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ОСОблиВОСтІ ВІДбуВаННя пОкараННя жІНкаМи,  
заСуДжеНиМи ДО пОзбаВлеННя ВОлІ

анотація. У статті розглянута проблема відбування покарання жінками. Визначені особливості вико-
нання покарання у виді позбавлення волі щодо засуджених жінок. Проведений аналіз основних захо-
дів по виправленню та ресоціалізації жінок. Розглянуті психофізіологічні, моральні особливості жінок, 
необхідність збереження їх зв’язку з оточуючим світом. Названі передумови розвитку насильницької зло-
чинності серед жінок, причини рецидивної жіночої злочинності. Додатково розглянуті особливості від-
бування покарання вагітними жінками та жінками, які мають дітей. Розглянуті пільги та заохочення, 
які застосовуються до жінок. Охарактеризовані умови, в яких перебувають засуджені до позбавлення волі 
жінки, в установах виконання покарань. Проаналізовані міжнародні правові документи щодо поводжен-
ня з жінками-засудженими та їх дітьми.
ключові слова: відбування покарання, позбавлення волі, засуджені жінки, ресоціалізація, установи 
виконання покарань. 
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fEaTuRES of SERviNG ThE SENTENcE by woMEN SENTENcEd To iMpRiSoNMENT
Summary. The article studies the growth of violence and stiffness among the population, including among 
women. The problem of serving women's sentences is considered. The peculiarities of execution of sentence 
in the form of imprisonment for convicted women are determined. The analysis of the main measures for 
the correction and re-socialization of women was carried out. The psychophysiological, moral peculiarities of 
women, the need to preserve their connection with the surrounding world are considered. The necessity of a 
special mechanism for overcoming the negative consequences of punishment, achieving the goal of correction, 
and, accordingly, as a general special training of the personnel of the institutions of serving the sentence, 
and the presence in their staff of specialist specialties is emphasized. The prospects for ensuring the prac-
tical implementation in Ukraine of the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners, which 
would increase the level of humanization of the system of execution of punishment, are mentioned. These are 
the preconditions for the development of violent crime among women, the causes of recurrent female crime.  
In addition, the peculiarities of serving sentences for pregnant women and women with children are considered. 
The benefits and incentives that apply to women are considered. It is proposed to resolve issues concerning the 
stay of women and children in places of detention, to decide on the legislative level through a comprehensive 
in-depth study of the problems that arise in this area, not only by the state executive bodies, but also by the 
authorities which deal with children's institutions, relevant financial institutions, health care institutions, etc. 
Characterized conditions in which prisoners are sentenced to imprisonment of women in penitentiary institu-
tions. The necessity of imposing on the administration of penitentiary institutions the obligation to explain all 
the rights to women convicted and to assist them in their implementation is indicated. For the fulfillment of 
such a duty, it is necessary to carry out continuous monitoring, as well as control over compliance with the liv-
ing conditions of convicted women and their children. Analyzed international legal documents on the treatment 
of convicted women and their children.
keywords: punishment, imprisonment, convicted women, resocialization, penal institutions.

Постановка проблеми. На сьогодні 
в Україні є дедалі більш помітним зрос-

тання насильства та жорсткості серед населення, 
у тому числі й серед жінок [1, с. 89]. З кожним 
роком все більше жінок вчиняють тяжкі та особ-
ливо тяжкі злочини, які характеризуються під-
вищеною агресивністю, і, відповідно, відбувають 
за них покарання у виді позбавлення волі. 

Чинний Кримінально-виконавчий кодекс 
України (далі – КВК України) у гл. 21 «Особли-
вості відбування покарання у виді позбавлення 
полі засудженими жінками та неповнолітніми» 
регулює питання щодо правового статусу засу-
джених жінок, закріплює для них певні пільги 
та заохочення тощо [2]. Проте ураховуючи психо-
фізіологічні, моральні особливості жінок, підви-
щену рецидивну жіночу злочинність, пов’язану 
із складнощами постпенетенціарного періоду, 
зростання таких явищ як алкоголізм, проститу-

ція тощо можна зробити висновок про необхід-
ність більш детального регулювання їх правового 
статусу та вдосконалення системи виправлення 
та ресоціалізації.

Нагальна потреба подальшого вдосконален-
ня правової регламентації відбування покаран-
ня жінками підтверджується й статистичними 
даними, звіт про які надає Генеральна прокура-
тура України [3]. 

Так, в період з січня по грудень 2018 року 
правоохоронними органами було зареєстрова-
но 126652 осіб, що вчинили злочини, серед яких 
15176 жінок, що становить близько 12% від загаль-
ної кількості, на відміну від країн Європи, де від-
соток жінок-злочинців складає лише 3-5%. До того 
ж такі відомості подаються без урахування ста-
тистичних даних з непідконтрольних Україні те-
риторій Донецької та Луганської області, а також 
з анексованої Автономної Республіки Крим. І, що 
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є не менш важливим, такі дані також не врахову-
ють латентну злочинність, яка останнім часом має 
тенденцію до зростання з різних на те причин.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти даної проблеми розглядались у ро-
ботах таких українських та зарубіжних правни-
ків, як В.В. Голіни, Ю.М. Антоняна, А.Б. Благої, 
В.А. Бадири, М.С. Басенко, М.Н. Голоднюк, І.О. Ки-
рилової, І.В. Корзуна, М.В. Стрюк, Є.В. Середи, 
Л.О. Шевченка, Ю.А. Чеботарьової, О.М. Джужи, 
О.Г. Колб, А.І. Зубкова, О.С. Міхліна, А.Е. Наташе-
ва, М.П. Мелентьєва, П.Г. Пономарьова, Г.О. Ра-
дова, А.С. Ременсона, В.І. Селіверстова та інших. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Жорстокість, занепад 
моральних цінностей, поширення алкоголізму 
та наркоманії, скрутне матеріальне становище 
населення, на жаль, стають наскрізними риса-
ми сучасного суспільства і мають прямий зв'язок 
із поширенням жіночої злочинності. Саме тому 
існування дискусійних питань та відсутність 
комплексного дослідження даної проблеми під-
креслюють актуальність нових наукових напра-
цювань у цій сфері.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження особливостей та проблем відбування 
покарання у виді позбавлення волі жінками, 
порівняння із зарубіжним досвідом та формулю-
вання заходів, спрямованих на поліпшення сис-
теми виправлення та ресоціалізації.

Виклад основного матеріалу. Необхідною 
умовою вдосконалення системи виправлення 
та ресоціалізації засуджених жінок є глибинне 
вивчення умов, які сприяли формуванню злочин-
ної поведінки, вивчення родини, яка впливає на 
формування ціннісних орієнтацій, поглядів, інте-
ресів і переконань особистості. Як показує прак-
тика, засуджені жінки зі стійкою криміногенною 
установкою, виховувались у сім’ях, де батьки 
були алкоголіками, наркоманами, і тому під час 
виправлення та ресоціалізації важливе значен-
ня має комплексний підхід до особливостей умов 
життя жінки до засудження, що дозволить ви-
брати найбільш ефективні форми попереджен-
ня злочинів. За останній період спостерігається 
зростання злочинності серед жінок, що пов’язане 
з такими явищами, як бідність, нестаток, важке 
матеріальне становище, особливо серед одиноких 
жінок з малозабезпечених родин [4].

Під час вивчення особистості засудженої 
жінки як об’єкта виправного впливу поряд 
з негативними, антигромадськими властивостя-
ми і виявами, треба також враховувати соціально- 
демографічні ознаки, соціально-психологічні, 
індивідуальні, психологічні та біологічні власти-
вості, де особливу увагу слід звертати не тільки 
на соціальні зв’язки, а й на індивідуальні озна-
ки особистості засудженої жінки. У виправних 
установах необхідно звертати увагу на риси ха-
рактеру засуджених жінок, які можуть стримати 
їх від подальших злочинів, досліджувати емоції, 
темперамент, волю та інші риси, притаманні жін-
кам. Варто виділити музичні, художні, технічні, 
артистичні, наукові, педагогічні, організаційні 
й правові здатності засуджених жінок, які можуть 
допомогти їм не втратити зв'язок із навколишнім 
світом і спростити їх соціальну адаптацію після 
відбуття покарання. 

Засудженні до позбавлення волі жінки ста-
новлять окрему специфічну категорію засудже-
них. Вони потребують особливого механізму 
подолання негативних наслідків покарання 
та досягнення мети виправлення. Більшість 
жінок характеризуються підвищеною сенситив-
ністю та емоційністю. Їх життєві цінності та прі-
оритети різняться із чоловічими. Саме тому ви-
ховний вплив на жінок має здійснюватися дуже 
професійно, з урахуванням важливості зв’язків 
жінки з сім`єю, необхідності безперешкодного 
здійснення материнських функцій [5].

Як свідчать кримінологічні дослідження піс-
ля відбуття покарання у вигляді позбавлення 
волі багато жінок стають соціально неадапто-
ваними, особливо зараз (самотність, відсутність 
житла і роботи, сімейних і родинних зв’язків, 
надії на майбутнє). Наслідком цього є рецидив 
злочинів. Через невірний підхід до виправлення 
установи відбування покарань руйнують психі-
ку жінок та їх зв'язок із зовнішнім світом. Такі 
жінки стають більш жорстокими та вдаються до 
нових злочинів без будь-якого жалю та каяття. 

Саме тому чинним КВК України передба-
чаються особливі умови відбування покарання 
жінками, вагітними жінками, матерями-году-
вальницями та жінками, що мають дітей віком 
до трьох років. Так, наприклад, статтею 141 КВК 
передбачено: «При виправних колоніях, в яких 
відбувають покарання засуджені до позбавлен-
ня волі жінки, у разі потреби організовуються 
будинки дитини. Засуджені жінки мають право 
влаштовувати в будинки дитини своїх дітей ві-
ком до трьох років. Будинок дитини при виправ-
ній колонії є дитячим закладом. У будинках ди-
тини діти перебувають під опікою адміністрації 
дитячого закладу на повному державному за-
безпеченні, їм створюються умови, необхідні для 
нормальної життєдіяльності та розвитку. Якщо 
засуджена жінка не виявила бажання прожива-
ти в будинку дитини спільно із своєю дитиною, їй 
має бути надана можливість вільно спілкувати-
ся з нею без обмежень. Не вважається обмежен-
ням спілкування жінки із своєю дитиною, якщо 
від засудженої вимагається відвідувати дитину 
у час, вільний від виконання покладених на неї 
обов'язків». А статтею 142 КВК передбачаєть-
ся наступне заохочення: «Жінкам, які сумлінно 
ставляться до праці, у разі її наявності, і додер-
жують вимог режиму, постановою начальника 
виправної колонії за погодженням із спостереж-
ною комісією дозволяється проживання за меж-
ами виправної колонії на час звільнення від ро-
боти у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до 
досягнення дитиною трирічного віку» [2]. 

Особливості правового статусу засуджених 
жінок закріплюються і міжнародними правови-
ми актами. Так, Бангкокські правила (Прави-
ла ООН щодо поводження з жінками-в’язнями 
та заходів, не пов’язаних з позбавленням волі, 
по відношенню до жінок-злочинниць, схвалені 
ГА ООН 21 грудня 2010 року, є першим міжна-
родним документом, який конкретно розглядає 
питання дітей жінок-ув’язнених. Вони пропону-
ють набір базових рекомендацій щодо поводжен-
ня з дітьми, які перебувають зі своїми матеря-
ми у в’язницях, щодо дітей, які відвідують своїх 
матерів у тюрмах, і міркувань, які повинні бути 
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прийняті до уваги при прийнятті рішень щодо 
розлучення матерів зі своїми дітьми.

Країни мають дуже різні закони щодо віку, до 
якого діти можуть залишатися зі своїми матеря-
ми у в’язниці, а також передбачають дуже різні 
умови перебування там. Правила встановлюють 
такий фундаментальний принцип, що «рішення 
дозволити дітям залишатися зі своїми матерями 
у в’язниці повинні ґрунтуватися на найвищих 
інтересах дітей. З дітьми, які перебувають зі сво-
їми матерями у в’язниці, не повинні поводитися 
як з ув’язненими». Дані положення є дуже важ-
ливими, адже зв'язок матері і дитини є одним 
з вирішальних елементів на шляху виправлення 
та ресоціалізації засуджених жінок [6, с. 45].

Важливим фактором в Україні є те, що зако-
нодавець закріплює більшість норм як право, а 
не обов’язок адміністрації, що викликає випадки 
порушення прав засуджених жінок та зловжи-
вання владою посадовими особами адміністрації. 
Про це свідчить і факт того, що жодна засудже-
на жінка, яка має дитину до трьох років, згідно 
з журналістськими розслідуваннями станом на 
2018 рік не скористалася правом мешкати за 
межами колонії. Насамперед, через відсутність 
належного роз’яснення наявності такого права 
та механізму його реалізації. 

Недоліками у законодавстві є й те, що вище-
наведені пільги поширюються на період до до-
сягнення дитиною трьох років, після чого дитину 
«забирають» від матері та їх зв'язок втрачається. 
Жінки, позбавлені можливості реалізувати свої 
материнські обов’язки, стають розлюченими, 
втрачають інтерес до навколишнього світу, впа-
дають в депресію, що унеможливлює процес ви-
правлення та ресоціалізації. 

Дослідження показують, що багато жінок-
ув’язнених є єдиними або головними опікунами 
для своїх дітей, маючи крім цього і інші сімейні 
обов’язки. Ув’язнення, навіть на короткий тер-
мін, може надавати особливо руйнівний вплив 
на жінку та її дитину, якщо вона є єдиним або 
головним її опікуном, може надовго або навіть 
назавжди зруйнувати сімейні відносини [10]. 

Висновки і пропозиції. Специфічність ка-
тегорії засуджених (емоційна враженість, не 

усвідомлення переживань на рівні підсвідомо-
го, сугестивність, властива жінкам різного віку 
та стану), потребує особливого механізму подо-
лання негативних наслідків покарання, досяг-
нення мети виправлення, а відповідно, як за-
гальної особливої підготовки персоналу установ 
відбування покарання, так і наявності в їх штаті 
спеціалістів особливої направленості [8]. 

На адміністрацію установ виконання по-
карань має бути покладений обов’язок щодо 
роз’яснення всіх прав засудженим жінкам 
та сприяння їм у їх реалізації. За виконанням 
такого обов’язку необхідно здійснювати безпе-
рервний контроль, як і контроль за дотриман-
ням умов життя засуджених жінок та їх дітей. 

Питання, які стосуються перебування жінок 
та дітей в місцях позбавлення волі, повинні ви-
рішуватися на законодавчому рівні шляхом 
комплексного глибинного вивчення проблем, які 
постають в цій сфері, не лише державними орга-
нами виконавчої системи, а й органами, що опіку-
ються дитячими закладами, будинками дитини, 
відповідними фінансовими установами, заклада-
ми охорони здоров’я та ін., що дозволить виріши-
ти такі проблеми в сукупності і довгостроково.

Доцільним також було б забезпечення прак-
тичного впровадження в Україні Правил ООН 
щодо поводження з жінками-в’язнями та заходів, 
не пов’язаних з позбавленням волі, по відношенню 
до жінок-злочинниць (Бангкокські правила), які 
згадувалися раніше, що дозволило би підвищити 
рівень гуманізації системи виконання покарання.

Створення спеціальних центрів підтримки 
та психологічної допомоги як при установах від-
бування покарання, так і за їх межами, також 
сприяло би пришвидшенню виявлення причин 
і умов жіночої злочинності та їх викорененню, 
полегшувало би соціальну адаптацію жінки у по-
стпенетенціарний період.

Отже, тільки шляхом поступового комплек-
сного реформування пенітенціарної системи із 
урахуванням апробованого досвіду зарубіжних 
країн може бути досягнута головна мета пока-
рання, а жінки, засуджені до позбавлення волі, 
зможуть повернутися у суспільство як повно-
правні його члени.
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