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Аналіз теоретичних здобутків кримінально-виконавчого права, 

кримінології та правової педагогіки дозволяє зробити висновок, що значення 

ресоціалізації у процесі зниження ступеня суспільної небезпечності кожного 

злочинця важко переоцінити. Положення Концепції державної політики у сфері 

реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, схваленої 

Указом Президента України від 08.11.2012 р. № 631/2012, корелюють із 

наведеною вище думкою учених. Ці факти, зокрема, можна вважати 

обґрунтуванням актуальності обраної нами теми. 

Вважаємо за необхідне розгляд конкретного аспекту ресоціалізації 

неповнолітніх злочинців почати із загального огляду категорії «ресоціалізація». 

На думку вченого А. Х. Степанюка, ресоціалізація є складною соціально-

правовою категорією, яка охоплює різні боки оновлення соціальних зв’язків і під 

час відбування покарання, і після цього. Відповідно, ресоціалізація поділяється 

на пенітенціарну й постпенітенціарну. Пенітенціарна ресоціалізація являє собою 

вироблення в засудженого законослухняної поведінки в установі виконання 

покарань, а постпенітенціарна – комплекс заходів із трудового й побутового 

влаштування і встановлення зв’язків у звільненого для його подальшої соціальної 

реабілітації після звільнення. Проте слід ураховувати, що чинний КВК України у 

приписі абз. 1, 2 ч. 2 ст. 6 містить легальне визначення даної категорії. Так, під 

ресоціалізацією засудженого законодавець розуміє свідоме відновлення 

останнього в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення 

засудженого до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя 

в суспільстві; на думку законотворця, виправлення засудженого є необхідною 

умовою його ресоціалізації.  

При тлумаченні наведеної вище норми права легко помітити, що КВК 

України дає визначення ресоціалізації як універсальної та загальної категорії 

для абсолютно всіх засуджених до того чи іншого виду покарання. Проте, на 

нашу думку, відмова законодавця від трансформації поняття «ресоціалізація» 

стосовно неповнолітніх засуджених є невиправданою. Так, у згаданому вище 

приписі абз. 1 ч. 2 ст. 6 КВК України містяться словосполучення «відновлення в 
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соціальному статусі», «повернення до загальноприйнятого життя в 

суспільстві». Вочевидь, щоб особа відновилася у тому чи іншому стані, вона 

повинна була вже раніше перебувати в такому стані. Однак численні 

дослідження підтверджують, що у більшості неповнолітніх засуджених, 

особливо тих, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, взагалі 

відсутні позитивні суспільні якості й ознаки, зважаючи, зокрема, на 

непоодинокі випадки негативного впливу на особу неповнолітнього злочинця 

сім’ї. 

Що ж стосується поняття «ресоціалізація» саме неповнолітніх 

засуджених в науці, слід звернути увагу, що узагальнення відповідних 

теоретичних положень дозволяє зробити наступний висновок: вивчаючи 

ресоціалізацію неповнолітніх засуджених, учені вказують, що при її 

співвідношенні з ресоціалізацією в цілому відмінним є те, що стосовно 

неповнолітніх ресоціалізація не сприймається як результат. Мова йде про 

ставлення до ресоціалізації неповнолітніх засуджених як до безперервного 

процесу, який складається з низки послідовних етапів, тобто таке наукове 

розуміння ресоціалізації цієї категорії осіб зводиться до того, що повернення 

неповнолітнього засудженого в суспільство є результатом, а його ресоціалізація 

– засобом досягнення такого результату. Проте майже всі численні теоретичні 

визначення категорії «ресоціалізація неповнолітніх засуджених», на жаль, теж 

зводяться до використання слів на кшталт «відновлення».      

Неабияке значення для мети нашого дослідження має аналіз розуміння 

відповідної категорії практичними працівниками органів і установ виконання 

покарань. Так, на офіційному веб-сайті Державної пенітенціарної служби 

України розміщено інформацію про всеукраїнську нараду «З любов’ю і 

турботою про до дітей», яка пройшла 22.10.2009 р. в Харкові. Вивчення 

висловленої на нараді позиції Державної пенітенціарної служби України 

дозволяє зробити висновок, що служба визначає основною метою ресоціалізації 

неповнолітніх засуджених збереження їх здоров’я, гідності, формування у них 

почуття відповідальності та навичок, які сприятимуть їх поверненню в 

суспільство, допоможуть їм виконувати вимоги законів та задовольняти свої 

життєві потреби власними силами після звільнення. Отже, практичні 

працівники також розуміють ресоціалізацію засуджених неповнолітніх як засіб 

реінтеграції останніх в суспільство, а результат процесу ресоціалізації 

сприймають теж через словосполучення «повернення в суспільство».   

Як бачимо, термін «ресоціалізація» не може використовуватися до 

більшості неповнолітніх засуджених, на що частково вже зверталася увага в 

теорії кримінально-виконавчого права і кримінології. Вчені пропонують, 

наприклад, відмовитися від префіксу «ре-», який має значення повторності, і 

застосовувати до неповнолітніх засуджених категорію «соціалізація». 

Вбачається, що з такою пропозицією доцільно погодитися, принаймні стосовно 
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більшості неповнолітніх засуджених, зокрема, до позбавлення волі.  

На нашу думку, альтернативою категорії «ресоціалізація» щодо 

неповнолітніх засуджених може також бути термін «адаптація» відповідних 

осіб до нормального суспільного життя. Семантичне значення слова 

«адаптація» щодо тієї чи іншої особи зводиться до її пристосування до тих чи 

інших умов. Останніми в аспекті нашого дослідження є умови нормального 

співіснування людей у соціумі.  
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