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Суд призначає покарання, виходячи з того, що воно має на меті не лише кару за вчинений злочин, а й виправлення 

засудженого. При розгляді справи судом враховується ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та 

обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання. Перелік цих обставин показує, що конкретні вид і міра 

покарання визначаються, виходячи із можливості досягнення виправлення засудженого. Особі, яка скоїла 

злочин, призначається покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та запобігання вчиненню нових 

злочинів. У той же час певна частина засуджених досягає виправлення раніше визначених судом строків. Інколи 

досягнення цілей покарання можливе й без застосування повного або часткового відбуття покарання. Йдеться 

про звільнення осіб, які вчинили злочини, від кримінальної відповідальності чи покарання. 

Стаття спрямована на вивчення питань пов’язаних із методами і способами виправлення засуджених та їх 

ресоціалізацію. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Взяття курсу на інтеграцію до Європейського 

Союзу викликало потребу в приведенні 

національного законодавства у відповідність до 

європейських, а також міжнародних вимог та 

стандартів. У зв’язку з цим почалося 

проведення реформи пенітенціарної системи, 

що передбачає  покращення матеріально-

технічного забезпечення та підвищення 

ефективності роботи пенітенціарних органів, 

гуманізацію кримінально-виконавчого проце-

су. Загалом дана реформа направлена на 

перехід від карального до реабілітаційного 

підходу, тобто підготовку ув’язнених  до 

виходу на волю та  проведення соціальної 

адаптації засуджених з метою попередження 

вчинення ними злочинів після виходу на волю. 

Постановка завдання. Дослідження здійс-

нене в даній статті спрямоване на вивчення 

питань пов’язаних із методами і способами 

виправлення засуджених та їх ресоціалізацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розкриття проблеми ресоціалізації засуджених 

у сучасному українському суспільстві та 

запобігання злочинності базується на 

дослідженнях і публікаціях таких науковців, як: 

Ягулов Д.В., Беззуб І.О., Маркевич А.П., 

Совенко І.Л., Чахов М.Д., Фролов К.Н., 

Демичев Г.Ю., Харченко Р.Б., Лихов Т.М., 

Горчев В.П., Архипенко О.В. та інші. 

Метою даної статті є аналіз методів та 

способів виправлення засуджених, а також їх 

ресоціалізації. 

Основні результати дослідження. Виправ-

лення засудженого — це процес позитивних 

змін, які відбуваються в особистості 

засудженого та створюють у нього готовність 

до самокерованої правослухняної поведінки. 

Виправлення полягає в тому, щоб шляхом 

примусового впливу на засудженого внести 

корективи в його соціально-психологічні 

властивості, нейтралізувати негативні 

настанови, змусити додержуватися положень 

закону про кримінальну відповідальність. 

Вплив на засуджених проявляється, по-

перше в призначенні покарання за скоєний 

злочин, по-друге в загальній і особистій 

превенції, перевихованні засуджених та 

сприянні викорененню злочинності. Вплив 

також полягає і в сприянні вихованню у 

засуджених почуття відповідальності та 

навиків, які даватимуть їм можливість 

реінтегруватися в суспільство, допоможуть 

дотримуватися вимог законності та 

задовольняти свої життєві потреби власними 

силами після звільнення. 

Таким чином, одним з головних чинників, 

які допоможуть реінтегрувати ув’язнених в 

суспільство, є створення ефективної системи 

пробації та належних умов утримання 

ув’язнених у в’язницях. 
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Переважно умови утримання в українських 

в’язницях значно поступаються в’язницям в 

інших європейських державах. Більшість 

будівель збудовано ще в 19 столітті або в 

радянські часи. Хоча насправді застарілими є не 

лише будівлі, але й підходи до виправлення 

засуджених. У радянські часи переважала 

думка, що єдиним шляхом до виправлення 

в’язнів була примусова праця, «у колектив та 

через колектив». Є й винятки, де умови 

утримання в’язнів відповідають європейським 

стандартам, але там також існують певні 

проблеми. А саме в’язниці з відповідними 

умовами, як правило, функціонують на умовах 

самозабезпечення, а це означає, що в’язнів 

розглядають як дешеву робочу силу.  

Рада Європи розробила правила у відповід-

ності до яких функціонують європейські в’яз-

ниці. Одним з ключових аспектів даних правил 

є те, що робота в’язнів не має використову-

ватись задля пріоритету отримання прибутку, а 

швидше для реінтеграції в’язнів та їх 

підготовки до ринку праці після звільнення[1].  

У міжнародній практиці запобігання 

злочинності визнано, що позбавлення волі по-

винно застосовуватися як крайній засіб впливу 

до небезпечних злочинців, оскільки ізоляція від 

суспільства нерідко сприяє деградації особис-

тості та втраті соціально корисних зв’язків.  

Закон України «Про пробацію» визначає її 

як систему наглядових та соціально-виховних 

заходів, що застосовуються за рішенням суду та 

відповідно до закону до засуджених, виконання 

певних видів кримінальних покарань, не пов’я-

заних з позбавленням волі, та забезпечення су-

ду інформацією, що характеризує обвинува-

ченого[4]. 

Органи пробації крім виконання покарань, 

альтернативних позбавленню волі, здійснюють 

нагляд, що передбачається як контроль за пове-

дінкою, так й індивідуальний план соціальної, 

психологічної допомоги, профілактичних і 

виховних заходів, які базуються на проведеній 

оцінці ризику вчинення повторного злочину та 

потреб правопорушника[5].  

Саме на забезпеченні безпеки суспільства 

ставить акцент європейська практика, розгля-

даючи систему пробації. Дослідники пробації 

Великої Британії відзначають, що якщо за її 

допомогою вдасться уникнути повторних 

злочинів лише серед 5% правопорушників, 

наслідком цього буде забезпечення безпеки 

одного мільйона громадян країни. 

Створення дієвої системи пробації за 

європейськими зразками та стандартами 

проголошено одним з пріоритетних напрямків 

пенітенціарної реформи. 

Крім того, на думку експертів з Європи, 

Україні варто хоча б частково відмовитися від 

колоній для неповнолітніх. Потрібно повною 

мірою впроваджувати ювенальну юстицію, 

«дитячі злочини» необхідно попереджувати до 

їх вчинення, шляхом вилучення дітей з 

неблагополучних сімей[3]. 

Таким чином, у сучасних умовах стрижнем 

реформування пенітенціарної системи є 

виключно ідея виправлення та ресоціалізації 

засуджених.  

Під ідеєю виправлення і ресоціалізації 

розуміються ключові категорії для 

застосування великої кількості норм 

кримінально-виконавчого закону, під якими 

слід розуміти комплекс державних і 

недержавних заходів, визначених кримінально-

виконавчим законодавством, іншими 

нормативно-правовими актами у сфері 

виконання і відбування покарань, шляхом 

корекційного впливу на свідомість осіб, 

засуджених за вчинення злочинів, для 

досягнення не лише основної мети покарання – 

кари, а й виправлення засуджених. Це є 

основою пенітенціарної філософії. 

Індивідуалізація, сприйняття кожного 

ув’язненого як людини, яка має свою долю, 

відмова від дискримінації, відкритість і 

прозорість, взаємна підзвітність – ці аспекти є 

фундаментальними. 

Головним елементом реформи 

пенітенціарної системи в Україні є гуманізація 

процесу відбування покарань. Тобто, як уже 

зазначалося раніше, пенітенціарна система має 

бути інструментом реабілітації, а не покарання. 

Таким чином, на сьогоднішній час у контексті 

реформи приведення пенітенціарної системи у 

відповідність із європейськими стандартами 

Україна стала на шлях докорінних змін, 

покликаних зменшити злочинність в країні та 

підвищить безпеку населення країни. 

Досить важливе значення для виправлення і 

ресоціалізації засуджених, а також 

профілактики злочинів у місцях позбавлення 

волі має соціально-виховна робота. У наукових 

джерелах виховна робота визначається як 

складова частина, елемент поняття 

“виховання”, під яким розуміється процес 

систематичного й цілеспрямованого впливу на 

духовний і фізичний розвиток особистості з 

метою підготовки її до виробничої, громадської 

та культурної діяльності.  
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Як зазначено в ч. 1 ст. 123 КВК України, 

соціально-виховна робота - цілеспрямована 

діяльність персоналу органів і установ 

виконання покарань       ( далі – УВП ) та інших 

соціальних інституцій для досягнення мети 

виправлення і ресоціалізації засуджених[2].  

Виховна робота із засудженими включає в 

себе індивідуальну виховну роботу, роботу з 

окремими групами і категоріями засуджених, 

організацію нормального психолого-

педагогічного клімату у їх середовищі, 

використання виховного потенціалу інших 

засобів виправлення засуджених та ін. 

Вона спрямована на формування та 

закріплення в засуджених 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. Проте без активної свідомої 

участі засудженого досягти зазначеної мети не 

завжди вдається.  

Проведення соціально-виховних заходів 

(соціально-виховної роботи) є необхідною умо-

вою виправлення засуджених, а також комплек-

сом, що включає в себе великий набір різно-

манітних засобів та методів їх застосування.  

На відміну від основних засобів 

виправлення та ресоціалізації, які чітко 

визначені в Кримінально-виконавчому кодексі 

України, засоби та методи соціально-виховного 

впливу кримінально-виконавчим законодавст-

вом не регламентовані, оскільки вони є захо-

дами педагогічного характеру та результатом 

діяльності інших учасників цих відносин – 

громадських організацій, окремих осіб тощо. 

Крім того, характер соціально-виховної роботи 

залежить від виду УВП та рівня безпеки. В 

окремо взятій УВП ці форми й методи 

конкретизуються з урахуванням особи 

засудженого, тяжкості вчиненого злочину та 

інших обставин, що мають суттєве значення 

для виправлення і ресоціалізації об’єктів 

соціально-виховного впливу. Як свідчить 

практика, така діяльність і за формою, і за 

змістом настільки різностороння, що законода-

вець об’єктивно не в змозі, враховуючи дина-

міку наукового процесу в галузі педагогіки, 

психології та інших сферах людинознавства, 

максимально повно визначити їх виключний 

перелік. Варто погодитись з висновком біль-

шості фахівців з цього питання – основною пе-

редумовою виправлення, ресоціалізації та про-

філактики злочинів має стати особисте бажання 

засудженого та тісне співробітництво з 

персоналом УВП. 

Висновки та пропозиції. Виходячи з цього, 

можна зробити висновок, що законодавче 

закріплення такої мети покарання, як 

виправлення засуджених, є правомірним, що 

ґрунтується на позитивних результатах 

суспільної практики виконання покарань 

загалом у світі та в Україні зокрема. 

Положення, що містяться у міжнародних 

документах є корисними при розробці 

індивідуальних підходів до вирішення проблем 

у сфері запобігання та реагування на 

злочинність, при оцінці ефективності та 

відповідності правозастосовної практики у 

означеній сфері приділяючи належної уваги 

кадровій і спеціальній професійній підготовці. 

Реалізація міжнародних норм і рекомендації 

у законодавчій системі України сприятиме 

запровадженню пануючих правових цінностей 

та ідей у сфері запобігання злочинам, за умов 

збереження моральних засад та традиційних 

цінностей українського суспільства.  
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Мытошоп В.В.  

ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО ЛИЦ КАК ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ РЕФОРМЫ 

Суд назначает наказание, исходя из того, что оно имеет целью не только наказание за совершенное 

преступление, но и исправление осужденного. При рассмотрении дела судом учитывается степень тяжести 

совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Перечень этих обстоятельств показывает, что конкретные вид и мера наказания определяются, исходя из 

возможности достижения исправления осужденного. Лицу, совершившему преступление, назначается 

наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений. 

В то же время определенная часть осужденных достигает исправления ранее определенных судом сроков. 

Иногда достижение целей наказания возможно и без применения полного или частичного отбытия наказания. 

Речь идет об освобождении лиц, совершивших преступления, от уголовной ответственности или наказания. 

Статья направлена на изучение вопросов, связанных с методами и способами исправления осужденных и их 

ресоциализации. 

Ключевые слова: осужденный, ресоциализация, исправление осужденных, пенитенциарная реформа, пробация, 

профилактика преступлений, гуманизация уголовно-исполнительного процесса, реинтеграция, социально-

воспитательная работа.  
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THE CONVICTED CORRECTION AS THE MAIN AIM OF THE PENITENTIARY REFORM 

A court sentences falling out of not only the aim of the punishment, but also of the convicted correction.  Considering a 

criminal case courts regard the crime measure and level of the crime itself, the person of the convicted and the  

circumstances uppering or lowering punishment. The enumeration of these shows that the specific kind and measure of 

the punishment is determined out of the possibility of the full resocializing of the convicted. The person to have committed 

a crime is to be punished necessarily and sure enough for his\her correction and keeping him\her from committing new 

crimes. At the same time some number of the convicted runs to full correction before terms determined by a court. 

Sometimes, achievement of the punishment aims is possible without full or partly doing a time. 

This article aims at the studying of the matters connected with methods and principles of the convicted correction and 

their resocializing.  

Keywords: the convicted, resocialization, the convicted correction, the penitentiary reform, the probation, the crime 

prevention, the humanization of the criminal- execution process, the reintegration, the socio-educational work. 
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