
194 

А. М. Смиковська, 
студентка V курсу 6 групи  

Інституту прокуратури  

та кримінальної юстиції,  

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

 

МІСЦЕ ДУХОВНОЇ ТА БЛАГОДІЙНОЇ ОПІКИ ЦЕРКОВ У СИСТЕМІ 

ВИХОВНОГО ВПЛИВУ  

НА ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ 

 

Сучасний етап існування українського соціуму характеризується 

високим рівнем злочинності та застосуванням кримінально-правового примусу 

як засобу боротьби з нею. За визначенням Б. М. Головкіна, цілісний механізм 

кримінально-правового примусу держави поєднує можливу і дійсну діяльність, 

таким чином впливаючи на кримінальну активність (реальну і потенційну) 

певної частини суспільства і через неї на злочинність як явище суспільного 

життя.  

У Кримінальному кодексі України вказано, що метою покарання є не 

тільки кара, а й виправлення засуджених і запобігання вчиненню ними нових 

злочинів. Однак виправлення, ресоціалізація та підготовки засудженого до 

життя в суспільстві з позицій установи виконання покарань (УВП) значно 

ускладнюються тим, що умови відбування покарань кардинально відрізняються 

від умов існування індивіда у суспільстві, а також відсутністю чітких критеріїв 

оцінювання діяльності УВП у цьому напрямі. 

Покращити ситуацію щодо ресоціалізаційної роботи в установах 

виконання покарань може більш активне залучення церкви, яка здатна 

ефективно впливати на морально-етичні особистісні риси засудженого, 

надавати йому духовну та матеріальну підтримку. Це також зумовлено значною 

кількістю засуджених, які потребують духовної підтримки [3, с. 17]. 

На нашу думку, участь священослужителів може сприяти утвердженню 

у свідомості засуджених ідеалів добра, зняттю психоемоційної напруги, 

оздоровленню морального клімату. І це зрозуміло, бо участь церкви в 

моральному вихованні засуджених будується на принципі індивідуального 

підходу до особистості, тобто залучення засуджених до заходів, проведених 

священнослужителями, має здійснюватися тільки з урахуванням їх власного 

бажання й інтересу, винятково на добровільній основі. 

Частини 2, 3 ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу  України містять 

положення про те, ресоціалізація – це свідоме відновлення засудженого в 
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соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до 

самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві. 

Необхідною умовою ресоціалізації є виправлення засудженого. Основними 

засобами виправлення і ресоціалізації засуджених виступають встановлений 

порядок виконання і відбування покарання (режим), пробація, суспільно 

корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-

технічне навчання, громадський вплив. 

Відомо, що багато засуджених сповідує ту чи іншу релігію. Постулати 

милосердя, співчуття, терпіння здатні сформувати такі відносини, які зможуть 

допомогти в подоланні духовної кризи, вирішенні міжособистісних і групових 

конфліктів, життєвих проблем і взагалі поступово підточувати кримінальну 

субкультуру. Крім того, деякі релігійні організації проводять добровільну 

роботу серед засуджених, надають їм матеріальну допомогу [1, с. 211]. 

Залучаючи священнослужителів до роботи із засудженими, 

адміністрація попередньо ознайомлюється із тим, яку конфесію вони 

представляють, які переслідують інтереси, чи мають офіційний статус. У 

зв’язку із цією важливою ланкою роботи співробітники місць позбавлення волі 

взаємодіють із представниками місцевої влади, що опікуються в регіоні 

питаннями релігії. У кожному закладі діє кімната для проведення релігійних 

обрядів і проводяться щотижневі зустрічі священнослужителів із засудженими. 

Вивчення досвіду роботи закладів пенітенціарної системи та 

експериментальні дослідження переконують, що чим багатший зміст, ширший 

діапазон форм і різноманітніші методи, що використовуються в системі 

виправлення засуджених, тим успішніше вирішуються завдання ресоціалізації. 

При цьому необхідними умовами ефективного проведення цієї роботи можна 

назвати єдність виховних впливів на інтелектуальні, емоційні, вольові, 

ціннісно-мотиваційні компоненти свідомості і поведінки засуджених із 

залученням кожного з них до діяльності, яка відповідає їх віковим та 

індивідуальним особливостям, духовним запитам та інтересам. 

Крім того, слід виходити з того, що основні принципи релігійної 

свободи щодо ув’язнених закріплені в таких міжнародних нормативних актах, 

як Загальна декларація прав людини ООН, Міжнародний пакт про громадянські 

та політичні права Ради Європи, Мінімальні стандартні правила поводження з 

ув’язненими ООН. Відповідно до міжнародних стандартів у галузі 

пенітенціарного права кожна людина має право на свободу думки, совісті і 

віросповідання. Це право включає свободу сповідувати свою релігію або не 

сповідувати жодної, висловлювати власні переконання, у тому числі в молитвах 

і обрядах, а також свободу змінити свою релігію і переконання. До всіх осіб, 
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позбавлених волі, потрібно ставитися гуманно, поважати їх гідність. Держави 

зобов’язані гарантувати релігійні права і створювати ув’язненим необхідні 

умови для практичної реалізації цих прав. 

Кожному ув’язненому має бути дозволено задовольняти потреби свого 

релігійного життя за допомогою участі у богослужіннях, що проводяться в 

установі, отримувати у своє розпорядження літературу релігійної тематики, що 

містить основи їх віросповідання [4, c. 57]. 

В Україні це питання регулюється такими нормативно-правовими 

актами, крім названих вище міжнародних правових актів: Конституцією 

України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Правилами внутрішнього 

розпорядку установ виконання покарань, які затверджені наказом  Міністерства 

юстиції, законами України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про 

попереднє ув’язнення». 

Слід звернути увагу на те, що співпраця релігійних організацій з 

органами виконання покарань відбувається на основі угоди про співпрацю, в 

якій зазначено, що церква допомагає перевиховувати тих, хто знаходиться в 

місцях позбавлення волі, проводить богослужіння, створює бібліотеки, 

відкриває недільні школи, допомагає матеріально тим, хто знаходиться в місцях 

позбавлення волі. 

Отже, право на вільне віросповідання кожної особи є невід’ємним та 

гарантованим міжнародними актами і національним законодавством. Робота 

релігійних організацій як засіб ресоціалізації на добровільній основі може 

стати у нагоді усім засудженим до позбавлення волі, незалежно від віку, статі, 

тяжкості злочину, за який відбуває покарання конкретна особа. Разом із тим, 

впроваджуючи роботу цих організацій, слід пам’ятати, що цей вид соціально-

виховної роботи може застосовуватися винятково на добровільних засадах. 
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