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Звільненню засуджених від відбування покарання передують 

підготовчі заходи, які починаються задовго до нього. Під час підготовки до 

нього особи, яка певний час була ізольованою від соціуму, спеціалісти мають 

враховувати фактор різкої зміни потреб, які виникають після звільнення.    

Метою підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у 

виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, є забезпечення 

ефективної ресоціалізації. 

На основі піраміди потреб особистості за А. Маслоу можна навести 

найбільш типові проблеми, з якими найчастіше стикаються особи, які 

звільняються з місць позбавлення волі [4]. 

Перша група проблем пов’язана із задоволенням базових потреб 

(їжа, одяг, житло, захищеність тощо) для забезпечення основних умов 

життєдіяльності особистості. До таких потреб можна віднести відновлення 

документів, визначення місця проживання, працевлаштування, вирішення 

питань щодо стану здоров’я.  

Практика свідчить, що багато осіб, які відбувають покарання в 

місцях позбавлення волі, не мають необхідних документів, і саме це часто 

стає перешкодою для успішної соціалізації після звільнення.    

У чинному законодавстві закріплено важливе для звільнюваних 

положення про те, що засуджені, які відбували покарання в місцях 

позбавлення волі, повертаються до житлових приміщень, у яких проживали 

до арешту і які зберігаються за ними (ст. 71 ЖК України) [1]. Проте 

засуджені, які відбувають покарання, хоч і мають житло, але не завжди 

можуть повернутися на колишнє місце проживання через обставини в сім’ї, 

конфлікти з найближчим соціальним оточенням тощо.  

Як вважає А. І. Зубков, «питання трудового і побутового 

влаштування звільнених на волю і раніше вирішувалися з великими 

потугами» [3, с. 4]. У сучасних умовах для багатьох звільнених проблема їх 

працевлаштування практично є нерозв’язною. На працевлаштування після 

звільнення з місць позбавлення волі можуть розраховувати тільки особи, які 
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мають високу кваліфікацію та великий трудовий стаж за фахом.  

Перебування в установі закритого типу, особливо коли мова йде про 

тривалу ізоляцію, завдає шкоди як психічному, так і фізичному здоров’ю, що 

ускладнює  подальше життя.  

Друга група проблем пов’язана з потребами у спілкуванні та 

налагодженні стосунків з певними соціальними групами (сім’я, трудовий 

колектив тощо). Як вважають  

О. М. Бандурка, В. М. Трубніков та А. О. Яровий, «сім’я для звільненого з 

місць відбування покарання виступає основним середовищем, від 

матеріального і морального становища якої, як правило, залежить успішне 

протікання його соціальної адаптації» [2, с. 96]. Факторами, які ускладнюють 

відновлення повноцінних взаємин із сім’єю, є: особливості сімейних 

стосунків до засудження особи, специфіка скоєного злочину, тривалість 

ізоляції тощо. Як показує практика, багато сімей не витримують тривалої 

розлуки, у звільнених жінок сім’ї розпадаються частіше, ніж у чоловіків.    

Окрім взаємин із сім’єю, особа, яка звільняється з місця позбавлення 

волі, матиме й контакти з друзями, знайомими, з якими такі зв’язки існували 

до позбавлення волі. Проблема в даному разі полягає в тому, що взаємодія зі 

знайомими з минулого, які часто мають схильність до негативної моделі 

поведінки, може призводити до нових протиправних вчинків, що спричинить 

повторне потрапляння в умови ізоляції.    

Третя група проблем пов’язана з реалізацією потреб у 

самовираженні, самореалізації – потреби в реалізації потенційних 

можливостей і зростанні як особистості.  

Кожна людина окрім базових потреб має особисті потреби 

найвищого порядку, які називають по-різному: потреби розвитку та 

вдосконалення, потреби самореалізації, духовні потреби тощо. А. Маслоу 

визначив потреби вищого рівня як «бажання стати більшим, ніж ти є, стати 

усім, на що ти спроможний». Потреби цієї категорії з’являються у разі 

задоволення потреб попередніх рівнів. Але необхідно пам’ятати, що потреби 

людини залежать від оточення, а також змінюються разом із ним. Ця 

залежність проявляється у кількох видах: референтна (спрацьовує механізм 

наслідування), інформаційна (особа змушена некритично використовувати 

наявну інформацію), владна залежність (залежність індивіда від людини, що 

має високий авторитет) [5, с. 224]. 

Таким чином, варто зауважити, що доки не будуть вирішені 

вищеперераховані проблеми та задоволені базові потреби особистості, 

неможливо говорити про повну відмову людини від старих цінностей та 

норм поведінки.  
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