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Анотація 

У статті аналізується правовий статус психологічної служби в структурі кримінально-виконавчої слу-

жби України. Пропонується ввести зміни в існуюче державне законодавство, шо регламентує діяльність 

пенітенціарних установ. Розроблені певні кроки щодо вирішення питання юридичного закріплення ролі та 

місця психологічної служби в структурі системи виконання покарання. Надається визначення поняттям 

«психологічне забезпечення» та «психологічний супровід» процесів відбування та виконання судових ви-

років. Процеси виправлення та ресоціалізації розглядаються з позиції совісті та каяття. 

Abstract 

The article analyzes the legal status of the psychological service in the activities of the penitentiary system of 

Ukraine. It is proposed to amend the existing state legislation governing penitentiary institutions. Relevant steps 

are proposed in the issue of legal recognition of the role and place of psychological service in the structure of 

execution of punishment. The definition of the concepts of "psychological provision" and "psychological support" 

of the processes of serving and execution of court sentences is given. The processes of correction and resocializa-

tion are considered from the standpoint of conscience and repentance. 

The first step in Ukraine's penitentiary reform is to "Develop a concept for the Development of the DCAO 

psychological service". The second step should be to review the content of social, pedagogical, educational, psy-

chological support and support of the processes of execution and serving of punishment. The third step is to build 

work with prisoners based on the remorse theory. The fourth step in the reform is to identify effective diagnostic 

methods for determining the extent of remorse and the risks of a convicted repeat or recurrent crime. 

The reform of the psychological service needs to address the following issues: development and implemen-

tation of a new regulation on the psychological bureau of penitentiary institutions; conducting scientific research, 

developing and implementing methodological recommendations for prison psychologists; reviewing the rights and 

responsibilities of psychologists; improvement of logistical and scientific and methodological support; conversion 

of premises. In addition to work rooms and psycho-emotional discharge rooms, it is advisable to have a testing 

class; crisis hospital for convicts who find themselves in difficult life circumstances but do not require medical 

supervision; staffing psychologists with appropriate professional education; introduction of non-formal learning 

experience and advanced training, etc. Thus, in connection with the reform of the penal service of Ukraine, it is 

necessary to review the role and place of psychological work among the convicts, to direct it to the tasks related 

to the preservation of the mental health of the individual, to create conditions for the psychological safety of citi-

zens as an important factor mental health of the Ukrainian nation. 

Ключові слова: кримінально-виконавча служба, психологічна служба, психологічне забезпечення, 

психологічний супровід, совість, каяття. 

Keywords: penitentiary service, psychological service, psychological provision, psychological support, con-

science, repentance. 

 

Постановка проблеми. Процес гуманізації 

українського суспільства вимагає вдосконалення 

діяльності щодо збереження психічного здоров’я 

населення. На цьому моменті акцентує увагу «Кон-

цепція розвитку охорони психічного здоров'я в Ук-

раїні на період до 2030 року», яка схвалена Кабіне-

том Miнicтpiв України у грудні 2017 року. Особ-

лива увага в документі приділяється особам, які 

відбувають встановлене судом покарання. Голов-

ними напрямами роботи з засудженими визнані: 

профілактика самогубств, рецидивної злочинності, 

психічних розладів, ресоціалізація та соціалізація 

[1]. 

8 липня 1991 року був підписаний наказ № 238 

МВС України про створення та затвердження поло-
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ження «Про діяльність психологічної служби уста-

нов виконання покарань і слідчих ізоляторів» [2], 

яким регламентувалася організаційно-правова дія-

льність психологів у місцях позбавлення волі. Це 

стало можливим завдяки вивченню досвіду функці-

онування вітчизняних та іноземних пенітенціарних 

закладів, який свідчив про те, що виникла гостра 

потреба в практичній психології для психологіч-

ного забезпечення та супроводження діяльності ви-

правних колоній та слідчих ізоляторів. 

У продовж останніх тридцяти років були 

спроби розширити повноваження психологів, ви-

значити головні напрями роботи, вдосконалити ма-

теріально-технічну та наукову базу. За усі ці роки 

свого існування, практичних результатів і наукових 

здобутків, психологічна служба Державної кримі-

нально-виконавчої служби України довела свою 

дієздатність і ефективність, позитивну роль у про-

цесах виправлення та ресоціалізації засуджених. 

Тому, на психологічну службу повинно поклада-

тися виконання основних положень «Концепція ро-

звитку охорони психічного здоров'я в Україні на пе-

ріод до 2030 року». Для цього потрібно ввести пені 

зміни до Кримінально-виконавчого кодексу Укра-

їни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вченням проблем реформування та вдосконалення 

діяльності психологічної служби у виправних коло-

ніях і слідчих ізоляторах займалися такі вітчизняні 

вчені та практичні працівники, як: Є. Бараш [3], 

І. Богатирьов, Ю. Бойко-Бузиль, О. Джужа [4], 

О. Дука, Т. Кушнерова, І. Пахомов, В. Синьов та 

інші [5; 6]. 

Постановка завдання. Головна мета нашої 

статті полягає у запропонуванні змін до Криміна-

льно-виконавчого кодексу України з метою закріп-

лення на законодавчому рівні ролі та місця психо-

логічної служби в структурі Державної криміна-

льно-виконавчої служби України. 

Викладення основного матеріалу.  

Останнім часом, керівництвом Міністерства 

юстиції України велика увага приділяється діяльно-

сті Державної установи «Центр пробації». У той же 

час, Державна кримінально-виконавча служба Ук-

раїни (далі – ДКВС) залишається поза увагою. Це 

стосується майже усіх напрямів роботи пенітенціа-

рних закладів. Роль відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи звилася до підготовки доку-

ментів на дисциплінарну комісію та комісію з пи-

тань умовно-дострокового звільнення засуджених. 

Загалом, до діяльності психологів більшість керів-

ників установ виконання покарань ставляться пове-

рхово і, тому, дуже часто залучають їх до вико-

нання робіт, які не передбачені їхніми посадовими 

обов’язками.  

Спроба повернутися до питання вдоскона-

лення діяльності психологічної служби виправних 

колоній і слідчих ізоляторів, була зроблена спроба 

в 2018 році, коли створили й організували два засі-

дання робочої групи при Департаменті криміна-

льно-виконавчої служби Міністерства юстиції Ук-

раїни [7]. Але, на жаль, на даний час її діяльність 

призупинено. 

Аналіз законодавчої та нормативно-правової 

бази Державної кримінально-виконавчої служби 

України дозволяє дійти висновку, що зміни, які ві-

дбулися під час останніх реформувань, ні на крок 

не приблизили цю державну структуру до змісту 

Європейської пенітенціарної моделі.  

Із метою з’ясування питання: «Наскільки дія-

льність психологічної служби в установах вико-

нання покарань потребує організаційно-правових 

змін?», ми провели опитування 200 психологів, які 

працюють в пенітенціарних закладах України. Ана-

ліз отриманих результатів ми пропонуємо нижче. 

Процес гуманізації, перетворення ДКВС Укра-

їни з карного органу в державну соціальну пенітен-

ціарну інституцію, потребує певних кроків щодо 

зміни змісту педагогічних, психологічних, соціаль-

них форм і методів роботи з засудженими (87%).  

Треба зазначити, що деякі рішення та позиції 

керівництва Міністерства юстиції України щодо мі-

сця та ролі психологічної служби в даному інсти-

туті влади не є послідовними (92%). На сьогодніш-

ній день роль психологічної роботи з засудженими 

зводиться тільки до вирішення проблем профілак-

тики суїцидів; роботи з новоприбулими засудже-

ними; підготовки осіб, які знаходяться у місцях по-

збавлення волі, до життя на волі (96%). Можливо 

ми помиляємося, але каяття та робота з засудже-

ними у цьому напряму не тільки не проводиться, 

але й не передбачається. 

На даний час, аналіз соціально-виховної та 

психологічної роботи із засудженими, свідчить про 

низький рівень її організації. Вона не забезпечує 

сприятливих умов для виправлення та ресоціаліза-

ції осіб, які перебувають у конфлікті з законом 

(78%). Це призводить до значної кількості випадків 

повторних і рецидивних злочинів. 

Наказ Міністерства юстиції України «Про ор-

ганізацію соціально-виховної та психологічної ро-

боти з засудженими» є застарілим і потребує вне-

сення змін і доповнень [8]. Так, доцільно розмежу-

вати функції відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи установ виконання покарань 

(90%). Ми пропонуємо створити дві самостійні 

структури: психологічне бюро і відділ соціального 

забезпечення та супроводження засуджених.  

Головною проблемою сучасного Кримінально-

виконавчого кодексу України [9] є те, що в ньому 

ототожнюються поняття соціально-виховна та соці-

ально-психологічна робота. Це науково-методоло-

гічна помилка. Загалом, роль і місце психолога у 

виправних закладах у кодексі не визнано, а психо-

логія згадується тільки в контексті: відділення, ви-

вчення, програми, впливу, діагностики, терапії та 

корекції. 

Запропоновані нами зміни, дозволять на зако-

нодавчому рівні закріпити статус психологічної 

служби в структурі установ виконання покарань. 

Саме ця служба має вирішувати головне завдання 

пенітенціарних закладів – «приведення до щирого 

усвідомленого каяття засуджених», використову-

ючи вже напрацьовані та практично доведені нові-

тні форми та методи психологічного забезпечення 
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та супроводження процесів відбування та вико-

нання покарань.  

Тому, першим кроком у пенітенціарній рефо-

рмі України стає «розробка концепції розвитку пси-

хологічної служби ДКВС України». Другим кроком 

повинний бути перегляд змісту соціального, педа-

гогічного, виховного, психологічного забезпечення 

та супроводження процесів виконання та відбу-

вання покарання. Третім кроком – будувати роботу 

з засудженими виходячи з положень теорії каяття. 

Четвертий крок реформи полягає у визначення ефе-

ктивних діагностичних методів визначення ступе-

нів каяття та ризиків вчинення засудженим повтор-

ного або рецидивного злочину. 

Для усунення невідповідностей, ми пропону-

ємо до Кримінально-виконавчий кодекс України 

додати такі положення: 

- ввести статтю «Психологічне забезпечення 

та психологічне супроводження процесів вико-

нання та відбування покарань»;  

- основним результатом діяльності пенітен-

ціарних закладів щодо виправлення, ресоціалізації 

засуджених, психологічного забезпечення та су-

проводження процесів виконання та відбування по-

карань - є щире усвідомлене каяття особи, яка від-

буває встановлене судом покарання, зниження рів-

нів повторної та рецидивної злочинності; 

- основи правового статусу засуджених, ми 

пропонуємо викласти у такій редакції: «Держава 

поважає й охороняє права, свободи та законні інте-

реси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх 

виправлення, щирого усвідомленого каяття та ресо-

ціалізації, соціальну і правову захищеність, збере-

ження психічного здоров'я та їх особистісну без-

пеку; 

- до переліку структурних дільниць виправ-

них і виховних колоній, доцільно додати «психоло-

гічне бюро». У психологічному бюро обладнується 

кризовий стаціонар, в якому знаходяться засуджені, 

які опинилися в скрутних життєвих обставинах, не 

пов’язаних із позбавленням волі, та мають негати-

вні психоемоційні стани, потребують підвищеного 

контролю з боку психологів і додаткових система-

тичних психокорекційних і психопрофілактичних 

занять; 

- до прав засуджених треба додати: «отриму-

вати кваліфіковану психологічну допомогу, відві-

дувати психологічні заходи, що проводяться спеці-

алістами у психологічних бюро установи»; 

- додати статтю «Психологічна робота з за-

судженими до позбавлення волі»: «Психологічна 

робота - є комплекс заходів, спрямованих на психо-

діагностичне вивчення, проведення психопрофіла-

ктичної, психокорекційної, консультативної, про-

світницької та дослідницької роботи, а також пси-

хологічного супроводження та забезпечення 

процесів виконання та відбування покарань. 

Психологічна робота з засудженими до позба-

влення волі проводиться з метою збереження їх 

психічного здоров'я, зменшення негативного 

впливу перебування в умовах пенітенціарного за-

кладу, надання своєчасної психологічної допомоги 

та проведення психологічних заходів, які сприяють 

виправленню, щирому усвідомленому каяттю та 

ресоціалізації, супроводженню та забезпеченню 

процесу відбування покарання засуджених. 

Участь засуджених у психологічних заходах, 

які проводяться працівниками психологічних бюро 

колоній, враховується при визначенні ступеня їх-

нього виправлення, а також при застосуванні захо-

дів заохочення та стягнення. 

Розпорядком дня колоній повинний бути пе-

редбачений час на участь засуджених у психологі-

чних заходах, участь в яких для них є самостійним 

вибором. 

Додати статтю «Основні напрями, форми і ме-

тоди психологічної роботи із засудженими до поз-

бавлення волі»: «У колоніях проводиться індивіду-

ально-психологічна, психодіагностична, психопро-

філактична, корекційна робота та групова 

тренінгова, психодіагностична, психопрофілакти-

чна, корекційна робота із засудженими, а також 

інші її види, що позитивно впливають на їх життєву 

позицію, яка відповідає правовим нормам і суспіль-

ним вимогам, та сприяє їх щирому усвідомленому 

каяттю. 

Окрім вищесказаного, реформування діяльно-

сті психологічної служби потребує вирішення та-

ких питань: розробка та впровадження нового по-

ложення про психологічне бюро пенітенціарних за-

кладів; проведення наукових досліджень, розробка 

та впровадження методичних рекомендацій для пе-

нітенціарних психологів; перегляд прав і обов’язків 

психологів; вдосконалення матеріально-технічного 

та науково-методичного забезпечення; переоблад-

нання приміщень. Окрім робочих кабінетів та кім-

нат психоемоційного розвантаження доцільно мати 

клас тестування; кризовий стаціонар для засудже-

них, які опинилися в складних життєвих обстави-

нах, але не потребують медичного нагляду. Укомп-

лектування посад психологів повинно відбуватися 

тільки за рахунок осіб, які мають відповідну фахову 

освіту. Працівники психологічної служби мають 

право на неформальне навчання та підвищення ква-

ліфікації на базах як вітчизняних, так і іноземних 

закладів вищої освіти. Професійне зростання треба 

враховувати при підбитті підсумків діяльності пси-

хологів установ виконання покарань і матеріаль-

ного стимулювання професійної діяльності. 

Висновки. Запропоновані нами зміни та допо-

внення до Кримінально-виконавчого кодексу Укра-

їни, а у разі їх прийняття, стануть першим кроком у 

приведення кримінально-виконавчої служби Укра-

їни у відповідність до державної пенітенціарної до-

ктрини, а саме: заміні Кримінально-виконавчого 

кодексу України на Пенітенціарний кодекс Укра-

їни; затвердженню статусу психологічної служби в 

пенітенціарних закладах на законодавчому рівні; 

покращить діяльність психологічної служби у на-

пряму приведення засуджених до усвідомленого 

щирого каяття; буде сприяти зменшенню рівнів ре-

цидивної та повторної злочинності; сприяють збе-

реженню психічного здоров'я засуджених. 

Таким чином, у зв’язку з реформуванням кри-

мінально-виконавчої служби України, потрібно пе-

реглянути роль і місце психологічної роботи серед 
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засуджених, спрямувати діяльність пенітенціарних 

психологів на вирішення завдань, що пов’язані зі 

збереженням психічного здоров’я особистості, 

створення умов психологічної безпеки громадян, як 

важливого чинника ментального здоров'я українсь-

кої нації. 

 

Список літератури 

1. Концепція розвитку охорони психічного 

здоров’я в Україні на період до 2030 року. Розпоря-

дження Кабінету Міністрів України  

від 27 грудня 2017 р. № 1018-р. 

2. Наказ МВС України «Про діяльність пси-

хологічної служби установ виконання покарань і 

слідчих ізоляторів» від 8 липня 1991 р. № 238. 

3. Бараш Є.Ю. Кримінально-виконавче право 

України: підручник. Київ : НАВСУ, ФОП Кандиба 

Т.П., 2018. 622 с. 

4. Джужа О.М. Кримінологічні засади запобі-

гання злочинам в установах виконання покарань 

України (пенітенціарна кримінологія): посібник. 

Київ : НАВСУ, 2013. 620 с. 

5. Актуальні проблеми захисту прав людини, 

яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму 

правових реформ: зб. матеріалів VI міжнар. наук.-

практ. конф. (Київ, 25 жовтня 2018 р.). Київ : ІКВС, 

ФОП Кондиба Т.П., 2018. 336 с. 

6. Актуальні проблеми прав людини, яка пе-

ребуває в конфлікті зі законом, крізь призму право-

вих реформ: зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. 

конф. (Київ, 24 листопад. 2017 р.). Київ : ІКВС, 

ФОП Кондиба Т.П., 2017. 329 с. 

7. Протокол робочої зустрічі з формування 

Робочої групи з питань удосконалення психологіч-

ної допомоги засудженим та особам, узятим під ва-

рту. Департамент кримінально-виконавчої служби 

Міністерства юстиції України. м. Київ. 16 травня 

2018 року. 

8. Про організацію соціально-виховної та 

психологічної роботи із засудженими. Наказ Мініс-

терства юстиції України від 04.11.2013 року 

№ 2300/5.  

9. Електронний ресурс: Кримінально-викона-

вчий кодекс України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата 

звернення 12.07.2020 року). 

  


