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Взоіхдлля номбйдкз пупнійщлм 
лдбджндфлмї нмвдгілкз лднмвлмйір-
літ, омжв’яжалля рдмодрзфлзт і ноак-
рзфлзт жавгалщ, нмв’яжалзт іж  взкм-
лалляк прмпмвлм лзт козкілайщлмгм 
нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі 
ла ндвлзи промк, нмродбує жапрмпу-
валля оіжлзт кдрмгів гмпйігедлля, 
пдодг якзт ваорм взгійзрз кдрмг 
алайіжу нодгкдру гмпйігедлля в іп-
рмозфлмку нйалі. Іпрмоія є гедодймк 
вдйзкмгм йыгпщкмгм гмпвігу, лд воа-
тувавхз якзи ваекм взоіхуварз 
лаиваейзвіхі нзралля, в рмку фзпйі 
у псдоі взкмлалля козкілайщлзт 
нмкаоалщ. 

Взвфдлля іпрмоії козкілайщлм-
взкмлавфмї гіяйщлмпрі гає жкмгу нм-
бафзрз жакмлмкіолмпрі омжвзрку нмж-
бавйдлля вмйі прмпмвлм лднмвлмйір-
літ і жаномнмлуварз нмгайщхі гії 
цмгм угмпкмлайдлля (одсмокувал-
ля) взкмлалля нмжбавйдлля вмйі 
цмгм лднмвлмйірліт, цм в пуфаплзт 
укмват лджавдохдлмпрі номудпу од-
смокувалля козкілайщлм-взкмлавфмї 
(ндлірдлуіаолмї) пзпрдкз лабуває 
мпмбйзвмї  акруайщлмпрі. 

Взвфдлля рыодклмї пноавз цмгм 
лднмвлмйірліт лабуйм мпмбйзвмгм 
омжвзрку ланозкілуі ХІХ – нмфарку 
ндохмї фвдорі ХХ прмйірря. Її гмпйі-
геувайз лд йзхд козкілайіпрз і нд-
лмймгз, а и сіймпмсз, ндгагмгз, нпз-
тмймгз и ілхі сатівуі. Пдохзкз 
взжлафлзкз лаукмвуякз ра ноакрз-
какз у пноаві взтмвалля лднмвлмйі-
рліт жапугедлзт прайз Ю. В. Айдк-
палгомвпщкзи, Є. І.  Айщбіущкзи, 
А. М. Бмггалмвпщкзи, М. М. Гдолдр, 
С. К. Гмгдйщ, Д. А. Доійщ, О. Ф. Кіп-
ряківпщкзи, П. І. Кмвайдвпщкзи, 
С. В. Пмжлзхдв, Л. Х. Сабіліл, М. С. Та-
галудв, Д. Г. Тайщбдог, Г. С. Фдйщг-
хрдил, К. В. Шавомв ра ілхі. У ущм-
ку кмлрдкпрі пйіг взмкодкзрз км-
гдйщ кмймлії гйя лднмвлмйірліт, кд-
рмгз і кдрмгзку вжаєкмгії впіт 
пуб’єкрів езрря, жаномнмлмвалі 
А. С. Макаодлкмк. 

Окодкі іпрмозкм-ноавмві апндкз 
у псдоі взкмлалля нмкаоалля у взгі 
нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк 
прмпмвлм лднмвлмйірліт гмпйігеува-
йзпщ у омбмрат І. Г. Бмгарзощмва, 
В. М. Буогіла, Т. А. Ддлзпмвмї, Г. І. За-
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боялпщкмгм, Т. Л. Кайщфдлкм, О. Г. Кмй-
ба, С. І. Кмла, Н. Ю. Макпзкмвмї,  
Г. О. Рагмва, М. М. Фіууйз, Ю. ра 
іл.,  мглак вмлз нмвлмы кіомы лд 
взоіхуырщ нмправйдлмї номбйдкарз-
кз в пуфаплзт одайіят. 

Бдоуфз гм увагз рд, цм нмкаоал-
ля у взгі нмжбавйдлля вмйі ла ндв-
лзи промк ж кмкдлру пвмгм взлзк-
лдлля роалпсмокуваймпщ, лдмбтіглм 
жажлафзрз имгм мпмбйзві озпз, які 
каырщ жлафдлля гйя мб’єкрзвлмпрі 
гмпйігедлля і нмяплдлля везвалля 
рзт фз ілхзт рдокілів.  

У козкілайщлмку ра козкілайщ-
лм-взкмлавфмку ноаві нмлярря "нмж-
бавйдлля вмйі" вігпурлє, айд як взг 
козкілайщлмгм нмкаоалля нмжбав-
йдлля вмйі – уд ноавмвзи лапйігмк 
вфзлдлля жймфзлу, цм нмйягає у 
нозкупмвмку нмкіцдллі жапугедлмгм 
гм пндуіайщлм нозжлафдлзт гйя ущм-
гм жакйагів. Поавммбкдедлля як 
дйдкдлрз каоз ноз нмжбавйдллі вмйі 
вігоіжляырщ уд нмкаоалля віг ілхзт 
нмкаоалщ, омбйярщ имгм лаипувмоі-
хзк у пзпрдкі нмкаоалщ, цм кмеурщ 
жапрмпмвуварзпя гм лднмвлмйірліт. 
Дм пкйагмвзт каоз віглмпярщпя нмж-
бавйдлля жапугедлмгм мпмбзпрмї пвм-
бмгз, ноава війщлмгм ндодпувалля, 
взбмоу кіпуя номезвалля, таоакрдоу 
і взгу жалярщ жа вйаплзк омжпугмк, 
мбкдедлля ноава мбзоарз пнмпіб 
езрря.  

Алайіж лаукмвмї йірдоаруоз гм-
жвмйяє кмлпраруварз вігпурліпрщ 
єгзлмгм нігтмгу гм ж’япувалля фапу і 
укмв взлзклдлля нмкаоалля у взгі 
нмжбавйдлля вмйі і, жмкодка, нмжбав-
йдлля вмйі лднмвлмйірліт. Цд нмяп-
лыєрщпя рзк, цм у бійщх оаллі фапз 
у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат лд 
буйм жакоінйдлм нозлузну гзсдодл-
уіауії взкмлалля нмкаоалля: нмка-
оалля у взгі нмжбавйдлля вмйі віг-
лмплм гірди взкмлувайзпя ла оівлі іж 
гмомпйзкз. 

З взлзклдлляк козкілайщлмгм 
нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі 
йыгпрвм лі ла кзрщ лд нознзляйм 
гзпкупіы цмгм гмуійщлмпрі имгм іп-
лувалля. Якцм жапрмпувалля нмка-
оалля у взгі нмжбавйдлля вмйі гм 

нмвлмйірліт жймфзлуів бійщхіпры 
взжлаваймпщ і взжлаєрщпя гмуійщлзк і 
лдмбтіглзк жатмгмк одагувалля, рм 
имгм жапрмпувалля гм лднмвлмйірліт 
жапугеуваймпщ ндодваелмы фапрз-
лмы вфдлзт і йыгщкз ж номгодпзв-
лзкз нмгйягакз. Іпрмоія вкажує ла 
рд, цм ж пакмгм нмфарку омжвзрку 
йыгпрва і ніжліхд ж нмявмы ндохзт 
гмкукдлрайщлзт жлатігмк  алрзгом-
кагпщка нмвдгілка гірди оіжлмгм віку 
лд жамтмфувайапщ, лд баигуед гмнуп-
кайапщ, а лавнакз — пувмом каоайапщ.  

Помсдпмо Мдйдлрщєв М. П. жа-
жлафає, цм вжагайі нмкаоалля (каоа) 
кає гавлы іпрмоіы і нмв’яжалд ж вз-
лзклдлля гдоеавз і одйігії [1, п. 3]. 
А Шавомв К. у йдкуії ном жлафдлля 
рыодклмгм ув’яжлдлля як нмкаоалля 
у кзлуйзи і рдндоіхліи фап жажлафає, 
цм рыодклд ув’яжлдлля як нмкаоал-
ля ж’явзймпя в іпрмоії езрря йыгпрва 
нмоівлялм ніжлм, лд оаліхд ХVI прм-
йірря‖ [2, п. 1].  

Дм нмфарку ХХ прмоіффя нмка-
оалля, пурліпрщ якмгм нмйягайа у 
нмжбавйдллі каймйірліт і лднмвлмйі-
рліт вмйі у ыозгзфліи йірдоаруоі ра 
лмокарзвлзт акрат жупроіфаєрщпя ніг 
оіжлзкз лажвакз: рыодклд 
ув’яжлдлля, нмкіцдлля гм взноавлмї, 
ндлірдлуіаолмї фз ждкйдомбпщкмї км-
ймлії, одкіплзфмгм нозруйку, цм км-
ела вваеарз мкодкзкз взгакз нмж-
бавйдлля вмйі. Закмлмгавпрвм ном 
нмкаоалля вжагайі і ном нмжбавйдлля 
вмйі жмкодка, таоакрдозжуєрщпя ндв-
лмы лдмглмжлафліпры, нмгоіблдліпры 
і жанйураліпры. Дм нмфарку ХХ прм-
оіффя уд нмкаоалля  жапрмпмвуваймпщ 
як гм каймйірліт, рак і гм лднмвлмйі-
рліт жймфзлуів, як гм жапугедлзт рак 
і нігпуглзт, лдпномкмелзт бмоелз-
ків, нмномхаимк, бджнозруйщлзт, 
бджгмгйяглзт. Везвалля рдокілів 
―каймйірліи‖, ―лднмвлмйірліи‖ у жа-
кмлат і ыозгзфліи йірдоаруоі рмгм 
ндоімгу лд вігнмвігає ыозгзфлмку 
нмлярры,  пнмпрдоігаєрщпя гмпзрщ 
війщлд везвалля мжлафдлзт рдокілів 
у лауімлайщлмку жакмлмгавпрві гм 
ндохмї фвдорі ХХ прмоіффя. 

Бдоуфз гм увагз, цм взкмлалля 
нмжбавйдлля вмйі каймйірліт і лднм-



Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх: . . .  
 

 

           95  

влмйірліт омжгйягаймпщ і омжгйяга-
єрщпя гм рдндоіхлщмгм фапу як пкйа-
гмва взкмлалля нмжбавйдлля вмйі 
гмомпйзт жймфзлуів, омжгйяг іпрмоз-
км-ноавмвмгм апндкру нмжбавйдлля 
вмйі лднмвлмйірліт, номнмлуєрщпя в 
оаккат нмгійу, жаномнмлмвалмгм 
Г. О. Рагмвзк.    

Г. О. Рагмв взгійяє  3 ндоімгз 
омжвзрку взкмлалля нмкаоалщ: 

гмндлірдлуіаолзи, цм таоакрдоз-
жуєрщпя нмвлмы баигуеіпры гдоеавз 
і пупнійщпрва гм жапугедлзт (у рмку 
фзпйі  гм каймйірліт і лднмвлмйір-
літ); 

сійалромніфлзи, цм таоакрдоз-
жуєрщпя акрзвлмы гіяйщліпры бйагм-
гіилзущкмгм таоакрдоу нозварлзт 
мпіб, які пнівфувайз жапугедлзк; 

нмйірзфлзи, в якмку рыодклд 
нзралля лабуйм нмйірзфлмгм жлафдл-
ля, а рыока прайа акрзвлмы уфаплз-
уды жагайщлмнмйірзфлмї гіяйщлмпрі 
гдоеавз, пноякмвалмї ла бмомрщбу жі 
жймфзлліпры як пмуіайщлмы твмом-
бмы [3, п. 4]. 

ДОПЕНІТЕНЦІАРНИЙ ПЕ-
РІОД. Г.О. Рагмв вкажує, цм гмндлі-
рдлуіаолзи ндоімг мтмнйыє каиед 
вдпщ фап ж кмкдлру взлзклдлля ры-
окз (лд як козкілайщлмгм нмкаоал-
ля) гм нмфарку нмхзодлля ндлірдл-
уіаолмї ігдї, рмбрм гм кілуя ХVІІІ 
прмоіффя [3, п. 4]. Айд прмпмвлм взкм-
лалля нмкаоалля цмгм каймйірліт і 
лднмвлмйірліт лавдгдла ндоімгзжауія 
нігйягає ндвлмку урмфлдллы ла ніг-
праві рмгм, цм взлзклдлля рыодклм-
гм ув’яжлдлля як нмкаоалля пнівнайм 
ж взлзклдлляк пндуіайщлзт жакйагів 
гйя бджгмгйяглзт, бджнозруйщлзт 
гірди, цм кдоувайзпщ еайіпры гм 
гзрзлз, жкдлхдлляк кіоз і 
нмк’якхдлляк нмкаоалля. Бджгмгйя-
гліпрщ ра бджнозруйщліпрщ в рми фап 
вваеаймпя жймфзлмк. Оред, у ущмку 
кмлрдкпрі ХVІ прмоіффя кмела вва-
еарз жакілфдлляк гмндлірдлуіаолмгм 
і нмфаркмк сійалромніфлмгм ндоімгу.  

Іпрмозкм-ноавмвзи алайіж пвіг-
фзрщ, цм у ндовіплмку пупнійщпрві 
лавірщ ноамбоажів рыодк цд лд буйм. 
За оабмвйаплзущкмгм упромы у ноа-
вмвзт лмокат Єгзнру, в жакмлат Ха-

ккуоанні Сраомгавлщмгм Вавзймлу, 
в жакмлат Малу Сраомгавлщмї Ілгії,  
ном нмжбавйдлля вмйі фз рыодклд 
ув’яжлдлля каймйірліт і лднмвлмйір-
літ вжагайі лд игдрщпя, гдякі ж узт 
ноавмвзт лмок лавірщ лд вкйыфайз 
гм пвмгм жкіпру козкілайщлм-ноавмві 
лмокз. У Сраомгавлщмку Кзраї мпм-
бйзвд жлафдлля нозгійяймпщ 5 взгак 
нмкаоалщ, пдодг якзт рыодклмгм 
ув’яжлдлля лд буйм. У Сраомгавліи 
Годуії  гм війщлзт жапрмпмвуваймпщ 
рыодклд ув’яжлдлля як кіоа нмндод-
гедлля врдф. У Рзкпщкіи ікндоії в 
ндоімг гмкіліару ра у гдоеаві Фоал-
ків оажмк ж ілхзкз нмкаоаллякз 
жапрмпмвуєрщпя ув’яжлдлля в рыоку.  

За сдмгайщлмї гмбз нмявйяєрщпя 
жлафлм бійщхд рыодк, рак у ―Кыры-
кат Бмвджі‖ — ноавмвмку акрі Фоал-
уії ндодгбафдлм багармоіфлд рыодклд 
ув’яжлдлля ж кмлсіпкауієы каила. На 
рдозрмоії сдмгайщлмї Нікдффзлз 
жгіглм ―Каомйілз‖ рыодклд 
ув’яжлдлля буйм гмгаркмвзк нмка-
оалляк, каймйірліи вік (гм 14 омків) 
був нмк’якхуыфмы мбправзлмы, айд 
рыодклд ув’яжлдлля каймйірліт фз 
лднмвлмйірліт мкодкм лд мжлафдлм. В 
Екймжі — в лмокарзвлмку акрі бмй-
гаоів ра жакмлмгавпрві сдмгайщлмї 
Чдтії ІХ-ХІ прмоіффя  ндодгбафдлм 
рыодклд ув’яжлдлля, айд ном жапрм-
пувалля имгм гм каймйірліт і лднмв-
лмйірліт ліфмгм лд пкажалм. У Закмл-
лзку Срдсала Духала сдмгайщлмї 
Сдобії ХІV прмоіффя, у лмокарзвлзт 
акрат сдмгайщлзт коаїл Стмгу (Кз-
раы, Янмлії, Ілгії), Пмйщці,  ном ры-
одклд ув’яжлдлля лд жгагуєрщпя. 

Алайіж жакмлмгавпрва ном взкм-
лалля козкілайщлзт нмкаоалщ Додв-
лщмї Рупі,  пакзк  вігмкзк ж якмгм 
буйа ―Рупщка Поавга‖ пвігфзрщ ном 
вігпурліпрщ у лщмку жгагмк ном рыо-
ку. У ―Пмвдпрз водкдллшт йдр‖ 996 
оік, у номдкрі гмгмвмоу Нмвгмомга ж 
лікдущкзк кіпрмк Гмрйалгмк   
1270о. ракме ном рыоку лд жгагуєрщ-
пя.  У Двілпщкіи пугліи гоакмрі 1397 
фз 1398 о. ліфмгм лд пкажалм ном ры-
окз, айд йзхд нмбіфлм вкажалм ла 
рыодклд ув’яжлдлля мпіб, ―мкмваллшт 
в едйджа‖.  
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У 1497 омуі в Ммпкмвпщкмку 
кляжівпрві був нозилярзи Сугдблзк, 
якзи лд гзсдодлуіывав жймфзлуів жа 
прарры і вікмк, айд віл прав мплмвм-
нмймелзк гмкукдлрмк омжвзрку 
рыодклмї могаліжауії, якзи ндодгба-
фав хзомкд жапрмпувалля галмгм нм-
каоалля [4,  п. 58-92]. 

Тыодклд ув’яжлдлля в уди ндоі-
мг номтмгзйм у оіжлзт нозкіцдллят 
як лагждклзт рак і нігждклзт. Вмлз 
буйз тмймглі у тмймглу нмоу омку, 
пзоі, ріплі рдклі і боуглі. У бійщхмп-
рі рыодк ув’яжлдлзт омжгійяйз нм 
прарі ла 2 гоунз: мпіб фмймвіфмї прарі 
розкайз мкодкм віг мпіб еілмфмї 
прарі лд жгіиплыыфз ліякзт нмгайщ-
хзт омжнмгійів. Як нігпуглі рак і 
мпмбз, цм вігбуваырщ ув’яжлдлля, 
лдпномкмелі бмоелзкз, буилі ігімрз, 
каймйірлі і лднмвлмйірлі мглієї і рієї 
е прарі — впі пзгійз оажмк, лапкійщ-
кз взпрафайм нозкіцдлля. В мкод-
кзт сдмгайщлзт рыокат у жв’яжку ж 
лдпрафды кіпуя урозкувайз оажмк  
лавірщ  фмймвіків і еілмк. Ні лавфал-
ля гоакмрі, лі одйігіилмгм, лі кмоа-
йщлм взтмвалля лд буйм. Хвмомбз і 
нмомкз налувайз в рыокат. 
Ув’яжлдлі буйз нмвліпры віггалі ла 
омжпуг рыодклмку лафайщпрву, якд 
кмгйм ж лзкз жомбзрз впд цм жа-
вгмглм. Забмомляймпщ йзхд ряекм 
кайіфзрз і вбзварз ув’яжлдлзт. Наи-
бійщхд віг ущмгм проаегайз каймйір-
лі і лднмвлмйірлі, ла якзт пзйщлм 
вігмбоаеавпя жгублзи внйзв рыодк-
лмгм пдодгмвзца. Лзхд мгзлзуі ж 
лзт ніпйя взтмгу ж рыокз лд жвдора-
йз ж фдплмгм хйяту, бійщхіпрщ ж лзт 
жлмву вфзляйз жймфзлз. І якзк бз  
жгублзк лд буйм рмгмфаплд рыодклд 
ув’яжлдлля цмгм гірди, лі жакмлмгав-
првм, лі уояг, лі пупнійщпрвм лд жвдо-
райм ла уд увагу. Навірщ гуккз ном 
віггійдлля каймйірліт і лднмвлмйір-
літ віг гмомпйзт  жймфзлуів взпймв-
йдлм лд буйм.  

І. Я. Фмилзущкзи нігпукмвує, 
цм гмймвлд жавгалля рыодк у гмнд-
лірдлуіаолзи ндоімг нмйягайм в рм-
ку, ―цмб взпмкі наокалз і ряекі каи-
галз буйз гмпрарлщмы гаоалрієы віг 
врдфі аодхралрів‖ [5,  п. 5].  

ФІЛАНТРОПІЧНИЙ ПЕРІОД. 
Нджваеаыфз ла рд, цм в гмндлірдлуі-
аолзи ндоімг вагмкзт комків лд буйм 
жомбйдлм в ланоякку угмпкмлайдлля 
рыодклмгм ув’яжлдлля каймйірліт і 
лднмвлмйірліт, ра віл лд номкзлув 
бджпйіглм. Так, в ХІV і ХV прмоіффят 
в Євомні омжвзвайзпщ рі омжукмві і 
одйігіилі оутз, цм гмрувайз нігґоул-
ря гйя одсмокз рыодклмгм 
ув’яжлдлля ла кмозпрщ каймйірліт і 
лднмвлмйірліт ноавмнмоухлзків.  

Так, в гдякзт кіпрат Гмййалгії, 
Нікдффзлз омжнмфавпя оут ла км-
озпрщ бджнозруйщлзт каймйірліт. У 
гдякзт кіпрат, ланозкйаг, у Лыбдку  
в 1547 омуі, Гакбуожі в 1595 омуі,  іж-
жа нмхзодлля одйігіилзт ндодкм-
лалщ, фапркмвм іж-жа пнівфувалля гі-
ряк, омжгуків ном пупнійщлу бджндку 
кдхкалуі узт кіпр жаплувайз жа пвіи 
оатулмк мпмбйзві жакйагз гйя бдж-
нозруйщлзт гірди, пдодг якзт роан-
йяйзпя і гірз, які вфзляйз жймфзлз. 

У ХVІ прмоіффі нмояг ж взлзк-
лдлляк рыодклмгм ув’яжлдлля як 
нмкаоалля і номгмведлляк ноакрзкз 
урозкалля в рыокат гірди, взлзка-
ырщ пндуіайщлі жакйагз гйя каймйір-
літ і лднмвлмйірліт ноавмнмоухлз-
ків, цм кмела вваеарз номявмк жкі-
лз пупнійщлмї гуккз у псдоі жапрмпу-
валля нмкаоалщ. Зкілз нмйягайз у 
нмкоацдллі кардоіайщлмгм пралмвз-
ца в’яжлів: нмкоацдллі таофувалля, 
вігкілз каигалів ра ноакрзкз нмбзр-
ря, првмодлля коацзт укмв розкал-
ля.  

Цди оут взлзк ніг внйзвмк еа-
ймпрі гм гірди і омжвзлувпя,  нмхз-
оыыфзпщ ла гмомпйзт, ніг внйзвмк 
гукаліпрзфлзт вфдлщ гоугмї нмймвз-
лз ХVІІ прмоіффя и гуед хвзгкм 
лабув нмхзодлля жавгякз мнубйікм-
валзк ноауяк Д.Гмваога, Ч. Бдкка-
оіа, В. Кмкпа. В рми ндоімг рыодклі 
нзралля праырщ кмглзкз у пвірпщкзт 
кмйат. Цщмку ракме пнозяйм рд, цм 
ланозкілуі ХVІІ прмоіффя у гомкаг-
пщкіи гукуі і євомндипщкзт жакмлм-
гавпрват жавдохзйапя жкіла нігтмгів 
гм жймфзлу і нмкаоалля.  

З вдйзкмы ілрдлпзвліпры взлз-
кайз жакйагз гйя лднмвлмйірліт ноа-
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вмнмоухлзків — уд ждкйдомбпщкі 
кмймлії, одкіплзфіи нозруйкз, вз-
ноавлі гмка, взноавлі хкмйз рмцм. 
Мз нознупкаєкм, цм нмкіцдлля 
каймйірліт і лднмвлмйірліт в уі жа-
кйагз, цм урвмоывайзпщ жа вйаплмы 
іліуіарзвмы нозварлзт мпіб, пйіг 
вваеарз взкмлалляк нмкаоалля у 
взгі нмжбавйдлля вмйі, агед жкіпр 
нмкаоалля, цм взкмлуваймпщ в галзт 
жакйагат кав упі мжлакз нмжбавйдлля 
вмйі в пуфаплмку омжукіллі ущмгм 
нмлярря. 

В нозруйкат, кмймліят, взноав-
лзт бугзлкат, ―пкзозрдйщлзт‖ гм-
кат, кмймліят, нозруйкат був одезк, 
пзпрдка пряглдлщ і жамтмфдлщ, рмгм-
фаплд жакмлмгавпрвм гмнупкайм нм-
кіцдлля жапугедлзт гм рыокз у 
взнагкат, кмйз буйз вігпурлі кіпуя у 
взноавлзт кмймліят, рмцм. 

Хаоакрдолмы мжлакмы ущмгм нд-
оімгу буйм рд, цм у сійалромніфлзи 
ндоімг мбгмвмодлля, взоіхдлля ра 
бугщ-яка акрзвліпрщ у рыодкліи псд-
оі буйз кмглзкз у пвірпщкзт кмйат. 
Дмнмкмга жапугедлзк, жаплувалля 
лмвзт ндлірдлуіаолзт жакйагів ра 
мніка лаг лзкз взжлавайзпщ нодпрз-
елзкз і нмфдплзкз іліуіарзвакз. 
Дйя нмкоацдлля гмнмкмгз ра вжає-
кмгії  кіе ндлірдлуіаолзкз жакйага-
кз, могалакз їт уноавйілля ра пупні-
йщпрвмк првмоывайзпщ сійалромніфлі 
рмваозпрва — рмваозпрва нікйувалля 
ном рыокз, які ракме оіжлмпрмомл-
лщм пнозяйз нмк’якхдллы укмв віг-
бувалля нмкаоалля каймйірліт і лд-
нмвлмйірліт. 

З омжвзркмк лаукз у уди ндоімг 
лабуваырщ нмхзодлля ігдї ном рд, 
цм рыока нмвзлла взкмлуварз нм-
каоалля лд як каоу, а як пукунліпрщ 
жатмгів пупнійщлмгм бйагмупромы 
цмгм лднмвлмйірлщмгм жймфзлуя, 
рмбрм іж жймфзлуя взтмварз нмояглу 
йыгзлу, абм, в коаилщмку взнагку, 
лд жомбзрз її гіохмы. Якцм гала ігдя 
віглмплм гмомпйзт жймфзлуів лд 
жавегз мгмбоывайапщ, рм віглмплм 
каймйірліт і лднмвлмйірліт вмла лд 
взкйзкайа ліякзт пуклівів віглмплм 
пвмєї пупнійщлмї лдмбтіглмпрі, гмуі-
йщлмпрі і одайщлмпрі.  

ПОЛІТИЧНИЙ ПЕРІОД. Пм-
фармк ущмгм ндоімгу нмв’яжуырщ ж 
взлзклдлляк кіелаомглмї пнівноауі 
и номвдгдлляк рыодклзт кмлгодпів. 
Пдохзи лдмсіуіилзи кіелаомглзи 
кмлгодп вігбувпя у Фоалксуорі-ла-
Маилі у 1845о., рмку ндлірдлуіаолзи 
ндоімг мтмнйыє ндоімг ж ндохмї нм-
ймвзлз ХІХ і гм рдндоіхлщмгм фапу.  

В уди ндоімг оут нм првмодллы 
ндлірдлуіаолзт упралмв гйя каймйір-
літ і лднмвлмйірліт вігомгзвпя ж лм-
вмы пзймы. 

Нанозкілуі ндохмї нмймвзлз 
ХІХ прмоіффя Бйдкпрмл, Тмквійщ, 
Юйіуп, Рмппдйщ омжнмфзлаырщ омж-
взрмк лмвмгм ланоякку рыодклмї 
пноавз — як нзралля пмуіайщлмгм, а 
сійалромнія взжлала явзцдк хкіг-
йзвзк. Вфдлі ндлмймгз ХІХ прмйірря 
нозихйз гм взплмвку, цм ―гйя ка-
ймйдрлзт з лдпмвдохдллмйдрлзт 
нодпрунлзкмв ылмгм вмжоапра, мбйа-
гаыцзт бмйдд зйз кдлдд гуолшкз 
лакймллмпрякз, лдмбтмгзкм лакажа-
рдйщлмд жакйыфдлзд, плабедллмд 
мпмбшк упромипрвмк. Эрм упромипрвм 
гмйелм бшрщ ракмвм, фрмбш лакажа-
рдйщлмд жакйыфдлзд зпноавйяйм ързт 
йзу, мбдпндфзвайм бш зк вмжкме-
лмпрщ ноавзйщлмгм сзжзфдпкмгм з 
нпзтмймгзфдпкмгм оажвзрзя, нозуфа-
йм бш зт к номпрмку пуомвмку мбоа-
жу езжлз, к нмпрмяллмку роугу з 
мбуфайм бш  одкдпйак з номкшпйак, 
пнмпмблшт гарщ лагделши, фдпрлши 
жаоабмрмк ла пвмбмгд‖ [5, п. 31]. 

Закмл 5 гоугля 1866 омку жакйз-
кає ждкпрва  оіжлмкалірлі гомкагпщкі, 
одйігіилі упралмвз а ракме нозвар-
лзт мпіб гм жаплувалля нмгіблзт 
жакйагів, лджайделм віг гдоеавлзт. 
В Рмпії нмфзлаырщ првмоыварзпщ 
рмваозпрва ждкйдомбпщкзт кмймліи і 
одкіплзфзт нозруйків. Пдохзк у 
фапі рмваозпрвмк взноавйдлля кайм-
йірліт і лднмвлмйірліт прайм Пдрдо-
буожщкд рмваозпрвм ждкйдомбпщкзт 
кмймліи і одкіплзфзт нозруйків, пра-
рур якмгм був жарвдогедлзи 15 піфля 
1870 омку. Такі жакйагз гйя каймйі-
рліт і лднмвлмйірліт ж ндвлзкз угм-
пкмлайдллякз сакрзфлм номіплувайз 
в Рмпіипщкіи ікндоії гм нмфарку гом-
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кагялпщкмї віилз і нозтмгу оагялпщ-
кмї вйагз. 

Іпрмоія бмомрщбз іж жймфзлакз гі-
рди жа фапів пралмвйдлля СРСР  
нмв’яжала ж їт бджнозруйщліпры, бдж-
гмгйягліпры — лапйігкмк гомкагял-
пщкмї віилз. Дйя бмомрщбз іж ноавм-
нмоухдллякз лднмвлмйірліт і бдж-
нозруйщліпры у 1918 омуі буйз првм-
одлі кмкіпії у пноават лднмвлмйірліт 
(гайі КОМОНЕП). Айд мплмвлмы 
смокмы бмомрщбз ж бджнозруйщліпры 
і жймфзлліпры прайм нмкіцдлля гірди 
і нігйірків у гзряфі упралмвз ілрдола-
рлмгм рзну гйя рзкфапмвмгм уроз-
калля і в прауімлаолі гзряфі упралмвз 
— гзряфі бугзлкз оіжлзт рзнів, гзря-
фі кіпрдфка, роугмві кмймлії і роугмві 
кмкулз, нозжлафдлі гйя розваймгм 
урозкалля, лавфалля і взтмвалля.  

Ддкодрмк РНК РРФСР ―Пом 
кмкіпії гйя лднмвлмйірліт‖ віг 14 піф-
ля 1918 омку буйм впралмвйдлм гйя 
лднмвлмйірліт ноавмнмоухлзків пуг і 
рыодклд ув’яжлдлля, які оаліхд буйз 
пкапмвалі.  Ср. 47 ВТК РРФСР 1924 
омку ндодгбафайа могаліжауіы гвмт 
рзнів роугмвзт бугзлків: а) гйя лд-
нмвлмйірліт ноавмнмоухлзків у віуі 
14-16 омків, жапугедлзт пугмк гм 
нмжбавйдлля вмйі; б) гйя ноавмнмоу-
хлзків ж фзпйа омбірлзфм-пдйялпщкмї 
кмймгі вікмк 16-20 омків, цм вфзлзйз 
жймфзл ―внмпйдгпрвзз каймжлафзрд-
йщлмпрз, луегш зйз пйуфаилм‖, і жа-
пугедлзт гм нмжбавйдлля вмйі. 31 
роавля 1935 омку нмпралмвмы ―Пом 
йіквігауіы гзряфмї бджнозруйщлмпрі 
ра бджгмгйяглмпрі‖ буйм впралмвйдлм 
рзнз гзряфзт упралмв і їт нігнмояг-
кувалля вігмкфзк лаокмкарак. У 
жв’яжку ж узк роугмві кмймлії буйз 
віглдпдлі гм вігалля Наокмкару влу-
роіхліт пноав.  

За оагялпщкзи ндоімг в упралмвз 
нмжбавйдлля вмйі гйя лднмвлмйірліт 
ввдгдлм жагайщлммпвірлє і взомблзфд 
лавфалля, ндодгбафдлм нмоягмк ла-
ноавйдлля і взнупку взтмвалуів іж 
взтмвлзт кмймліи і омжгйягу їт пноав 

ном гмпромкмвд жвійщлдлля лднмвлм-
йірліт іж взтмвлм-роугмвзт кмймліи.  

Нзлі у псдоі гіяйщлмпрі Ддоеав-
лмї козкілайщлм-взкмлавфмї пйуебз 
Укоаїлз ндодбуває бйзжщкм 1500 лд-
нмвлмйірліт, іж якзт 120 жапугедлм гм 
нмжбавйдлля вмйі, 195 пугмк мбоалм 
жанмбіелзи жатіг у взгі розкалля ніг 
ваормы у пйігфзт іжмйярмоат, бйзжщкм 
1,5 рзп. нозжлафдлм нмкаоалля, лд 
нмв’яжалі ж нмжбавйдлляк вмйі (жгдбі-
йщхмгм – жвійщлдлля віг вігбувалля 
нмкаоалля ж взномбувалляк), які 
ндодбуваырщ ла мбйіку у нігомжгійат 
ывдлайщлмї номбауії1.  Улапйігмк 
жгіиплдлля лзжкз жатмгів цмгм ноз-
вдгдлля гіяйщлмпрі взтмвлзт кмймліи 
вігнмвіглм гм взкмг фзллмгм жакмлм-
гавпрва, кіелаомглзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів у гайужі жатзпру ноав 
йыгзлз і гомкагялзла ра кіелаомг-
лзт пралгаорів у псдоі взкмлалля 
козкілайщлмгм нмкаоалля у взгі нмж-
бавйдлля вмйі ла ндвлзи промк у км-
ймліят ж'явзймпя бійщхд кмейзвмп-
рди цмгм угмпкмлайдлля взтмвлмї 
омбмрз, лавфалля, мжгмомвйдлля, 
номсійакрзкз жймфзллмпрі, ніггмрмв-
кз жапугедлзт гм жвійщлдлля, гмроз-
калля одезклзт взкмг рмцм. Як 
жгмбуркз мпралліт омків кмела вз-
жлафзрз: првмодлля нпзтмймгіфлмї 
пйуебз, првмодлля жакіпрщ жагмлів 
віггійдлщ пмуіайщлм-нпзтмймгіфлмї 
пйуебз, жайуфдлля бійщхмы кіомы гм 
козкілайщлм-взкмлавфмї гіяйщлмпрі 
гомкагпщкмпрі, лагалля кмейзвмпрі 
лднмвлмйірлік карз вігнупрку і ном-
вмгзрз її жа кдеакз кмймлії. Помрд 
гмпяглдлля пралу взноавйдлля ра 
одпмуіайіжауії лднмвлмйірліт жа гмнм-
кмгмы іплуыфмгм ілпроукдлраоіы муі-
лыєрщпя лдмглмжлафлм. Зайзхаєрщпя 
цд багарм ндодгукмв, які ндодхкм-
геаырщ гіяйщлмпрі пйуеб і віггійів 
кмймліи гйя гмпяглдлля кдрз взноа-
вйдлля ра одпмуіайіжауії лднмвлмйір-
літ жапугедлзт гм нмжбавйдлля вмйі 
ла ндвлзи промк, мплмвлзкз ж лзт є 
ракі: 

_________________ 
1 Фмока № 8. Звір ном лднмвлмйірліт жапугедлзт. Бажа галзт «Сугмва прарзпрзка». 

Сугмва вйага Укоаїлз. URL: http://court.gov.ua/inshe/ sudova_statystyka/rik_2018  
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лджоуфла гйя гірди і лддсдкрзв-
ла могаліжауіила проукруоа взтмвлмї 
кмймлії; 

лджлафла мнйара ноауі пнівомбір-
лзків кмймлії, у нмоівляллі ж сіжзф-
лзкз, ілрдйдкруайщлзкз ра кмоайщ-
лзкз жароаракз; 

вдйзка кійщкіпрщ жаивмї нандом-
вмї омбмрз; 

взкмлалля мбмв’яжків, цм ноякм 
лд втмгярщ гм нмвлмваедлщ мпмбз, 
яка мбіикає ндвлу нмпагу; 

вігпурліпрщ лайделмї, фіркм вз-
жлафдлмї у жакмлі вжаєкмгії ж ілхзкз 
гдоеавлзкз могалакз і гомкагпщкз-
кз могаліжауіякз цмгм гмпяглдлля 
взноавйдлля ра одпмуіайіжауії жапу-
гедлзт ра жакоінйдлля гмпяглурзт 
нмжзрзвлзт ндопндкрзв. 

Алайіж іпрмозфлзт гедодй ном 
кзлуйд взкмлалля нмжбавйдлля вмйі 
цмгм лднмвлмйірліт гає жкмгу жомбз-
рз взплмвмк, цм жакйагз, які взкм-
лувайз нмжбавйдлля вмйі цмгм ка-
ймйірліт і лднмвлмйірліт, в мплмвлм-
ку взлзкйз ла мплмві рыодклзт жа-
кйагів гйя гмомпйзт і номихйз двм-

йыуіилзи хйят, цм взжлафавпя жага-
йщлзк пвірмгйягмк ном жймфзл і нм-
каоалля, омжвзркмк лаукз, мпмбйз-
вмпрякз кдлрайірдру ра куйщруоз, 
кардоіайщлзк пралмвзцдк пупнійщпр-
ва і гдоеавз. Оглак, ваорм вігкірзрз, 
цм ла лауімлайщлмку і кіелаомглм-
ку оівлі лд жавдохзвпя номудп нм-
хуку мнрзкайщлзт кмгдйди взкм-
лалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля 
вмйі прмпмвлм лднмвлмйірліт. 

Оред, взявйдлля жакмлмкіолмп-
рди ноз номвдгдллі ракмї бмомрщбз іж 
ноавмнмоухдллякз лднмвлмйірліт, її 
угмпкмлайдлля ла мплмві іпрмозфлмгм 
гмпвігу іпрмрлм пнозярзкд нмгайщ-
хмку нігвзцдллы дсдкрзвлмпрі уієї 
бмомрщбз в пуфаплзт укмват. Іпрмоз-
флзи гмпвіг гмнмкагає нмгайщхмку 
номглмжуваллы, омжвзрку номсійак-
рзкз і козкілайщлм-ноавмвмку внйз-
ву ла жймфзлліпрщ каймйірліт і лднм-
влмйірліт, одайіжауії в уіи пндуіайщ-
ліи псдоі взкмг жагайщлмї нмйірзкз 
гдоеавз. Ражмк ж рзк віл пнозяє 
пуфаплмку нозилярры оіхдлщ  нм 
лабмйійзк номбйдкак. 
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Сраглік В. В. Взкмлалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі цмгм лднмвлмйір-
літ: іпрмозкм-ноавмвзи апндкр 

У праррі гмпйігедлм взлзклдлля нмкаоалля у взгйягі нмжбавйдлля вмйі, взжла-
фдла ндоімгзжауія дранів омжвзрку галмгм взгу нмкаоалля і имгм взкмлалля цмгм 
гірди, омжкозрі таоакрдолі мжлакз кмелмгм ж дранів. 
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Взжлафдлм, цм жакйагз, в якзт омжкіцайзпя лднмвлмйірлі жапугедлі, в мплмвлм-
ку взлзкйз ла нігправі рыодклзт жакйагів гйя гмомпйзт, і номихйз двмйыуіилм 
хйят омжвзрку. 

Їт пралмвйдлля взжлафаймпя жагайщлзк уявйдлляк ном жймфзл і каоу, омжвзркмк 
лаукз, мпмбйзвмпрякз кдлрайірдру і куйщруоз, кардоіайщлзк пралмк пупнійщпрва і 
гдоеавз. Взжлафдлм, цм ла лауімлайщлмку і пвірмвмку оівлят лд жавдохзвпя номудп 
нмхуку мнрзкайщлзт кмгдйди взкмлалля нмкаоалля у взгйягі нмжбавйдлля вмйі лд-
нмвлмйірліт. 

Кйюфмві пймва: нмкаоалля, взлзклдлля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі, ка-
ймйірлі і лднмвлмйірлі жапугедлі, дранз омжвзрку рыокз, нмкоаалля у взгі нмжбав-
йдлля вмйі ла ндвлзи промк. 

 
 
Сраглзк В. В. Ипнмйлдлзд лакажалзя в взгд йзхдлзя пвмбмгш мрлмпзрдйщлм 

лдпмвдохдллмйдрлзт: зпрмозкм-ноавмвми апндкр 
В прарщд зппйдгмвалш вмжлзклмвдлзд лакажалзя в взгд йзхдлзя пвмбмгш, мнод-

гдйдла  ндозмгзжаузя ъранмв оажвзрзя галлмгм взга лакажалзя з дгм зпнмйлдлзя 
мрлмпзрдйщлм гдрди, оапкошрш таоакрдолшд нозжлакз каегмгм зж ъранмв.  

Онодгдйдлм, фрм уфдодегдлзя, в кмрмошт пмгдоеайзпщ  лдпмвдохдллмйдрлд мпу-
егдллшд, в мплмвлмк вмжлзкйз ла мплмвалзз  рыодклшт жавдгдлзи гйя вжомпйшт, з 
номхйз двмйыузмллши нурщ оажвзрзя.  

Ит пралмвйдлзд мнодгдйяймпщ мбцзк кзомвмжодлздк м нодпрунйдлзз з лакажа-
лзз, омжвзрздк лаукз, мпмбдллмпрякз кдлрайзрдра з куйщруоз, кардозайщлшк пмпрм-
ялздк мбцдпрва з гмпугаопрва. Онодгдйдлм, фрм ла лаузмлайщлмк з кзомвмк уомвлят 
лд жавдохзйпя номудпп нмзпка мнрзкайщлшт кмгдйди зпнмйлдлзд лакажалзя в взгд 
йзхдлзя пвмбмгш лдпмвдохдллмйдрлзт.  

Кйюфдвшд пймва: лакажалзд, вмжлзклмвдлзд лакажалзя в взгд йзхдлзя пвмбмгш, 
каймйдрлзд з лдпмвдохдллмйдрлзд мпуегдллшд, ъранш омжвзрзя рыокш,  лакажалзд в 
взгд йзхдлзя пвмбмгш ла мнодгдйдллши помк. 

 
 
Stadnik V. Features of the implementation of international standards for the 

treatment of convicts in the activities of educational colonies 
The article investigated the occurrence of punishment in the form of imprisonment, 

determined the periodization of the stages of development of this type of punishment and 
its execution relative to children, revealed the characteristics of each of the stages. 

It was determined that the institutions in which the convicted juveniles were 
detained, mainly arose on the basis of prison facilities for adults, and went through the 
evolutionary path of development. 

Their formation was determined by the general worldview about crime and 
punishment, the development of science, the peculiarities of mentality and culture, the 
material condition of society and the state. It was determined that at the national and 
world levels the process of finding the optimal models for the execution of punishment in 
the form of imprisonment of minors was not completed. 

Key words:  punishment, occurrence of punishment in the form of imprisonment, 
juvenile and juvenile convicted persons, stages of development of prison, punishment in 
the form of imprisonment for a specified term. 

 


