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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ: ДО ПИТАННЯ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА  

НА ПРАЦЮ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

Історія формування і розвитку кримінально-виконавчого законодавства 

України, пов’язаного безпосередньо із правовим статусом засудженого, має 

досить складний i багатогранний характер. На сучасному етапі це питання 

посідає одне із центральних місць, а його дослідження і вирішення завжди 

значно впливає на вектор подальшого реформування кримінально-виконавчої 

правової системи України в цілому. Зокрема, цікавим стає питання 

забезпечення права на працю засуджених до позбавлення волі і ролі норм 

Основного Закону нашої держави у такому його забезпеченні. 

На конституційному рівні питанню правового статусу засудженого 

присвячена окрема норма, а саме ст. 63 Конституції України, в якій закріплено, 

що засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком 

обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду. Звідси випливає, 

що на засуджених поширюється більшість прав, свобод та обов’язків людини й 

громадянина, передбачених Конституцією України. Однак особливістю цієї 

норми виступає фіксація обмеження прав i свобод засудженого. Обсяг 

обмежень прав засудженого випливає безпосередньо із конкретного 

кримінального покарання, яке до нього застосовано судом. У цілому від виду 

покарань залежить ступінь обмежень, яких зазнають засуджені. Застосування 

цього обмежувального механізму поширюється i на право засуджених на 

працю. 

Так, ст. 43 Конституції України встановлює право кожного на працю 

(включаючи й засуджених), проте обмеженням у цьому разі виступає 

неможливість засудженим обрати вид праці. Зокрема, у ч. 1 ст. 118 

Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) закріплена 

норма, відповідно до якої засуджені до позбавлення волі повинні працювати в 

місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії, і залучаються до 

суспільно корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, 

зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров’я і спеціальність 

[1]. 

Також слід відмітити, що разом із правом на працю засудженого до 
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позбавлення волі деякі науковці відокремлюють i його обов’язок на таку працю. 

Проте це положення не є достеменно вірним, адже такий обов’язок 

покладається насамперед не на засудженого, a на державу через уповноважені 

нею виконавчі установи. Такий висновок випливає з аналізу ст. 6 КВК України, 

що називає працю серед основних засобів виправлення й ресоціалізації 

засуджених, передбачаючи тим самим необхідність залучення засудженого до 

праці, намагаючись за її допомогою досягти таких позитивних змін у його 

особистості, які скерують засудженого до свідомого відновлення соціального 

статусу, формування у нього ставлення до праці як до позитивного й 

необхідного елементу життя [2]. 

Слід відмітити, що залучення засуджених до праці в період 

перебування в місцях позбавлення волі не виступає складовою кари і 

відбувається для досягнення таких цілей, як:  

1) виховна, бо залучення засудженого до участі у трудових 

правовідносинах формує у нього соціальну особу, дає можливість усвідомити 

свою корисність як на індивідуальному рівні, так i на рівні суспільства в цілому, 

зміцнює правосвідомість та почуття відповідальності; 

2) ресоціалізаційна, оскільки завдяки залученню засуджених до 

суспільно корисної праці забезпечується соціальна стабільність та проявляється 

соціально позитивна активність після звільнення, зокрема, на ринку робочої 

сили, допомагає їм усвідомити майбутні позитивні перспективи у житті і 

прагнути до самостійності й самоствердження через працю; 

3) економічна, що означає, що засуджені завдяки праці мають 

можливість покращити своє матеріальне становище в період відбування 

покарання. Безпосередньо гроші, зароблені під час виконання певної роботи в 

місцях позбавлення волі, забезпечують стабільність подальшого соціального 

становлення й усувають фактор негативного ексцесу, пов’язаного із відсутністю 

матеріального забезпечення після звільнення від відбування покарання у виді 

позбавлення волі; 

4) «нормалізаційна», тобто усунення можливостей вчинення 

засудженими особами неправомірних дій у місцях відбування покарання 

шляхом зайнятості певним видом трудової діяльності. Праця засуджених 

повинна виконувати свого роду функцію запобіжника проти деградації та 

девіантності особистості всередині установи відбування покарання у виді 

позбавлення волі [3, с. 153–154]. 

Таким чином, забезпечення на конституційному рівні прав засудженого 

на працю відіграє важливу роль при виконанні покарання у виді позбавлення 

волі i є основним елементом соціального оновлення такої особи. Проте питання 

працевлаштування засуджених осіб, які відбувають покарання у виді 
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позбавлення волі, як засіб реалізації їх конституційних прав і виконання 

обов’язків ще недостатньо висвітлені в науковій літературі та у кримінально-

виконавчому законодавстві в цілому. Відштовхуючись від міжнародної 

практики, реформа права на працю засуджених має бути спрямована на 

досягнення умов, максимально наближених до праці вільних людей. 
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