але не розуміє, яким чином їх 

втілити 

0 – позитивні плани на майбутнє є, активно їх впроваджує в своєму 

житті, має позитивні результати реалізації планів 

Підсумок   

□ низький (0 – 3 бали)     □ середній (4 – 5 бали)       □ високий (6 – 9 балів)       

 

 

Коментар (описуються ситуація із готовністю до змін та виявлені проблеми, що мають 

значення для оцінки, а саме: як вони впливають на ризик вчинення повторного кримінального 

правопорушення) 
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Оцінка динамічних факторів 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9. 2.10 2.11 2.12   

Сума 

                      

Рівень впливу динамічних факторів на протиправну поведінку оцінюється як: 

□ низький (0 – 40 балів)       □ середній (41 – 110 балів)      □ високий (111 – 159 бали) 

Розділ ІІІ. «Підсумки» 

РОЗДІЛ І РОЗДІЛ ІІ Сума 

оцінка статичних 

факторів ризику 

оцінка динамічних 

факторів ризику 

   

РИЗИК ВЧИНЕННЯ ПОВТОРНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ТА РІВЕНЬ ВТРУЧАННЯ  
 низький рівень ризику/ 

мінімальний  рівень 

втручання 

 середній рівень ризику/ 

середній рівень втручання  

 високий рівень ризику/ 

максимальний рівень 

втручання 

0 – 104 балів 105 – 292 балів 293 – 419 балів 

 

Розділ IV. «Ризик шкоди життю та здоров’ю» 

4.1 Визначення ризику шкоди життю і здоров’ю 

4.1.1 Чи засуджувалася особа за насильницькі злочини?  Так 

Ні 

Якщо так, вказується характер насильницьких дій (фізичний, сексуальний, та/або 

вчинений під психічним примусом) та характер стосунків між потерпілою особою 

та засудженою особою 

4.1.2 Якщо засуджена особа раніше не притягувалася до 

кримінальної відповідальності за насильницькі злочини, чи 

є будь-які інші підстави вважати, що вона може вчинити 

насильницькі дії? 

Так 

Ні 

Якщо так, вказується характер потенційної шкоди життю і здоров’ю та 

обґрунтовуються підстави 

 

4.2 Ризик шкоди щодо окремих категорій 

4.2.1 Вказуються категорії, щодо яких можуть бути вчинені насильницькі дії 

(оберіть категорію) 
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діти  

окремі дорослі особи 

партнер/партнерка (співмешканець(ка)) 

батьки та/або інші родичі  

персонал 

ув’язнені 

сама ув’язнена особа 

тварини 

4.2.2 Вказується характер потенційних насильницьких дій відносно кожної із 

визначених Вами категорій (фізичний, сексуальний, та/або вчинений під 

психічним примусом) 

  

 

 

* Примітка: Розділ може оцінюватися повторно у разі встановлення нових обставин під час 

перебування в установі, що мають значення для оцінки ризику шкоди життю і здоров’ю. 

 

4.2.3 Описуються обставини, які можуть спонукати особу до вчинення 

насильницьких дій  

 

4.2.4 Із перелічених вище обставин вказуються ті, що можуть призвести до раптового 

прояву насильства 

  

2.2.5 Описуються обставини, що можуть стримувати вчинення особою 

насильницьких дій  

  

 

високий                                     середній                                     низький 

 

Ризик шкоди життю і здоров’ю оцінюється як: 

Високий Існує ймовірність насильницьких дій, спрямованих на вбивство або завдання 

ушкоджень, небезпечних для життя   

Середній Існує ймовірність насильницьких дій, спрямованих на завдання фізичного болю 

або фізичного чи морального страждання, приниження людської гідності, 

сексуальне насильство (у тому числі вчинення корисливих злочинів із 

застосуванням або погрозою застосування насильницьких дій) 

Низький Відсутні підстави вважати ймовірними насильницькі дії 
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Матриця визначення рівня ймовірної небезпеки для суспільства  

Р
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Ю

 

в
и

со
к

и
й

 Високий Високий Дуже Високий 

се
р

ед
н

ій
 Середній Середній Високий 

н
и

зь
к

и
й

 Низький Середній Середній 

 

низький середній високий 

РИЗИК ВЧИНЕННЯ ПОВТОРНОГО КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 

 

  

 


