
Орган пробації як суб’єкт запобігання рецидивним злочинам . . . 
 

 

 

           31  

 
 

 

Анастасія Коренюк, 

провідний спеціаліст відділу  

методологічного забезпечення проведення  

іспиту департаменту суддівської кар’єри  

секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії  

суддів України 

 

 

 

УДК 343.92 
 

Орган пробації як суб’єкт запобігання 
рецидивним злочинам неповнолітніх в 

Україні 
 

Гмймвлмы рдлгдлуієы пуфаплмї 
євомндипщкмї козкілайщлмї нмйірзкз 
є омжхзодлля псдоз жапрмпувалля гм 
лднмвлмйірліт нмкаоалщ, айщрдоларз-
влзт нмжбавйдллы вмйі ра ілхзт жа-
тмгів козкілайщлм-ноавмвмгм внйзву, 
як лмвзт дсдкрзвлзт жапмбів бмомрщ-
бз іж одузгзвлмы жймфзлліпры лднм-
влмйірліт.  

Бійщхіпрщ узвійіжмвалзт коаїл 
пвіру гіихйз взплмвку ном «козжу 
нмкаоалля» як мглмгм іж дйдкдлрів 
пмуіайщлмгм кмлромйы жймфзллмпрі 
лднмвлмйірліт. Пдохзк козкілмйм-
гмк, якзи нмяплзв пурліпрщ ущмгм 
явзца прав Н. Коіпрі. У пвмїт ноауят 
віл гмвмозв, цм «козжа нмкаоалля 
номявйяєрщпя, нм-ндохд, в рмку, цм 
ніпйя Доугмї пвірмвмї віилз в упщмку 
пвірі пнмпрдоігаєрщпя жомпралля жйм-
фзллмпрі, лджваеаыфз ла впі жупзййя 
нмйіуії і козкілайщлмї ыпрзуії. Пм-
гоугд, йыгпрвм взномбувайм впі кме-
йзві взгз козкілайщлмї однодпії, 
вкйыфаыфз квайісікмвалі взгз проа-
рз (фдрвдорувалля, кмйдпувалля, пна-
йдлля езвудк і ілхд), бдж взгз-кзт 
оджуйщрарів (лддсдкрзвліпрщ жагайщ-

лмї нодвдлуії). Пм-родрє, як пкажав в 
1974 омуі Тмкап Маріпдл, оівдлщ од-
узгзву віглмплм прабійщлзи гйя км-
елмї кмлкодрлмї коаїлз і лд жлзеу-
єрщпя, цм пвігфзрщ ном лддсдкрзв-
ліпрщ пндуіайщлмї нодвдлуії. Пм-
фдрвдорд, ла гукку нпзтмймгів, роз-
вайзи (нмлаг н'ярщ-хіпрщ омків) рдо-
кіл ндодбувалля в кіпуят нмжбавйдл-
ля вмйі нозжвмгзрщ гм лджвмомрлзт 
жкіл нпзтікз йыгзлз. В'яжлзуя пйу-
езрщ хкмймы козкілайщлмї номсдпі-
млайіжауії, а лд кіпудк взноавйдлля» 
[9, c. 11]. Такзк фзлмк лаоажі акруа-
йщлзк є нзралля нмхуку ра вномва-
гедлля лмвзт оджуйщрарзвлзт жапм-
бів козкілайщлм-ноавмгм внйзву ла 
лднмвлмйірліт, які ндодпрунзйз кдеу 
козкілайщлмгм жакмлу, ж кдрмы жанм-
бігалля вфзлдлля лзкз нмврмолзт 
жймфзлів. 

Алайіж мпралліт гмпйігедлщ. 
Окодкі апндкрз вномвагедлля ілпрз-
руру номбауії ра гіяйщлмпрі могалів 
номбауії в Укоаїлі буйз нодгкдрмк 
гмпйігедлля ракзт вфдлзт: В. Алі-
цук, О. В. Бдуз, І. Г. Бмгарзощмва, 
О. І. Бмгарзощмвмї, Н. В. Буоукмвпщ-
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кмї, Н. Є. Дмліи, О. М. Деуез, 
В. М. Дощмкіла, В. В. Гмйілз, В. А. Кз-
озйык, О. О. Клзедлкм, О. Г. Кмйба, 
М. О. Кмйдплзк, Н. М. Кодпрмвпщкмї, 
О. М. Лзрвзлмва, М. В. Пайія, 
Д. В. Ягулмва, І. С. Якмвдущ, О. Б. Ял-
фука. 

Ґоулрмвлі гмпйігедлля наралщ 
бмомрщбз жі жймфзлліпры лднмвлмйір-
літ жгіиплдлм жавгякз ланоауывал-
ляк ракзт сатівуів: А. А. Закайыка, 
С. Ф. Ддлзпмва, О. М. Деуез, 
Т. Л.  Кайщфдлкм, О. С. Срдбйзлпщкмї, 
Н. В. Ялзущкмї ра ілхзт. 

Помрд ла лаукмвмку оівлі нзрал-
ля гіяйщлмпрі могалу номбауії як 
пуб’єкра жанмбігалля одузгзвлзк 
жймфзлак лднмвлмйірліт є лд гм кілуя 
взвфдлзк.  

Помсдпмо Н. Є. Дмліи првдогеує, 
цм «в мпраллі гдпярзоіффя лаукмвуя-
кз бджндодовлм мбгмвмоыырщпя нм-
руеліпрщ номтмгедлля алромнмудлр-
озфлмгм нмвмомру в пмуіайщлмку ном-
прмоі и нмв’яжалі ж лзк пунурлі сд-
лмкдлз – гу-каліжауія, рмйдоалрліпрщ, 
нмвага гм Ілхмгм рмцм» [7, c. 38]. 
Зажлафзкм, цм ла аодлі євомндипщкм-
гм номпрмоу акрзвлм номнагуєрщпя 
нзралля гукаліжауії козкілайщлмї 
пзпрдкз взкмлалля нмкаоалщ цмгм 
лднмвлмйірліт. 

Коік ущмгм, номудп втмгедлля 
Укоаїлз гм Євомндипщкмгм Смыжу 
ндодгбафає ікнйдкдлрауіы євомнди-
пщкзт пралгаорів і нігтмгів гм жабдж-
ндфдлля ноав гірди, жмкодка і в фап-
рзлі омжвзрку ывдлайщлмї ыпрзуії 
цмгм лднмвлмйірліт. Поз ущмку жа-
тмгакз ж омжвзрку козкілайщлмї ып-
рзуії цмгм лднмвлмйірліт в Укоаїлі 
ндодгбафдлм првмодлля пйуебз ном-
бауії гйя лднмвлмйірліт. Такзк фз-
лмк, уд жукмвзйм вномвагедлля лм-
вмгм гйя Укоаїлз, айд гмпзрщ вігмкм-
гм у впщмку пвірі, дсдкрзвлмгм ноавм-
вмгм ілпрзруру номсійакрзкз одуз-
гзвлмї жймфзллмпрі, жмкодка і жйм-
фзллмпрі лднмвлмйірліт, як номбауія. 
Вігнмвіглм гм нозилярмгм Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз 05 йырмгм 2015 
омку Закмлу Укоаїлз «Пом номба-
уіы» мплмвлмы кдрмы вкажалмгм вз-
цд ілпрзруру є взноавйдлля жапу-

гедлзт ра жанмбігалля вфзлдлля лз-
кз нмврмолзт жймфзлів [1] [8, c. 185]. 
Тмбрм могал номбауії взпрунає як 
пуб’єкр бмомрщбз іж одузгзвлмы жйм-
фзлліпры. 

Багарм лаукмвуів, вфдлзт, ноак-
рзків, пмуімймгів ра нпзтмймгів нм – 
оіжлмку роакруырщ пурліпрщ номбауії. 
Як нозкйаг, пуггя С. Чвалкіл жажла-
фає, цм «ввдгдлзи в Укоаїлі ілпрзрур 
номбауії є гуед пвмєфаплзк і лдмб-
тіглзк гйя пупнійщпрва ілпроукдлра-
оієк, жавгякз якмку ндодвзтмвалля 
жапугедлзт пралд одайщлзк і дсдкрз-
влзк» [12]. 

Поз ущмку Д. Чдолзхмв лагм-
ймхує, цм «номбауія – уд лд каор-
бйалх, а цмгдлла омбмра ж рзкз, трм 
йзхд омжнмфзлає вфзрзпя взоіхува-
рз пвмї номбйдкз, лд впрунаыфз у 
кмлсйікр іж жакмлмк» [13]. 

Свмєы фдогмы, Дмвзгап Віркау-
пкап, кдоівлзк номдкру ЄС «Поавм 
Justice», омжгйягає номбауіы ж дкмлм-
кіфлмгм апндкру і првдогеує, цм 
«гдхдвхд і бджндфліхд, лапкійщкз уд 
кме-йзвм, жайзхзрз йыгзлу ла вмйі, 
ліе урозкуварз в кіпуят нмж-
бавйдлля вмйі».  

У Закмлі Укоаїлз «Пом номба-
уіы» жажлафдлм, цм «номбауія – уд 
пзпрдка лагйягмвзт ра пмуіайщлм-
взтмвлзт жатмгів, цм жапрмпмвуырщпя 
жа оіхдлляк пугу ра вігнмвіглм гм 
жакмлу гм жапугедлзт, взкмлалля 
ндвлзт взгів козкілайщлзт нмкаоалщ, 
лд нмв’яжалзт ж нмжбавйдлляк вмйі, ра 
жабджндфдлля пугу ілсмокауієы, цм 
таоакрдозжує мбвзлувафдлмгм» [1]. 

Такзк фзлмк, ла лаху гукку, 
номбауіы нмроіблм омжгйягарз і як 
нмкаоалля, лд нмв’яжалд ж нмжбавйдл-
ляк вмйі, і як кмкнйдкп пмуіайщлм-
взтмвлзт жатмгів ланоавйдлзт ла 
ндодвзтмвалля жймфзлуя ж мглієы 
кдрмы – жанмбігалля нмврмолзк жйм-
фзлак. 

Дмуійщлм жажлафзрз, цм в жакм-
лмгавпрві лахмї коаїлз лд кає взжла-
фдлля нмлярря «ывдлайщла номбауія». 
Тмку вваеаєкм жа лдмбтіглд псмоку-
йыварз ракд взжлафдлля ла мплмві 
нмймедлщ праррі 12 жакмлу [1], жмкод-
ка, «ывдлайщла номбауія», уд кмк-
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нйдкп лагйягмвзт ра пмуіайщлм-
взтмвлзт жатмгів, цм жапрмпмвуырщпя 
жа оіхдлляк пугу ра вігнмвіглм гм 
жакмлу гм мпіб вікмк віг 14 гм 18 ом-
ків, які жгіиплыырщпя ж уоатувалляк 
вікмвзт ра нпзтмймгіфлзт мпмбйзвмп-
рди лднмвлмйірліт, пноякмвалі ла 
жабджндфдлля їт лмокайщлмгм сіжзф-
лмгм і нпзтіфлмгм омжвзрку, номсійа-
крзку агодпзвлмї нмвдгілкз, кмрзва-
уіы нмжзрзвлзт жкіл мпмбзпрмпрі ра 
нмйінхдлля пмуіайщлзт прмпулків, а 
ракме взкмлалля ндвлзт взгів коз-
кілайщлзт нмкаоалщ, лд нмв’яжалзт ж 
нмжбавйдлляк вмйі, ра жабджндфдлля 
пугу ілсмокауієы, цм таоакрдозжує 
мбвзлувафдлмгм. 

Хмріймпя б жвдолурз увагу, цм у 
лауімлайщлмку жакмлмгавпрві жакоін-
йдлм роз взгз номбауії, жмкодка: 

1) гмпугмва номбауія — уд жа-
бджндфдлля пугу смокайіжмвалмы 
ілсмокауієы, цм таоакрдозжує мбвз-
лувафдлмгм, ж кдрмы нозилярря пу-
гмк оіхдлля ном кіоу имгм вігнмві-
гайщлмпрі (гмпугмва гмнмвігщ); 

2) лагйягмва номбауія – уд жгіи-
плдлля лагйягмвзт ра пмуіайщлм-
взтмвлзт жатмгів цмгм жапугедлзт 
гм нмкаоалщ у взгі нмжбавйдлля ноа-
ва мбіикарз ндвлі нмпагз абм жаика-
рзпя ндвлмы гіяйщліпры, гомкагпщкзт 
омбір, взноавлзт омбір, мпіб, якзк 
нмка-оалля у взгі мбкдедлля вмйі 
абм нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи 
промк жакілдлм нмкаоалляк у взгі 
гомкагпщкзт омбір абм взноавлзт 
омбір, мпіб, жвійщлдлзт віг вігбувалля 
нмкаоалля ж взномбувалляк (одайі-
жауія номбауіилзт номгоак), жвійщлд-
лзт віг вігбувалля нмкаоалля вагір-
лзт еілмк і еілмк, які каырщ гірди 
вікмк гм рощмт омків, а ракме ланоа-
вйдлля жапугедлзт гм мбкдедлля 
вмйі гйя вігбувалля нмкаоалля гм 
взноавлзт удлроів; 

3) ндлірдлуіаола номбауія — уд 
ніггмрмвка мпіб, які вігбуваырщ нмка-
оалля у взгі мбкдедлля вмйі абм нм-
жбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк, гм 
жвійщлдлля ж кдрмы роугмвмгм і нмбу-
рмвмгм вйахрувалля ракзт мпіб ніпйя 
жвійщлдлля жа мбоалзк лзкз кіпудк 
номезвалля [11]. 

На лаху гукку, кмедл взг ном-
бауії взкмлує пвмы омйщ ра кмкнйдкп 
сулкуіи лдмбтіглзт у бмомрщбі іж 
одузгзвлмы жймфзлліпры гмомпйзт 
ра лднмвлмйірліт мпіб. Поз ущмку 
рійщкз жапрмпувалля упщмгм кмкнйдк-
пу жатмгів, які жгіиплыырщ ноауівлз-
кз могалів номбауії ж кдрмы ндодвз-
тмвалля лднмвлмйірлщмї мпмбз-
жймфзлуя у оакуопі кмлкодрлмгм взгу 
номбауії, кає оджуйщрар.  

Дмпугмва номбауія.  
Д. В Ягулмв у пвмїт гмпйігедл-

лят гмвмозрщ, цм «пурліпрщ гмпугмвмї 
номбауії нмйягає у омбмрі мсіудоа 
номбауії в пугат, яка нмв’яжала іж вз-
вфдлляк мпмбз жймфзлуя, якзи ноз-
рягуєрщпя гм козкілайщлмї вігнмвіга-
йщлмпрі, і лагалляк вігнмвіглзт од-
кмкдлгауіи пуггяк цмгм кіоз нмка-
оалля (рак жвалі гмпугмві гмнмвігі 
(pre-sentence reports – PSR) абм гм-
пугмві гмпйігедлля (pre-sentence 
investigations – PSI)» [10, п. 61]. 

Багарм лаукмвуів, гмвмояфз ном 
гмпугмву номбауіы у номбауілзт км-
йат, жапрмпмвуырщ козйарзи взпйів 
алгйіипщкмгм вфдлмгм Д. Вірсійга, 
якзи жажлафав, цм «гмпугмва гмнм-
вігщ – уд «вірозла» пйуебз номбауії 
[5, п. 59-60]. 

О. І. Бмгарзощмва, првдогеує, цм 
«мглзк іж пнмпмбів нмгмйарз одуз-
гзв, а мред и нігвзцзрз дсдкрзв-
ліпрщ нозжлафдлля ра взкмлалля нм-
каоалщ кмела вваеарз ілсмокауіы ра 
одкмкдлгауії, які лагаырщпя ноауів-
лзкакз номбауії, пугмвіи вйагі гйя 
пнозялля їк у нозиляррі мбґоулрмва-
лмгм і пноавдгйзвмгм оіхдлля» [4]. 

В. Аліцук жажлафає, цм вномва-
гедлля в Укоаїлі номбауії каогзла-
йщлм жкілзйм вдкрмо омбмрз ж ноавм-
нмоухлзкакз цд ла драні мбвзлува-
фдлля. Діиплм, гмпугмва номбауія 
бажуєрщпя ла муілуі озжзку вфзлдлля 
нмврмолмгм жймфзлу мпмбмы [3, 
п. 224]. 

Так, вігнмвіглм гм нмймедлщ За-
кмлу Укоаїлз «Пом номбауіы» могал 
номбауії ла жанзр пугу нмгає гмпугм-
ву гмнмвігщ, цм кіпрзрщ оджуйщрарз 
лджайделмгм пмуіайщлмгм гмпйігедл-
ля мбвзлувафдлмгм. Цд гмпйігедлля 
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лд кає ла кдрі гмвдпрз имгм взлува-
ріпрщ фз лдвзлуваріпрщ, а кіпрзрщ вз-
плмвмк ном озжзк вфзлдлля мбвзлу-
вафдлзк нмврмолмгм жймфзлу ра кме-
йзвіпрщ имгм взноавйдлля бдж нмжба-
вйдлля абм мбкдедлля вмйі [1]. 

Пмгмгеуыфзпщ іж гуккакз вкажа-
лзт взцд лаукмвуів, гмуійщлм жажла-
фзрз, цм ла ноауівлзка номбауії нмк-
йагаєрщпя гуед вігнмвігайщлд і лдйд-
гкд жавгалля – пкйапрз гмпугмву гм-
нмвігщ, яка нмвзлла вкйыфарз лаинм-
вліху ра лаигмпрмвіоліху ілсмока-
уіы ном мпмбу лднмвлмйірлщмгм, ла 
мплмві якмї пуг нозикає оіхдлля ном 
жапрмпувалля номбауії фз нозжлафдл-
ля нмкаоалля. Тмбрм, каєкм нігправз 
првдогеуварз, цм віг ноауівлзка 
номбауії жайдезрщ гмйя і каибурлє 
лднмвлмйірлщмгм, якзи кмейзвм 
мпрунзвпя і лд гм кілуя омжуків лап-
йігкз пвмгм вфзлку ра нмродбує ракм-
гм «халпу» як номбауія.  

Так, жапрмпувалля гмпугмвмї ном-
бауії ла драні мбвзлувафдлля, гає 
кмейзвіпрщ лднмвлмйірлщмку улзк-
лурз іжмйяуії віг пупнійщпрва. Звіплм, 
якцм ла мплмві гмпугмвмї гмнмвігі 
пуг нозикд оіхдлля, цм лднмвлмйір-
ліи лд пралмвзрщ жагомжз пупнійщпрву 
і кмед прарз ла хйят взноавйдлля 
фдодж жапрмпувалля гм лщмгм айщрдо-
ларзвлмгм взгу нмкаоалля. Сакд гм-
пугмва гмнмвігщ є пралгаорзжмвалзк 
ілпроукдлрмк гйя жбзоалля і нмгалля 
ілсмокауії ном таоакрдозпрзку і пд-
одгмвзцд, в якмку ндодбуває лднмв-
лмйірля мпмба, ж кдрмы нозилярря 
пугмк оіхдлля ном кіоу вігнмвігайщ-
лмпрі. Поауівлзк номбауії жбзоає і 
алайіжує ілсмокауіы ра муілыє коз-
кілмгдллі сакрмоз лднмвлмйірлщмї 
мпмбз ла мплмві якзт смокуйыє вз-
плмвмк цмгм лаибійщх гмуійщлмї кі-
оз нмкаоалля. Такме ла мплмві жібоа-
лзт кардоіайів жгіиплыєрщпя нйалу-
валля ілгзвігуайщлмї омбмрз ж лднм-
влмйірлік ж уіййы жлзедлля озжзку 
нмврмолзт ноавмнмоухдлщ ра взноа-
вйдлля лднмвлмйірлщмї мпмбз. 

Дмпзрщ вйуфлм ж ущмгм нозвмгу 
жажлафзйа жапрунлзк гзодкрмоа гдо-
еавлмї упралмвз «Цдлро номбауії» 
О.  Субмрдлкм: «кйыф гм лдгмнуцдл-

ля лмвмгм жймфзлу нмроіблм хукарз в 
пакіи йыгзлі, а гмнмкмгрз вігкозрз 
уди жакмк кмейзвм жавгякз ноавз-
йщлмку муілываллы озжзків і її нмр-
одб…». 

Дмпугмва гмнмвігщ цмгм лднмв-
лмйірлщмгм гмгаркмвм нмвзлла кіпрз-
рз ілсмокауіы ном внйзв козкілм-
гдллзт сакрмоів ла нмвдгілку мпмбз 
ра одкмкдлгауії цмгм жатмгів, пноя-
кмвалзт ла кілікіжауіы озжзку нм-
врмолмгм вфзлдлля лднмвлмйірлікз 
козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ, цм у 
пвмы фдогу гає жкмгу пугу нозилярз 
ноавзйщлд оіхдлля ном жапрмпувалля 
гм лднмвлмйірлщмгм номбауіилзт жа-
тмгів.  

Хмріймпя б жауваезрз: «упд, цм 
гаолм взкйагдлм ла нандоі, ла ноак-
рзуі лд жавегз взтмгзрщ рак гмбод 
одайіжуварз». Цд прмпуырщпя нмкйа-
гдлзт жакмлмгавпрвмк жавгалщ ла ноа-
уівлзків номбауії віглмплм ніггмрмвкз 
лзкз гмпугмвзт гмнмвігди цмгм лд-
нмвлмйірліт. Так, номкуомо В. М. Гу-
лщкм лажзває мплмвлі номбйдкз, які 
вед взлзкйз у жапрмпуваллі гмпугмвмї 
номбауії ла ноакрзуі, жмкодка: 

– «смокайщлзи нігтіг рдозрмоіа-
йщлзт могалів ж нзралщ номбауії гм 
пкйагалля гмпугмвзт гмнмвігди, а 
пакд кмніывалля таоакрдозжуыфзт 
кардоіайів ном мпмбу, лаявлзт у коз-
кілайщлмку номвагедллі; 

 – фдодж смокайщлзи нігтіг жгд-
бійщхмгм лзжщка якіпрщ гмпугмвзт 
гмнмвігди. Дм нозкйагу, в мгліи іж 
гмпугмвзт гмнмвігди рдозрмоіайщлзк 
могалмк номбауії лд буйм жажлафдлм, 
цм гм лднмвлмйірлщмгм мбвзлувафд-
лмгм вед жапрмпмвувайзпя нозкупмві 
жатмгз взтмвлмгм таоакрдоу, цм є 
ваейзвзк, в р. ф. і ноз нозжлафдллі 
нмкаоалля; 

 – лдгмпкмлайм взжлафдлі козрд-
оії озжзків вфзлдлля в нмгайщхмку 
козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля і, як 
лапйігмк, взжлафайщлзк у взжлафдллі 
прундля озжзку є пуб’єкрзвлзи нігтіг 
мкодкмгм ноауівлзка могалу номбауії; 

 – вномвагедлля ілпрзруру гмпу-
гмвзт гмнмвігди жгдбійщхмгм лд нігр-
озкуєрщпя пуггівпщкзк кмонупмк, 
агед пдодг пуггів нмхзоыєрщпя гук-
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ка, цм нозжлафдлля пкйагалля гмпу-
гмвзт гмнмвігди пнозяє розвайіхмку 
омжгйягу козкілайщлмгм номвагедл-
ля пугмк, а мред, нмоухдлля омжук-
лзт промків пугмвмгм номвагедлля; 

 – лагалля пугмк лджлафлмгм фа-
пу могалу номбауії гйя пкйагалля 
гмпугмвзт гмнмвігди, жмкодка, гм 5 
глів, уномгмве якзт лдкмейзвм які-
плм жібоарз таоакрдозжуыфі галі ра 
якіплм пкйапрз взплмвмк. Бійщхд рм-
гм, лаявлі ракі взнагкз, кмйз утвайа 
пугу ном нозжлафдлля гмпугмвмї гм-
нмвігі лагтмгзйа гм рдозрмоіайщлмгм 
могалу номбауії вед ніпйя лагалмгм 
пугмк промку ла пкйагалля гмпугмвмї 
гмнмвігі; 

 – уфаплзкз номудпу в ндодвае-
ліи бійщхмпрі жандодфуырщ цмгм кйм-
нмралля номкуомоа ном нозжлафдлля 
пкйагалля гмпугмвмї гмнмвігі, баеаы-
фз, абз ном вфзлдлля гзрзлмы козкі-
лайщлмгм ноавмнмоухдлля жлайа якм-
кмга кдлха кійщкіпрщ йыгди (гоужів, 
жлаимкзт, мглмпдйщфал, уфзрдйів рм-
цм). Оогалз номбауії, ла вігкілу віг 
пйігфзт могалів нмйіуії, впралмвйыыфз 
таоакрдозжуыфі галі, нмвзллі мпмбзп-
рм вігвігуварз мбвзлувафдлмгм жа кіп-
удк номезвалля, лавфалля, пнійкува-
рзпя ж гоужякз, взкйагафакз, пупіга-
кз рмцм» [6, c. 32]. 

На лаху гукку, нмроіблм в лаи-
кмомрхі рдокілз упулурз іплуыфі 
номбйдкз гйя нігвзцдлля дсдкрзв-
лмпрі омбмрз гмпугмвмї номбауії. Як 
номнмжзуія, акрзвлм жайуфарз вмймл-
рдоів ра гомкагпщкі, бйагмгіилі, одйі-
гіилі могаліжауії гйя гмнмкмгз у ніг-
гмрмвуі гмпугмвмї гмнмвігі. 

Агед жавгякз лзжуі жатмгів, які 
вкйыфає у пдбд гмпугмва номбауія, 
лднмвлмйірлі лд нмроанйяырщ у кіпуя 
нмжбавйдлля вмйі, пвмєы фдогмы ж 
нігйіркакз номвмгзрщпя ояг пмуіайщ-
лм-взтмвлзт жатмгів ж кдрмы ндодвз-
тмвалля. Цд гмнмкагає улзклурз 
козкілмгдллмї пубкуйщруоз ракзт 
кіпущ, цм какпзкайщлм жлзеує віом-
гігліпрщ вфзлдлля нмврмолзт жймфз-
лів уієы кардгмоієы мпіб.  

Нагйягмва номбауія.  
Ваейзвзк дйдкдлрмк ж одайіжауії 

кдталіжку лагйягмвмї номбауії є жа-

прмпувалля гм пуб’єкра номбауії ном-
бауіилмї номгоакз. Закмлмгавдущ гає 
взжлафдлля номбауіилмї номгоакз 
«як пзпрдкз лагйягмвзт ра пмуіайщ-
лм-взтмвлзт жатмгів, цм жапрмпмву-
ырщпя жа оіхдлляк пугу ра вігнмвіг-
лм гм жакмлу гм жапугедлзт, взкм-
лалля ндвлзт взгів козкілайщлзт 
нмкаоалщ, лд нмв’яжалзт ж нмжбавйдл-
ляк вмйі, ра жабджндфдлля пугу ілсм-
окауієы, цм таоакрдозжує мбвзлува-
фдлмгм» [1]. Ндмбтіглм жвдолурз ува-
гу, цм є ндвлі мпмбйзвмпрі жапрмпу-
валля номбауіилзт номгоак гм лднм-
влмйірліт. Змкодка, номбауіила ном-
гоака цмгм лднмвлмйірлщмгм пуб’єкра 
номбауії одайіжуєрщпя унмвлмваедлзк 
могалмк ж нзралщ номбауії оажмк іж 
пуб’єкрмк, цм лагає пмуіайщлі нмпйу-
гз, взжлафдлі Закмлакз Укоаїлз 
«Пом пмуіайщлі нмпйугз» ра «Пом 
пмуіайщлу омбмру ж пік’якз, гірщкз ра 
кмймггы» [1]. 

Взжлафдла кдра жапрмпувалля 
номбауіилзт номгоак гм пуб’єкрів 
номбауії, у рмку фзпйі лднмвлмйірліт, 
нігрвдогеує, цм кмкнйдкп сулкуіи, 
які вкйыфає у пдбд лагйягмва номба-
уія ланоавйдлі пакд ла бмомрщбу іж 
одузгзвлмы жймфзлліпры гмомпйзт 
ра лднмвлмйірліт, жмкодка жажлафдлм 
«кдрмы є взноавйдлля пуб’єкрів ном-
бауії, жвійщлдлзт віг вігбувалля нм-
каоалля ж взномбувалляк, ла якзт 
пугмк нмкйагдлм мбмв’яжмк номтм-
гедлля номбауіилзт номгоак (гайі – 
пуб’єкрз номбауії), жанмбігалля вфз-
лдллы лзкз нмврмолзт козкілайщ-
лзт ноавмнмоухдлщ» [2]. 

Помдкр номбауіилмї номгоакз 
нмвзлдл кіпрзрз жавгалля, сулкуії, 
мжлакз уійщмвмї гоунз, ла яку пноя-
кмвала рака номгоака, ілсмокауіы 
ном лавзфкз ра жлалля, якзт кмед 
лабурз пуб’єкр номбауії жа оджуйщра-
ракз номтмгедлля жажлафдлмї ном-
гоакз, одпуопз, лдмбтіглі гйя її ода-
йіжауії, жкіпр жатмгів, а ракме нмоя-
гмк номтмгедлля номбауіилмї ном-
гоакз і муілкз оджуйщрарів номтм-
гедлля. У лахмку взнагку кмва игд 
ном уійщмву гоуну лднмвлмйірліт. 
Ваейзвзк є рми кмкдлр, цм номдкрз 
номбауіилзт номгоак омжомбйяырщпя 
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Міліпрдопрвмк ыпрзуії Укоаїлз, якд 
пвмєы фдогмы гйя гмпяглдлля вкажа-
лмї взцд уійі, кмед жайуфарз нігноз-
єкпрва, упралмвз ра могаліжауії лджа-
йделм віг смокз вйаплмпрі. Коік 
ущмгм, ніг фап одайіжауії номбауіилмї 
номгоакз унмвлмваедлзи могал ж 
нзралщ номбауії кмед мрозкуварз 
лдмбтіглу ілсмокауіы бджнмпдодглщм 
віг гдоеавлзт могалів, могалів кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, нігнозєкпрв, 
упралмв, могаліжауіи ра мкодкзт гом-
кагял у впралмвйдлмку жакмлмгавпр-
вмк нмоягку.  

На пщмгмглі жарвдогедлм роз 
номбауіилі номгоакз гйя омбмрз ж 
лднмвлмйірлікз пуб’єкракз номбауії, 
жмкодка: «Пмндодгедлля везвалля 
нпзтмакрзвлзт одфмвзл», «Пмгмйал-
ля агодпзвлмї нмвдгілкз», «Зкіла 
номкозкілайщлмгм кзпйдлля». Тдкз 
номгоак гйя лднмвлмйірліт мбзоайз-
пя вігнмвіглм гм пндузсікз нігйіркм-
вмгм віку ра жмоієлрмвалі ла рд, цм 
кмглірзвла, дкмуіила, нмвдгілкмва ра 
пмуіайщла псдоз гзрзлз у пралі акрз-
влмгм смокувалля. Ндмбтіглм жвдо-
лурз увагу, цм гм пкйагу омбмфмї 
гоунз ж омжомбкз номбауіилзт ном-
гоак втмгзйз нодгправлзкз гдоеав-
лзт могалів, кіелаомглзт ра гомкаг-
пщкзт могаліжауіи, лавфайщлзт жакйа-
гів ра пуггі.  

І лавірщ ноз ракзт акрзвлзт і ак-
руайщлзт жатмгат омжбугмвз дсдкрз-
влмї пзпрдкз номбауії гйя вгмвмйдл-
ля номбйдк пупнійщпрва цмгм бджндкз 
ра номрзгії жймфзллмпрі вжагайі ра 
одузгзвлмї жмкодка, ніг фап одайіжа-
уії лагйягмвмї номбауії ла ноакрзуі, 
взлзкає ояг номбйдк. Як нозкйаг, 
ывдлайщлзкз номкуомоакз буйм 
жгіиплдлм ндодвіоку в могалат номба-
уії жа оджуйщраракз якмї взявйдлм 
нмоухдлля жакмлмгавпрва ніг фап 
жгіиплдлля гмпугмвмї ра лагйягмвмї 
номбауії прмпмвлм лднмвлмйірліт нм-
оухлзків. Так, мнозйыглдлм ілсмо-
кауіы ном гмнуцдлля фзпдйщлзт вз-
нагків лдякіплмгм номвдгдлля пмуіа-
йщлм-взтмвлмї омбмрз ж лднмвлмйір-
лікз ноауівлзкакз могалів номбауії. 
Поз ущмку лагаєрщпя лдлайдела муі-
лка озжзків вфзлдлля нмоухлзкакз 

нмврмолзт жймфзлів [14]. А віг упіт 
узт сакрмоів, як лакз вед жажлафа-
ймпя оаліхд, жайдезрщ гмйя гзрзлз. 
На лаху гукку, мглієы іж нозфзл 
пзруауії, яка пкйайапя є і рми сакр, 
цм ла мглмгм ноауівлзка номбауії 
нознагає гвагуярщ пуб’єкрів номбауії, 
і уд лд гмжвмйяє  гмбомпмвіплм взкм-
луварз рми мбпяг нмкйагдлзт жакмлм-
гавпрвмк жавгалщ ла могал номбауії. 
Такзк фзлмк є лдмбтігліпрщ вгмпкм-
лайдлля гіяйщлмпрі вкажалмгм взгу 
номбауії.  

Пдлірдлуіаола номбауія. 
Пмояг іж ніггмрмвкмы гмпугмвзт 

гмнмвігди цмгм мбвзлувафдлзт, жгіи-
плдлляк лагйягу жа мпмбакз, жапу-
гедлзкз гм нмкаоалщ лд нмв’яжалзт 
іж нмжбавйдлляк абм мбкдедлляк 
вмйі ра одайіжауієы номбауіилзт ном-
гоак цмгм пуб’єкрів номбауії, ноауів-
лзкз могалів номбауії ноауыырщ ра-
кме в упралмват жакозрмгм рзну гйя 
жгіиплдлля кмлірмозлгу ра взоіхдл-
ля номбйдклзт нзралщ жапугедлзт, 
які гмруырщпя гм жвійщлдлля ж кіпущ 
нмжбавйдлля вмйі. Наоажі галзи взг 
номбауії нмфзлає акрзвлм вномва-
геуварзпя, айд цд лд ла ракмку оівлі 
як гмпугмва ра лагйягмва номбауія.  

І. Якмвдущ лагмймхує: «ндодбу-
валля йыгзлз у кіпуят нмжбавйдлля 
вмйі є фз лд лаибійщх дкпродкайщлмы 
ра козжмвмы пзруауієы, в яку кмейз-
вм нмроанзрз. Наибійщх лдгарзвлі 
лапйігкз нмояг іж козкілайіжауієы 
мпмбзпрмпрі – вроара пмуіайщлм кмоз-
плзт жв’яжків, цм лдгарзвлм внйзває 
ла нмвдгілку мпмбз, нмомгеує анаріы 
у нмгмйаллі апмуіайщлзт лавзфмк, 
пнозяє гдгоагауії мпмбзпрмпрі. Наи-
бійщх лагайщлм номбйдка лдироайіжа-
уії лдгарзвлмгм внйзву укмв вігбу-
валля нмкаоалля ла мпмбзпріпрщ нмп-
рає в ндоімг ніггмрмвкз жапугедлмгм 
гм жвійщлдлля». 

Швдиуаопщкі дкпндорз првдо-
геуырщ, цм жа роз кіпяуі ндодбувал-
ля у кіпуят іжмйяуії віг пупнійщпрва 
мпмба у бійщхмпрі взнагків нмвліпры 
вроафає пвмє каибурлє. Поз ущмку у 
лднмвлмйірліт уди ндоімг є лабагарм 
кмомрхзк. Вед ж кмкдлру нмроан-
йялля у кіпуя нмжбавйдлля вмйі ніг-
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йірмк нозикає упі ноавзйа козкіла-
йщлмгм кікомпдодгмвзца взтмвлмї 
кмймлії. Оглі ж якзт фдодж пйабкіпрщ і 
проат ндодг пзйщліхзкз, ілхі фдодж 
баеалля лапйігувалля пвмїк мглмйір-
как.  

Тмку пурліпрщ ндлірдлуіаолмї 
номбауії цмгм лднмвлмйірліт нмйягає 
у првмодллі ноауівлзкакз могалів 
номбауії гйя жапугедлзт нігйірків, 
які гмруырщпя гм жвійщлдлля, дсдкрз-
влмї пмуіайщлмї нігрозккз. Тмбрм 
кмва игд ном гмнмкмгу лднмвлмйір-
лщмку в аганрауії у пмуіукі ніпйя 
іжмйяуії віг пупнійщпрва. Агед ла ніг-
йірка фдкає уійа лзжка номбйдк ніпйя 
жвійщлдлля ж кіпущ нмжбавйдлля вмйі, 
які лавояг фз віл в жкмжі взоіхзрз 
пакмруекз і бдж номвдгдлля лайделмї 
омбмрз ж бмку могалів номбауії, пйуеб 
у пноават гірди ра оіжлмгм омгу гом-
кагпщкзт могаліжауіи, бдж уфапрі якзт 
є взпмкзи озжзк нмвдолдлля у коз-
кілайщлд пдодгмвзцд.  

На лаху гукку, іплувалля ракмгм 
взгу як ндлірдлуіаола номбауія є 
лдмбтіглзк ілпроукдлрмк гйя пмуіа-
йщлмї аганрауії лднмвлмйірліт жймфз-
луів ніпйя жвійщлдлля ж кіпущ нмжбав-
йдлля вмйі. Агед нігйіркз ндодбува-
ыфз у взтмвлзт кмймліят, нігйахрм-
вуырщпя ніг рд козкілайщлд пдодгм-
взцд, якд іплує в узт кіпуят. Поз 
ракзт укмват гйя бійщхмпрі лднмвлм-
йірліт взтмвлі кмймлії праырщ лд кіп-
удк взноавйдлля, а хкмймы лмвзт 
жймфзлів. Свмєы фдогмы, уд є мглзк 
іж фзллзків омпру одузгзву лднмвлм-
йірліт, а жгмгмк і гмомпйзт. Такзк 
фзлмк гмрозкуыфзпщ ноавзй нмвдгі-
лкз жймфзллмї пубкуйщруоз ніпйя 
взтмгу ж взтмвлмї кмймлії лдмбтіглм 
жалмвм вфзрзпя ноавзй кмоайщлмї ра 
жакмллмї пупнійщлмї нмвдгілкз. Тмку, 
ла лаху гукку, ндлірдлуіаола номба-
уія нмвзлла одайіжмвуварзпя віглмп-
лм лднмвлмйірліт номрягмк упщмгм 
рдо-кілу вігбувалля нмкаоалля.  

За прарзпрзфлзкз галзкз Міліп-
рдопрва ыпрзуії Укоаїлз, Цдлроу 
номбауії, у 2017 омуі 1152 лднмвлмйі-
рліт ндодбувайм ла мбйіку у Сдкрмоат 
ывдлайщлмї номбауії, ж якзт йзхд 
1,44 % вфзлзйз нмврмолі жймфзлз. 

Наоажі в Укоаїлі вігкозрм розла-
гуярщ ракзт Сдкрмоів [13].  

Оред, кмела взлдпрз лапрунлзи 
«вдогзкр» пуфаплмку пралу номбауії. 
Бджндодфлм вномвагедлля номбауії в 
Укоаїлі є лмвдймы у жанмбіеліи пзп-
рдкі бмомрщбз іж одузгзвлмы жймфзл-
ліпры лднмвлмйірліт. Поз ущмку жа 
прарзпрзфлзкз галзкз Гдлдоайщлмї 
номкуоаруоз Укоаїлз, Ддоеавлмї 
пугмвмї агкіліпроауії Укоаїлз, Міліп-
рдопрва ыпрзуії Укоаїлз, Ддоеавлмї 
упралмвз «Цдлро номбауії» іж вномва-
гедлляк ілпрзруру номбауії в Укоаї-
лі пнмпрдоігаырщпя нмжзрзвлі жкілз, 
жмкодка жлзедлля оівля одузгзвлмї 
жймфзллмпрі лднмвлмйірліт. Загаймк 
уд пвігфзрщ ном гієвіпрщ гіяйщлмпрі 
могалу номбауії як пуб’єкра жанмбі-
галля одузгзвлзк жймфзлак лднмв-
лмйірліт в Укоаїлі. Пмояг ж узк впд 
е ракз іплує ояг номбйдк ніг фап 
одайіжауії мплмвлзт жавгалщ номбауії 
ла ноакрзуі, які жгагувайзпя лакз в 
кдеат ущмгм гмпйігедлля ра пвмєы 
фдогмы є гайщківлзкз номудпакз у 
бмомрщбі іж одузгзвмк пдодг лднмв-
лмйірліт. Вваеаєкм жа гмуійщлд 
везрря лапрунлзт жатмгів гйя упу-
лдлля іплуыфзт лдгмйіків: 1) жакоін-
йдлля ла жакмлмгавфмку оівлі нмляр-
ря «ывдлайщла номбауія»; 2) взкйы-
фдлля бугщ якзт номявів смокайіжку 
у жапрмпуваллі гмпугмвмї, лагйягмвмї 
ра ндлірдлуіаолмї номбауії гм лднмв-
лмйірліт; 3) омжхзодлля храрлмї фз-
пдйщлмпрі Сдкрмоів ывдлайщлмї ном-
бауії; 4) жбійщхдлля промків гйя ніг-
гмрмвкз гмпугмвмї гмнмвігі; 5) акрзв-
лд жайуфдлля ра лайагмгедлля 
жв’яжків іж вмймлрдоакз, лдуоягмвз-
кз, гомкагпщкзкз, бйагмгіилзкз, 
одйігіилзкз могаліжауіякз ж кдрмы 
пнійщлмї омбмрз у ніггмрмвуі гмпугм-
взт гмнмвігди, жгіиплдллі лагйягу ра 
одайіжауії ндлірдлуіаолмї номбауії 
цмгм лднмвлмйірліт жймфзлуів; 
6) лайагмгедлля жв’яжків іж могалакз 
кіпудвмї вйагз гйя взоіхдлля нзралщ 
іж ноаудвйахрувалля ра лавфалля 
жвійщлдлзт нігйірків іж взтмвлзт км-
ймліи; 7) акудлрувалля увагз ла 
пнівноауі іж оіжлмгм омгу одйігіилзкз 
могаліжауіякз як гаоалрмк одайіжауії 
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мплмвлзт нмймедлщ ндлірдлуіаолмї 
номбауії, жмкодка в апндкрі гутмвлм-
кмоайщлмї нігрозккз нігйірків ж кд-

рмы пмуіайщлмї аганрауії ніпйя жвійщ-
лдлля іж взтмвлзт кмймліи. 
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Кмодлюк А. А. Оогал номбауії як пуб’єкр жанмбігалля одузгзвлзк жймфзлак 
лднмвлмйірліт в Укоаїлі  

У праррі лавдгдлм нмжзуії лаукмвуів ра ноакрзків цмгм пурлмпрі ілпрзруру ном-
бауії. У жагайщлзт озпат мтаоакрдозжмвалм гмпугмву, лагйягмву ра ндлірдлуіаолу 
номбауіы. Взпвірйдлм кмйм ноакрзфлзт номбйдк, які взлзкаырщ ніг фап одайіжауії 
жавгалщ могалмк номбауії в лахіи коаїлі ра жаномнмлмвалм хйятз їт взоіхдлля. Ак-
удлруєрщпя увага, цм мплмвлмы кдрмы гіяйщлмпрі могалів номбауії є жанмбігалля вфз-
лдллы нмврмолзт жймфзлів гмомпйзкз ра лднмвлмйірлікз мпмбакз. Дмпйігедлм оі-
вдлщ одузгзвлмї жймфзллмпрі лднмвлмйірліт ніпйя жапрмпувалля гм лзт жатмгів ном-
бауії, у жв’яжку ж узк, жомбйдлм взплмвмк ном дсдкрзвліпрщ гіяйщлмпрі могалу номба-
уії як пуб’єкра жанмбіелмї пзпрдкз бмомрщбз ж одузгзвлмы жймфзлліпры вжагайі ра 
лднмвлмйірліт жмкодка.  

Кйюфмві пймва: гукаліжауія нмкаоалля, могал номбауії, ывдлайщла номбауія, лд-
нмвлмйірлі, одузгзвла жймфзлліпрщ, взгз номбауії, одйігіилі могаліжауії, пнівноауя, 
жанмбігалля жймфзллмпрі. 

 
 
Кмодлюк А. А. Оогал номбаузз как пубчдкр нодгмрвоацдлзя одузгзвлшт 

нодпрунйдлзи лдпмвдохдллмйдрлзт в Укоазлд  
В прарщд оаппкмродлш нмжзузз уфдлшт з ноакрзкмв мрлмпзрдйщлм пуцлмпрз злп-

рзрура номбаузз. В мбцзт фдорат мтаоакрдозжмвалм гмпугдблуы, лагждоардйщлуы з 
ндлзрдлузаолуы номбаузз. Опвдцдл коуг ноакрзфдпкзт номбйдк, вмжлзкаыцзт ноз 
одайзжаузз жагаф могалмк номбаузз в лахди проалд з нодгймедлш нурз зт одхдлзя. 
Акудлрзоудрпя влзкалзд, фрм мплмвлми удйщы гдярдйщлмпрз могалмв номбаузз явйя-
дрпя нодгунодегдлзд пмвдохдлзя нмврмолшт нодпрунйдлзи вжомпйшкз з лдпмвдо-
хдллмйдрлзкз йзуакз. Иппйдгмвал уомвдлщ одузгзвлми нодпрунлмпрз лдпмвдохдл-
лмйдрлзт нмпйд нозкдлдлзя к лзк кдо номбаузз, в пвяжз п ързк, пгдйал вшвмг мб 
ъссдкрзвлмпрз гдярдйщлмпрз могала номбаузз как пубчдкра нодгунодгзрдйщлми пзп-
рдкш бмощбш п одузгзвлми нодпрунлмпрщы вммбцд з лдпмвдохдллмйдрлзт фапрлмпрз. 

Кйюфдвшд пймва: гукалзжаузя лакажалзя, могал номбаузз, ывдлайщлая номба-
узя, лдпмвдохдллмйдрлзд, одузгзвлая нодпрунлмпрщ, взгш номбаузз, одйзгзмжлшд 
могалзжаузз, пмроуглзфдпрвм, нодгмрвоацдлзд нодпрунлмпрз. 

  
 
Korenyuk A. The on probation as a subject prevent recurrent offences by minors 

in Ukraine 
In the article presents the positions of scientists and practitioners about the essence of 

the institute of probation. In general, pre-trial, supervisory and penitentiary probation was 
characterized. The range of practical problems that arise during the implementation of tasks 
by the probation body in our country is highlighted and ways of their solution are 
proposed. It is emphasized that the main purpose of the activity of probation bodies is to 
prevent the commission of repeat offenses by adults and minors. The level of recidivism of 
minors after the application of probation measures has been researched, in this connection, 
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