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Одним із актуальних і соціально значимих завдань, що стоять перед 

суспільством сьогодні, безумовно, є пошук шляхів зниження росту злочинності 

серед молоді і підвищення ефективності її профілактики. Необхідність 

якнайшвидшого вирішення цієї задачі обумовлена не тільки тим, що в країні 

продовжує зберігатися досить складне криміногенне становище, але 

насамперед тим, що в сферу організованої злочинності втягується все більше і 

більше неповнолітніх. Злочинність молодіє і приймає стійкий рецидивний 

характер. А така криміналізація молодіжного середовища позбавляє 

суспільство перспектив встановлення соціальної рівноваги і благополуччя. 

Реформування пенітенціарної системи України передбачає залучення до 

участі в різних формах роботи з засудженими, зокрема неповнолітніми, досить 

широкого кола фахівців і представників громадськості. Це пов'язано з цілями 

такої роботи, які у відповідності до мінімальних стандартних правил ООН, 

щодо здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх, полягають у забезпеченні 

опіки, захисту, освіти і професійної підготовки з метою надання неповнолітнім 

допомоги для виконання соціально-корисної та плідної ролі у суспільстві. 

У іншому міжнародному документі, стосовно захисту неповнолітніх, 

позбавлених волі, у спеціальному розділі "Розширення кола спілкування" 

підкреслено, що слід використовувати всі засоби для забезпечення належного 

зв'язку неповнолітніх з зовнішнім світом, що їм треба дозволити спілкуватися з 

представниками організації, які мають надійну репутацію. 

Такими представниками є, зокрема, працівники соціальних служб для 

молоді, до функціональних обов'язків яких входить соціальний супровід 

неповнолітніх та молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі або 

звільнилася з них. 

В Україні вже накопичений певний досвід здійснення такої роботи, який 

засвідчує її ефективність. 

Головна роль у рішенні цієї найгострішої проблеми надається соціальній 

педагогіці, звичайно, вирішити її можна тільки комплексно, із залученням усіх 



ресурсів і сил суспільства. Хоча інтеграція зусиль суспільства може 

здійснитися лише в рамках науково обґрунтованого перевиховання особистості 

неповнолітнього за допомогою послідовних педагогічних і виховно-

профілактичних впливів, що забезпечують формування особистості з твердими 

і правильними життєвими установками. 

Завдання соціального педагога полягає в тому, щоб неповнолітнього 

якнайшвидше «вирвати» з несприятливих факторів, приділити йому більше 

елементарної людської уваги, допомогти сформувати міцні психологічні 

установки позитивного характеру, допомогти швидше адаптуватись до нових 

умов. 

Знаючи окремі вчинки неповнолітнього, важливо не допустити в 

подальшому формування в нього антигромадських поглядів та виникнення 

рецидивів правопорушень. 
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