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Козкілмймгіфла мбпралмвка в 
Укоаїлі номрягмк мпралліт омків 
жайзхаєрщпя вкоаи ланоуедлмы. 
Нддсдкрзвліпрщ жанмбіелмї пзпрдкз 
бмомрщбз жі жймфзлліпры жукмвзйа 
уійзи ояг лдгарзвлзт сакрмоів, пд-
одг якзт і жомпралля одузгзву. За 
галзкз одирзлгу, пкйагдлмгм ла мп-
лмві нмкажлзків жа 2015−2016 омкз, 
сатівуякз Впдпвірлщмгм дкмлмкіфлм-
гм смоуку, Укоаїла нмпігає 113 кіп-
уд у пнзпку коаїл іж лаивзцзк оів-
лдк жймфзллмпрі, якзи пкйагаєрщпя іж 
137 коаїл [2]. Коік ущмгм, у кіела-
омглмку одирзлгу  лаибджндфліхзт 
гйя езрря коаїл «Global Peace 
Index», Укоаїла у 2017 омуі нмпійа 
154 птмгзлку іж 163 кмейзвзт. У 
пвмы фдогу, гйя омжукілля капхра-
бів номбйдкз лдмбтіглм жажлафзрз, 
цм у 2009, 2010-2013, 2014, 2015, 
2016 омкат Укоаїла жаикайа 118, 
120, 144, 152, 156 кіпуя у вкажалмку 
взцд одирзлгу вігнмвіглм [3]. У 
пвмы фдогу, нігрвдогедлляк взпмкм-

гм оівля жймфзллмпрі в коаїлі є пра-
рзпрзка, яка вдгдрщпя ноавммтмомл-
лзкз могалакз. Так, жа ілсмокауієы 
Гдлдоайщлмї номкуоаруоз Укоаїлз ра 
Ддоеавлмї пугмвмї агкіліпроауії 
Укоаїлз, кійщкіпрщ  вфзлдлзт жймфз-
лів нмфзлаыфз ж 2012 омку ж кмелзк 
омкмк жбійщхуєрщпя, а кійщкіпрщ жа-
пугедлзт мпіб лавнакз жкдлхуєрщпя 
[4]. Поз ущмку, у 2017 омуі жаодєпр-
омвалм 523911 козкілайщлзт ноавм-
нмоухдлщ, ж якзт 66501 (12,7 %) 
пкмєлм мпмбакз, які оаліхд вфзляйз 
козкілайщлі ноавмнмоухдлля. Вае-
йзвм жажлафзрз, цм 1,07 % віг жйм-
фзлів вфзлдлзт у 2017 омуі вфзлдлі 
лднмвлмйірлікз мпмбакз [5]. З мгйя-
гу ла взцджажлафдлд, акруайщлмы 
жайзхаєрщпя номбйдка одузгзвлмї 
жймфзллмпрі вжагайі ра лднмвлмйірліт 
жмкодка.  

Загайщлі апндкрз номбйдкз од-
узгзву ра жймфзллмпрі лднмвлмйірліт 
взпвірйывайзпя у ноауят ракзт вір-
фзжлялзт ра жаоубіелзт вфдлзт: 
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Ю. А. Абомпзкмвмї, Ю. М. Алрм-
лял, І. О. Балгуокз, В. С. Барзогаод-
євмї, С. О. Взлмгоагмвмї, В. В. Гмйі-
лз, Б. М.  Гмймвкіла, С. Ф.  Ддлзпм-
ва, О. М.  Деуез, В. М.  Дощмкіла, 
В. В. Гмйілз, О. Г. Кайщкала, І. Б. Мд-
гзущкмгм,  Н. М. Піпмущкмї, О. С. Срд-
бйзлпщкмї, А. А. Таибакмва, В. І. Ша-
кула, С. В. Якзкмвмї, Н. В. Ялзущкмї 
ра ілхзт. Помрд у лаукмвіи ыозгзф-
ліи йірдоаруоі лаявла лджлафла кійщ-
кіпрщ лаукмвзт ноаущ нозпвяфдлзт 
взвфдллы нзралля одузгзвлмї жйм-
фзллмпрі лднмвлмйірліт, а уд, у пвмы 
фдогу, акруайіжує лдмбтігліпрщ гмпйі-
гедлля пуфаплмгм пралу одузгзвлмї 
жймфзллмпрі лднмвлмйірліт в Укоаїлі 
ж кдрмы вномвагедлля лмвзт жапмбів 
її номрзгії. 

І. Б. Мдгзущкзи, гмпйігзвхз ояг 
лаукмвзт ноаущ, жібоав лапрунлі вз-
жлафдлля козкілмймгіфлмгм одузгз-
ву: 

− «вфзлдлля лмвмгм жймфзлу 
мпмбмы, яка оаліхд буйа жапугедла 
абм ніггала пугмк ілхзк ноавмвзк 
жатмгак внйзву, цм ндодгбафдлі жа-
кмлмк жакіпрщ нмкаоалля, лджайделм 
віг смокз взлз кзлуймгм і лмвмгм 
жймфзлу ра лаявлмпрі лджлярмї пугз-
кмпрі»; 

− «нмврмолд козкілайщлд ноа-
вмнмоухдлля, вфзлдлд мпмбмы, яка 
оаліхд буйа пугзкмы абм жажлавайа 
ілхзт, ндодгбафдлзт жакмлмк, жатм-
гів внйзву, цм жапрмпмвуырщпя пу-
гмк жакіпрщ нмкаоалля, лджайделм 
віг смокз взлз ра лаявлмпрі у лдї 
пугзкмпрі»; 

− «нмврмолд вфзлдлля лмвмгм 
жймфзлу мпмбмы, яка оаліхд вфзлзйа 
жймфзл, лджайделм віг лаявлмпрі у 
лдї пугзкмпрі»; 

− «нмврмолд вфзлдлля козкіла-
йщлм каоалзт гіялщ як мпмбакз, гм 
якзт буйм жапрмпмвалд фз жатмгз, які 
имгм жакілыырщ, лджайделм віг жляр-
ря фз нмгахдлля пугзкмпрі жа нмнд-
одглі жймфзлз, рак і мпмбакз, гм 
якзт козкілайщлм-ноавмві жатмгз 
внйзву лд жапрмпмвувайзпщ»; 

− «впі жймфзлз, вфзлдлі мпмба-
кз, які оаліхд їт вфзляйз, у взнаг-
ку, якцм кзлуйі жймфзлз правайз 

вігмкзкз ноавммтмомллзк могалак і 
кайм кіпуд жаплмвалд ла жакмлі ода-
гувалля ла лзт» [6, п. 111-112]. 

Поз ущмку, у праррі 34 Козкіла-
йщлмгм кмгдкпу Укоаїлз взжлафдлм, 
цм одузгзвмк жймфзлів є «вфзлдлля 
лмвмгм укзплмгм жймфзлу мпмбмы, 
яка кає пугзкіпрщ жа укзплзи жйм-
фзл» [1]. 

На вігкілу віг одузгзву взжла-
фдлмгм козкілайщлзк ноавмк, коз-
кілмймгіфлзи одузгзв лажзваєрщпя 
сакрзфлзк. Ймгм взвфдлля є гуед 
ваейзвзк апндкрмк в псдоі бмомрщ-
бз жі жймфзлліпры. У козкілмймгіф-
ліи лаууі взжлафаырщ гва взгз одуз-
гзву – жагайщлзи (вфзлдлля оіжлмгм 
омгу жймфзлів) ра пндуіайщлзи (вфз-
лдлля мглмоіглзт жймфзлів). 

На лаху гукку, ж упіт взцдвка-
жалзт нмлярщ одузгзву жймфзлів 
взнйзває, цм «одузгзвмк» є нмврм-
олд вфзлдлля лмвмгм жймфзлу, якзи 
вігмкзи ноавммтмомллзк могалак, 
мпмбмы, яка вфзляйа вед козкілайщ-
лм-каоалд гіялля ра кає лднмгахдлу 
пугзкіпрщ. 

Барзогаодєва В. С. првдогеує, 
цм нігвзцдла пупнійщла лдбджндф-
ліпрщ одузгзвлмї жймфзллмпрі взжла-
фаєрщпя: а) її бійщхмы нмруеліпры у 
пвмєку ноаглдллі гм вігрвмодлля 
нмоівлялм жі жймфзлліпры ндовзл-
лмы; б) її іплувалляк жа впіт фапів 
іпрмоії гдоеавз ра ноава; в) жлафлмы 
нзрмкмы вагмы у проукруоі одузгз-
влмї жймфзллмпрі ряекзт и мпмбйзвм 
ряекзт жймфзллзт гіялщ ра ндодва-
еалляк жймфзлів пдодглщмї ряекмпрі 
и ряекзт номрз жймфзлів пдодглщмї і 
лдвдйзкмї ряекмпрі у проукруоі ндо-
взллмї жймфзллмпрі; г) жгарліпры 
бурз ндодгавайщлзк кдталіжкмк 
жймфзллмгм одкдпйа ра гмпвігу, жйм-
гіипщкзт роагзуіи, упрмїв, цм жабдж-
ндфує іплувалля мпмбйзвмгм пмуіайщ-
лмгм номхаоку мпіб у проукруоі пуп-
нійщпрва; г) нігвзцдлзк прундлдк 
йардлрлмпрі узт жймфзлів; є) ілрдл-
пзвліпры жатмгів, які пупнійщпрвм и 
гдоеава везваырщ ж кдрмы жанмбі-
галля узк жймфзллзк номявак; 
є) жлафлзк ігдмймгіфлзк внйзвмк 
одузгзвіпрів як ла пвігмкіпрщ жймфз-
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луів, рак і ла капмву пвігмкіпрщ жа-
кмлмпйутлялзт фйдлів пупнійщпрва; 
е) лзжщкмы фурйзвіпры одузгзвіпрів 
гм жанмбіелзт жатмгів; ж) куйщрзву-
валляк у пупнійщліи пвігмкмпрі гук-
кз ном лдмбтігліпрщ нмпзйдлля пувм-
омпрі козкілайщлмї нмйірзкз як єгз-
лм кмейзвмгм дсдкрзвлмгм жапмбу 
бмомрщбз ж одузгзвлмы жймфзлліпры 
[7, п. 14]. 

Суфаплі вфдлі-козкілмймгз 
О. М. Деуеа ра Ю. Ф. Івалмв ла 
мплмві номвдгдлзт гмпйігедлщ гіих-
йз взплмвку, цм бійщхіпрщ одузгзві-
прів ундохд праырщ ла жймфзллзи 
хйят у лднмвлмйірлщмку віуі фз в 
ндохі омкз ніпйя лапралля нмвлмйір-
ря. Мз нмгмгеуєкмпя ж гуккмы лау-
кмвуів, цм іплує жайделіпрщ кіе ві-
кмвзк нмфаркмк жймфзллмї као’єоз 
ра нмгайщхзк одузгзвмк, агед бйз-
жщкм 70% одузгзвіпрів уфзлзйз пвіи 
ндохзи жймфзл у віуі гм 18 омків 
[8]. 

Коік ущмгм, А. А. Таибакмв жа 
оджуйщраракз пвмгм гмпйігедлля 
взявзв, цм нмлаг нмймвзла (53 %) 
номсдпіилзт жймфзлуів пвіи ндохзи 
жймфзл вфзлзйз у віуі 14–16 омків; а 
39 % – у віуі 17–18 омків [9, п. 41].  

Ндмбтіглм жажлафзрз, цм мпмб-
йзвіпры одузгзву ывдлайщлмї жйм-
фзллмпрі є її лзжщка нзрмка вага нм-
оівлялм жі жймфзлліпры гмомпйзт. Цд 
нмяплыєрщпя, лапакндодг, ракзкз 
рощмка мбправзлакз:  

− жа вфзлдлля вдйзкмї кійщкмпрі 
жймфзлів нігйіркз лд кмеурщ бурз 
нозряглурі гм козкілайщлмї вігнмві-
гайщлмпрі; 

− вігбувхз нмкаоалля у взтмв-
лзт кмймліят ра взкмлавхз укмвз 
іпнзрмвмгм промку ноз жвійщлдллі віг 
вігбувалля нмкаоалля ж взномбувал-
ляк, лаифапріхд нмврмолзи жймфзл 
ракі жймфзлуі вфзляырщ уед нмвлм-
йірлікз; 

− взпмкзи прунілщ йардлрлмпрі 
ракзт жймфзлів. 

У жв’яжку ж узк, їт одузгзв оа-
туєрщпя як гмомпйзи. Раліхд пугзкі 
мпмбз, які вфзляырщ нмврмолі жймфз-
лз, є лаилдбджндфліхзкз гйя пупні-
йщпрва. Пмєглалля жутваймпрі, нм-

фурря бджкаолмпрі, ноавмвзи лігійіжк 
пнмлукаырщ їт гм пкмєлля мпмбйзвм 
ряекзт жймфзлів. 

В. В. Лєйєкмв жажлафає, цм у 
кмкнйдкпі гдрдокілалрів жймфзллмгм 
одузгзву лднмвлмйірліт взгійяырщ 
жагайщлі ра мпмбйзві нозфзлз і укм-
вз (пмуіайщлм-дкмлмкіфлі, нмйірзфлі 
кмоайщлм ноавмві ра дрліфлі фзллз-
кз, козжа ілпрзруру пік’ї ра ілхі), які 
жгіиплыырщ внйзв ла ывдлайщлу 
жймфзлліпрщ в уіймку, рак і ла прал 
жймфзллмгм одузгзву [10, п. 15-16]. 

Суфаплзи алайіж прарзпрзфлзт 
галзт Вдотмвлмгм пугу цмгм жйм-
фзллмпрі лднмвлмйірліт, пвігфзрщ ном 
ндвлі нмжзрзвлі жоухдлля, жмкодка 
жкдлхдлля кійщкмпрі жаодєпромвалзт 
жймфзлів, вфзлдлзт лднмвлмйірлікз, 
айд впд е ракз оівдлщ жймфзллмпрі 
пдодг нігйірків жайзхаєрщпя взпм-
кзк, у рмку фзпйі одузгзвлмї.  

У 2015 омуі пугакз омжгйялурм 
4589 пноав цмгм лднмвлмйірліт, а у 
2016 їт кійщкіпрщ пкмомрзйапя гм 
3474, ж якзт 1012 мпіб пкмїйз жймфзл 
у віуі віг 14 гм 16 омків, а 2462 у 
віуі віг 16 гм 18 омків. Поз ущмку, 
Вдотмвлзи пуг лагає прарзпрзку 
кійщкмпрі жапугедлзт лднмвлмйірліт 
у 2015 омуі ра 2016 омуі жа жймфзлз 
вігнмвіглм: 

− укзплд вбзвпрвм (пр. 1145 
КК) – 26 і 22 мпмбз; 

− укзплд ряекд рійдплд ухкм-
гедлля (пр. 121 КК) – 47 і 43 мпмбз; 

− жґвайрувалля (пр. 152 КК) – 5 
і 5 мпіб; 

− омжбіи (пр. 182 КК) – 82 і 65 
мпіб; 

− гоабіе (пр. 186 КК) – 449 і 
319 мпіб; 

− коагіеку (пр. 185 КК) −2879 і 
2258 мпіб; 

− туйігалпрвм (пр. 296 КК) – 87 
і 89 мпіб; 

− лджакмллд жавмймгілля роалп-
нморлзк жапмбмк (пр. 289 КК) – 495 
і 321 мпмбу; 

− нмв’яжалі ж мбігмк лаокмрзф-
лзт жапмбів (пр. 305-320 КК) – 164 і 
74 мпмбз [11]. 

Ця рдлгдлуія нмяплыєрщпя акрз-
влмы номсійакрзфлмы омбмрмы ноа-
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вммтмомллзт могалів, унмвлмваед-
лзт могалів ж нзралщ номбауії, гдо-
еавлзт ра лдгдоеавлзт могаліжауіи. 

Зі првмодлляк в Укоаїлі могалів 
номбауії кійщкіпрщ жймфзлів, які вфз-
ляырщпя лднмвлмйірлікз, у рмку фз-
пйі одузгзвлзт, жлафлм жкдлхзйапя. 
За галзкз Міліпрдопрва ыпрзуії 
Укоаїлз у 2016 омуі могалз номбауії 
ноауывайз ж 4304 мпмбакз, нмврмолі 
ноавмнмоухдлля вфзлзйз 110 мпіб, 
цм пралмвзрщ 2,5 %. Поз ущмку, у 
2017 омуі кійщкіпрщ мпіб, які ндодбу-
ваырщ ла мбйіку в ывдлайщлзт 
удлроат номбауії пралмвзрщ 1526 
мпіб, 1,44 % ж якзт вфзлзйз нмврмолі 
ноавмнмоухдлля. Коік ущмгм, гм 
нмжбавйдллі вмйі у 2017 омуі жа коа-
гіекз (98), гоабіе (23) омжбіи (22), 
вбзвпрвм (16), жавгалля ваекзт рі-
йдплзт ухкмгедлщ (8), жа жґвайру-
валля жапугедлм (5) 125 лднмвлмйі-
рліт, кмйз жагайщла фзпдйщліпрщ лд-
нмвлмйірліт у взтмвлзт кмймліят 
пралмвзрщ 206 мпіб [12]. 

Так, удлроакз ывдлайщлмї ном-
бауії омжомбйдлм кдрмгзку муілкз 
озжзків ра нмродб лднмвлмйірліт 
ноавмнмоухлзків ра вдгдлля взнаг-
ку, а ракме ояг дсдкрзвлзт номсі-
йакрзфлзт номгоак омбмрз ж лднмв-
лмйірлікз, жмкодка, «Уноавйілля 
глівмк», «Вфзкмпя кдоуварз дкмуія-
кз», «Взбіо гм жкіл», «Жзррєві ла-
взфкз».  

Поз ущмку, номсійакрзфла омбм-
ра ноавммтмомллзт могалів, могалів 
номбауії лд є гм кілуя оджуйщрарзв-
лмы, а номбйдка одузгзвлмї жймфзл-
лмпрі пдодг лднмвлмйірліт жайзха-
єрщпя акруайщлмы. У пвмы фдогу, 
вігкозрзк жайзхаєрщпя і нзралля 
нмхуку лмвзт дсдкрзвлзт жапмбів 
бмомрщбз ж одузгзвмк пдодг лднмв-
лмйірліт, які впрунзйз у кмлсйікр іж 
жакмлмк.   

Піпмущка Н. М. ла мплмві кардоі-
айів козкілмймгіфлзт гмпйігедлщ, 
взгійяє лапрунлі мжлакз, які таоак-
рдозжуырщ жймфзлліпрщ нігйірків: взг 
нмкаоалля, нозжлафдлзи ноз нмнд-
одглщмку жапугедллі; вік взллмгм ла 
кмкдлр ндохмгм жапугедлля; промк 
нозжлафдлмгм нмкаоалля; розвайіпрщ 

ндодбувалля у кіпуят нмжбавйдлля 
вмйі; взг жвійщлдлля; фзпйм нмндодг-
літ пугзкмпрди; ілрдовай одузгзву; 
лаявліпрщ мжлак пндуіайщлмгм і ндлі-
рдлуіаолмгм одузгзву в жймфзллмку 
гіяллі рмцм [13, п. 12].  

У жв’яжку ж узк, жапйугмвує ува-
гз гукка номсдпмоа О. Г. Кайщкала, 
якзи жажлафає ном ваейзвіпрщ оал-
лщмї номсійакрзкз як мглмгм іж дра-
нів номрзгії жймфзллмпрі лднмвлмйі-
рліт [14, п. 292]. Агед лднмвлмйірлі є 
пндузсіфлмы кардгмоієы жймфзлуів, 
цм нмяплыєрщпя лзжкмы мпмбйзвмп-
рди, жмкодка: 

− у лднмвлмйірліт мпмбзпріпрщ в 
номудпі смокувалля, у лзт вігпурля 
фірка езррєва нмжзуія, лд гм кілуя 
упвігмкйыырщпя пмуіайщлі уіллмпрі 
пупнійщпрва ра їт кіпуд у лщмку; 

− лдпріикі дкмуіила ра кмоайщлм-
нпзтмймгіфла псдоз мпмбзпрмпрі лд-
нмвлмйірлщмгм, цм номвмкує лдагдк-
варлу одакуіы; 

− лднмвлмйірлі жймфзлуі бійщх 
ніггаырщпя номсійакрзфлмку внйз-
ву, ліе гмомпйі жймфзлуі; 

− жанмбіелі жатмгз цмгм лднм-
влмйірліт ноавмнмоухлзків убджнд-
фуырщ жлзедлля жймфзллмпрі пдодг 
гмомпйзт мпіб у каибурлщмку і жкіу-
лдлля ноавмнмоягку. 

У жв’яжку ж узк, ноз ноавзйщліи 
пмуіайщлм-взтмвліи, ндгагмгіфліи, 
пмуіайщліи ра номпвірлзущкіи омбмрі 
у лднмвлмйірліт ноавмнмоухлзків 
бійщхд халпів прарз ла хйят взноа-
вйдлля. Помрд жагайщлмнозилярі 
жапмбз номсійакрзфлмї омбмрз лд 
жавегз є гмпрарлікз гйя ноавмкіо-
лмї нмвдгілкз лднмвлмйірліт, які 
оаліхд вед вфзляйз жймфзлз. 

Пігпукмвуыфз взцдвзкйагдлд, 
прає мфдвзглзк, цм є нмродба вном-
вагедлля лмвзт гієвзт жапмбів бмом-
рщбз іж одузгзвлмы жймфзлліпры 
лднмвлмйірліт, жмкодка фдодж лайа-
гмгедлля фіркмї вжаєкмгії ноавммтм-
омллзт могалів, унмвлмваедлзт мо-
галів ж нзралщ номбауії, пугів іж гом-
кагпщкзкз могаліжауіякз, вмймлрд-
оакз ра Цдоквмы. Ваорм вігкірзрз, 
цм гіяйщліпрщ вкажалзт взцд могалі-
жауіи жгіиплыєрщпя ла бджмнйарліи 
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мплмві, а уд, у пвмы фдогу, є ваейз-
вмы ндодвагмы ракмї пнівноауі у 
псдоі бмомрщбз жі жймфзлліпры лднм-
влмйірліт. Поз ущмку, мкоік, жабдж-
ндфдлля езрймк, гмнмкмгз у ноауд-
вйахруваллі, омжв’яжаллі кардоіайщ-
лзт номбйдк, могаліжауії жаикаырщпя 
гутмвлм-номпвірлзущкмы, ілгзвігуа-
йщлм-взтмвлмы омбмрмы, а ракме 
гмнмкагаырщ нмгмйарз айкмгмйщлу, 

лаокмрзфлу жайделіпрщ, і впд уд оа-
жмк, і пнозяє взноавйдллы лднмвлм-
йірліт жймфзлуів. На лаху гукку, 
лдмбтіглзк сулгакдлрмк сулкуім-
лувалля ракмгм пнівомбірлзурва є 
омжомбка у кдеат фзллмгм жакмлм-
гавпрва Укоаїлз ймкайщлзт лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів ра номгоак у 
псдоі бмомрщбз ж ывдлайщлмы одуз-
гзвлмы жймфзлліпры. 
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Кмодлюк А. А. Рдузгзвла жймфзлліпрщ лднмвлмйірліт в Укоаїлі: пуфаплзи прал 
ра нмндодгедлля  

У праррі жгіиплдлм алайіж пуфаплмгм пралу одузгзвлмї жймфзллмпрі лднмвлмйірліт 
в Укоаїлі. Навдгдлм мплмвлі мпмбйзвмпрі вкажалмгм оіжлмвзгу пупнійщлм-лдбджндфлзт 
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гіялщ в Укоаїлі. Акудлруєрщпя увага, цм мпмбйзвіпры, яка взжлафає пндузсіку одуз-
гзву ывдлайщлмї жймфзллмпрі є її лзжщка нзрмка вага, нмоівлялм жі жймфзлліпры гмом-
пйзт. Зажлафдлм мбправзлз, які пнозяырщ вкажаліи взцд рдлгдлуії. Дмпйігедлм прарз-
прзфлі галі одузгзвлмї жймфзллмпрі лднмвлмйірліт в Укоаїлі, у жв’яжку ж узк, жаном-
нмлмвалм лмві дсдкрзвлі жапмбз нмндодгедлля одузгзвлмї жймфзллмпрі пдодг лднмв-
лмйірліт. 

Кйюфмві пймва: одузгзвла жймфзлліпрщ,лднмвлмйірлі, унмвлмваедлі могалз ж нз-
ралщ номбауії, могаліжауії, Цдоква, пнівноауя, нмндодгедлля жймфзллмпрі, мпмбйзвмпрі. 

 

 

Кмодлюк А. А. Рдузгзвлая нодпрунлмпрщ лдпмвдохдллмйдрлзт в Укоазлд: пм-
водкдллмд пмпрмялзд з нодгунодегдлзд 

В прарщд мпуцдпрвйдл алайзж пмводкдллмгм пмпрмялзя одузгзвлми нодпрунлмпрз 
лдпмвдохдллмйдрлзт в Укоазлд. Подгправйдлш мплмвлшд мпмбдллмпрз укажаллми 
оажлмвзглмпрз мбцдпрвдллм-мнаплшт гдялзи в Укоазлд. Акудлрзоудрпя влзкалзд, 
фрм мпмбдллмпрщы, кмрмоая мнодгдйядр пндузсзку одузгзва ывдлайщлми нодпрунлмп-
рз, дпрщ дд лзжкзи угдйщлши вдп, поавлзрдйщлм п нодпрунлмпрщы вжомпйшт. Оркдфдлш 
мбпрмярдйщпрва, кмрмошд пнмпмбпрвуыр укажаллми вшхд рдлгдлузз. Иппйдгмвалш 
прарзпрзфдпкзд галлшд одузгзвлми нодпрунлмпрз лдпмвдохдллмйдрлзт в Укоазлд, в 
пвяжз п ързк, нодгймедлш лмвшд ъссдкрзвлшд подгпрва нодгунодегдлзя одузгзв-
лми нодпрунлмпрз подгз лдпмвдохдллмйдрлзт. 

Кйюфдвшд пймва: одузгзвлая нодпрунлмпрщ, лдпмвдохдллмйдрлзд, унмйлмкмфдл-
лшд могалш нм вмномпак номбаузз, могалзжаузз, Цдокмвщ, пмроуглзфдпрвм, нодгун-
одегдлзд нодпрунлмпрз, мпмбдллмпрз. 

 

 

Korenyuk A. Recurrent crime of minors in Ukraine: current state and prevention 

In the article the analysis of the current state of recurrent crime of minors in 
Ukraine is carried out. The main features of the specified type of socially dangerous acts 
are given in Ukraine. The attention is focused that feature which defines specifics of a 
recurrence of juvenile crime is its low specific weight, in comparison with crime of adults. 
It is specified circumstances which promote the tendency stated above. Statistical data of 
recurrent crime of minors in Ukraine are investigated, in this regard, new effective 
remedies of prevention of recurrent crime among minors are offered. 

Key words: recurrent crime, minor, authorized bodies concerning a probation, the 
organizations, Church, cooperation, preventions of crime, feature. 

 




