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Покарання як специфічна, особлива форма державного примусу 

традиційно ставить перед собою виправну мету, передбачає психологічний 

та виховний вплив на конкретного засудженого, а також є одним з 

інструментів управління процесом соціальної реадаптації злочинця до умов 

життя суспільства. Спрямування такої діяльності потрібно розглядати як 

розвиток ідей, інтересів, поглядів, що сприятимуть кінцевим цілям та 

завданням виконання покарання, які передбачені у ст.1 КВК України, 

зокрема виправленню та ресоціалізації засуджених. До основних засобів 

досягнення цих завдань відносять освіту,оскільки саме освітній рівень, за 

численними дослідженнями, виступає як певний показник зменшення ризику 

рецидиву злочинців, а підвищення рівня освіти й загальної культури 

називають однією з передумов позитивної перспективи ресоціалізації особи 

[1]. 

Вітчизняний досвід та міжнародна практика доводять, що саме 

освіта є найважливішою сферою людської діяльності, тим соціальним 

інститутом, через який передаються і реалізуються базові культурні цінності 

та цілі розвитку суспільства. Людина, яка не має знань з основ науки, 

техніки, не прагне до набуття професійних навичок, не має зв’язків з 

відкритим суспільством, швидко підпадає під вплив негативно спрямованих 

осіб. Таким чином, особливої актуальності набуває розробка сучасних 

механізмів і засобів ресоціалізації засуджених, таких, що забезпечать не 

лише процес розвитку особистості засудженого, а й сприятимуть 

формуванню моделі поведінки, необхідної для успішної подальшої 

соціальної інтеграції в суспільство.  

Цією науково-практичною проблематикою займались такі вітчизняні 

й зарубіжні вчені: Г. А. Аванесов, А. В. Байлов, Ю. М. Антонян, В. А. 

Бадира, О. І. Бажанов, І. Г. Богатирьов. Слід зазначити, що в багатьох країнах 

світу докладаються великі зусилля для вдосконалення режиму виконання й 

відбування покарання і забезпечення його позитивного впливу на ув’язнених. 
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Як приклад можна розглянути позитивний досвід деяких країн у сфері 

пенітенціарної освіти. У США найсерйозніша увага приділяється питанням 

виправлення засуджених через продуктивно поставлений виховний процес. 

При цьому найпоширенішими програмами ресоціалізації у місцях 

позбавлення волі США є психологічні послуги, освіта, шкільні та 

університетські програми, професійна підготовка, участь у релігійних 

групах, промисловому виробництві і сільськогосподарських роботах. Усім 

учням в центрах професійної підготовки протягом усього терміну навчання 

виплачується стипендія [3, с. 93,94]. 

У Франції основну турботу щодо професійної підготовки 

засуджених бере на себе організація GRЕТА (система національної освіти), а 

також різні приватні та громадські організації. Згідно з рекомендаціями 

Комітету Міністрів державам – членам Ради Європи «Про освіту у 

в’язницях» (13.10.1989 р.) всі ув’язнені мають право брати участь у 

культурній та освітній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток 

людської особистості. Щорічно до 28000 засуджених проходять курси 

навчання, з них 800 і більше осіб отримують вищу освіту в різних вишах 

країни навчаючись стаціонарно, крім того, до 3000 осіб вчаться заочно.

Кримінально-виконавчий кодекс Німеччини закріплює 

диференційований, індивідуальний підхід, що передбачає використання 

найбільш ефективних форм та методів роботи з ув’язненими. В ході 

численних досліджень було установлено, що понад 50% засуджених не 

мають закінченої освіти. Це виправляється різними формами індивідуальної 

роботи з кожним засудженим, а також цілою низкою різноманітних освітніх 

програм. Засуджені можуть отримати і вищу освіту. Для цього всі бажаючі 

мають право на вступ до вишу. Наприклад, засуджені, які відбувають 

покарання у в’язниці закритого типу Гельдерн, одночасно навчаються заочно 

в університеті  

м. Хаген. Адміністрація в’язниць планує закінчення професійного навчання 

таким чином, щоб воно збіглося із закінченням строку покарання, надаючи 

засудженому можливість відразу після звільнення нормально інтегруватися в 

життя суспільства [4, с. 94, 95]. 

Наразі Україна як член Ради Європи послідовно здійснює 

реформування кримінально-виконавчої системи. Цей процес спрямований, 

насамперед, на соціальну переорієнтацію системи кримінальних покарань з 

урахуванням міжнародного досвіду, дотриманням принципів гуманізму, 

законності, демократизму, справедливості, забезпеченням диференційо- 

ваного та індивідуального виховного впливу на засуджених. Але цей процес 

знаходиться тільки на початковому етапі і потребує значного часу для 

реалізації поставлених завдань. Найголовнішими заходами пенітенціарного 
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персоналу має бути створення умов для освіти засуджених, оскільки саме за 

допомогою освіти, а не лише покарання можливо результативніше домогтися 

цілей виконання та відбування покарання [2, с.131, 132]. 

Здобуття освіти засудженими є одним із важливих факторів 

зниження криміногенності в суспільстві, запобігання рецидиву злочинів, 

сприяння ресоціалізації та адаптації засуджених у суспільстві після їх 

звільнення. Досвід зарубіжних країн доводить, що держава відіграє велику 

роль у забезпеченні реалізації права на освіту засуджених до позбавлення 

волі, а саме дає можливість навчатись як заочно, так і стаціонарно. В Україні 

протягом останніх років значно збільшилась кількість приватних навчальних 

закладів, що при правильній організації навчання може забезпечити 

можливість отримання засудженими освіти на платній основі шляхом 

здійснення відрахувань від заробітку осіб, які відбувають покарання у виді 

позбавлення волі.   
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