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Жінка займає особливе місце в суспільстві (є матір’ю, берегинею 

сім’ї), що зумовлює й особливі вимоги, які суспільство висуває до неї, і 

пояснює ту шкоду, яку завдає суспільству жіноча злочинність.  

Актуальність диференціації та індивідуалізації виконання і 

відбування позбавлення волі стосовно засуджених жінок викликана 

необхідністю наближення цього процесу до міжнародних принципів та 

стандартів, рекомендацій міжнародних організацій у сфері виконання 

покарань, пов’язаних з перебуванням особи у місцях позбавлення волі.  

Спостерігається недотримання гендерної адекватності  у виконанні 

найсуворішого покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених 

жінок. Обираючи такий вид покарання, як позбавлення волі на певний строк 

щодо жінок, слід зважати на те, що це покарання відзначається високим 

рівнем репресивності. Негативні наслідки відбування засудженими жінками 

позбавлення волі, спричинені перебуванням перебування в ізоляції у 

соціально несприятливому оточенні, обмеженням зв’язків із сім’єю, 

складністю адаптації до порядку та умов виконання цього покарання, − у 

підсумку викликає у жінок стан депресії, пригніченості, апатії. У більшості 

жінок під час перебування в ізоляції втрачаються соціально корисні зв’язки, 

розпадається кожна друга сім’я, послабляються або ж втрачаються зовсім 

зв’язки з попереднім оточенням, втрачаються суспільно корисні навички [3].  

Тож не викликає сумнівів, що засуджені жінки потребують особливої 

уваги при застосуванні засобів карально-виховного впливу, а ефективністю 

їх виправлення будуть показники зменшення рецидиву злочинів. 

Процес відбування покарання у виді позбавлення волі пов’язаний з 

низкою негативних чинників, які ускладнюють соціальну адаптацію і 

реінтеграцію осіб, які звільняються з установ виконання покарань. Свій 

прояв це знаходить в послабленні родинних зв’язків, втраті навичок 

раціонального використання матеріальних і моральних ресурсів та прийнятті 

адекватних рішень у різних життєвих ситуаціях. Після відбування покарання 

людина залишається один на один з проблемами, які самій їй вирішити 

практично неможливо. На жаль, у більшості випадків це призводить до 
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повторного вчинення злочинів [2, с.149] 

Саме з урахуванням уразливості засуджених жінок КВК України й 

передбачає певні особливості відбування ними покарання у виді позбавлення 

волі, що полягають у розширенні кола прав вагітних жінок, матерів-

годувальниць та жінок, які мають дітей віком до трьох років. Особливості 

відбування цих категорій жінок визначено статтями 141 та 142 КВК України, 

які охоплюються змістом глави 21 «Особливості відбування покарання у виді 

позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми» цього Кодексу. 

Відповідно до змісту зазначених статей при виправних колоніях, у яких 

відбувають покарання засуджені до позбавлення волі жінки, у разі потреби 

організовуються будинки дитини. Засудженим жінкам, які сумлінно 

ставляться до праці, у разі її наявності, і додержують вимог режиму, 

постановою начальника виправної колонії за погодженням із спостережною 

комісією дозволяється проживання за межами виправної колонії на час 

звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю і пологами, а також до 

досягнення дитиною трирічного віку. Зазначимо, що Г. С. Резніченко у своїй 

дисертації наголошує на доцільності зміни назви та змісту цієї глави як такої, 

що має містити тільки кримінально-виконавчі норми, які регулюють сферу 

виконання покарання жінок [4]. 

Відповідно до ст. 18 КВК України жінки, засуджені до позбавлення 

волі, відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня 

безпеки з полегшеними умовами тримання – засуджені вперше до 

позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та 

середньої тяжкості, а також особи, переведені з колоній мінімального рівня 

безпеки із загальними умовами тримання і колоній середнього рівня безпеки; 

мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання – жінки, 

засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо 

тяжкі злочини. У виправній колонії цього виду можуть відбувати покарання 

також засуджені, переведені з виховних колоній у порядку, встановленому  

ст. 147 цього Кодексу; середнього рівня безпеки – жінки, яким покарання у 

виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням 

волі на певний строк в порядку помилування або амністії. Отже, з цього 

можна зробити висновок, що для жінок не створюються колонії 

максимального рівня безпеки. 

Прийняття КВК України визначило особливу роль такої мети 

покарання, як виправлення засуджених, що відповідає загальному 

гуманістичному спрямуванню нового кримінально-виконавчого 

законодавства, а не лише цілям мети кари та превенції [3]. 

Оскільки виправлення засуджених є не тільки результат, а й процес, 

то вибір гендерного підходу зумовлений об’єктивними особливостями 
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впливу умов відбування виконання покарання у виді позбавлення волі на 

засуджених жінок з огляду на соціальну, психологічну і біологічну специфіку 

цієї категорії засуджених. Мета виправлення засудженої жінки пов’язана не 

лише із правовим впливом на останню, а й з усім розмаїттям соціальних та 

індивідуальних чинників [4]. 

Доводиться, що за особливостями поведінки та характером 

дисциплінарної практики засуджені жінки, які вперше відбувають покарання 

у виді позбавлення волі, є категорією, яка має досить оптимальні 

перспективи для дострокового досягнення мети виправлення та 

ресоціалізації, за умови визначення дієвого механізму стимулювання їхньої 

позитивної поведінки під час відбування покарання та за умови 

професійного індивідуального психолого-педагогічного виховного впливу 

[4]. 

Кримінально-виконавча характеристика неможлива без аналізу 

особливостей дисциплінарної практики в жіночих виправних установах. За 

загальним традиційним визначенням, переважна частина засуджених жінок, 

враховуючи їхні соціально-психологічні та психофізичні властивості, в 

умовах ізоляції поводиться правильно, правопорушень не вчиняє. Зазначене 

додатково свідчить на користь думки, що більшість жінок засуджених до 

позбавлення волі, дотримуються загальноприйнятих правил, соціальних 

настанов. І це, насамперед, має бути використано з метою пом’якшення 

негативного впливу позбавлення волі [5, с.67]. 

Отже, перебування в соціальній ізоляції значною мірою негативно 

впливає на засуджених жіночої статі. Як наслідок, у більшості жінок 

порушуються зв’язки із соціальним середовищем. Це викликає необхідність 

створення мережі центрів соціальної адаптації, що дозволять відразу 

вирішити багато постпенітенціарних проблем, пов’язаних зі звільненням із 

місць позбавлення волі, зокрема, сприятимуть зменшенню рецидивної 

злочинності. 
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