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ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 
«ВИХОВНИЙ ВПЛИВ» ТА «СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА 

РОБОТА» В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Ефективність практичного застосу-
вання норм права, у тому числі кри-
мінально-виконавчого, залежить від 
єдиного розуміння та використання 
термінології для регулювання суспіль-
них відносин. Особливо, коли мова йде 
про ефективність виконання покаран-
ня та досягнення виправлення засу-
дженого. В.М. Трубников наголошує: 
«Виправлення осіб, позбавлених волі, 
за своєю суттю є надзвичайно склад-
ною та пріоритетною проблемою, яка 
нині стоїть перед Українською держа-
вою у сфері протидії злочинності» [1, 
c. 162]. Проте така єдність відсутня у 
використанні термінів «виховний вплив 
на засуджених до позбавлення волі», 
«виховні заходи», «соціально-виховна 
робота із засудженими до позбавлення 
волі» в кримінально-виконавчому зако-
нодавстві України.

Заходам впливу на засуджених як 
на теоретичному, так і на практич-
ному рівнях присвятили низку праць 
такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як  
Г.А. Аванесов, Л.В. Багрій-Шахматов, 
В.А. Бадира, О.І. Бажанов, І.Г. Бога-
тирьов, Т.А. Денисова, О.М. Джужа,  
І.І. Карпець, А.В. Кирилюк, В.В. Кова-
ленко, О.Г. Колб, В.О. Корчинський, 
М.П. Мелентьєв, В.О. Меркулова,  
О.С. Міхлін, О.О. Наташев, О.І. Оса-
уленко, О.Л. Ременсон, З.М. Сайфутді-
нов, І.А. Сперанський, А.Х. Степанюк, 
М.О. Стручков, Ю.М. Ткачевський,  
В.М. Трубников, Б.С. Утевський, С.Я. Фа- 
ренюк, С.В. Царюк, І.В. Шмаров та 
інші. Вони здійснили вагомий внесок 

у розв’язання проблем пенітенціарної 
теорії й практики, проте нині недостат-
ньо розробленими залишаються про-
блеми визначення поняття «виховний 
вплив на засуджених» та місця соціаль-
но-виховної роботи в системі заходів 
виховного впливу.

Мета статті полягає в досліджен-
ні співвідношення понять «виховний 
вплив на засуджених до позбавлення 
волі» та «соціально-виховна робота із 
засудженими до позбавлення волі» в 
кримінально-виконавчому законодав-
стві України. Результатом стала кон-
статація факту відсутності єдності в 
розумінні й використанні цих термінів.

У главі 19 Кримінально-виконавчого 
кодексу України (далі – КВК України), 
що має назву «Виховний вплив на за-
суджених до позбавлення волі», зако-
нодавець до заходів виховного впливу 
відносить соціально-виховну роботу із 
засудженими, загальноосвітнє й про-
фесійно-технічне навчання, самодіяльні 
організації, богослужіння й релігійні 
обряди, вільний час засуджених, захо-
ди заохочення та стягнення [2].

Правила внутрішнього розпорядку 
установ виконання покарань, затвер-
джені наказом Державного департа-
менту України з питань виконання 
покарань від 25.12.2003 р. № 275 (далі –  
Правила), взагалі не містять терміна 
«виховний вплив на засуджених». На-
томість заходи виховного впливу об’єд-
нані під назвою «Деякі питання орга-
нізації проведення соціально-виховної 
роботи із засудженими» (розділ XV) 
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[3]. До них віднесено виховні заходи, 
демонстрацію відео- та кінофільмів, ра-
діо- й телепередач, бібліотечну роботу, 
самодіяльні організації, фізкультур-
но-оздоровчу роботу, навчання, участь 
громадськості у виправленні й ресоці-
алізації засуджених, забезпечення ре-
лігійних потреб (розділ XV) [3]. Тобто 
все наведене, відповідно до Правил, 
уже є соціально-виховною роботою, а 
не заходами виховного впливу.

Причому терміни «соціально-вихов-
на робота із засудженими» (що вико-
ристовується в КВК України) та «вихов-
ні заходи» (що міститься в Правилах) 
мають однакове змістовне навантажен-
ня, оскільки здійснюються на підставі 
програм диференційованого виховного 
впливу (ч. 4 ст. 123 КВК України; п. 71 
Правил) та спрямовані на «формування 
і закріплення у засуджених прагнення 
до заняття суспільно-корисною діяль-
ністю, сумлінного ставлення до праці, 
дотримання вимог законів та інших 
прийнятих у суспільстві правил пове-
дінки, підвищення їх загальноосвітньо-
го та культурного рівнів» (ч. 1 ст. 123 
КВК України; п. 71 Правил) [2; 3].

Отже, КВК України та Правила 
внутрішнього розпорядку установ ви-
конання покарань, називаючи одні й ті 
ж явища чи процеси, оперують різними 
термінами. Замість поняття «виховний 
вплив» Правила використовують тер-
мін «соціально-виховна робота», а влас-
не поняття «соціально-виховна робота» 
замінено на поняття «виховні заходи».

Для усунення плутанини необхідно 
насамперед встановити значення цих 
термінів, які пенітенціарна наука запо-
зичила із загальної педагогіки й пси-
хології та пристосувала для власних 
цілей.

Вплив – це складне соціальне яви-
ще, яке ще не має остаточного визна-
чення в будь-яких галузях людського 
знання [4, с. 148]. Традиційно вважа-
ється, що один із найбільш поширених 
варіантів цього поняття полягає в тому, 
що вплив – це використання конкрет-
них засобів, за допомогою яких можли-
во вносити зміни в поведінку конкрет-

ної особи (осіб) [5, с. 29]. Словники 
визначають «виховний» як такий, що 
відноситься до виховання, призначений 
для виховання, справляє благотворний 
вплив, сприяє вихованню [6, с. 131].

У педагогіці та психології виховний 
вплив розуміють як «процес організації 
спільної активної діяльності педагога та 
учнів із метою зміни моральних, соці-
ально-психологічних характеристик та 
перебудови поведінки об’єктів вихов-
ного впливу» [7]; «спрямування різних 
видів діяльності на вирішення вихов-
них завдань» [8, с. 342]. Особливістю 
виконання покарання є поєднання ви-
ховного впливу з каральним [9, с. 35]. 
Причому слід погодитися з авторами, 
які вважають, що під час застосування 
карального впливу виховний елемент 
присутній завжди, тоді як виховний 
вплив не завжди супроводжується 
карою [9, с. 35–37]. Враховуючи осо-
бливості й цілі виконання покарання, 
можна зробити висновок, що виховний 
вплив на засуджених до позбавлення 
волі – це сукупність неоднорідних за-
ходів, які спрямовані на досягнення 
єдиної мети – виправлення та ресоціа-
лізацію засуджених.

Оскільки термін «соціально-виховна 
робота із засудженими» є відносно но-
вим для теорії та практики криміналь-
но-виконавчого права, пенітенціарної 
педагогіки та психології, то всі попе-
редні надбання, що стосуються змісту, 
напрямів, форм і методів цього виду 
діяльності, охоплювались поняттям 
«виховна робота із засудженими». Не 
ставлячи за мету дослідити співвідно-
шення соціального й виховного аспек-
тів, звернемося до теорії педагогіки для 
визначення змісту поняття. Виховну 
роботу в загальному розумінні визнача-
ють як «діяльність вихователів з орга-
нізації та ведення виховного процесу» 
[10, с. 158], «цілеспрямоване форму-
вання в особи ставлення до людей та 
оточуючої дійсності» [11, с. 183–184].

У спеціальній літературі під вихов-
ною роботою із засудженими до позбав-
лення волі розуміють дії адміністрації 
пенітенціарного закладу, освітніх, куль-
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турних та інших організацій, громадян, 
самодіяльних організацій засуджених, 
які формують їх правослухняну пове-
дінку на основі соціально-педагогічної 
системи, що забезпечує виправлення 
моральним, правовим, трудовим, фізич-
ним та іншими напрямами виховного 
впливу, підвищення освітнього й куль-
турного рівня засуджених [12, с. 76; 
13, с. 15]. Законодавче визначення со-
ціально-виховної роботи із засуджени-
ми закріплене в ч. 1 ст. 123 КВК Укра-
їни. Остання, на думку законодавця, 
являє собою цілеспрямовану діяльність 
персоналу органів та установ виконан-
ня покарання та інших соціальних ін-
ституцій для досягнення мети виправ-
лення й ресоціалізації засуджених. Як 
бачимо, кримінально-виконавче право, 
порівняно з педагогікою та психологі-
єю, дещо розширює суб’єктний склад 
соціально-виховної роботи.

Отже, підсумовуючи сказане, мож-
на зробити такі висновки. У теорії та 
практиці пенітенціарної педагогіки та 
психології, кримінально-виконавчого 
права виховний вплив на засуджених і 
соціально-виховна робота із засуджени-
ми об’єднані єдиною метою – виправ-
ленням та ресоціалізацією останніх. 
Відмінність між ними полягає в тому, 
що виховний вплив із позицій пені-
тенціарної науки – це вся сукупність 
неоднорідних заходів, спрямованих на 
досягнення мети виконання покаран-
ня, а соціально-виховна робота із засу-
дженими – це «професійна діяльність 
вихователя» [14, с. 513]. Відповідно до 
кримінально-виконавчого законодав-
ства заходи виховного впливу здійсню-
ють не лише вихователі, а й учителі 
(навчання), представники релігійних 
конфесій (богослужіння та релігійні 
обряди), начальник колонії або особа, 
яка виконує його обов’язки (заходи за-
охочення та стягнення).

Одним із заходів виховного впливу є 
соціально-виховна робота із засуджени-
ми. Основна відмінність соціально-ви-
ховної роботи від інших заходів вихов-
ного впливу полягає в тому, що вона 
безпосередньо спрямована на виправ-

лення й ресоціалізацію засуджених. 
Іншими заходами виховного впливу 
ця мета досягається опосередковано: 
навчанням – через отримання нових 
знань; самодіяльними організаціями –  
через розвиток корисної ініціативи, 
соціальної активності, здорові міжосо-
бистісні взаємовідносини (ч. 1 ст. 127 
КВК України) тощо.

Отже, поняття «виховний вплив на 
засуджених» є більш широким, ніж 
поняття «соціально-виховна робота із 
засудженими», та охоплює останню. 
Соціально-виховна робота із засудже-
ними є одним із заходів виховного 
впливу на них, що й закріплено в КВК 
України. Правила внутрішнього роз-
порядку установ виконання покарань 
підміняють ці поняття, що ускладнює 
їх теоретичне розуміння та практичну 
реалізацію. Розділ XV Правил потре-
бує змін для приведення термінології у 
відповідність до КВК України, оскільки 
положення підзаконного нормативного 
акта не можуть суперечити положен-
ням закону. Взагалі правильне й точне 
визначення головних понять та інсти-
тутів у юридичних науках, у тому числі 
й у кримінальному та кримінально-ви-
конавчому праві, має особливо велике 
значення. Від цього, як свого часу від-
значив А.А. Піонтковський, залежить 
не лише якість розробки всієї галузі, 
а й процес застосування чинних право-
вих норм на практиці [15, с. 36].

Ключові слова: виховний вплив на 
засуджених, соціально-виховна робота 
із засудженими, виховні заходи, заходи 
виправного впливу, виправлення засу-
джених.

Статтю присвячено досліджен-
ню співвідношення понять «вихов-
ний вплив» та «соціально-виховна 
робота» в кримінально-виконавчому 
законодавстві України.

Статья посвящена исследова-
нию соотношения понятий «вос-
питательное воздействие и «соци-
ально-воспитательная работа» в 
уголовно-исполнительном законода-
тельстве Украины.
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The article is devoted to the inves-
tigation the relation between such con-
cepts as “educational influence” and 
“social and educational work” in the 
penal legislation of Ukraine.
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