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Конституція України передбачає право кожного громадянина на 

освіту, не винятком є і особи, засуджені як до покарання у виді позбавлення 

волі на певний строк, так і до довічного позбавлення волі. Таке положення 

Основного Закону, що передбачає надання освітніх послуг без будь-яких 

дискримінацій, відповідає міжнародним стандартам поводження з 

ув’язненими. Діяльність, спрямована на підвищення загальноосвітнього і 

фахового рівня засуджених під час відбування покарання, значною мірою 

сприяє корисній зайнятості засуджених, прискоренню процесу соціальної 

адаптації після звільнення, запобіганню рецидиву злочинів. Проте надання 

освітніх послуг корисне, перш за все, особам, які відбувають покарання у 

виді позбавлення волі на певний строк. Актуальність обраної теми зумовлена 

саме питанням про доцільність навчання осіб, які засуджені до довічного 

позбавлення волі, про якість надання таких освітніх послуг в Україні, 

можливість їх надання та відповідність умов в українських установах 

виконання покарань міжнародним рекомендаціям. 

Питання щодо освіти осіб, які перебувають в установах виконання 

покарань, було предметом розгляду великої кількості вчених, серед яких К. 

А. Автухов, Т. А. Денисова,  

О. Г. Колб, О. В. Лисодєд, А. X. Степанюк, С. В. Сюр,  

О. В. Таволжанський, І. С. Яковець та ін. 

Аналіз українського законодавства, наукові напрацювання на вказану 

тему показують, що основна увага приділена саме освіті осіб, які після 

відбування покарання опиняться на волі, з метою надання їм необхідних 

знань. Щодо осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, законодавець, 

скоріш за все, говорить не про повноцінне навчання, а про проведення 

просвітницької роботи. 

У розділі IV гл. 22 Кримінально-виконавчого кодексу України 

визначено особливості виконання покарання у виді довічного позбавлення 
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волі, проте яким чином надаються освітні послуги, не зазначається, крім 

вказівки у ч. 4 ст. 151 КВК України, що для засуджених, які не мають 

загальної середньої освіти, у виправних колоніях утворюються 

консультаційні пункти [1]. 

На Шостому Конгресі ООН з попередження злочинності та 

поводження із правопорушниками, який відбувся в Каракасі в 1980 р., було 

вказано, що «тривалі строки обмеження волі, особливо довічне ув’язнення, 

не служить бажаним цілям до тих пір, доки не проводяться адекватні заходи 

з тим, щоб включити цих засуджених в загальне середовище соціального 

життя на відповідному етапі». На цьому ж Конгресі підкреслювалася вся 

важливість розробки програм щодо працевлаштування, навчання, а також 

щодо соціальної, фізичної та психологічної підтримки.  

В. Човган зазначає, що необґрунтована систематична ізоляція 

приводить до практичної заборони брати участь у навчанні у школі, 

професійно-технічних закладах колонії, що виходить із специфічних правил 

ізоляції. І все ж постає питання про необхідність здобуття або підвищення 

рівня освіти засудженим до довічного позбавлення волі. Варто акцентувати 

на доцільності надання освітніх послуг внаслідок деяких причин. 

Існує юридична можливість того, що частина довічно ув’язнених 

вийде на волю, де вони повинні себе реалізувати як законослухняні 

громадяни, які забезпечуватимуть себе принаймні достатнім життєвим 

рівнем. 

Довічно ув’язнені мають можливість працювати у себе в камерах, 

для чого знадобляться професійні навики, які отримати можна лише 

здобувши певний багаж знань; крім того, частина довічно ув’язнених 

отримує шанс проживати і працювати разом із іншими ув’язненими [3]. 

Освіта слугує фактором психологічної підтримки. Наприклад, як 

зазначає В. С. Мухіна, ті, хто мають вищу освіту, хоча вона й не виступає 

показником духовної висоти, краще витримують умови довічного 

ув’язнення[2]. 

Але,як правило, сутність освітніх послуг, наданих довічно 

ув’язненим, зводиться до такого: на відміну від соціально-виховної роботи із 

засудженими до позбавлення волі на певний строк, яка має метою 

виправлення й ресоціалізацію їх, робота із засудженими до довічного 

позбавлення волі спрямована на формування та збереження у них соціально-

корисних навичок, нейтралізацію негативного впливу умов тривалої ізоляції 

на особистість засуджених, профілактику та попередження їх агресивної 

поведінки щодо персоналу, інших засуджених та щодо себе, усвідомлення 

провини за вчинені злочини та розвиток прагнення до відшкодування 

заподіяної шкоди [4]. 
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Можливість доступу до вищої освіти осіб, засуджених до довічного 

позбавлення волі, не передбачена українським законодавством, проте, за 

словами експерта Харківської правозахисної групи В. Човгана, доступ до 

вищої освіти довічно ув’язнених – це питання до кінця не врегульоване 

навіть на міжнародному рівні. Проте на практиці в Україні мають місце 

позитивні зрушення. З новин дізнаємося, що вже декілька осіб в Україні 

отримали в умовах виконання покарань базову та повну вищу освіту [5]. 

Таким чином, можна говорити про те, що сьогодні освіта для осіб, 

засуджених до довічного позбавлення волі, розглядається як спосіб «гаяти» 

час при відбуванні покарання, знаходити принаймні найменший сенс 

подальшого існування і, звичайно, запобігти суїцидальним випадкам 

засуджених та їх агресії відносно адміністрації установ виконання покарань. 

Тому на законодавчому рівні вказане питання потребує більш детального 

врегулювання, зокрема, і щодо реальної можливості здобуття вищої освіти, 

наприклад, шляхом дистанційного навчання.  
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