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ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИПРАВНОГО ВПЛИВУ НА 

ЗАСУДЖЕНИХ 

 

Одним із пріоритетних напрямів кримінально-виконавчої політики України є виправлення та ресоціалізація 

засуджених. Останнім часом інтерес до цієї проблеми зріс як з наукової, так і з практичної точок зору. Одним із 

головних напрямів цієї діяльності є повернення засудженого до  загальноприйнятого самостійного соціально-

нормативного життя у суспільстві. Соціально корисна праця засуджених  є одним  із головних напрямів в 

діяльності органів та установ виконання покарань.  Залучення до праці спрямоване  на те, щоб спонукати 

засуджених ставитись до праці,  як до позитивної та необхідної складової їх життя, такі ж вимоги ставлять до 

праці ув’язнених Європейські тюремні правила.  Вплив соціально корисної  праці здійснюється у комплексі з іншими 

засобами виправлення та ресоціалізації: соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, 

громадський вплив тощо. В статті аналізується деякі  питання організації праці засуджених  та проблеми їх 

законодавчої регламентації. 
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Мета написання даної статті, зумовлена 

необхідністю аналізу стану правового 

регулювання праці засуджених до позбавлення 

волі, як засобу виправлення та ресоціалізації 

як до внутрішнього законодавства, так і до 

європейських стандартів поводження із 

засудженими до позбавлення волі. 

Правила внутрішнього розпорядку установ 

виконання покарань п.71 визначають,  що 

виховні заходи із засудженими проводяться на 

підставі програм диференційованого вихов-

ного впливу в установлений розпорядком дня 

час у межах установ виконання покарань і 

спрямовані на формування та закріплення в 

засудженого прагнення до заняття суспільно 

корисною діяльністю, сумлінного ставлення 

до праці, дотримання вимог законів та інших 

прийнятих у суспільстві правил поведінки, 

підвищення їх загальноосвітнього і 

культурного рівнів [1; с.152]. 

Соціально-виховна робота – 

цілеспрямована діяльність персоналу органів і 

установ виконання та інших соціальних 

інституцій для досягнення мети виправлення 

та ресоціалізації. Соціально-виховна робота 

спрямована на формування та закріплення у 

засудженого прагнення до заняття суспільно 

корисною діяльністю, сумлінного ставлення 

до праці, дотримання вимог законів та інших 

прийнятих у суспільстві правил поведінки, 

підвищення їх загальноосвітнього і 

культурного рівнів. 

Виправлення та ресоціалізації засуджених 

це тривалий процес, що має у своїй основі 

складний комплекс психолого- педагогічних, 

економічних, медичних, юридичних і 

організаційних заходів, спрямованих на 

формування у кожного засудженого здібності 

й готовності до включення у звичайні умови 

життя суспільства після відбуття покарання. 

Питання виправлення та ресоціалізації 

вивчались з позиції кримінального, 

кримінально-виконавчого права, 

пенітенціарної педагогіки та психології у 

працях багатьох науковців, однак єдиної точки 

зору щодо зазначених понять не існує.  Одні 

автори вважають їх тотожними, інші – 
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абсолютно різними, не однорядними 

поняттями. 

Стаття 6 Кримінально-виконавчого кодексу 

України визначає виправлення засудженого, 

як процес позитивних змін, які відбуваються в 

його особистості та створюють у нього 

готовність до самокерованої правослухняної 

поведінки. Що стосується ресоціалізації, то це 

свідоме відновлення засудженого в 

соціальному статусі повноправного члена 

суспільства;  повернення його до самостійного 

соціально-нормативного життя в суспільстві. 

Формулюючи це положення, законодавець 

виходив із загальновизнаної думки про те, що 

праця засобом впливу на особу, її свідомість та 

спосіб життя.  

Праця в умовах позбавлення волі не є 

елементом кари та не має на меті завдання 

засудженому фізичних страждань, 

нелюдському або такого,  що принижує 

гідність, поводження із засудженими.  

Залучення до праці, спрямоване 

насамперед, на те, щоб спонукати засуджених 

ставитися до праці як до позитивної та 

необхідної складової їх життя, у тому числі й в 

подальшого життя на волі. Такі ж вимоги 

ставлять до праці ув’язнених Європейські 

в’язничні правила.[2] 

Основними міжнародними документами, 

що визначають умови тримання засуджених, є 

Мінімальні стандартні правила поводження з 

ув’язненими (1955р.)[3], Процедури ефек-

тивного виконання Мінімальних стандартних 

правил поводження з ув’язненими (1984 р.)[4], 

Звід принципів захисту всіх осіб, затриманих 

чи ув’язнених у будь-якій формі (1988 р.)[5], 

Основні принципи поводження з ув’язненими 

(1990 р.)[6], Європейські в’язничні правила 

(2006 р.)[2]. 

Так, в Загальній декларації прав людини, 

ч.1 ст.23 закріплює положення, згідно з яким 

кожна людина має право на працю, вільний 

вибір, справедливі умови праці та захист від 

безробіття. 

Право на працю – невід’ємне, непорушне 

право, яке належить кожній людині, в тому 

числі і засудженій особі, а також  одне із 

фундаментальних прав людини, встановлених 

міжнародно-правовими актами і визнане усіма 

державами світу.   

Україна прийняла на себе обов’язок 

дотримуватись тих положень, які 

сформульовані в міжнародно-правових 

документах. Це дотримання полягає в 

ратифікації нормативних документів та 

адаптації вітчизняних нормативних актів до 

міжнародно-правових документів.  

Тому, законом від 8 квітня 2014 року «Про 

внесення змін до Кримінально-виконавчого 

кодексу України щодо адаптації правового 

статусу засудженого до європейських 

стандартів»[7]  внесені зміни до ч.1ст.118 КВК 

України надали засудженим право вибору – 

працювати або не працювати на 

підприємствах установ виконання покарань, а 

саме слова «повинні працювати» замінено 

словами «мають право працювати». 

Як позитивний аспект слід відзначити 

збільшення активності в питаннях 

удосконалення нормативного регулювання 

діяльності з питань виконання кримінальних 

покарань. Зокрема, 7 вересня 2016 року 

Верховною Радою України був прийнятий 

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих законодавчих актів України 

щодо забезпечення виконання кримінальних 

покарань та реалізації прав засуджених» [8]. 

Відповідно до цього закону, засуджені не 

повинні оплачувати своє харчування в період 

відбування покарання, а саме ч.1 ст.121 

викладена у такій редакції: «Особи, які 

відбувають покарання у виправних колоніях, 

відшкодовують витрати на їх утримання, крім 

вартості харчування, взуття, одягу, білизни, 

спецхарчування та спецодягу».  Певним чином 

удосконалено й питання соціального 

забезпечення засуджених, які залучені до 

суспільно-корисної оплачуваної праці за 

строковим трудовим договором – усі вони 

підлягають загальнообв’язковому державному 

соціальному страхуванню. 
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Проте, незважаючи на зміну законодавчого 

регулювання трудових відносин засуджених та 

адміністрації установ, згідно з яким нині за-

суджені залучаються до оплачуваної праці за 

строковим договором, що укладається між зас-

удженим і виправною колонією (слідчим ізо-

лятором), а також підлягають загально-обо-

в’язковому державному соціальному страху-

ванню, відомчі нормативні акти з цих питань, 

а саме Інструкція про умови праці та заробітну 

плату засуджених до обмеження волі або поз-

бавлення волі, затверджену наказом Мініс-

терства юстиції України від 7 березня 2013р. 

№ 396/5 [9], не змінені. Через це для персоналу 

залишаються невирішеними такі питання: 

форма трудового договору із засудженими; з 

якого часу необхідно заключати строкові 

договори із засудженими, які працевлаштовані 

в господарській обслузі та майстернях; в якій 

формі та де засуджений має висловити 

бажання працювати; колізії між різними 

нормативними актами щодо сплати єдиного 

соціального внеску тощо. Все це в підсумку,  

негативно вливає на хід реформ пенітенціарної 

служби України в цілому і на реалізацію права 

засуджених на працю, зокрема. 
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В статье рассматриваются вопросы реализации средств исправления  и ресоциализации осужденных, а именно общественно 

полезного труда. Анализируются некоторые вопросы организации труда осужденных и проблемы их законодательной 

регламентации. 
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Ilin Oksana Valerevna 

SOME ISSUES OF IMPLEMENTING CORRECTIVE INFLUENCE ON PRISONERS 

The article addresses the issues of implementing penal impact measures on the convicted. The impact of socially useful labour on the 

correction and resocialisation on the convicted as well as problems of legal labour regulation of labor prisoners who serve prison terms are 

dealt with. 
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