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СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
За офіційними даними Генеральної прокуратури України, питома 

вага кримінальних правопорушень, скоєних особами, які раніше вчиняли 

кримінальні правопорушення, за 2016 р. становить 7,3 % від зареєстрованого 

рівня злочинності. Хоча проаналізувавши дані офіційної статистики за 

попередні роки, можна констатувати наявність тенденції до зменшення рівня 

рецидивної  злочинності, все ж необхідно враховувати існування значного 

масиву латентних злочинів, що призводить до огріхів статистичної 

інформації. Зазначений факт свідчить про те, що кількість рецидивних 

злочинів сьогодні залишається достатньо великою. Це говорить про 

недосягнення такої мети пенітенціарного процесу, як виправлення і 

ресоціалізація, а тому проблема соціально-виховної роботи із засудженими, 

яка є складовим елементом процесу досягнення вищезазначеної мети, є 

актуальною. 

Слід розпочати з визначення поняття «соціально-виховна робота». 

На законодавчому рівні воно регламентовано ст. 123 Кримінально-

виконавчого кодексу України (далі – КВК України): «Соціально-виховна 

робота – цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ виконання 

покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і 

ресоціалізації засуджених» [1]. Є багато думок науковців з цього приводу, 

наприклад, О. В. Таволжанський зазначає, що соціально-виховна робота із 

засудженими – це цілеспрямована професійна діяльність відповідних 

суб’єктів, яка полягає у здійсненні зовнішнього впливу на поведінку 

засудженого з метою її подальшої позитивної зміни [2, с. 38]. І. Б. Ускачова 

вважає, що соціальна та виховна робота із засудженими до позбавлення волі 

є самостійними видами діяльності, спрямованими на досягнення основної 

мети – виправлення засуджених. 

Структурний підхід до соціально-виховної роботи як діяльності 

дозволяє розглядати її як складну систему взаємопов’язаних компонентів, 

таких як: суб’єкт, об’єкт, напрями, форми, методи, цілі, результат.  

Згідно з КВК України суб’єктами соціально-виховної роботи із 

засудженими виступають «персонал органів і установ виконання покарань та 
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інших соціальних інституцій». У практичній діяльності основне 

навантаження в соціально-виховній роботі покладається на начальників 

відділень соціально-психологічної служби установ [2, с. 128 ]. Однак через 

завелику завантаженість, яка підтверджується як нормативними приписами, 

так і результатами опитування, співробітник цієї служби позбавлений 

можливості проведення якісної соціально-виховної роботи. Це зумовлює 

потребу в активному залученні саме представників соціальних інституцій 

(центри зайнятості; освітньо-виховні, психологічні, медичні, спортивні, 

мистецькі, промислові, соціально-захисні, релігійні, громадські установи та 

організації; окремі особи та ін.) до процесу соціально-виховної роботи із 

засудженими під координацією адміністрацій установ виконання покарань, 

чого наразі не забезпечується. 

Щодо об’єкта соціально-виховної роботи, то з положень ст. 123 КВК 

України випливає, що ним виступають особи, які засуджені до позбавлення 

волі обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. 

Відповідно до чинного кримінально-виконавчого законодавства 

основними напрямами соціально-виховної роботи із засудженими є: 

– спеціально організоване всебічне моральне, правове, трудове, 

естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне виховання засуджених, а також інші 

його види, що сприяють становленню на життєву позицію, яка відповідає 

правовим нормам і вимогам суспільно корисної діяльності [1]; 

– участь засуджених у програмах диференційованого виховного 

впливу з урахуванням соціально-демографічних особливостей, ступеня 

соціально-педагогічної занедбаності та потреб засуджених: «Освіта», 

«Професія», «Правова просвіта», «Духовне відродження», «Творчість», 

«Фізкультура і спорт», «Подолання алкогольної та наркотичної залежності», 

«Підготовка до звільнення» [3]. 

У ч. 2 ст. 124 КВК України закріплено форми соціально-виховної 

роботи. Критерієм законодавчої класифікації є об’єкт впливу, тобто 

засуджений. Згідно з цією класифікацією форми соціально-виховної роботи 

поділяються на три групи: індивідуальні (об’єкт – окрема особистість), 

групові (об’єкт – відділення засуджених), масові (об’єкт – засуджені всієї 

колонії) [4, с. 189]. При цьому всі ці форми ґрунтуються на принципі 

індивідуального і диференційованого підходу, який означає врахування у 

соціально-виховній роботі індивідуальних особливостей засуджених, а також 

ознак, спільних для різних їх категорій [5, с. 177]. 

       Методи соціально-виховної роботи на законодавчому рівні не закріплені, 

однак оскільки КВК України орієнтує на використання саме психолого-

педагогічних принципів і методів, то такими можна вважати бесіду, 

консультування, пояснення, розповідь, лекцію, інструктаж тощо [2, с. 122]. 
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Питання цілей та результатів соціально-виховної роботи із 

засудженими є досить складними. Слід розпочати з того, що в ч. 1 ст. 123 

КВК України задекларовано, що соціально-виховна робота становить собою 

діяльність для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених. 

КВК України надає офіційне тлумачення поняттю виправлення засуджених 

як процесу позитивних змін, які відбуваються в особистості засудженого і 

створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, 

та ресоціалізації – свідомого відновлення засудженого в соціальному статусі 

повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного 

загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві 

(необхідною умовою ресоціалізації законодавець визначає виправлення). 

Наведені законодавчі положення  не свідчать про обов’язковість виправлення 

та ресоціалізації засуджених вже в процесі виконання відбування покарання, 

їх можна вважати абстрактними цілями соціально-виховної роботи, 

досягнення яких припускається, однак не вимагається законодавцем [6, с. 

223], адже реальне виправлення і ресоціалізація засуджених – це внутрішні 

зміни особистості, перебудова її психіки, зміна властивостей характеру, які 

передбачають формування в засудженого поваги до позитивних цінностей 

суспільства і бажання діяти відповідно до них. Якщо такі зміни і можливі, то 

лише за умови здійснення системного, цілеспрямованого та правильно 

організованого впливу, і соціально-виховна робота не єдиний його 

компонент. 

Таким чином, у процесі соціально-виховної роботи не завжди 

відбувається зміна особистості, а її метою має бути створення умов для 

цього. 
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