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Одним із завдань кримінально-виконавчого законо-давства відповіно 

до ч. 2 ст. 1 КВК України є визначення порядку застосування до засуджених 

заходів впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки. 

Звідси постає питання щодо особливостей «виправлення осіб», яке 

за своєю природою є досить складною проблемою України у сфері протидії 

злочинності [1, c. 174]. Основні засоби виправлення і ресоціалізації 

передбачені ч. 3 ст. 6 КВК України. Одним з таких засобів є соціально-

виховна робота із засудженими.  

Міжнародні стандарти виконання кримінальних покарань також 

визначають, що соціальна робота із засудженими є об’єктивною 

необхідністю, оскільки вона створює умови для реалізації їх прав, 

відновлення соціальної справедливості, запобігання подальшому 

негативному розвитку особистості, навчання некримінальним способам 

вирішувати життєві ситуації, та дозволяють мінімізувати негативні наслідки 

позбавлення волі, сприяють підготовці до нормального повноцінного 

соціального функціонування осіб, звільнених з виправних установ [2]. 

Законодавче закріплення соціально-виховної роботи в Україні як 

одного з основних засобів виправлення детально регламентоване гл. 19 КВК 

України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 123 КВК України соціально-виховна 

робота – цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ виконання 

покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і 

ресоціалізації засуджених. Соціально-виховна робота спрямована на 

формування та закріплення в засуджених прагнення до зайняття суспільно 

корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог 

законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх 

загальноосвітнього і культурного рівнів. 

Основними її напрямами за ч. 1 ст. 124 КВК України визнаються 

моральне, правове, трудове, естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне 

виховання засуджених, а також інші його види, що сприяють становленню їх 
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на життєву позицію, яка відповідає правовим нормам і вимогам суспільно 

корисної діяльності [3]. 

Відповідно до «Положення про програми диференційованого 

виховного впливу на засуджених» від 16.05.2016 р. у колоніях реалізуються 

такі типові програми: «Освіта», «Професія», «Правова просвіта», «Духовне 

відродження», «Творчість», «Фізкультура і спорт», «Подолання алкогольної 

залежності», «Подолання наркотичної залежності», «Підготовка до 

звільнення» [4]. 

Хоча нове положення прийнято досить недавно і певні висновки за 

результатами його дії надати складно, але реалії сьогодення все-таки 

говорять про низьку ефективність здійснення соціально-виховної роботи в 

установах виконання покарань. Саме через це потрібно дослідити 

міжнародний досвід проведення соціально-виховної роботи. Найбільш 

ефективною теоретичною моделлю пенітен-ціарної соціальної роботи, 

наприклад, у Республіці Казахстан, є комплексна модель. Зокрема, серед 

основних завдань соціальної роботи в установах виправної системи даної 

країни можна назвати такі: розвиток і зміцнення соціально-корисних зв’язків 

між ув’язненими і зовнішнім світом, підвищення та розвиток соціального 

статусу засудженого за місцем попереднього ув’язнення чи відбуття 

покарання, допомога у встановленні соціально-позитивних горизонтальних 

зв’язків з іншими особами, допомога у зміні соціального статусу та багато 

іншого. Тому в Республіці Казахстан соціальна робота виступає як: 

психолого-орієнтована; соціально-орієнтована; комплексно-орієнтована [2]. 

У більшості розвинених країн соціальні працівники є штатними 

співробітниками пенітенціарних установ і займаються, в основному, 

консультуванням ув’язнених, а також їх адаптацією до життя в ізоляції від 

суспільства. При цьому деякі фахівці займаються психіатрією і виконують 

обов’язки медичних працівників. Особливу увагу соціальні працівники 

приділяють засудженим, яким належить скоро вийти на волю: контактують з 

родиною ув’язненого, його рідними, використовують інші соціальні ресурси, 

щоб допомогти людині легше адаптуватися до життя в суспільстві 

(наприклад, у США, Великій Британії, Швеції) [5]. 

Соціальна робота, що проводиться у Данії і Нідерландах, 

орієнтована на організацію вільного часу засуджених з тим, щоб вони 

виявляли власну ініціативу та обговорювали її, знайомилися з реаліями 

проведення вільного часу поза стінами установи. Іншим напрямом роботи 

соціальних працівників є розвиток особистої відповідальності ув’язнених та 

набуття навичок самообслуговування, звички дотримуватися зобов’язань, 

встановлення контактів, навчання веденню рахунків, грошових розрахунків. 

Для цього проводиться розподіл ролей у межах сформованих груп 
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чисельністю по 10–12 осіб (ведення спільної каси для здійснення необхідних 

покупок, приготування їжі, прання, прибирання приміщення тощо). 

Самообслуговування, як вони вважають, є серйозною основою для розвитку 

особистої відповідальності засудженого [6]. 

Безперечно, що існують досить неординарні підходи до здійснення 

соціально-виховної роботи. При цьому українська модель в теорії не 

поступається жодним чином будь-якій з наведених. Отже, постає питання 

виключно в підвищенні ефективної практичної реалізації програм 

диференційованого виховного впливу на засуджених. 
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