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Постановка наукової проблеми. Питання ресоціалізації (реабілітації) непо-
внолітніх засуджених як в Україні, так і в інших країнах світу традиційно вихо-
дять на перший план серед багатьох проблем боротьби, попередження і подолан-
ня злочинності. З цього приводу Основний Закон – Конституція України у низці 
статей ( ст. 59–64) забезпечує нормативно-правові гарантії для цієї категорії за-
суджених [1]. Велику увагу цій проблемі, зокрема в контексті конституційно-пра-
вового регулювання інституту британського громадянства, приділяє, наприклад, 
Конституція Великобританії [2, с. 9].

Правове регулювання найважливіших аспектів цього процесу передбачає, 
перш за все, педагогічні цілі, а необхідність правового регулювання зумовлю-
ється особливостями його здійснення в умовах застосування каральних засобів 
відповідно до норм кримінально-виконавчого законодавства. Особливо відчутно 
ця проблема постає у суспільстві із загостренням криміногенної обстановки, ви-
кликаної посиленням соціально-економічних протиріч, значним соціальним роз-
шаруванням населення за рівнем матеріального забезпечення, а також пов’язаних 
зі зменшенням позитивної ролі сім’ї у вихованні неповнолітніх, суб’єктивним 
бажанням неповнолітніх до певної матеріальної самостійності тощо.

Ці та інші фактори, які загалом визначають умови життя у суспільстві, на су-
часному етапі детермінують як злочинність загалом, так і значні відхилення у по-
ведінці неповнолітніх. Як свідчать статистичні дані, сьогодні кожен 8-9 злочин в 
Україні вчинюється неповнолітніми. Близько 11% серед злочинців – неповнолітні 
[3, с. 1]. Неблагополучні у цьому відношенні і деякі провідні країни західного 
світу (США, Італія, Іспанія, Франція та ін.). В цих умовах назріла необхідність 
проведення реформ кримінально-виконавчих систем, а також розробки і прийнят-
тя інноваційних заходів соціальної переорієнтації виконання покарань неповно-
літніх злочинців з урахуванням міжнародного досвіду й актів про права людини, 
принципів законності, гуманізму, демократизму, справедливості, диференціації та 
індивідуалізації виховного впливу на засуджених.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні проблеми соціально-
педагогічних і наукових ідей у зарубіжній та вітчизняній пенітенціарних систе-
мах представлені в наукових працях з історії (Л. Голиш, І. Диптан, А. Зінченко, 
І.Іщенко, О. Караман, О. Паращевіна), права (О. Анатольєва, А. Баллада, М. Бат-
чаєва, О. Беца, Ю. Борзенко, Т. Гончар, П. Лихолат, С. Несинова, О. Пташин-
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ський, Г. Радов, В. Россіхін, Д. Ягунов, М. Яцишин), педагогіки (С. Бадьорова, 
В. Виноградова-Бондаренко, О. Кісіль, С. Коляденко, С. Коношенко, П. Середа, 
Л. Тютюнник), соціальної роботи (Т. Авельцева, М. Галагузова, Н. Калашник, 
В.Льовочкін, С. Толстоухова), зарубіжних авторів (Ж. Зіллер, О. Далгард, Р. Кінг, 
І. Курзон, А. Сіместер, Я. Сміт, Г. Сулліван, Я. Хеніг, Б. Хоган і ін.).

Так, О. Караман здійснив періодизацію розвитку соціально-педагогічної роботи 
з неповнолітніми засудженими в історії пенітенціарної системи від найдавніших 
часів до сучасності [4, с. 5-20]. Т. Гончар відстежив і узагальнив правові аспекти 
відповідальності неповнолітніх за кримінальним правом України [5], Г. Радов роз-
глянув особливості формування духовності неповнолітніх, засуджених в контексті 
пенітенціарного процесу [6, с. 41-49]. Британські дослідники Я. Сміт і Б. Хоган 
провели порівняльний аналіз організації реабілітаційної роботи з неповнолітніми в 
умовах пенсільванської, обнорської і прогресивної в’язничних систем [7, с. 89-96].

Метою статті є науковий аналіз і оцінка основних інноваційних положень 
міжнародних і національних (вітчизняних) правових актів з проблем соціаль-
но-реабілітаційної (ресоціалізаційної) роботи з неповнолітніми засудженими, 
для чого передбачені в якості основних завдань науково-практичний коментар 
Мінімальних правил ООН стосовно відправлення судочинства у справах непо-
внолітніх злочинців 1985 р. (Пекінські правила), Конвенції ООН про права дити-
ни (1989р.), Правил ООН стосовно захисту позбавлених свободи неповнолітніх 
(1990 р.), Керівних принципів ООН, спрямованих на запобігання злочинності 
серед неповнолітніх (1990 р.), Конституції України, Кримінально-виконавчого 
(КВК) та Кримінального (КК) кодексів України та вироблення на цій основі за-
ходів, що сприятимуть розв’язанню невирішених досі питань у цій сфері суспіль-
них відносин, в тому числі інноваційних за змістом і характером дії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все розкриємо сутність 
основних термінів, що становлять предмет дослідження, до яких відносимо тер-
мінологічну одиницю «реабілітація» (пізньолат. rehabilitario – відновлення, від 
re… – префікс, що означає поновлення або повторення, та habilitare – робити 
спроможним) і вживається стосовно нашого дослідження як комплекс заходів, 
спрямованих на відновлення здоров’я та здібностей неповнолітніх засуджених, і 
створення для них необхідних умов та рівних можливостей у всіх сферах життє-
діяльності [8, с. 245] і термін «ресоціалізація» (франц. resoсіаlisation, що означає 
поновлення, усуспільнення, з лат. socialis – суспільний). Останній вживається у 
таких основних значеннях: 1) повернення особи в суспільство; 2) процес, спря-
мований на відновлення морального, психологічного і фізичного стану особи, 
її соціальних функцій; 3) у сфері виконання покарань – процес підготовки засу-
дженого до повернення у суспільство, що ґрунтується на відновленні позитивних 
зв’язків, відносин і розвитку у такої особи соціально корисних умінь і навичок, 
необхідних для повноцінного існування в суспільстві [9, с. 296].

Ідея ресоціалізації засуджених виникла у 80-х рр. ХХ ст. і знайшла втілення у 
створенні принципово нової моделі організації покарань, яка отримала назву «ре-
інтеграційна». На її формування справила вплив кримінально-правова інновацій-
на доктрина «нового соціального захисту» французького правознавця М. Анселя. 
Більшість концепцій, що мають на меті ресоціалізацію злочинців, в тому числі й 
неповнолітніх, орієнтована на окрему особистість, на індивідуальний підхід до 
особи з відхиленнями у поведінці. Ресоціалізація вважається одним з головних 
засобів боротьби з рецидивами злочинів.
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Неповнолітні є однією з категорій, віднесених у міжнародних стандартах до 
групи так званих «вразливих засуджених». З цього приводу Правила Організації 
Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі, акцентують 
увагу на тому, що захист індивідуальних прав неповнолітніх із зверненням осо-
бливої уваги на законність заходів з затримання, повинен забезпечуватися ком-
петентною владою, а мета залучення до соціального життя суспільства повинна 
забезпечуватися шляхом регулярних інспекцій та інших засобів контролю, які ре-
алізовуються відповідно до міжнародних норм, внутрішньодержавними законами 
і постановами, належним чином створеним органом, уповноваженим відвідувати 
неповнолітніх, що не має жодного відношення до складу адміністрації виховної 
установи (п. 14) [10, с. 191].

У Мінімальних стандартних правилах ООН (далі – Правила) щодо відправ-
лення правосуддя в правилах 1.1–1.3 вказано на важливу роль, яку буде відіграва-
ти конструктивна соціальна політика по відношенню до неповнолітніх, зокрема із 
запобігання злочинів і правопорушень, здійснюваних неповнолітніми. У правилі 
1.4 правосуддя по відношенню до неповнолітніх визначається як складова части-
на системи забезпечення соціальної справедливості для неповнолітніх, а в прави-
лі 1.6 вказується на необхідність постійного удосконалення системи правосуддя 
по відношенню до неповнолітніх, приймаючи одночасно заходи для розробки 
прогресивної соціальної політики стосовно неповнолітніх в цілому і враховуючи 
необхідність постійного поліпшення роботи персоналу цієї системи.

Окремо слід сказати про правило 1.5, мета якого полягає в тому, щоб відо-
бразити існуючі в державах-членах ООН умови, від яких можуть залежати форми 
застосування конкретних правил; ці форми певним чином будуть відрізнятися від 
форм, що застосовуються іншими державами. Таким чином, Правила від самого 
початку дають зрозуміти, що і в сфері їх застосування, і в меті правосуддя стосов-
но неповнолітніх, і в розробці керівних принципів для вирішення судового рішен-
ня, і, нарешті, у здійсненні соціально-реабілітаційних заходів з метою повернення 
неповнолітніх засуджених до нормальної життєдіяльності у суспільстві, вони не 
наполягають на застосуванні будь-якого підходу, а скоріше вказують на підхід, 
який найбільше відповідає міжнародно визнаним принципам. Тому, наприклад, 
основні положення викладені в правилі 17.1., а саме:

«а) заходи впливу завжди повинні бути співрозмірними не тільки з обставина-
ми і тяжкістю правопорушень, але й зі становищем та потребами неповнолітньо-
го, а також з потребами суспільства;

b) рішення про обмеження особистої свободи неповнолітнього повинні при-
йматися тільки після ретельного розгляду питання і обмеження повинно бути по 
можливості зведене до мінімуму;

c) неповнолітнього правопорушника не слід позбавляти особистої свободи, 
якщо тільки він не визнаний винним у скоєнні серйозного вчинку із застосуван-
ням наруги проти іншої особи або в неодноразовому здійсненні інших серйозних 
правопорушень;

d) при розгляді справи неповнолітнього питання про його або її благополуччя 
повинно служити визначальним фактором; слід сприймати головним чином як 
практичні керівні принципи, які повинні служити загальною відправною точкою. 
При врахуванні їх відповідними органами вони могли б у значній мірі сприяти 
забезпеченню захисту основних прав неповнолітніх правопорушників, зокрема 
основних прав на розвиток особистості і освіту» [11, с. 94-95; 104].



355

Конкретизуючи перераховані вище положення, зазначимо, що у підпункті b 
правила 17.1 вказується, що підхід, який має чисто каральний характер, є непри-
йнятним. У випадку серйозних порушень неповнолітніми при прийнятті караль-
них (карних) санкцій повинні завжди переважати інтереси забезпечення благопо-
луччя і майбутнього молодих людей. Додамо, що узгоджуючись з резолюцією 8 
шостого Конгресу ООН, цей підпункт сприяє максимально широкому застосуван-
ню альтернатив ув’язненню, враховуючи необхідність задоволення конкретних 
потреб молоді. На жаль, такий принцип поки що не став нормою у вітчизняній 
практиці серед інших заходів гуманізації процесу покарання і перевиховання 
неповнолітніх правопорушників. Тому слід повністю використовувати весь діа-
пазон існуючих альтернативних заходів з врахуванням потреб суспільства. Мак-
симально широко повинна застосовуватися система пробації шляхом винесення 
умовних вироків, відстрочки і виконання, постанов рад і інших видів рішень.

У системі основних засобів виправлення та перевиховання неповнолітніх за-
суджених, встановлених пенітенціарним законодавством (ст. 143 Кримінально-
виконавчого кодексу України) [12], важливе місце займає виховна робота, яку 
здійснюють усі посадові особи виховних колоній і, зокрема, спеціально підго-
товлені педагоги – старші вихователі і вихователі, озброєні соціально-педагогіч-
ними, психологічними, конфліктологічними знаннями, які дають змогу, з одного 
боку, розкривати сутність, структуру, динаміку протікання соціально-педагогіч-
ного конфлікту між неповнолітніми злочинцями і суспільством, з іншого – кон-
структивно його вирішувати.

Загалом, виховна робота в місцях позбавлення волі базується на загально-
правових і педагогічних принципах. Так, принцип демократизму проявляється в 
широкому залученні сім’ї та громадськості до ресоціалізації неповнолітніх засу-
джених (праця, освіта, охорона здоров’я, користування наявними культурними 
цінностями).

Принцип законності реалізується в неухильному дотриманні приписів закону 
як посадовими особами, так і засудженими (ст. 9 КВК України). Крім того, одним 
із завдань виховної роботи із засудженими є їх виховання в дусі точного виконан-
ня законів і поваги до них.

Принцип гуманізму виражається в цілях, завданнях виховної роботи, спрямо-
ваної на ресоціалізацію засуджених, реалізацію їх особистих якостей, моральних 
установок, що відповідають нормам моралі.

Принцип педагогіки виступає як один із основних засобів ідейного, трудо-
вого, правового, морального, культурного та фізичного виховання неповнолітніх 
засуджених, спрямований на викорінення із свідомості правопорушників соці-
альних поглядів, переконань, інтересів і звичок, на виховання їх у дусі точного 
виконання законів, чесного ставлення до навчання і праці, поваг до норм моралі.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 КВК України соціально-виховна робота спрямована 
на закріплення та формування у засудженого прагнення до заняття суспільно-ко-
рисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та 
інших прийнятих у суспільстві правил поведінки.

До числа основних засобів, що забезпечують процес виправлення злочинців, 
відноситься загальноосвітнє навчання. Необхідно відзначити особливу роль, що 
має даний засіб впливу. Адже у виховній колонії практично кожен засуджений 
проходить через освітню школу, що є одним з головних структурних елементів 
установи і фактично – центром проведеної в колонії виховної роботи.
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На наш погляд, дуже важливою у виховному процесі є чітка взаємодія вчи-
телів школи, вихователів загонів і відділень, викладачів професійного училища, 
майстрів виробництва. Саме цим забезпечується принцип єдності педагогічних 
вимог. Однак робота в цьому напрямі є творчою і вимагає створення єдиного на-
вчально-виховного комплексу, що охопить спільною метою всі служби колонії.

Окремо слід зауважити, що для сучасних виховних колоній потрібні високок-
валіфіковані фахівці, які знають вікову специфіку роботи з неповнолітніми зло-
чинцями. Це, насамперед, соціальні педагоги, які можуть кваліфіковано визначи-
ти ступінь моральної деформації засуджених і розробити відповідні інноваційні 
заходи.

Нормативні документи визначають також участь громадськості у виправленні 
і ресоціалізації засуджених неповнолітніх. Так, ст. 149 КВК України передбачає, 
що основною формою подібної участі є піклування ради, що створюється при 
виховній колонії. Її основним завданням є: 1) надання допомоги спеціальним ви-
ховним установам з питань соціального захисту засуджених неповнолітніх осіб; 
2) сприяння виконавчим органам влади і самоврядним організаціям та установам 
у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням становища засуджених, дотриман-
ням їх прав і законних інтересів; 3) вжиття заходів, спрямованих на вдосконален-
ня навчально-виховного процесу у виховних колоніях, вирішення їх матеріально-
технічної бази і кадрових питань.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, зазначи-
мо, що сучасне організаційно-правове забезпечення виправно-виховної роботи з 
неповнолітніми засудженими в Україні дозволяє в основному у повному обсязі 
забезпечити виконання головної мети – формування у неповнолітніх засуджених 
готовності до соціально-унормованої і саморегульованої поведінки, як цього ви-
магають міжнародні правові стандарти.

Однак, треба мати на увазі, що перевиховання неповнолітнього злочинця, 
з набуттям останнім усіх перерахованих вище якостей і умінь, пов’язане з 
різними, особливими сферами виховної діяльності. І лише коли стають відомі 
суб’єктивні мотиви мети і намірів дитини, що скоїла правопорушення, мож-
на розпочинати комплексну розробку програм виховного профілактичного 
впливу на злочинця, підкріплюючи їх відповідними нормативно-правовими 
напрацюваннями з підключення сучасних результативних інноваційних ме-
тодів виховання.

У перспективі ці та інші фактори, з врахуванням міжнародних стандартів, мо-
жуть і повинні стати предметом дослідження як представників юридичної, так і 
психолого-педагогічної та інших суміжних наук.
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