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Сьогодні пенітенціарна система України перебуває на шляху 

кардинальних перетворень, оскільки відбувається стрімкий розвиток 

суспільних відносин, у процесі якого зростає рівень злочинності, зокрема й 

серед неповнолітніх громадян. Тому нагальним є питання зменшення ризиків 

вчинення злочинів вказаною категорією осіб та повернення їх до 

нормального життя після відбуття строку покарання. 

Саме ресоціалізація неповнолітньої особи, звільненої з місць 

позбавлення волі, покликана забезпечити відновлення і розвиток її соціально 

корисних зв’язків і відносин із суспільством, формування цілісної 

особистості, здатної до об’єктивного ставлення як до довколишнього світу, 

так і до самої себе. 

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Кримінально-виконавчого Кодексу (далі – 

КВК України) під ресоціалізацією треба розуміти свідоме відновлення 

засудженого в соціальному статусі як члена суспільства, повернення його до 

самостійного загальноприйнятого нормативного життя в суспільстві [1]. 

Принципово важливим аспектом сутнісної основи 

ресоціалізаційного процесу неповнолітніх є те, що позбавлений волі 

потрапляє в ув’язнення у віці 14-18 років, тобто в той самий час, коли 

відбувається формування особистості людини, вирішальний етап її 

соціалізації [4, c. 145]. Позбавлення волі, безперечно, порушує природний 

хід процесу соціалізації особистості неповнолітнього, оскільки в цих умовах 

істотно обмежуються можливості засвоєння соціального досвіду, активного 

відтворення системи соціальних зв’язків. Однак ми повинні зважати на те, 

що необхідність тимчасової ізоляції від суспільства тих неповнолітніх 

злочинців, що становлять небезпеку, об’єктивно існує, і тенденцій для її 

ослаблення поки не спостерігається. Отже, виховні колонії мають 

вирішувати складне, але досить важливе завдання, а саме забезпечення 

можливостей соціалізації і ресоціалізації особистості в умовах позбавлення 

волі [2, c. 20].  

Із цією метою в КВК України порядку виконання і відбування 

покарань неповнолітніми засудженими присвячено окрему главу, основні 
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положення якої наведено з урахуванням міжнародних стандартів і які 

орієнтовані на захист прав дітей та повернення їх до суспільства [3, c. 56]. 

Складність роботи з неповнолітніми засудженими в місцях 

позбавлення волі багато в чому зумовлена соціально-педагогічною 

занедбаністю останніх, що пояснюється дефіцитом уваги та позитивного 

впливу сім’ї, відсутністю міцного морального стрижня, стійких морально-

етичних установок. Усе це сприяло усталенню дефектної індивідуальної 

свідомості та вибору антисуспільної життєвої стратегії. Значною є кількість 

тих, хто виховувався в атмосфері сімейного неблагополуччя, насильства, 

аморальності, що формувало їх соціальне відчуження, дезадаптацію, вороже 

сприйняття довколишнього середовища. Інакше кажучи, для більшості 

неповнолітніх, які перебувають у місцях позбавлення волі, антисоціальна 

поведінка стала наслідком того, що вони не мали можливості засвоїти 

відповідні норми [5, c. 266]. 

Зазначені особливості контингенту виховних колоній вимагають 

особливого підходу до процесу виконання кримінального покарання щодо 

неповнолітніх, розроблення та реалізації ефективних заходів для його 

виправлення. Виховні колонії повинні бути тими установами, де засуджений 

неповнолітній зможе отримати підтримку, допомогу і навіть захист [7, c. 3].  

Наразі процес виправлення і ресоціалізації неповнолітніх 

здійснюється в одинадцяти спеціальних виховних колоніях (десяти – для 

утримання хлопців і однієї – для дівчат).  

Система ресоціалізації неповнолітніх у виховних колоніях 

передбачає комплекс заходів та програм, які реалізуються адміністрацією 

установ у постійній взаємодії з державними, громадськими, науковими та 

навчальними закладами, спрямованих на забезпечення відповідних умов 

життя засуджених, згідно з нормами, прийнятими у суспільстві, зведення до 

мінімуму негативних наслідків позбавлення волі та різниці між життям в 

ув’язненні та на волі, зміцнення соціально корисних зв’язків із рідними, 

громадськістю для успішної інтеграції у суспільне життя після звільнення.  

Забезпечення процесу ресоціалізації засуджених починається з 

перших днів їх перебування у виховній колонії зі складання індивідуальної 

програми соціально-психологічної роботи, яка передбачає проведення 

комплексу заходів з набуття професії, повної загальної середньої освіти, 

розвитку позитивних здібностей та соціально корисних навичок. Вона 

складається за участю самого засудженого фахівцями-психологами та 

педагогами з урахуванням індивідуальних якостей неповнолітнього, 

особливостей його поведінки, психічного стану, ступеня педагогічної 

занедбаності і строку покарання [3, c. 57]. 

Співпраця вихователя і засудженого сприяє розвитку в останнього 
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свідомого ставлення до цілей ресоціалізації в період відбування покарання. 

Вбачається, що основним завданням виховних колоній з огляду на їх 

назву є саме соціально-виховна робота, метою якої має стати створення 

необхідних умов для формування життєвих (людських) компетенцій 

засудженого, бажання та можливості діяти у конкретній життєвій ситуації 

відповідно до власних цінностей, ставлень та переконань, що відповідають 

позитивним цінностям суспільства [6, с. 10]. Саме тому для того, щоб 

неповнолітній у місцях позбавлення волі дійсно став повноцінною 

особистістю, виховний процес повинен бути інтеграцією морального, 

правового, трудового, фізичного, естетичного та етичного виховання, 

спрямованих на формування у засудженого соціально корисних якостей, 

розширення світогляду і підвищення рівня розвитку для забезпечення 

можливості нормального входження у соціальне життя після звільнення [4, c. 

145]. 

Отже, ресоціалізація неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, 

– складний процес, спрямований на повернення їх у суспільство 

повноцінними громадянами з позитивно орієнтованою життєвою позицією 

та моральними принципами. 
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