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Права і свободи людини для української держави та суспільства були 

і є визначальним чинником демократичного розвитку та показником 

європейської орієнтації. Дотримання та охорона прав її громадян, зокрема, 

засуджених, а також ефективна ресоціалізація колишніх злочинців є одним з 

основоположних критеріїв, що говорить про цивілізованість і рівень 

правової культури будь-якої держави. Саме ресоціалізація звільненої особи 

покликана забезпечити відновлення та подальший розвиток її соціально 

корисних зв’язків, відносин із суспільством, формування гармонійної 

особистості, здатної об’єктивно оцінювати себе і навколишній світ, 

ставитися з повагою до національних та загальнолюдських цінностей. 

Питання ресоціалізації засуджених, зокрема її юридичної природи, 

на сучасному етапі розвитку національного законодавства недостатньо 

досліджені. Це зумовлено тим, що в межах наукового пошуку дослідники 

переважно обирають вузькі питання, пов’язані з ресоціалізацією окремих 

категорій засуджених осіб (жінок, неповнолітніх), або обмежуються занадто 

узагальненим підходом щодо визначення кримінологічних засад 

ресоціалізації засуджених. Тому виокремлення ознак права та обов’язку в 

рамках інституту ресоціалізації з позиції держави є досить актуальним [4, 

с.100]. 

Частина 2 ст. 6 КВК України закріпила поняття ресоціалізації як 

«свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного 

члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого 

соціально-нормативного життя в суспільстві».  

З огляду на таке юридичне формулювання нез’ясованими 

залишилися питання його змісту й сутності, зокрема стосовно 

імперативності ресоціалізації: правом чи обов’язком вона є для засудженого, 

чи повинна держава в обов’язковому порядку вживати заходів для 

ресоціалізації визначених категорій осіб. 

Спробуємо визначити, які ознаки (права чи обов’язку) більшою 

мірою притаманні інституту ресоціалізації. Системоутворюючими 
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елементами суб’єктивного права є можливість дії (право на власну 

поведінку); можливість вимагати дій від інших осіб (право на гідну 

поведінку інших) і можливість звертатися до компетентних органів за 

захистом у разі порушення права. Юридичний обов’язок включає 

необхідність здійснення певних дій чи утримання від дій; необхідність 

вимагати здійснення дій від інших осіб і необхідність нести відповідальність 

у разі порушення волі держави. Таким чином, суб’єктивне право 

виражається через можливість, а обов’язок – через необхідність вчинення дій 

чи утримання від їх вчинення. Іншими словами, право звернене до власних 

інтересів особи, а обов’язок – до «чужих» [6]. 

Проаналізуємо цей підхід крізь призму інституту ресоціалізації та 

розглянемо її як обов’язок звільненої з установи виконання покарання особи. 

У ч. 1 ст. 29 Загальної декларації прав людини і громадянина зазначено, що 

кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки й можливий 

вільний і повний розвиток її особистості. Дублює це положення ст. 23 

Конституції України, де вказується, що окрім права на вільний розвиток 

своєї особистості (якщо при цьому не порушуються права і свободи інших 

людей) кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому 

забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Звідси логічно 

випливає накладення обов’язку на засудженого максимально сприяти власній 

ресоціалізації, брати активну участь у проведенні соціальної та виховної 

роботи, співпрацювати з інститутами держави та громадянського суспільства 

задля нормалізації суспільного життя та подолання усіх соціальних 

дисфункцій, викликаних засудженням особи та її перебуванням поза 

соціумом.  

Проблемою на сьогодні залишається те, що жодним чинним 

законодавчим актом чітко не визначено, є ресоціалізація правом чи 

обов’язком звільненого з установи покарання особи. Тому, на нашу думку, 

поняття ресоціалізації потребує коригування, зокрема, конкретизації ступеня 

участі держави в провадженні ресоціалізаційних процесів, зазначення 

особливостей їх реалізації  в постпенітенціарний період життя засудженої 

особи. 
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