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Реформування кримінально-виконавчої системи – це тривалий 

складний процес, що має відбуватися з урахуванням попередніх хибних 

підходів як до функціонування системи в цілому, так і, зокрема, державної 

політики у пенітенціарній сфері. Одним із найважливіших завдань, 

поставлених державою перед пенітенціарними установами, є ресоціалізація 

засуджених. Особи, які відбули покарання, не завжди можуть адаптуватися 

до нормального життя, через що багато з них  повертаються до злочинної 

діяльності, а отже, знову потрапляють в місця позбавлення або обмеження 

волі. 

Дослідженням проблеми ресоціалізації засуджених займалися такі 

вітчизняні вчені, як О. Неживець, В. Россіхін,  

Д. Ягунов, Н. Грес, Є. Грищенко, О. Пташинський, Г. Радов,  

К. Марисюк, М. Романов, В. Саєнко, О. Караман,  

О. Мельниченко, О. Ткачова, О. Гулак, А. Гусак. Проте, незважаючи на 

значну кількість наукових публікацій і розробок, питання ресоціалізації 

засуджених залишається відкритим і актуальним. 

Термін «ресоціалізація» є порівняно новим. У Кримінально-

виконавчому кодексі України (далі – КВК України) «ресоціалізацію» 

визначено як «свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі 

повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного 

загальноприйнятного соціально-нормативного життя в суспільстві» [1]. Як 

бачимо, у цій дефініції робиться акцент на поверненні особи до 

повноцінного нормального життя. На нашу думку, Д. Ягунов справедливо 

зазначає: «саме термін «ресоціалізація» найбільш повно відображає процеси, 

які відбуваються із засудженим у в’язниці і після звільнення з неї. 

Використання цього терміна дає можливість аналізувати проблему 

повернення засуджених до суспільства  найбільш детально та робити певні 

практичні кроки у сфері побудови відповідних управлінських механізмів» [2, 

с. 11]. 
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Щоб удосконалити процес ресоціалізації засуджених як на 

законодавчому рівні, так і в практичній сфері, необхідно докладно дослідити 

«особливості зміни соціалізації в’язнів на різних етапах пенітенціарного 

циклу» [3, с. 69]. Пенітенціарний цикл – це сукупність взаємопов’язаних 

періодів (етапів) відбування покарання, на кожному з яких засуджений 

змушений пристосовуватися до нових умов життя. Зазвичай виокремлюється 

п’ять періодів (етапів) пенітенціарного циклу. 

Першим періодом (етапом) є допенітенціарний. Цей період є 

стресовим для засуджених, адже вони мають психологічно налаштуватися на 

зміну способу життя та оточуючого середовища. 

Другий починається з моменту потрапляння засуджених до установ 

відбування покарання. Якщо казати про реалії сьогодення, то виправлення 

здійснюється не працівниками відповідних установ, а самими в’язнями. Діє 

«закон сильнішого», а саме слабші психічно або фізично підкорюються так 

званим «тюремним авторитетам». Тобто можна зробити висновок, що на 

цьому етапі відбувається десоціалізація ув’язнених.  

Цілком логічно, що результатом третього періоду (етапу) є 

укорінення деструктивних змін, тобто їх закріплення. Причин цього багато: 

невідповідність санітарно-гігієнічних умов установ відбування покарання, 

травматизм, низький рівень медичного обслуговування, недостатня 

укомплектованість психологами установ відбування покарань і значна 

плинність кадрів, незабезпечення належної реалізації права на освіту тощо. 

Також треба зазначити, що і самі в’язні, у яких попереду ще значний строк, 

не прагнуть до негайного виправлення і ресоціалізації. Вищезазначена  

ситуація є загальною тенденцією, але через працевлаштування засуджених 

на підприємствах установ, отримання освіти в загальноосвітніх і 

професійно-технічних навчальних закладах, організацію гуртків, клубів 

тощо робляться кроки до ресоціалізації. 

Четвертий період (етап) відбування покарання – підготовка до 

звільнення. Така підготовка відбувається відповідно до Положення «Про 

програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Підготовка 

до звільнення», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

16.05.2016 р. №1418/5. Метою даної програми є соціальна адаптація 

засуджених. 

Основними заходами, що сприяють ресоціалізації засуджених є: 

сприяння засудженим в отриманні чи поновленні особистих документів; 

організація взаємодії установ із суб’єктами соціального патронажу під час 

підготовки до звільнення; надання психологічної допомоги засудженим; 

допомога засудженим у налагодженні позитивних соціально корисних 

стосунків; розвиток у засуджених знань, умінь та навичок для проживання у 
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суспільстві, зокрема навичок самообслуговування, гігієни, догляду та 

підтримки стану власного здоров’я, трудових та професійних навичок і 

умінь, знання власних прав і обов’язків та вміння їх застосовувати; надання 

юридичної допомоги засудженим; інформування засуджених про тенденції 

та зміни в соціально-політичному, економічному та правовому житті 

держави та суспільства. 

П’ятий період (етап), на нашу думку, є найвідпо- 

відальнішим у процесі ресоціалізації осіб, які звільнились із місць 

позбавлення волі. Як зазначає О. М. Неживець, даний період передбачає 

реалізацію «системи заходів соціального, трудового, адміністративного 

контролю та нагляду за звільненими, надання їм допомоги в отриманні місця 

проживання і працевлаштування, налагодженні соціальних та сімейних 

зв’язків, виховання в них чесності і правомірної поведінки, організацію 

контролю за їхньою поведінкою, а за необхідності – застосування до них 

заходів адміністративного нагляду і контролю» [4, с.16]. 

На підставі вищевикладеного матеріалу можна зробити такі 

висновки: ресоціалізація – це складне і комплексне явище, яке потребує 

чіткого переліку заходів із виправлення й адаптації  засудженого до життя в 

суспільстві на кожному з періодів (етапів) пенітенціарного циклу; 

ресоціалізація має починатися з моменту потрапляння особи до слідчого 

ізолятору, а не перед закінченням строку відбування покарання; держава 

повинна забезпечувати установи виконання покарання належною кількістю 

кваліфікованих кадрів, які проводитимуть роботу з ресоціалізації, що, у свою 

чергу, забезпечило б можливість індивідуального підходу. 
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