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СО ЦІ АЛЬ НИЙ КОН ТРОЛЬ У ВИ МІ РАХ 
ФОР МАЛЬ НОЇ ТА НЕ ФОР МАЛЬ НОЇ МО ДЕ ЛЕЙ: 

АД МІ НІС ТРА ТИВ НИЙ ТА СО ЦІ АЛЬ НИЙ 
СУП РО ВІД ОСО БИ, ЯКА ПО ВЕР НУ ЛАСЯ З МІСЦЬ

ПОЗ БАВ ЛЕН НЯ ВО ЛІ

Abs ract. The types of social control over the persons which got back from the places of
imprisonment are analyzed. Definite features of the post-penitentiary 
supervision, which is carried out by law enforcement authorities, the social
accompaniment, and services and organizations of social work are discussed.

Будь- я ка лю ди на, яка по вер ну ла ся з міс ця поз бав лен ня во лі, опи ня єть ся в но вих
ча со вих та прос то ро вих ви мі рах – си ту а ції но вої со ці аль ної ре аль нос ті. Іс ну ю чі со -
ці о ло гіч ні те о рії да ють ро зу мін ня особ ли вос ті со ці аль но го кон тро лю за людь ми, які
по вер ну ли ся з місць поз бав лен ня во лі. Так, Н. Смел зер виз на чає фор маль ні та не -
фор маль ні ме то ди со ці аль но го кон тро лю. На йо го слуш ну дум ку, “не фор маль ний
здій сню єть ся в не ве ли ких гру пах, а фор маль ний кон троль здій сню єть ся, нап рик лад,
по лі цей ськи ми служ ба ми.” [5, с. 228]. Дос лід жен ня со ці о ло гів у га лу зі кри мі но ло -
гічних проб лем, зок ре ма Ф. Ше лі, Е. Са тер лен да, Г. Шнай де ра, Р. Аг нью, Є. Ал лан,
Є. Кар мен, Р. О’Бра йен, В. Куд ряв це ва, Я. Гі лін сько го доз во ли ли ок рес ли ти ко ло різ -
но ма ніт них спо со бів со ці аль но го кон тро лю за людь ми, які по вер ну ли ся з місць поз -
бав лен ня во лі. Прак тич на ре а лі за ція та ких нас та нов від тво ре на у та ких фор-
 мах, як юве наль на юс ти ція, служ ба про ба ції, служ ба умов но- дос тро ко во го звіль -
нення та різ но ма ніт ні ме то ди – від звіль нен ня під “чес не сло во” до “елек трон но го
мо ні то рин гу”.

У роз вит ку гу ма ні за ції під хо ду со ці аль но го суп ро во ду слуш ною є те о рія со ці -
аль ної вза є мо дії Р. Кла у ар да та Л. Ту лі на, які вва жа ють, що най більш прий нят ною
фор мою пос тпе ні тен ці ар но го впли ву є прик ріп лен ня до ко лиш ньо го за суд же но го
со ці аль но го пра ців ни ка. У той же час во ни заз на ча ють, що кри мі наль ний світ все ж
ви пе ред жує влив сус пільс тва, що, на дум ку Ф. Та нен ба у ма на та Г. Бек ке ра, спри чи -
няє “тав ру ван ня”, “стиг ма ти за цію” “лю дей із зап ля мо ва ною ре пу та ці єю”, пе реш код -
жає по вер нен ню в сус пільс тво. При цьо му, як заз на чає ві до мий ук ра їн ський вче ний
у га лу зі пе ні тен ці а рії В. Си ньов, “у ре со ці а лі за ції як про це сі від нов лен ня та роз вит -
ку влас них со ці аль но ко рис них зв’яз ків має бу ти за ці кав ле ний і сам за суд же ний, як -
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що він не вва жає “за честь си ді ти у в’яз ни ці”, а зро зу міє і сприй ме іс ти ну, що 
свої за кон ні пра ва й ін те ре си лю ди по вин ні за до воль ня ти, ви ко ну ю чи вста нов ле ні
сус піль ни ми за ко на ми обов’яз ки” [4, с. 45].

Про цес по вер нен ня до сус пільс тва, у пев ній мі рі, має мар гі наль ний ха рак тер, 
ос кіль ки міс тить у со бі жорс тко рег ла мен то ва ні на бу ті пра ви ла по вод жен ня (ре -
жимні чи за “по нят тя ми”), до яких прис то су ва лась і які не мо же змі ни ти лю ди на, 
що по вер ну ла ся з місць поз бав лен ня во лі. 

Фор маль ний со ці аль ний кон троль у ді ях пра во о хо рон них ор га нів рег ла мен ту -
єть ся Кри мі наль но- ви ко нав чим ко дек сом Ук ра ї ни. В той же час згід но з  роз ді лом V
“Звіль нен ня від від бут тя по ка ран ня. До по мо га осо бам, які звіль не ні від від бут тя 
по ка ран ня, кон троль і наг ляд за ни ми” в сис те мі пе ні тен ці ар но го ут ри ман ня здій -
сню єть ся про цес під го тов ки до жит тя в сус пільс тві. Та кий про цес вклю чає: під го тов -
ку до звіль нен ня; са ме звіль нен ня; по бу то ве та тру до ве влаш ту ван ня звіль не них.
Лю ди ні, яка під ля гає звіль нен ню, зав час но, але не менш як за три мі ся ці, від по від ні
служ би та час ти ни пе ні тен ці ар но го зак ла ду здій сню ють роз ра ху нок за ви роб ни чу ді -
яль ність, її за без пе чу ють про їз ни ми квит ка ми та хар чу ван ням на час про їз ду до міс -
ця, виз на че но го са мим за суд же ним. За суд же ним, які звіль ню ють ся з ви хов ної чи
вип рав ної ус та но ви, ви да ють ся до від ки про звіль нен ня за пев ни ми фор ма ми. Ра зом
з тим, бу ду чи по су ті фор маль ни ми, ці за хо ди до во лі об ме же ні в їх впли ві на сві до -
мість за суд же но го. Звіль нен ня по- су ті є тіль ки юри дич ним фак том, що при пи няє
кри мі наль но- ви ко нав чі пра во від но си ни і вплив норм кри мі наль но- ви ко нав чо го
пра ва на за суд же но го. Втім, пев ні нас лід ки від бу ван ня по ка ран ня мо жуть за ли ши ти -
ся. Внас лі док цьо го мо же вста нов лю ва ти ся більш жорс ткий вид со ці аль но го кон тро -
лю – ад мі ніс тра тив ний наг ляд. Спра вед ли во ска за ти, що йо го зас то со ву ють до лю -
ди ни, як що во на виз на на та кою, що за ли ша єть ся не без печ ною. По ря док вста нов лен -
ня та здій снен ня ад мі ніс тра тив но го наг ля ду виз на ча єть ся За ко ном Ук ра ї ни “Про ад -
мі ніс тра тив ний наг ляд за осо ба ми, звіль не ни ми з місць поз бав лен ня во лі” від
01.12.1994 р. Від по від но, ад мі ніс тра тив ний наг ляд – це сис те ма здій сню ва них ор -
гана ми внут ріш ніх справ тим ча со вих при му со вих про фі лак тич них за хо дів спос те -
режен ня та кон тро лю за по ве дін кою ок ре мих осіб, звіль не них із місць поз бав лен ня
во лі. Ад мі ніс тра тив ний наг ляд вста нов лю єть ся з ме тою за по бі ган ня вчи нен ню зло -
чи нів осо ба ми, звіль не ни ми з місць поз бав лен ня во лі, і здій снен ня ви хов но го впли -
ву на них. Згід но зі ст. 3 За ко ну Ук ра ї ни “Про ад мі ніс тра тив ний наг ляд за 
осо ба ми, звіль не ни ми з місць поз бав лен ня во лі” ад мі ніс тра тив ний наг ляд вста нов -
лю єть ся що до пов но літ ніх осіб: 

а) виз на них су да ми особ ли во не без печ ни ми ре ци ди віс та ми;
б) за суд же них до поз бав лен ня во лі за тяж кі зло чи ни або за суд же них два і біль -

ше ра зів до поз бав лен ня во лі за умис ні зло чи ни, як що під час від бу ван ня по ка ран ня
по ве дін ка свід чи ла, що во ни не ба жа ють ста ти на шлях вип рав лен ня і за ли ша ють ся
не без печ ни ми для сус пільс тва;

в) за суд же них до поз бав лен ня во лі за тяж кі зло чи ни або за суд же них два і біль -
ше ра зів до поз бав лен ня во лі за умис ні зло чи ни, як що во ни піс ля від бу ван ня по ка -
ран ня або умов но- дос тро ко во го звіль нен ня від від бу ван ня по ка ран ня, нез ва жа ю чи
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на по пе ред жен ня ор га нів внут ріш ніх справ, сис те ма тич но по ру шу ють гро мад ський
по ря док і пра ва ін ших гро ма дян, вчи ня ють ін ші пра во по ру шен ня.

Ад мі ніс тра тив ний наг ляд вста нов лю єть ся тер мі ном один- два ро ки і не мо же пе -
ре ви щу ва ти тер мі нів, пе ред ба че них за ко ном для по га шен ня або знят тя су ди мос ті.
Як що є під ста ва вва жа ти, що осо ба, за якою вста нов ле но наг ляд, про дов жує за ли ша -
ти ся не без печ ною для сус пільс тва, за по дан ням від по від но го ор га ну внут ріш ніх
справ наг ляд мо же бу ти про дов же но у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку кож но го 
ра зу ще на шість мі ся ців, але не біль ше тер мі ну, пе ред ба че но го за ко ном для по га шен -
ня або знят тя су ди мос ті. Тер мін ад мі ніс тра тив но го наг ля ду по чи на єть ся з дня ого ло -
шен ня осо бі пос та но ви суд ді про вста нов лен ня ад мі ніс тра тив но го наг ля ду. Осіб, за
яки ми вста нов ле но ад мі ніс тра тив ний наг ляд, бе руть на об лік, фо тог ра фують, при
пот ре бі зні ма ють від бит ки їх ніх паль ців. Від по від но пра ців ни ки мі лі ції зо бов’яза ні
сис те ма тич но  кон тро лю ва ти по ве дін ку цих осіб, за по бі га ти по ру шен ню ни ми гро -
мад сько го по ряд ку та прав ін ших гро ма дян і при пи ня ти їх, роз шу ку ва ти осіб, які
уни ка ють ад мі ніс тра тив но го наг ля ду. Ді ю чи ми суб’єк та ми пос тпе ні тен ці ар но го
впли ву є ор га ни ви ко нав чої вла ди та фор му ван ня, що ни ми ство ре ні: служ би і ко мі -
сії у спра вах не пов но літ ніх, наг ля до ві ко мі сії, пат ро наж на служ ба та цен т-
ри со ці аль ної адап та ції, ор га ни внут ріш ніх справ, зок ре ма кри мі наль на мі лі ція у
спра вах не пов но літ ніх. До та ких суб’єк тів належать інс ти ту ції пос тпе ні тен ці ар ної
опі ки при дер жад мі ніс тра ці ях, ор га ни со ці аль но го за хис ту на се лен ня та охо ро ни
здо ров’я, при тул ки та ін тер на ти для осіб по хи ло го ві ку чи та ких, які втра ти ли 
со ці аль ні зв’яз ки і не ма ють пев но го міс ця про жи ван ня, ус та но ви ви ко нан ня по ка -
ран ня, цен три зай ня тос ті, ін ші ус та но ви дер жав ної вла ди та міс це во го са мов ря ду -
ван ня, під при ємс тва не за леж но від форм влас нос ті, гро мад ські ор га ні за ції та фон ди.
Ра зом з тим, на ші дос лід жен ня до во дять, що со ці аль ний кон троль має тим більш
неп рий нят ний для лю ди ни ха рак тер, чим склад ні ше від бу ва єть ся ре со ці а лі за ція. Та -
ки ми мо жуть бу ти екс тре маль ні си ту а ції со ці аль но го, пси хо ло гіч но го, ме дич но го ха -
рак те ру, що вип ли ває із за фор ма лі зо ва но го став лен ня до лю ди ни, яка по вер ну лася з
місць поз бав лен ня во лі. Ін ші уск лад нен ня ма ють со ці аль ний ха рак тер, на-прик лад
роз пад сім’ї, труд но щі з  ре єс тра ці єю за міс цем про жи ван ня; від сут ність 
гро шей; склад но щі з от ри ман ням до ку мен тів; важ кий дос туп до нав чан ня; не за-
требу ва ність спе ці аль нос ті чи ква лі фі ка ції; ста тус на за леж ність та ма ні пу лю ван ня з
бо ку кри мі наль них груп. У ме жах фор маль ної мо де лі со ці аль но го кон тро лю ви никає
кон флікт, що у двох тре ти нах ви пад ків ве де до зри ву на ма гань по вер ну тись 
у сус пільс тво. 

На то мість не фор маль ний со ці аль ний кон троль вип ли ває з іні ці а ти ви дер жав-
 них і не дер жав них ус та нов і ор га ні за цій, кот рі ре а лі зу ють ряд со ці аль них про ек тів, з
до по мо гою яких го ту ють до звіль нен ня; за без пе чу ють якість звіль нен ня; спри я ють
со ці аль ній та пси хо ло гіч ній ре а бі лі та ції. Стра те гії та ких про ек тів пря мо спря мо ва ні
на ви яв лен ня ба жан ня по вер ну ти ся в сус пільс тво. Про ек тні си ту а ції пря мо ви хо -
дять на спі ву часть, ак тив ність, від по ві даль ність, прий нят тя рі шен ня са ми ми клі єн -
та ми – людь ми, що по вер ну ли ся з місць поз бав лен ня во лі. У цьо му ві доб ра же но су -
час ні стан дар ти со ці аль ної ро бо ти, що має без сум нів ний со ці а лі за цій ний ефект. Для 
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за без пе чен ня ці лей со ці аль ної ре со ці а лі за ції дер жав ни ми со ці аль ни ми служ ба ми 
та не дер жав ни ми ор га ні за ці я ми роз роб ле ні чис лен ні прог ра ми со ці аль но го суп ро во -
ду. Нап рик лад, у рам ках ді яль нос ті Ки їв сько го місь ко го цен тру со ці аль них служб діє
прог ра ма “Центр ре со ці а лі за ції під літ ків та мо ло ді, які від бу ва ють по ка ран ня в міс -
цях поз бав лен ня во лі” та за буз пе чу єть ся їх по даль ший со ці аль ний суп ро від у 
ре а бі лі та цій но му цен трі. У рам ках прог ра ми місь кої спе ці а лі зо ва ної со ці аль ної
служ би пе ред ба че но та кі ви ди со ці аль ної до по мо ги або пос луг: на дан ня без кош тов -
них ква лі фі ко ва них ад рес них пра во вих, со ці аль но- пе да го гіч них, пси хо ло гіч них,
юри дич них, ін фор ма цій но- кон суль та тив них пос луг мо ло ді; про ве ден ня нав чаль них
се мі на рів з пи тань об мі ну та роз вит ку дос ві ду ро бо ти ре а бі лі та цій но го цен тру. За
фор ма ми со ці аль ний суп ро від має ба га то спіль но го з ад мі ніс тра тив ним наг ля дом:
по нов лен ня та от ри ман ня осо бис тих до ку мен тів, ви рі шен ня пи тань ре єс тра ції, по бу -
то вих проб лем, хар чу ван ня то що; спри ян ня ме дич но му обс те жен ню та пра цев лаш -
ту ван ню. Ра зом з тим, він охоп лює більш ши ро кий спектр со ці аль них си ту а цій –
звер тан ня до спе ці а лі зо ва ної служ би “Те ле фон до ві ри”, “Друж ня клі ні ка для мо ло -
ді” то що. Та ке онов лен ня ха рак те ру суп ро від ної ді яль нос ті ба га то в чо му від бу ва ло -
ся зав дя ки ро бо ті гро мад ської ор га ні за ції ін те лі ген ції м. Ки є ва “Ки їв – рід ний дім”,
яка особ ли ву ува гу при ді ляє гро ма дя нам, що по вер ну ли ся з місць поз бав лен ня во лі
та не ма ють со ці аль но- ко рис них зв’яз ків. Пи тан ня ми ду хов но го суп ро во ду та со ці -
аль ної ре а бі лі та ції че рез спо ві ду ван ня хрис ти ян сько го спо со бу жит тя опі ку єть ся
бла го дій ний фонд “Вар на ва”. Ак тив ни ми про від ни ка ми та ко го під хо ду є Між на род -
на лі га прав ді тей та мо ло ді та ін ші не дер жав ні ор га ні за ції та фон ди [3].

Су час ні стан дар ти со ці аль ної ро бо ти орі єн ту ють со ці аль ний суп ро від на та кі
прин ци пи:

· ро зу мін ня за мість за суд жен ня. Кож ну лю ди ну не об хід но сприй ма ти та кою,
якою во на є, на да ю чи їй мож ли вість для про я ву сво їх як по зи тив них, так і не га -
тивних по чут тів, не за суд жу ю чи їх, а прий ма ю чи і ро зу мі ю чи; доб ро віль нос ті за мість
нав’язу ван ня. Лю ди на має ус ві дом ле но виз на ча ти, яка пот ріб на їй до по мо га; 

· вза є мо дія за мість кон тро лю. Дріб’язковий кон троль не тіль ки при ни жує, але й
не дає мож ли вос ті са мос тій но на ко пи чу ва ти по зи тив ний дос від; кон фі ден цій нос ті.
Кож на лю ди на має пра во на збе ре жен ня ві до мос тей, які во на не хо че по ши рю ва ти;
щи рос ті та до вір ли вос ті сто сун ків. Вза є ми ни клі єн та і кон суль тан та бу ду ють ся на
від кри тос ті, чес нос ті та до ві рі; 

· на ла год жен ням сто сун ків з сім’єю та близь ким ото чен ням. У спів пра ці мо жуть
бу ти за без пе че ні по зи тив ні умо ви роз вит ку сто сун ків то що. 

Су час на тех но ло гія со ці аль но го суп ро во ду ба зу єть ся на муль ти дис цип лі нар -
ному під хо ді та роз вит ку йо го ре сур сів. Про цес і ха рак тер со ці аль но го суп ро во ду
має бу ти стра те гі єю роз вит ку всіх форм со ці аль но го кон тро лю. 

Ефек тив но со ці аль ний суп ро від здій сню єть ся за п’ятик ро ко вою мо дел лю.
Крок 1. Вив чен ня й оцін ка си ту а ції. Здій сню єть ся оцін ка со ці аль но го се ре до -

вища сім’ї, ус та нов і ор га ні за цій та ін ших ре сур сів адап та ції. За оці ню ван ням виз на -
ча єть ся мо дель і план со ці аль но го суп ро во ду. Мо дель ха рак те ри зу єть ся час тка ми
пря мо го та опо се ред ко ван но го суп ро во ду.
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Крок 2. Роз роб ка пла ну со ці аль но го суп ро во ду. На цьо му ета пі скла да єть ся план
кон крет них дій (ба жа но з чле на ми сім’ї клі єн та). Нап рик лад:

· ви рі шен ня проб лем у сім’ї; ре єс тра ція в пат ро наж ній служ бі; от ри ман ня пас -
пор та; ре єс тра ція в цен трі зай ня тос ті; пра цев лаш ту ван ня; про ход жен ня тре нін го вої
прог ра ми чи пси хо те ра пії; нап ра цю ван ня осо бис тих со ці аль но ко рис них кон так тів і
дос ві ду; участь у со ці аль них про ек тах і прог ра мах; участь у про ек ті від нов ле но го су -
до чинс тва. Мо же ви ник ну ти пи тан ня: чи мож на здій сню ва ти со ці аль ний суп ро від
сім’ї, як що особа не згод на з пла ном вза га лі чи від мов ля єть ся від до по мо ги. Важ ли -
во док лас ти зу силь у пе ре ко нан ні до ціль нос ті со ці аль но го суп ро во ду і в ра зі зго ди
обов’яз ко во ук лас ти ус ний чи пись мо вий кон тракт на вза єм не дот ри ман ня умов
спів пра ці.

Крок 3. Ре а лі за ція пла ну. Без по се ред ньо пов’яза ний із ви ко нан ням зап ла но ва но -
го. Особ ли во зна чи мим є пер ший мі сяць від по чат ку суп ро во ду та сьо мий- вось мий. 

Крок 4. Ана ліз якос ті со ці аль но го суп ро во ду та ко рек ція. Мо ні то ринг (кон троль
за про це сом) со ці аль но го суп ро во ду і йо го оцін ка со ці аль ним пра ців ни ком, муль ти -
дис цип лі нар ною ко ман дою, ви ко рис тан ня тех ні ки балінт- гру пи. Виз на чен ня ус пі -
хів, склад нос тей, проб лем, якос ті со ці аль них пос луг. У ра зі не об хід нос ті – по вер нен -
ня до неп ро роб ле них за хо дів або вне сен ня ко рек тив чи но вих про по зи цій.

Крок 5. За вер шен ня та при пи нен ня со ці аль но го суп ро во ду. Оцін ка ре а лі за ції
роз роб ле но го пла ну, ана ліз якос ті со ці аль но го суп ро во ду. Нап рик лад: оцін ка но вих
пот реб, що ви ник ли в про це сі суп ро во ду, виз на чен ня ре сур сів осо бис тос ті; за вер -
шен ня ро бо ти, виз на чен ня жит тє вих пла нів; при пи нен ня кон трак ту сто сов но кон -
крет ної проб ле ми. Со ці аль ний суп ро від по ви нен бу ти під пос тій ним мо ні то рин гом.
Три ва лість со ці аль но го суп ро во ду виз на ча єть ся ус пі ха ми у про су ван ні за виз на че -
ни ми ета па ми. План со ці аль но го суп ро во ду мо же ко ри гу ва тись, до пов ню ва тись чи
онов лю ва тись що ро ку.

У про це сі со ці аль но го суп ро во ду со ці аль ний пра ців ник як учас ник муль ти дис -
цип лі нар ної ко ман ди здійснює пев ний роль но вий на бір фун кцій. Ни ми мо жуть бу -
ти: со ці аль на ді аг нос тич на – виз на чен ня пот реб, ста ну си ту а ції клі єн та, ре сур сів;
кон суль ту ван ня – за без пе чен ня ін фор ма ці єю що до розв’язан ня жит тє вих проб лем;
мо де ра ції (по се ред ниц тва) – учас ті  у ви рі шен ні проб лем клі єн та в ус та но вах,  ор га -
ні за ці ях; мо ду ля то ра – ак ти ві за ції клі єн та на роз гляд та ви рі шен ня проб ле ми, прий -
нят тя рі шень; ад во кат ська – пред став ниц тво прав клі єн та в ус та но вах, ор га ні за ці ях,
су ді; за хис ни ка – від сто ю ван ня прав клі єн та; со ці аль но го ме нед же ра – спри ян ня 
ін тег ра ції в інф рас трук ту ру то що.

По рів ня ти пев ні скла до ві двох під хо дів со ці аль но го кон тро лю ми мо же мо за таб -
ли цею 1. 



Таб ли ця 1

У ці ло му мож на заз на чи ти, що со ці аль ний суп ро від як тех но ло гія не фор -
мального со ці аль но го кон тро лю мо же ста ти ефек тив ною в ра зі пар тнер ських 
від носи ни не тіль ки з клі єн та ми, але й пред став ни ка ми фор маль но го ви ду со ці -
ально го кон тро лю.

1. Кри ми но ло гия / Под ред. Дж. Ф. Ше ли; Пер. с англ. –  СПб., 2003. – 864 с.  
2. Ме то дич ні ре ко мен да ції для пра ців ни ків цен трів со ці аль них служб для сім’ї, ді тей та мо ло -

ді що до ро бо ти з мо лод дю, яка звіль ни лась з місць поз бав лен ня во лі: ме то дич ні ре ко мен да -
ції / За ред. О.І. Пи ли пен ка. – К.: Дер жсоц служ ба, 2006. – 112 с. 

3. Міс то і лю ди: як до по мог ти лю ди ні, яка по вер ну лась з місць поз бав лен ня во лі в те ри то рі -
аль ну гро ма ду м. Ки є ва: Ін форм. зб. / К. Шен де ров ський, А. Ко ноп ляс та, Т. Пі та те лє ва, 
Н. Па ру бен ко, І. Ба ляс на та ін. – К.: КМЦССМ, 2003. – 44 с. 

4. Си ньов В. Гу ма ніс тич на спря мо ва ність пе ні тен ці ар ної пе да го гі ки // Со ці аль на ро бо та і со -
ці аль на по лі ти ка. – 2002. – № 1. – С. 43–52.

5. Смел зер Н. Со ци о ло гия: Пер. с англ. – М.: Фе никс, 1994. – 688 с.
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