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РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ 

Кримінально-виконавчий кодекс України у ст. 6 визначає 

ресоціалізацію як свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі 

повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного 

загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві. Отже, на 

переконання законодавця, необхідною умовою ресоціалізації є виправлення 

засудженого.  

Крім наведеного, наявні різноманітні підходи до розуміння 

ресоціалізації, проаналізувавши які можна зробити висновок, що її тлумачать, 

як: 1) процес виправлення засудженого або формування в нього позитивних рис 

та якостей, які сприяють поважному ставленню до людини, суспільства, праці, 

норм моралі, звичаїв, традицій і стимулюють поведінку без порушень норм 

права чи реструктуризацію соціальних якостей, тобто ресоціалізацію; 2) 

систему послідовних етапів, культурно-виховних заходів, що позитивно 

відображають дію і результати суб’єктивно-особистісного виховання 

засудженого, а також ефективність реабілітаційно-виховної роботи 

адміністрації установи кримінально-виконавчої системи; 3) результат, що 

полягає у зміні особистості.  

Зауважимо, що стосовно неповнолітніх ці процеси мають відмінності у 

зв’язку з особливостями світосприйняття у підлітків. Елементи свідомості, 

характерні людині віком від 14 до 18 років, зокрема, такі, як максималістичні 

погляди, соціальна відчуженість, зменшена здатність до критичного 

осмислення і неповне розуміння наслідків своїх дій, викривляють 

світосприйняття, що неодмінно повинно враховуватися при плануванні процесу 

виправлення підлітка. 

Як уже було сказано, розуміння ресоціалізації неповнолітніх 

відрізняється. Так, вона розглядається як комплекс дій, спрямованих на 

повторне засвоєння культури відносин у соціумі, формування і закріплення у 

вихованців певних соціальних норм і ролей, стійкої просоціальної мотивації 

для усвідомленої відмови від норм кримінального середовища на користь 

загальноприйнятних здібностей; процес повернення необхідних можливостей і 

здібностей неповнолітнього шляхом нейтралізації отриманих ним у результаті 

негативної соціалізації антигромадських цінностей і норм та подальшого 

засвоєння повторно або вперше позитивних, за оцінкою суспільства, соціальних 
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норм, цінностей, зразків поведінки; процес повторної соціалізації 

неповнолітнього на основі нейтралізації отриманих ним у результаті 

десоціалізації асоціальних норм, цінностей, негативних ролей, стереотипів 

поведінки і подальшого відновлення, збереження (або засвоєння вперше) й 

розвитку позитивних, за оцінкою суспільства, соціальних норм, цінностей, 

ролей, зв’язків, зразків поведінки з метою реінтеграції (повторної інтеграції) в 

суспільство після звільнення. 

На наш погляд, основним показником процесу ресоціалізації є рівень 

рецидивної злочинності, оскільки, відчувши ті негативні наслідки, які тягне за 

собою відбування покарання, та знайшовши своє місце у суспільстві після 

відбуття такого покарання, особа не повернеться до злочинного життя. Однак, 

аналізуючи статистичні дані, встановлено, що відсоток осіб, які притягувалися 

до кримінальної відповідальності у неповнолітньому віці, а потім повторно 

вчинили злочин, залишається високим, а це свідчить про труднощі підлітків у 

подальшому повернутися до соціально-нормативного життя в суспільстві. У 

той же час необхідно зазначити, що позитивний рух у подоланні цієї проблеми 

є. Так, порівнявши 2012 та 2016 рр., кількість повторно засуджених 

неповнолітніх зменшилася на 10%, наведенні данні включають усі види 

покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх.  

Вважаємо, що до таких позитивних зрушень привела більш тісна 

співпраця України з державами Європейського Союзу та міжнародний обмін 

досвідом. Передусім йдеться про гуманізацію покарань у цілому  та розуміння, 

що кримінально-виконавча система повинна ставити  первиною метою не 

покарання злочинця, а перевиховання  засудженого, що є частиною 

ресоціалізації. 

На практиці доктринальні підходи тільки починають впроваджуватися. 

Після винесення вироку забезпечення та коригування процесу відновлення 

неповнолітнього як члена суспільства покладатиметься саме на компетентні  

державні органи, які, у свою чергу, повинні розуміти важливість тих функцій, 

що на них покладені, та професійно їх виконувати. 
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