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Як відомо, метою будь-якого покарання є не тільки кара злочинця за 

вчинений злочин, а також його ресоціалізація, що переслідує превентивну ціль, 

яка має подвійний характер: з одного боку, це виправлення особи, яке 

передбачає недопущення вчинення нею злочину повторно, а з іншого – 

перевиховання злочинця таким чином, щоб він не ніс суспільної небезпеки 

після відбуття покарання. 

Тому надважливим аспектом ресоціалізації осіб, засуджених до 

позбавлення волі, є соціально-виховна робота, що має проводитися в місцях 

відбування покарань. Важливим позитивним моментом виступає те, що 

необхідність і обов’язковість виховної роботи із засудженими передбачена в 

національному законодавстві. Ведеться вона як на індивідуальному, так і 

груповому рівнях. Проте перш за все необхідно дати визначення поняття 

«соціально-виховна робота». У національному законодавстві (а саме у ст. 123 

Кримінально-виконавчого кодексу України) соціально-виховна робота 

розуміється як цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ 

виконання покарань та інших соціальних інституцій, спрямована на досягнення 

мети виправлення і ресоціалізації засуджених [3]. Дане визначення не 

розкриває суті такого явища, як соціально-виховна робота. Додамо, що серед 

усього масиву теоретичних, доктринальних дефініцій найбільш ємною та 

обґрунтованим є трактування соціально-виховної роботи як цілеспрямованої 

професійної діяльності відповідних суб’єктів, яка полягає в здійсненні 

зовнішнього впливу на поведінку засудженого в нормативно закріпленій формі, 

визначеними засобами і методами [5]. 

При розгляді саме соціально-виховної роботи на окрему увагу 

заслуговують такі категорії засуджених до позбавлення волі, як неповнолітні, 

оскільки, враховуючи уразливість цієї категорії, держава забезпечує особливе 

ставлення до них. Спеціальні норми щодо поводження з такими особами 

містяться у главі 21 Кримінально-виконавчого кодексу України, окремих 

статтях Кримінального кодексу України та підзаконних нормативно-правових 

актах, зокрема, наказі Міністерства юстиції України від 09.01.2013 р. № 65/5, 
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який закріплює типове положення про батьківський комітет при виховній 

колонії; постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень 

про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних 

установах» від 01.04.2004 р. № 429; наказі Мін’юсту № 2300/5 від 04.11.2013 р. 

«Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими» 

та ін.  

Складність цього питання полягає в тому, що при роботі з уразливими 

категоріями засуджених неабияку вагу має саме індивідуальний підхід, адже 

неповнолітні перебувають у специфічному психоемоційному становищі, 

зумовленому різними чинниками. 

Розглядаючи особливості соціально-виховної роботи з неповнолітніми 

засудженими, необхідно диференційовано підходити до різних категорій 

неповнолітніх (оскільки діапазон – 14 до 18 років), адже цей період є 

надзвичайно складним у розвитку особи, оскільки в організмі відбуваються 

фізичні та психологічні зміни, такі як статевий розвиток, становлення світогляду, 

ціннісних орієнтирів тощо. Неправильний вплив або його цілковита відсутність 

можуть безповоротно спотворити сприйняття зовнішнього світу підліткам, що 

неодмінно вплине на його подальшу поведінку в соціумі. Виходячи з цього 

доцільним було б, крім іншого, поділяти неповнолітніх засуджених при навчанні 

з урахуванням їх вікової категорії, а не залежно від того, на якому рівні знань 

середньої освіти вони знаходяться. Так, відповідно до статистичних даних, із 

загальної кількості неповнолітніх засуджених близько 89 % навчаються в 

загальноосвітніх школах ІІ–ІІІ ступенів, що розташовані на території колоній, 

серед яких 42,5 % – у школах ІІ ступеня (6–9 класи) та 57,5 % – ІІІ ступеня (10–

11 класи). Проте серед них відповідають віку учнів школи ІІ ступеня лише 7,8 

%, а учнів школи ІІІ ступеня – 39,7% [2], тобто теоретично в одному класі 

можуть навчатися неповнолітні різного віку, що з огляду на швидкоплинність та 

різнорідність розвитку осіб у цей період їх життя може негативно позначитися 

на засуджених молодшого віку. 

Як відомо, більшості злочинів, що вчиняються як неповнолітніми, так і 

повнолітніми особами, передує ряд негативних умов і обставин, що є 

детермінантою між самим діянням та його умовами. У випадку ж неповнолітніх 

засуджених до позбавлення волі позитивним, на нашу думку, є елемент того, що 

під впливом соціально-виховної роботи існує більше шансів провести 

ефективну ресоціалізацію особи, тобто працівникам соціально-виховної 

служби, яка обов’язково створюються у виховних колоніях, необхідно з 

особливою сумлінністю ставитися до виконання своїх обов’язків щодо огляду 

технічного стану приміщень, де перебувають засуджені, виявлення предметів, 

виробів і речовин, які засудженим мати заборонено і які вилучені з цивільного 

обігу; аналізу стану виконання індивідуальних програм роботи із засудженими 

та періодично здійснювати оцінку ступеня виправлення засуджених; проводити 
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щоденні інформаційні години із засудженими; виявляти та попереджувати 

конфліктні ситуації між засудженими; своєчасно надавати представникам інших 

служб установи інформацію про засуджених, яка має значення для їх 

виправлення та безпеки [4].  

Отже, запорукою успіху в ресоціалізації засуджених є уміння 

застосовувати ефективні засоби соціально-педагогічного впливу, наукове 

обґрунтування виховних програм і технологій, створення умов для їх реалізації. 

Усе це досягається за допомогою гуманістичного, особистісно спрямованого 

підходу до виховної роботи в умовах установ виконання покарань для 

неповнолітніх і вимагає передусім гуманних взаємовідносин між 

співробітниками і засудженими, визнання цінності людини, котра відбуває 

покарання у виді позбавлення волі, як особистості [6].  

Ще однією проблемою, яка, на нашу думку, має вирішуватися засобами 

соціально-виховної служби, є неофіційний статус засудженого у виховній 

колонії. Мова йде про так звані ієрархічні групи («масті»), яких виділяється 

чотири : 1) формальні лідери («актив»), призначаються керівництвом установи і 

співпрацюють із ним; 2) неформальні лідери («блатні»), що ідентифікують себе 

як складову злочинного світу; 3) основна маса («пацани») – особи, які 

нейтрально ставляться до злочинного світу; 4) аутсайдери («ображені») – 

особи, які відкинуті злочинним світом, виконують найбруднішу роботу [1]. 

Важливість ефективного керування подібними рухами у кримінальному 

середовищі неповнолітніх і мінімізації негативного впливу такої градації на 

засуджених полягає у запобіганні формуванню у свідомості підлітків 

самовизначення себе як складової злочинного світу у «позитивному» розумінні.  

Проаналізувавши нормативну базу, яка регулює досліджуване питання, 

можна зробити висновок, що питання неформального поділу злочинного 

середовища на групи у виховних колоніях прямо не передбачене жодною 

нормою, що логічно. На нашу думку, враховуючи важливість даної проблеми у 

соціально-виховній діяльності, доцільно було б закріпити в законодавстві 

обов’язок соціально-психологічної служби або ж піклувальної ради 

відслідковувати, запобігати й припиняти утворення таких неформальних груп, що 

має унеможливити замовчування або заплющування очей на реалії сьогодення, 

коли існує така умовна градація серед неповнолітніх засуджених, але через 

відсутність прямого обов’язку реагувати на це (а якщо нема обов’язку, нема і 

відповідальності) ефективних дій не вчиняється. 

Таким чином, варто зазначити, що досліджуване питання залишається 

актуальним і перспективним для вивчення, оскільки ресоціалізація 

неповнолітніх засуджених є надважливим завданням держави, адже 

недопущення вчинення цими особами злочинів повторно та забезпечення їм 

можливості стати повноцінним членом соціуму є однією із складових 

попередження злочинності. Метою наступних досліджень доречно буде обрати 
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визначення ефективних методів соціально-виховної роботи, які мають бути 

додатково впроваджені в індивідуальних соціально-виховних програмах. 
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