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У сучасних державотворчих процесах в Україні, зорієнтованих на 

практичну реалізацію положень Конституції щодо побудови демократичної, 

соціальної, незалежної, правової держави рівня Європейських стандартів, 

важливого значення набуває реформа правової системи в цілому і кожної 

галузі права зокрема. 

До питання про відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими неповнолітніми в науковому середовищі звертаються дуже 

часто. Але попри це воно є вкрай актуальним і завжди залишає простір для 

вивчення та вдосконалення. 

Останнім часом кримінально-виконавчі правовідносини стали 

однією з основних тем для проведення досліджень і реформування. Усе 

більше уваги науковці приділяють з’ясуванню мети покарання та 

кримінально-виконавчої діяльності. Особливо важливим стає визначення 

мети та алгоритму діяльності з виконання покарань відносно 

неповнолітніх,адже від того, як держава ставиться до молоді, залежить, 

власне кажучи, майбутнє держави. 

Засоби виправлення та ресоціалізації засуджених законодавчо 

закріплені у ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України, згідно з яким 

виправлення засудженого – процес позитивних змін, які відбуваються в його 

особистості та створюють у нього готовність до самокерованої 

правослухняної поведінки, а ресоціалізація – свідоме відновлення 

засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; 

повернення його до самостійного загально-прийнятого соціально-

нормативного життя в суспільстві.  

Термін «виправлення» включає в себе дві взаємопов’язані складові: 

1) період відбування покарання засудженим, 2) період після звільнення від 

покарання засудженого. 

Зміст терміна «ресоціалізація» передбачає процес підготовки 

засудженого до повернення у суспільство, що ґрунтується на відновленні  

відносин і розвитку у засудженої особи соціально корисних якостей 
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процесом формування у особи позитивних рис та якостей, які сприяють 

поважному ставленню до людини, суспільства, праці, норм моралі, традицій 

та стимулюють правослухняну поведінку. 

Щодо неповнолітніх засуджених, які відбувають покарання, не 

пов’язані із позбавленням волі, недоречно використовувати саме термін 

«ресоціалізація», адже засуджені, які відбувають покарання, не пов’язані із 

позбавленням волі, під час відбування покарання залишаються у суспільстві, 

і це дає їм можливість свідомо доказати своє виправлення, не втративши при 

цьому соціально корисних та родинних зв’язків, а тому у них і не виникає 

потреби повертатися до життя у суспільстві. Крім того, ст. 50 Кримінального 

кодексу України вказує, що метою покарання є виправлення засудженого, а 

не його ресоціалізація. 

Відсутність конкретики і взаємопогодженості у такому аспекті, як 

ресоціалізація неповнолітнього засудженого має досить негативні наслідки, 

оскільки успішність повернення психічно нестійких осіб до лав 

законослухняних громадян залежить, в першу чергу, від їх власної 

активності та співпраці з працівниками установ виконання покарань. 

Тому наявність неповнолітніх засуджених як соціальної ланки дає 

підставу для несприятливих прогнозів щодо їх подальшого виправлення та 

ресоціалізації, внаслідок чого ця проблема є однією з головних не тільки для 

кримінології, кримінально-виконавчого права, але і безпосередньо для 

пенітенціарної педагогіки та психології, яка посідає провідне місце у 

ресоціалізації даного спеціального контингенту населення. 

Необхідною умовою ресоціалізації є виправлення неповнолітнього 

засудженого, тобто «процес позитивних змін, які відбуваються в його 

особистості та створюють у нього готовність до самокерованої 

правослухняної поведінки». Основними засобами виправлення та 

ресоціалізації засуджених є встановлений порядок виконання та відбування 

покарання, суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, 

загальноосвітнє і професійно-технічне навчання неповнолітніх та 

громадський вплив. Засоби виправлення і ресоціалізації до неповнолітніх 

засуджених застосовуються з урахуванням виду покарання, віку засудженого, 

особистості засудженого, характеру та поведінки засудженого під час 

відбування покарання[1]. 

Методи виховного впливу на неповнолітніх засуджених ті самі, що й 

для загальної теорії виховання, але вони застосовуються в специфічних 

умовах діяльності установ виконання покарань. Педагогіка співробітництва 

як продуктивна для пенітенціарної діяльності гуманістична концепція 

стверджує особливий стиль взаємодії вихователів і вихованців, спрямований 

на створення у об’єктів виховання особистісної позиції активних, свідомих, 
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зацікавлених суб’єктів педагогічно значимих видів діяльності, зокрема і 

діяльності спілкування з організатором виховного процесу [2]. 

Діяльність виховних установ повинна мати корегуючий вплив на 

засудженого. Цей вплив необхідно підпорядкувати меті ресоціалізації 

засудженого. Відносно неповнолітнього мету ресоціалізації необхідно 

зробити основною. Тут слід звернути увагу на те, що ресоціалізація в роботі 

з неповнолітніми повинна розумітися широко. Вона має охопити відразу три 

напрями: 

1) відновлення особистих якостей, необхідних для нормальної 

життєдіяльності в суспільстві; 

2) засвоєння нових цінностей, ролей, навичок замість попередніх; 

3) заходи, спрямовані на відновлення соціального статусу 

особистості, втрачених або несформованих соціальних навичок, 

переорієнтацію соціальних і референтних орієнтацій девіантів через 

включення їх у нові, позитивно орієнтовані стосунки й види діяльності [3]. 

Процес виконання покарання необхідно організувати так, щоб у 

ньому були наявні умови для відновлення якостей, необхідних для життя в 

суспільстві, засвоєння нових цінностей та переорієнтації особи. 

Життєдіяльність у виховній колонії має включати позитивні види діяльності 

та стосунки. Серед таких видів діяльності та заходів можна назвати: 

залучення засуджених до творчої діяльності, організація читацьких 

конференцій, дискусійних клубів, майстерень народних ремесел та ін. [4]. 

Можливо припустити, що ресоціалізація – це лише 

постпенітанціарне явище, мети якого можна і не досягти під час виправлення 

засудженого. Адже після звільнення від відбування покарання особа 

стикається з проблемами, які впливають на ресоціалізацію: складнощі, 

пов’язані із здобуттям освіти, працевлаштування, психічної адаптації, 

отримання реєстрації, житла та ін. Наявність таких проблем свідчить про 

нерозробленість даного аспекту, тому потрібно вдосконалювати цей інститут. 

На нашу думку, усуненню перепон на шляху ресоціалізації сприятимуть 

нижчезазначені заходи.  

1. Надання соціальних послуг неповнолітнім особам, звільненим із 

місць позбавлення волі. 

2. Організація допомоги в працевлаштуванні та отри- 

манні освіти. 

3. Вирішення проблем із житлом. 

4. Відновлення документів у разі необхідності. 

5. Психологічна допомога. 

Отже, в теорії вітчизняної пенітенціарної педагогіки та психології 

проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених недостатньо вивчені і 
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потребують вдосконалення. Потрібно переймати досвід іноземних країн, де 

ці інституті є більш розвинутими, для ефективного попередження вчинення 

нових злочинів цими особами та перешкоджання їх вчиненню новими 

особами. 
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