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 ЗАСУДЖЕНИХ 
З комплексного аналізу норм Кримінально-виконавчого кодексу 

України (далі – КВК України) можна стверджувати, що логічним завершенням 

такої діяльності є саме виправлення та ресоціалізація засудженого, а не його 

покарання. 

У ст. 6 КВК України розкрито зміст понять «виправлення» та 

«ресоціалізація» засуджених як ключових категорій, що наповнюють змістом 

діяльність всієї системи органів Державної кримінально-виконавчої служби 

України (далі – ДКВС). Зокрема, під виправленням засудженого розуміється, 

що в кожній особистості можуть бути переборені (подолані) вади її свідомості, 

а сама особа може бути перетворена в безпечну для суспільства людину. 

Ресоціалізація – свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі 

повноправного члена суспільства, повернення його до самостійного 

загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві [1]. Щодо 

соціально-виховної роботи, то вона є лише окремим елементом виховання, 

обмеженим виключно зовнішнім впливом на особу.  Натомість з огляду на 

підкорення процесу виконання кримінальних покарань його загальним цілям, 

можна стверджувати, що соціально-виховна робота повинна створювати умови 

як для подальшого досягнення мети виправлення й ресоціалізації засудженого, 

так і  цілей виховання[4]. 

Не вдаючись до дискусій щодо змістовного наповнення понять 

«порушення» та «обмеження», зазначимо, що кожне, без винятку, кримінальне 

покарання, яке закріплене у ст.51 Кримінального кодексу України (КК України), 

пов’язане із порушенням прав та/або основоположних свобод людини. А отже, 

теза про дотримання прав людини та основоположних свобод під час виконання 

кримінальних покарань має фундаментально суперечливий характер [2]. 

В українському суспільстві констатується досить жвава дискусія з 

приводу Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу 

України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього 

ув’язнення у строк покарання» – так званого «закону Савченко». При цьому ті, 

хто виступали проти даного нормативно-правового акта (або, принаймні, 

виступали за внесення у його зміст радикальних змін), зазвичай у якості 

аргументів наводять жахливу статистику скоєння повторних злочинів особами, 
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яких було звільнено з місць позбавлення волі за цим Законом. І цифри дійсно 

вражають [2]. 

Однак виникає ряд питань. А чому ці особи так швидко скоїли повторні 

правопорушення? Чому повернулись до антисоціальної поведінки? Чому заходи 

соціально-виховної роботи із ними, які проводились у слідчих ізоляторах та 

виправних колоніях, виявились неефективними? Чи скоїли б вони повторні 

злочини, якби відбули повний строк позбавлення волі? У вітчизняних та 

міжнародних наукових колах довгий час ведеться дискусія щодо 

реабілітаційних можливостей в’язниці. Проте вивчення сучасного світового 

досвіду свідчить, що зменшити рівень повторної злочинності можливо тільки за 

умови науково обґрунтованої діагностики особистості злочинця і надання на 

основі неї персональної реабілітаційної допомоги.  

По-перше, роботу із такою особою необхідно розпочинати із 

ґрунтовного вивчення, тобто діагностики біологічних, психологічних, 

соціальних, духовно-моральних передумов криміногенної (девіантної) 

поведінки, що в світовій практиці називається оцінкою ризиків і криміногенних 

потреб. По-друге, узагальнені результати цієї оцінки повинні стати основою 

досудової доповіді (звіту) уповноваженої на це особи, як правило працівника 

служби пробації. По-третє, досудова доповідь (звіт) обов’язково має 

враховуватись судом при винесенні вироку суду, а головне – на його основі 

повинна будуватись вся подальша виховна та реабілітаційна робота із 

засудженим, правопорушником. Сучасною світовою наукою доведено, що лише 

таким чином розроблена програма індивідуально-виховного впливу з 

підібраним персонально набором корекційних тренінгових програм є 

ефективною [5, 6]. 

Так, із числа охоплених анкетуванням працівників установ виконання 

покарань переважна більшість (97 %) вказали, що соціально-виховна робота 

має своїм завданням виправлення та ресоціалізацію засуджених, лише 3 % не 

дали відповіді на це запитання. Подібна ж одностайність, на наш погляд, 

свідчить аж ніяк не про чітке розуміння покладених завдань, а виключно про 

знання окремих вихідних положень чинного законодавства. При цьому 

відповіді засуджених дають підстави для висновку, що соціально-виховна 

робота в колоніях або не проводиться взагалі, або утримувані в установах не 

відрізняють її від негативних елементів режиму та ставляться відповідним 

чином. Так, на запитання: чи здатна соціально-виховна робота сприяти 

виправленню й ресоціалізації – 72 % засуджених відповіли – «ні». Це не 

виявилось значною несподіванкою, особливо з урахуванням того факту, що 79 

% таких осіб вважають себе особами, що виправлення взагалі не потребують 

[7]. 

Отже, звернення до сучасних реалій змушує нас констатувати, що 

установи, які виконують покарання у виді позбавлення волі, у більшості 
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випадків не виправляють та не ресоціалізують засуджених. Основне їхнє 

покликання – ізоляція особи на певний час від суспільства, тобто у більшості 

«охоронна» функція (суспільства від особи і навпаки). Застосування ж сучасних 

світових підходів до роботи із людьми, які опинилися у конфлікті із законом, 

дозволяє створити реальні умови для переходу від «карального» до 

«виправного» напряму діяльності правоохоронних органів, який засновано на 

відповідних класичних та сучасних наукових підходах. 

Одним із таких інститутів в Україні має стати пробація, яка, звичайно, 

сама по собі не є єдиним та достатнім заходом з реформування кримінально-

виконавчої системи [3]. 

Варто зазначити, що вперше в Україні розпочато професійну 

підготовку майбутнього персоналу вітчизняної служби пробації. До 

відповідних навчально-професійних програм включено такі теми, як: 

комунікативні навички та мотиваційне інтерв’ювання, оцінка ризиків скоєння 

повторно кримінального правопорушення, когнітивно-поведінкове втручання та 

просоціальне моделювання, ведення випадку клієнта (кейс-менеджмент), 

пробаційні програми тощо [2]. 
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