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Юозгзфла вігнмвігайщліпрщ – уд 

мглд ж сулгакдлрайщлзт ноавмвзт 
явзц, бдж якмгм лдкмейзвм уявзрз 
пмбі іплувалля ноава як лмокарзвлмї 
пзпрдкз, бм пакд вмла є гаоалрмк 
дсдкрзвлмпрі ра оджуйщрарзвлмпрі її 
іплувалля. І фзк пкйагліхзкз праырщ 
пупнійщлі віглмпзлз, рзк япкоавіхд 
ра пуррєвіхд номявйяєрщпя омйщ ыоз-
гзфлмї вігнмвігайщлмпрі в ущмку ном-
удпі. Чзпйдллі мбкдедлля, цм фапрм-
гупрм впралмвйыырщпя гдоеавмы, ра в 
оаккат якзт гмвмгзрщпя езрз і ноа-
уыварз пуфапліи йыгзлі, лмпярщ 
мб’єкрзвлзи таоакрдо ра гдрдокілу-
ырщпя лдмбтігліпры іплувалля дсдк-
рзвлм ноауыыфмї пзпрдкз жабджнд-
фдлля гмрозкалля узт мбкдедлщ. 
Оглзк ж лаиваейзвіхзт дйдкдлрів 
ракмї пзпрдкз і  є  ыозгзфла вігнмві-
гайщліпрщ.  

 Юозгзфла вігнмвігайщліпрщ жа 
дкмймгіфлі ноавмнмоухдлля взпрунає 
оіжлмвзгмк ыозгзфлмї вігнмвігайщ-
лмпрі в уіймку, а рмку, жажвзфаи, їи 
вйапрзві впі мжлакз мпраллщмї. Вмг-
лмфап прмпмвлм дкмймгіфлмї псдоз 

ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ кає і 
пвмы пндузсіку, мбукмвйдлу мпмб-
йзвмпрякз дкмймгіфлмгм ноавмнмоу-
хдлля. В дкмймгіфліи псдоі гмкілу-
ыфзкз є жатмгз агкіліпроарзвлмї, 
козкілайщлмї, узвійщлм-ноавмвмї і 
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі як 
ілрдгомвалмгм кдрмгу гайужі дкмймгі-
флмгм жакмлмгавпрва. Дія кмкнйдкп-
лмгм ілпрзруру ыозгзфлмї вігнмвіга-
йщлмпрі у уіи псдоі кає пвіи пндуз-
сіфлзи дкмймгіфлзи вігрілмк, айд в 
уіймку вмла нігнмоягкмвала жагайщ-
лзк млрмймгіфлзк і глмпдмймгіфлзк 
жакмлмкіолмпряк гії жажлафдлзт вз-
гів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі і в 
ілхзт псдоат пупнійщлзт віглмпзл. 
Сндузсіка ыозгзфлмї вігнмвігайщ-
лмпрі жа дкмймгіфлі ноавмнмоухдлля 
взявйяєрщпя у сулкуіят, цм вмла 
взкмлує. 

Опраллік фапмк жасікпмвалм бдж-
йіф лмвзт номявів ыозгзфлмї вігнм-
вігайщлмпрі ра її взгмвзт таоакрдозп-
рзк в оіжлмкалірлзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрат, акрзвіжувайзпщ лау-
кмві гмпйігедлля в гайужі ыозгзфлмї 
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вігнмвігайщлмпрі. Айд ла нодвдйзкзи 
еайщ  и гмпі лд првмодлм уійіплмї пзп-
рдкз ймгіфлм нмв’яжалзт кіе пмбмы 
уявйдлщ ном жкіпр, уійі, сулкуії, вз-
гмву оіжлмкалірліпрщ ыозгзфлмї віг-
нмвігайщлмпрі. Тмку мбгоулрмвалм 
вваеаєкм, цм гйзбмкд упвігмкйдлля  
жкіпру сулкуіи, єгліпрщ лаукмвзт 
нмжзуіи  кмеурщ прарз ваейзвмы 
гмкрозлайщлмы ндодгукмвмы якіплм 
лмвмгм нігтмгу лмокмрвмоуя цмгм 
впралмвйдлля фіркзт палкуіи жа впі 
ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз 
лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца. 

Сакд рмку  кдрмы уієї праррі є 
гмпйігедлля жкіпру сулкуіи ыозгз-
флмї вігнмвігайщлмпрі ж кдрмы 
ж’япувалля  ра впралмвйдлля  жв’яжків  
кіе лзкз. 

Алайіж мпралліт гмпйігедлщ і ну-
бйікауіи. Сурлмпрі, взгак, уійяк, жа-
вгалляк ра жкіпру сулкуіи ыозгзф-
лмї вігнмвігайщлмпрі нозпвярзйз пвмї 
ноауі С. С. Айдкпєєв, О. Ф. Алгоіи-
км, С. В. Єйщкіл, Е. Ю. Іпкаіймва, 
В. М. Кмкаолзущкзи, Л. Т. Козвдлкм, 
В. С. Лууык, Н. Е. Саввіф, Г. В. Тз-
цдлкм, Ю. В. Тоулудвпщкзи, В. І. Шд-
вфдлкм. Пзралля цмгм сулкуіи ыоз-
гзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнм-
оухдлля номрз гмвкіййя лаукмвуякз 
омжгйягаймпщ жоігка, рмку кійщкіпрщ 
нубйікауіи ра мбпяг кардоіайів, нозп-
вяфдлзт уіи номбйдкі, є лдгмпрарлі-
кз. Фоагкдлраолм уы рдку омжомб-
йяйз В. І. Алгоєиудв, М. М. Бозл-
фук, Т. О. Бухуєва, А. П. Гдрщкал, 
П. С.  Дагзйщ, Є. П.  Ждйвакмв, 
Б. М.  Звмлкмв, О. С.  Кмйбапмв, 
В. К.  Марвіифук, Л. В.  Мдлгзк, 
В. Л. Мулрял, В. В. Нмпік, О. С. Пйд-
хакмв, О. О. Пмгоіблзи, Б. Г. Рмжмв-
пщкзи, В. І. Сдкфзк, Ю. С. Шдкху-
фдлкм ра іл. Ражмк ж рзк, пйіг жажла-
фзрз, цм пак номудп ніжлалля іпрмоз-
км-ноавмвмї одайщлмпрі кає ндвлу 
кдру ра взкмлує лабіо сулкуіи, цм 
таоакрдозжуырщ имгм лаукмвм-
ніжлавайщлд і ноакрзфлд жлафдлля. 
Воатмвуыфз уд, ра жваеаыфз ла вае-
йзвд рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлд жла-
фдлля жажлафдлмї номбйдкарзкз, км-
ела гіирз взплмвку, цм в лаукмвіи 
йірдоаруоі номбйдкарзка сулкуіи 

ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі гмпйі-
гедла ла лдгмпрарлщмку оівлі. Сакд 
рмку вігфуваєрщпя мб’єкрзвла нмродба 
у її кмкнйдкплмку гмпйігедллі. 

Взкйаг мплмвлмгм жкіпру. На впіт 
дранат омжвзрку гдоеавз і ноава оа-
гялпщкмї ра нмпроагялпщкмї Укоаїлз 
сулкуії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі 
взкмлувайз ваейзву омйщ у одайіжа-
уії лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ра 
жабджндфувайз взкмлалля ноавмвзт 
нознзпів упіка пуб’єкракз ноава.  

У ноавмвіи лаууі ніг сулкуіякз 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі омжукі-
ырщ мплмвлі ланоякз внйзву уієї 
кардгмоії ла пупнійщлі віглмпзлз, нм-
вдгілку пуб’єкрів, кмоайщ, ноавмпві-
гмкіпрщ, куйщруоу [1, п. 598]. Сдкал-
рзфлд омжукілля нмлярря «сулкуія» 
у ндодкйагі ж йарзлі мжлафає «взкм-
лалля», «жвдохдлля»; у хзомкмку 
омжукіллі – уд «мбмв’яжмк, цм имгм 
взкмлує вігнмвіглзи ілпрзрур» фз 
«номудп прмпмвлм таоакрдозпрзкз 
ланояку абм апндкру гіяйщлмпрі» [2, 
п. 234]. Такзк фзлмк, ла ноакрзуі 
взлзкає пкйаглзи пзпрдклзи кмл-
гймкдоар гмозжмлрайщлм-вдорзкайщ-
лзт жвяжків кіе пуб’єкракз ноава, цм 
бажуєрщпя ла ноавмвзт лмокат, які 
водгуйщмвуырщ вігнмвіглі сулкуімла-
йщлм-гіяйщліплі апндкрз кмкулікауії 
ра вжаєкмгії лажвалзт пуб’єкрів, ка-
ырщ взтмг ла пкйаглі номудпз смо-
кувалля кмкндрдлуіилмгм бажіпу 
гдоеавлзт могалів і могалів кіпудвм-
гм пакмвоягувалля в псдоі нозомгм-
мтоаллмї гіяйщлмпрі, а ракме ноав і 
мбмв’яжків ілхзт пубєкрів дкмймгіф-
лмгм ноава, жабджндфуыфз взкмлалля 
нознзпів ноавмвзт лмок ніг жагомжмы 
лапралля лдгарзвлзт лапйігків гйя 
ноавмнмоухлзків. Воатмвуыфз, цм 
мплмвлзк жавгалляк ыозгзфлмї віг-
нмвігайщлмпрі є одгуйывалля и мтм-
омла іплуыфмгм йагу ра пупнійщлмгм 
нмоягку, вваеаєкм, цм її ноакрзфла 
одайіжауія кмед бурз бійщх фіркм и 
мглмжлафлм одайіжмвалмы жа гмнмкм-
гмы пакд ракзт сулкуіи. 

Дйя уієї кардгмоії ноава є таоак-
рдолзкз ракі озпз, як пмуіайщла мбу-
кмвйдліпрщ (гдрдокілмваліпрщ), уійщм-
вд нозжлафдлля, пакмпріиліпрщ кмелмї 
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сулкуії, їт вжаєкмгія ра вжає-
кмжв’яжмк. У псдоі мтмомлз нозомгз 
рака пмуіайщла мбукмвйдліпрщ (гдрдо-
кілмваліпрщ) є нмв’яжалмы ж 
м’бєкрзвлмы лдмбтігліпры жабджндфз-
рз кмейзвіпрщ мглакмвзт ноав йыгди 
цмгм взкмозпралля ракзт мб’єкрів 
нозомгз ра жабджндфдлля жбдодедлля 
їт кмозплзт озп хйятмк жаномва-
гедлля ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі 
жа ноавмнмоухдлля в уіи псдоі.  

Ваейзвмгм жлафдлля  в якмпрі  
жапмбу жбдодедлля нозомглзт одпуо-
пів лабуйа рака озпа, як рдйдмймгіфлд 
(уійщмвд) нозжлафдлля в нозомгмм-
тмомллмку ноаві. Опмбйзвм фіркм  
вмла номпрдеуєрщпя ла нозкйагі жд-
кдйщлзт одпуопів, цмгм якзт ла оіж-
лзт дранат іплувалля оагялпщкмї 
Укоаїлз нозикайзпя лмокарзвлм-
ноавмві акрз, пноякмвалі ла: жабджнд-
фдлля омгыфмпрі ґоулрів, жатзпр віг 
взплаедлля, віромвмї ра вмглмї домжії, 
а ракме ндодвдгдлля пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзт угігщ гм ілхзт кардгмоіи. 
Така озпа, як пакмпріиліпрщ кмелмї ж 
сулкуіи, нмв’яжала ж взкмлалляк  
кмлкодрлзт жавгалщ, цм кмела гмпйі-
гзрз ла нозкйагі мндоарзвлмї сулк-
уії. За гмнмкмгмы ракзт жатмгів жа-
бджндфуєрщпя мндоарзвлд жарозкалля 
ноавмнмоухлзків у нозомгммтмомл-
ліи псдоі ра нозряглдлля  їт гм віг-
нмвігайщлмпрі.  

За гмнмкмгмы сулкуіи ыозгзф-
лмї вігнмвігайщлмпрі взявйяырщпя їт 
пмуіайщла ра ноавмва уілліпрщ як ка-
рдгмоії, жа їт бджнмпдодглщмы гмнмкм-
гмы взоіхуєрщпя рака нмродба пупні-
йщпрва, як жбдодедлля нозомглзт 
мб’єкрів, а ракме їт сулкуімлайщлд 
нозжлафдлля. Поз ущмку кмела вз-
явзрз оіжлі гмкрозлайщлі нігтмгз гм 
омжукілля ракзт сулкуіи. Так, як 
првдогеує О. В. Суоіймв, пакд в гм-
пяглдллі уійди і сулкуіи ыозгзфлмї 
вігнмвігайщлмпрі номпрдеуєрщпя її 
пмуіайщла лдмбтігліпрщ і дсдкрзвліпрщ 
[3, п. 407] (нігтіг, цм жаплмвалзи ла 
пмуіайщлмку гдрдокіліжкі. – Авр.). 
Вігмкі омпіипщкі гмпйіглзкз М. І. Ма-
ружмв ра О. В. Майщкм ракме вваеа-
ырщ, цм пакд фдодж сулкуії лагйяглм 
номявйяырщпя уійі ыозгзфлмї вігнм-

вігайщлмпрі [4, п. 242] (нігтіг, цм ба-
жуєрщпя  ла сулкуімлайщлмку ланмв-
лдллі ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. – 
Авр.). 

На гукку С. С. Айдкпєєва, жкіпр 
уієї кардгмоії ноава мбукмвйдлзи її 
пмуіайщлмы нозомгмы і ыозгзфлзкз 
мпмбйзвмпрякз; ндох жа впд рзк, цм 
ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ взпрунає 
як одакуія гдоеавз ла вфзлдлд ноа-
вмнмоухдлля [5, п. 277-278] (нігтіг, 
цм бажуєрщпя ла драрзпрпщкіи мплмві. 
– Авр.).  Ілхзи лаукмвдущ, Б. Т. Ба-
жзйєв, омжгйягає жкіпр сулкуіи ыоз-
гзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа гмнмкм-
гмы взжлафдлля уійди жапрмпувалля 
уієї кардгмоії ноава (рдйдмймгіфлзи 
нігтіг. – Авр.). Воатмвуыфз мпмбйз-
вмпрі нозомгммтмомллмї псдоз, сул-
куії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз 
нозомгз, кмела взжлафзрз як мплмв-
лі ланоякз внйзву, жавгякз якзк 
жабджндфуырщпя жбдодедлля, віглмв-
йдлля, оауімлайщлд взкмозпралля 
нозомглзт мб’єкрів [6, п. 67-68]. 

Такзк фзлмк, сулкуії ыозгзфлмї 
вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля 
у псдоі мтмомлз нозомгз – уд рі мп-
лмвлі ланоякз гдоеавлмгм внйзву, 
жавгякз якзк одайіжуєрщпя жавгалля ж 
мтмомлз, жбдодедлля ра оауімлайщлм-
гм взкмозпралля мб’єкрів нозомгз. 
Воатмвуыфз мпмбйзвмпрі нозомгмм-
тмомллмї псдоз, ракі лаукмві нігтмгз 
гм взжлафдлля уієї кардгмоії кмеурщ 
бурз взкмозпралі гйя взявйдлля та-
оакрдолзт озп уієї псдоз. Змкодка, 
сулкуії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі 
жа ноавмнмоухдлля в уіи псдоі в фа-
пз іплувалля оагялпщкмї Укоаїлз 
кмела взжлафзрз як мплмвлі ланоякз 
внйзву, жавгякз якзк жабджндфуырщ-
пя уійі, жкіпр ра пурліпрщ ыозгзфлмї 
вігнмвігайщлмпрі у псдоі мтмомлз, 
взкмозпралля ра вігрвмодлля нозом-
глзт мб’єкрів. 

В рдмодрзфлзт омжомбкат, номвд-
гдлзт в оіжлі іпрмозфлі фапз, вфдлі 
взгійяйз оіжлзи ндодйік сулкуіи 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа ноа-
вмнмоухдлля у псдоі мтмомлз гм-
вкіййя. Так, М. М. Бозлфук гм сулк-
уіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі віг-
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лмпзв ракі: прзкуйыыфу, кмкндлпа-
уіилу, нодвдлрзвлу, каоайщлу [7, 
п. 325]. Поакрзфлм алаймгіфлзи ндод-
йік сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщ-
лмпрі жа нмоухдлля жакмлмгавпрв-   
ва ном мтмомлу лавкмйзхлщмгм ноз-
омглмгм пдодгмвзца лавмгярщ і 
Е. Ю. Іпкаіймва, Ю. В. Тоулудвпщкзи, 
М. Є. Саввіф [8, п. 128]. Ілхзи лау-
кмвдущ, Г. В. Тзцдлкм, взгійяв роз 
мплмвлі сулкуії ыозгзфлмї вігнмві-
гайщлмпрі у псдоі мтмомлз нозомгз: 
нодвдлрзвлу, кмкндлпауіилу ра каоа-
йщлу, а прзкуйыыфу сулкуіы вфдлзи 
омжгйягав в кмлрдкпрі нодвдлрзвлмї 
[9, п. 137-138]. На гукку Н. Р. Кмбд-
ущкмї, сулкуії ыозгзфлмї вігнмвіга-
йщлмпрі жа дкмймгіфлі ноавмнмоухдл-
ля бажуырщпя ла жагайщлзт сулкуіят 
ущмгм сдлмкдла, гм фзпйа якзт гмп-
йіглзуя віглмпзрщ мтмомллу сулк-
уіы, яка пноякмвала ла жабджндфдлля 
жатзпру, лдгмрмокаллмпрі ноав ра жа-
кмллзт ілрдодпів пуб’єкрів [10, 
п. 129]. У пвмы фдогу Ю. С. Шдкху-
фдлкм номнмлує гмгарз гм сулкуіи 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа дкмйм-
гіфлі ноавмнмоухдлля цд гві гмгар-
кмві: взтмвлу ра жабджндфувайщлу. 
Позфзла ракмгм нігтмгу, цм, ла лах 
нмгйяг, є гмпзрщ номгукрзвлзк ж нм-
жзуіи ндопндкрзвлмї ра пзпрдклмї 
одайіжауії номсійщлмї ыозгзфлмї віг-
нмвігайщлмпрі, нмйягає в лдмбтіглмпрі 
жанмбігалля ноавмнмоухдлляк у уіи 
псдоі, а ракме у лдмбтіглмпрі сулк-
уіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі вз-
прунарз жапмбмк жабджндфдлля мтмом-
лз і жбдодедлля лайделмгм пралу 
лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгм-
взца [11, п. 255]. На лдмбтігліпрщ 
віглдпдлля жабджндфувайщлмї ра взтм-
влмї сулкуії гм ваейзвзт сулкуіи 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа нмоу-
хдлля дкмймгіфлмгм жакмлмгавпрва 
вкажуырщ В. М.  Кмкаолзущкзи, 
В. І. Шдвфдлкм, С. В.  Єйщкіл рмцм 
[12, п. 197]. 

У ндоімг іплувалля оагялпщкмї 
Укоаїлз номрягмк жлафлмгм фапу лау-
кмві омжомбкз у псдоі мтмомлз ноз-
омгз бажувайзпя ла гмпйігедллят 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі у псдоі 
мтмомлз ждкдйщ. Взтмгяфз ж ущмгм, ла 

гукку М. В. Шуйщгз, ыозгзфла віг-
нмвігайщліпрщ у псдоі мтмомлз ждкдйщ 
взкмлує лзжку ваейзвзт сулкуіи: 
а) взпрунає як жапіб жабджндфдлля 
взкмлалля взкмг ждкдйщлмгм жакмлм-
гавпрва; б) вігнмвігайщліпрщ у жажла-
фдліи псдоі є ваейзвзк дйдкдлрмк 
кдталіжку гаоалріи ждкдйщлзт ноав 
пуб’єкрів; в) лмокз ущмгм ілпрзруру 
прзкуйыырщ гмгдоеалля нознзпів 
ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва; г) в укм-
ват ндодтмгу дкмлмкікз коаїлз гм 
озлкмвзт віглмпзл жомпрає омйщ кмк-
ндлпауіилмї ыозгзфлмї вігнмвігайщ-
лмпрі [13, п. 1].  

Дм ущмгм ндодйіку лдмбтіглм гм-
гарз сулкуіы одайіжауії гдоеавлмї 
нмйірзкз в нозомгммтмомлліи псдоі, 
яку кмела жажлафзрз як нмйірзфлу 
сулкуіы. Дмуійщліпрщ ракмгм урмф-
лдлля нмйягає в рмку, цм рдмодрзфлд 
мбґоулрувалля сулкуії ыозгзфлмї 
вігнмвігайщлмпрі лд мжлафає її одайі-
жауії в ноакрзфліи гіяйщлмпрі могалів 
гдоеавлмї вйагз. В іпрмоії гдоеавз і 
ноава Укоаїлз іплує багарм нозкйа-
гів, кмйз номгмймхдлі ла оівлі нмйі-
рзфлзт гапдй оіхдлля наоріилзт 
ж’їжгів лд мрозкувайз пвмєї одайіжауії 
в ноакрзфліи гіяйщлмпрі могалів гдо-
еавлмї вйагз. Так, жагдкйаомвалі км-
куліпрзфлмї вйагмы в Пмпралмві 
Цдлроайщлмгм Кмкірдру КП Укоаїлз і 
Рагз Міліпроів Укоаїлпщкмї РСР 
«Пом нмпзйдлля мтмомлз нозомгз і 
нмйінхдлля взкмозпралля нозомглзт 
одпуопів одпнубйікз» віг 8 роавля 
1973 о. [14] нмймедлля, прмпмвлм 
впралмвйдлля вігнмвігайщлмпрі жа лд 
номвдгдлля омбір нм бмомрщбі ж домжі-
єы ґоулрів, взкмозпралляк ждкдйщ, 
вмг, лаго, йіпів, жатмгів іж жанмбігалля 
жабоуглдллы аркмпсдолмгм нмвіроя, 
нм бмомрщбі ж хкіглзкакз, твмомбакз 
омпйзл – лд буйз взкмлалі в нмвлмку 
мбпяжі в 70-80-т оо. кзлуймгм прмйір-
ря. 

Взтмгяфз ж лавдгдлмгм взцд, 
кмела взмкодкзрз и омжгйялурз 
жкіпр вмпщкз сулкуіи ыозгзфлмї 
вігнмвігайщлмпрі в нозомгммтмомлліи 
псдоі: мтмомллу, нодвдлрзвлу, каоа-
йщлу, прзкуйыыфу, кмкндлпауіилу, 
взтмвлу, могаліжауіилу, нмйірзфлу 
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(вігмбоаедлля гдоеавлмї нмйірзкз в 
нозомгммтмомлліи псдоі).  

1. Отмомлла сулкуія в нозомгм-
мтмомлліи псдоі пралмвзрщ пмбмы 
рдйдмймгіфлммбгоулрмвалзиноавмвзи 
внйзв ж бмку могалів гдоеавлмї вйа-
гз, пноякмвалзи ла мтмомлу нозомг-
лзт мб’єкрів, жакмлліпрщ їт взкмозп-
ралля, номрзгіы номрзвмноавлзк 
явзцак. На гдоеавлі могалз нмкйа-
гаєрщпя мбмв’яжмк іж жанмбігалля ра 
нмкаоалля мпіб, які нмоухуырщ фзллд 
жакмлмгавпрвм ж мтмомлз нозомгз ра 
нмоухуырщ ілрдодпз пупнійщпрва, 
гдоеавз ра гомкагял. Опмбйзву ува-
гу в оагялпщкзи ндоімг жакмлмгавдущ 
нозгійяв ыозгзфліи вігнмвігайщлмпрі 
жа ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі іж жа-
кмлакз ном лауімлайіжауіы ждкйі, а 
впі нозомглі мб’єкрз омжгйягайзпщ 
взкйыфлм як  гдоеавла вйапліпрщ.  

З кдрмы нмйінхдлля могаліжауії 
жатзпру пійщпщкмгмпнмгаопщкзт омп-
йзл віг хкіглзків і твмомб, а ракме 
бмомрщбз ж буо’ялакз, 25 квірля 1969 
о. Рагмы Міліпроів УРСР буйм  ноз-
илярм Пмпралмву «Пом нмйінхдлля 
могаліжауії жатзпру пійщпщкмгмпнмгао-
пщкзт омпйзл віг хкіглзків і твмомб» 
[15]. Згіглм ж узк лмокарзвлм-
ноавмвзк акрмк, мтмомлла сулкуія  
цмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкзт угігщ 
жабджндфувайапщ взкмозпралляк аг-
кіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі, яка 
нмкйагайапщ ла нмпагмвзт мпіб Мілі-
прдопрва пійщпщкмгм гмпнмгаопрва 
УРСР, оаимллі ра пійщпщкмгмпнмгао-
пщкі оагз, гдоеавлу ілпндкуіы ж ка-
оалрзлу омпйзл  Укоаїлпщкмї  РСР. 
Щд мглзк нозкйагмк одайіжауії мтм-
омллмї сулкуії прав Укаж Поджзгії 
Вдотмвлмї Рагз СРСР «Пом агкіліп-
роарзвлу вігнмвігайщліпрщ жа нмоу-
хдлля жакмлмгавпрва ном лагоа» віг 
3 йзпрмнага 1978 о. [16], якзк впра-
лмвйываймпщ, цм ла нмпагмвзт мпіб 
ра гомкагял, взллзт в нмоухдллі 
жакмлмгавпрва ном лагоа, лакйагаєрщ-
пя хроас в агкіліпроарзвлмку нм-
оягку. У взнагку пакмвійщлмгм кмоз-
прувалля лагоакз ра жабугмвз  рдоз-
рмоії жайягалля кмозплзт кмнайзл, 
ноз жлзцдллі фз нмхкмгедллі пнм-
прдодейзвзт пвдогймвзл ла нігждклі 

вмгз, каокхдигдопщкзт і гдмгджзфлзт 
жлаків, ла нмпагмвзт мпіб лакйагавпя 
хроас у омжкіоі гм 100 коб, а ла гом-
кагял – гм 50 коб. 

Ілхзк нозкйагак одайіжауії мтм-
омллмї сулкуії є жкіпр пр. 166 КК 
УРСР [17], яка правзрщ ніг мтмомлу 
гдоеавз гдякі взгз жвіоів ра нратів, а 
ракме жабмомляє нмйывалля ла ілхі 
взгз рваозл ра нратів. Отмомлла су-
лкуія гдоеавз іж жбдодедлля мб’єкрів 
нозомгз ра нак’ярмк куйщруолмї пна-
гцзлз жлаихйа вігмбоаедлля у 
пр. 207 КК УРСР 1960 о., якмы одг-
йакдлруєрщпя козкілайщла вігнмвіга-
йщліпрщ жа жлзцдлля  ра оуилувалля 
ракзт мб’єкрів. Алаймгіфлзк фзлмк 
рака сулкуія жлаихйа пвмє жакоін-
йдлля в Пмпралмві ВУЦВК «Пом 
йікувайщлі кіпудвмпрі» віг 10 роавля 
1922 о. [18]. Згіглм ж н. 7 уієї Пмпра-
лмвз, ракі мб’єкрз нігйягайз гдоеав-
ліи мтмомлі, а жа нмоухдлля їт кде 
ра ждкйдвігвмгу впралмвйывайапщ 
ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ.  

2. Подвдлрзвла сулкуія нмйягає 
в жанмбігаллі жгіиплдллы ноавмнмоу-
хдлля у псдоі мтмомлз нозомгз 
хйятмк внйзву ла пвігмкіпрщ ноавм-
нмоухлзка: а) у ланоякі упвігмкйдл-
ля лзк лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля; 
б) у жкілі правйдлля гм мб’єкрів ноз-
омгз. Так, 26 квірля 1962 о. буйм 
нозилярм Укаж Поджзгії Вдотмвлмї 
Рагз УРСР «Пом нмпзйдлля бмомрщ-
бз ж буо’ялакз», в якмку жлаихйз 
вігмбоаедлля жатмгз, нмв’яжалі іж 
жанмбігалляк нмгіохдллы пралу ждкйі 
ра впралмвйывавпя мбмв’яжмк кмозп-
рувафів йіквігуварз ракі лапйігкз 
[19]. Так пакм у жкіпр Пмпралмвз ЦК 
КПУ і РМ УРСР «Пом лдвігкйаглі 
жатмгз нм жатзпру ґоулрів віг віром-
вмї і вмглмї домжії в Укоаїлпщкіи 
РСР» віг 16 роавля 1967 о. увіихйз 
нмймедлля прмпмвлм жанмбігалля ра 
бмомрщбз іж жлзцдлляк ра нмгіохдл-
ляк пралу ждкдйщ [20]. Позкйагмк 
одайіжауії нодвдлрзвлмї сулкуії є 
Пмпралмва Рагз Міліпроів УРСР 
«Пом нмйінхдлля мтмомлз нозомгз, 
оауімлайщлд взкмозпралля і вігрвм-
одлля нозомглзт багарпрв Укоаїлпщ-
кмї РСР» віг 8 роавля 1964 о. [21], гд   
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н. 13  ндодг Міліпрдопрвмк взцмї і 
пдодглщмї пндуіайщлмї мпвірз УРСР  
нмправйдлм жавгалля ж номвдгдлля 
омж’яплывайщлмї омбмрз ж лдгмну-
цдлля ноавмнмоухдлщ у псдоі мтм-
омлз нозомгз. У пвмы фдогу, у  н. 20 
уієї Пмпралмвз  ндодгбафдлм номвд-
гдлля жатмгів ж взтмвлмї омбмрз 
Ддоеавлзк кмкірдрмк Рагз Міліпр-
оів УРСР нм оагімкмвйдллы і рдйд-
бафдллы ра одгакрмоакз одпнубйі-
калпщкзт гаждр цмгм лдгмнуцдлля 
ноавмнмоухдлщ у псдоі мтмомлз ноз-
омгз, лдутзйщлмгм взкмлалля нмйм-
едлщ фзллмгм жакмлмгавпрва в уіи 
псдоі, а ракме взкозрря ра козрзку-
валля нмоухлзків.  

3. Каоайщла сулкуія жабджндфує 
взкмлалля ракмгм уійщмвмгм жавгал-
ля, жа  якзк мпмбз, взллі у вфзлдллі 
козкілайщлзт фз агкіліпроарзвлзт 
ноавмнмоухдлщ, кмеурщ бурз нмка-
оалі. У ндохі омкз оагялпщкмї вйагз 
каоайщла сулкуія жлаихйа пвмє вігм-
боаедлля в Пмпралмві ВУЦВК «Пом 
мтмомлу нймц, вігвдгдлзт ніг гмомглі 
куйщруоз» віг 18 роавля 1922 о. [22] 
Згіглм ж її н. 2, впралмвйываймпщ 
козкілайщлд нмкаоалля жа жлзцдлля, 
нпувалля ракзт ждкдйщ ра коагіекз 
лапіллмгм кардоіайу. Опмбз, взллі в 
ракзт гіят, нігйягайз козкілайщліи 
вігнмвігайщлмпрі жгіглм жі пндуіайщ-
лмы Пмпралмвмы РНК УСРР віг 
10 квірля 1922 о., яка ндодгбафайа 
емопркі козкілайщлі нмкаоалля жа 
коагіекз, нпувалля, жлзцдлля пмуіа-
йіпрзфлмї вйаплмпрі. Ілхзк взгмк 
жапрмпувалля каоайщлмї сулкуії є 
агкіліпроарзвла вігнмвігайщліпрщ жа 
ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз 
нозомгз. Як нозкйаг одайіжауії уієї 
сулкуії, кмела лавдпрз пр. 99 Козкі-
лайщлмгм кмгдкпу УСРР 1922 о., яка 
ндодгбафайа вігнмвігайщліпрщ у вз-
гйягі нмжбавйдлля вмйі абм нозкупм-
взт омбір жа лджакмллзи взгмбурмк 
нозомглзт кмнайзл, нмйывалля, тз-
еаущку дкпнйуарауіы ра взлзцдлля 
йіпів [23]. Алаймгіфлзкз жа пноякм-
валіпры буйз пр.пр. 82, 83, 84, 137, які 
ввіихйз гм Козкілайщлмгм кмгдкпу 
УСРР 1927 о. [24] і впралмвйывайз 
вігнмвігайщліпрщ у псдоі мтмомлз 

лаго, йіпів, нодгправлзків саулз ра 
сймоз, кмопщкзт бмбоів, кмрзків. 
Тдмодрзфлі омжомбкз, нмв’яжалі ж узк 
взгмк вігнмвігайщлмпрі, якш буйз 
номвдгдлі Ю. С. Шдкхуфдлкмк, нм-
кажайз, цм у псдоі мтмомлз лавкм-
йзхлщмгм пдодгмвзца  жапрмпмвува-
йзпщ ракі жатмгз: ж агкіліпроарзвлзт 
пряглдлщ – нмндодгедлля, гомкагпщ-
кзи мпуг, хроас, кмлсіпкауія, взйу-
фдлля і одайіжауія каила, нмжбавйдл-
ля мкодкзт ноав; іж жатмгів нознз-
лдлля – нозжунзлдлля омбір абм 
рзкфапмва жабмомла дкпнйуарауії 
мб’єкрів і кдталіжків, агкіліпроарзвлд 
жарозкалля нмоухлзків; ж ноавмвіг-
лмвйывайщлзт жатмгів – пкапувалля 
лджакмллзт акрів, гомхмвзт лаоату-
валщ і вігхкмгувалля жбзрку [25, 
п. 218]. Позкйагмк одайіжауії каоайщ-
лмї сулкуії в агкіліпроарзвлмку ноа-
ві є Пмпралмва РМ СРСР «Пом вігр-
вмодлля ра ном мтмомлу озблзт жана-
пів у влуроіхліт вмгмикат СРСР» 
віг 15 вдодпля 1958 о., яка гіяйа ла 
рдозрмоії оагялпщкмї Укоаїлз [26]. 
Згіглм ж її н. 18, ла мпіб, взллзт у 
нмоухдллі ноавзй озбмймвпрва ра 
мтмомлз озблзт жанапів,лакйагавпя 
хроас в агкіліпроарзвлмку нмоягку 
нмпагмвзкз мпмбакзуноавйілля оз-
бммтмомлз омжкіомк 10 коб – ла гом-
кагял, 50 коб – ла пйуебмвзт мпіб. У 
оажі гоубмгм нмоухдлля узт ноавзй 
ла взллзт мпіб лакйагавпя хроас: ла 
гомкагял – гм 50 коб, а ла нмпагмвзт 
мпіб – гм 100 коб. Опмбйзвіпры лмо-
карзвлм-ноавмвмгм акру є лаявліпрщ 
н. 20, жа якзк ноауівлзкз могалів 
озбммтмомлз кайз ноавм взкмозпрм-
вуварз жбомы гйя вігбзрря ланагу 
ноз взкмлаллі лзкз пйуебмвзт 
мбмв’яжків фз ноз мнмоі в оажі лаяв-
лмї бджнмпдодглщмї лдбджндкз гйя 
ноауівлзків пйуебз. 

4. Фулкуія прзкуйывалляв ноз-
омгммтмомлліи псдоі омжгйягаєрщпя 
як пнмлукалля гм акрзвлзт гіи ж гм-
розкалля ра одайіжауії лмок нозом-
гммтмомллмгм жакмлмгавпрва у взгйя-
гі жамтмфдлля жа гмпяглурі оджуйщрарз 
іж жбдодедлля кмлкодрлзт мб’єкрів. 
Нанозкйаг, у псдоі ноавмвмї мтмомлз 
ждкйі прзкуйыыфа сулкуія нмйягає в 
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жаномвагедллі дкмлмкіфлзт жамтм-
фдлщ ра нмжзрзвлмку нпзтмймгіфлмку 
внйзві ла пуб’єкрів ждкдйщлзт ноавм-
віглмпзл. В іпрмоії гдоеавз ра ноава 
Укоаїлз нозкйагмк одайіжауії уієї 
сулкуії буйа Пмпралмва РНК «Пом 
пагівлзурвм ла Укоаїлі» віг 10 йырм-
гм 1922 о. [27] Згіглм жн. 5, уди лмо-
карзвлм-ноавмвзи акр ндодгбафав 
жатмгз прзкуйывалля у взгйягі нд-
одгафі ждкдйщ ніг пагз, нмхзодлля 
пндуіайщлзт жлалщ ра мтмомлз ракзт 
мб’єкрів. У псдоі мтмомлз йіпів гіяйа 
Ілпроукуія Наомглмгм кмкіпаоіару 
ждкйдомбпрва УСРР «Пом нмоягмк 
нодкіывалля кійіуії, йіпмвмї ваорз, 
фйдлів пійщпщкзт кмкіпіи...» 1924 о. 
[28, п. 251] Згіглм ж н. 2 ущмгм лмока-
рзвлм-ноавмвмгм акру, 30% віг пук, 
взоуфдлзт віг номгаеу кмлсіпкмва-
лмгм йіпу, йіпмвзт кардоіайів, ра 30% 
віг пук, сакрзфлм пряглурзт ж йіпм-
нмоухлзків, які жанмгіяйз жбзркз 
йіпмвмку гмпнмгаопрву, взгійяйзпщ ла 
нодкіывалля пнівомбірлзків кійіуії, 
нмпагмвзт мпіб йіпмвмї ваорз, фйдлів 
пійщпщкзт кмкіпіи. Ілхзк нозкйагмк 
прзкуйывалля жатмгів у псдоі мтмом-
лз нозомгз буйа Пмпралмва Рагз 
Міліпроів Укоаїлпщкмї РСР «Пом 
нмйывалля ра кзпйзвпщкд гмпнмгаоп-
рвм Укоаїлпщкмї РСР» віг 8 пдонля 
1969 о. [29], н. 43 якмї ндодгбафав, цм 
кмхрз, пряглурі в нмоягку вігхкмгу-
валля жа жанмгіялі кзпйзвпщкмку 
гмпнмгаопрву жбзркз, жаоатмвуырщпя 
ла оатулкз мбйаплзт уноавйілщ йіпм-
вмгм гмпнмгаопрва і йіпмжагмрівдйщ абм 
мбйаплзт гдоеавлзт ілпндкуіи йіпів. 
З узт пук 20% взкмозпрмвуєрщпя ла 
взгафу взлагмомгз мпмбак, які вз-
явзйз нмоухдлля, а 80% ндодоатмву-
єрщпя ла пндуіайщлзи оатулмк Гмймв-
лмгм уноавйілля кзпйзвпщкмгм гмпнм-
гаопрва Міліпрдопрва йіпмвмгм гмпнм-
гаопрва УРСР гйя везрря жагайщлм-
одпнубйікалпщкзт жатмгів ж кзпйзв-
пщкмгм гмпнмгаопрва. 

У пвмы фдогу, нзралля прзкуйы-
валля ноауівлзків жлаихйм вігмбоа-
едлля в н. 25 нмймедлля «Пом гдо-
еавлі жанмвіглзкз Укоаїлпщкмї 
РСР», жарвдогедлмгм Пмпралмвмы 
Рагз Міліпроів СРСР 5 емврля 

1962 о., жа якзк гйя жамтмфдлля гдо-
еавлзт ра гомкагпщкзт ілпндкрмоів 
впралмвйдлм нодкії жа акрзвлу бмом-
рщбу ж ноавмнмоухлзкакз [30]. В 
укмват оагялпщкмї пзпрдкз бійщхіпрщ 
кіліпрдопрв і вігмкпрв, які жаикайзпя 
мтмомлмы нозомгз, ндодгбафайз в 
нмймедллят, цм одгйакдлрувайз їт-
лы гіяйщліпрщ, везвалля жатмгів іж 
жабджндфдлля езрймк ра нмйінхдлля 
езрймвзт укмв пвмїт ноауівлзків. 
Такзк фзлмк, жа гмнмкмгмы ущмгм 
кмкнйдкпу жатмгів, гм якмгм гмгава-
йзпя гдоеавлі лагмомгз ра нодкії, 
впралмвйдлі уоягмк оагялпщкмї Укоа-
їлз, у нозомгммтмомлліи псдоі одайі-
жмвувайз сулкуіы прзкуйывалля 
ноауівлзків. З аврмопщкмї рмкз жмоу 
жапрмпувалля дкмлмкіфлзт жамтмфдлщ 
гоайм жлафлу омйщ у гмрозкаллі ра 
одайіжауії лмок ыозгзфлмї вігнмвіга-
йщлмпрі жа ноавмнмоухдлля номрз 
лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца [31, п. 6]. 

5. Кмкндлпауіила сулкуія пноя-
кмвала ла віглмвйдлля лджакмллм 
нмоухдлзт ноав, нозкупмвд взкм-
лалля лдвзкмлалзт аба лдлайделм 
взкмлалзт мбмв’яжків, вйапрзвзт уз-
війщлм-ноавмвіи, лапакндодг каилм-
віи, вігнмвігайщлмпрі. У нозомгммтм-
омлліи псдоі одайіжауія уієї сулкуії 
нмйягає в лдмбтіглмпрі кмкндлпауії 
жбзрків, жанмгіялзт нозомглзк 
мб’єкрак, ра нмвдолдлля мпралліт гм 
нозомглмгм пралу. Так, у ндохі омкз 
оагялпщкмї вйагз номбйдкз ж кмкнд-
лпауії жбзрків взоіхувайзпщ тамрзф-
лм, лд пзпрдклм, у жв’яжку ж вігпурліп-
ры жакоінйдлмгм ла жакмлмгавфмку 
оівлі єгзлмгм нмоягку. Позкйагмк 
ракмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру є 
Пмпралмва РНК оагялпщкмї Рмпії 
«Пом нмоягмк взкмлалля гмпйіглз-
ущкзт омбір, нмв'яжалзт ж кдйімоауі-
єы, вмглзк гмпнмгаопрвмк і 
рмос’ялзкакз» віг 3 йзнля 1922 о. 
[32], жгіглм ж н. 2 якмї ноз номвдгдллі 
пндуіайщлзт омбір ла ждкдйщліи гійя-
луі її кмозпрувафі каырщ ноавм ла 
кмкндлпауіы жбзрків, жанмгіялзт їт 
угіггяк. У пвмы фдогу пр. 171 Здкд-
йщлмгм кмгдкпу УРСР 1970 о. одгйа-
кдлрувайа лдмбтігліпрщ нозвдгдлля 
пакмвійщлм жаилярмї ждкйі у прал, 
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нозгарлзи гйя взкмозпралля в пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкзт уійят [33]. Позк-
йагмк одайіжауії галмї сулкуії є Пм-
ймедлля РМ Укоаїлпщкмї РСР «Пом 
нмйывалля ра кзпйзвпщкд гмпнмгаоп-
рвм Укоаїлпщкмї РСР» віг 8 пдонля 
1969 о. [34], жгіглм ж н. 39 якмгм нд-
одгбафайапщ лдмбтігліпрщ вігхкмгу-
варз в упралмвйдлмку нмоягку жбзр-
кз, цм їт жанмгіяйз кзпйзвпщкмку 
гмпнмгаопрву гомкагялз ра пйуебмві 
мпмбз. У пвмы фдогу, кмкндлпауіила 
сулкуія жлаихйа пвмє вігмбоаедлля 
у пр. 48 Вмглмгм кмгдкпу УРСР 
1972 о. «Обмв’яжкз вмгмкмозпрува-
фів» [35], жгіглм ж якмы ла вмгмкмоз-
прувафів лакйагаєрщпя мбмв’яжмк оа-
уімлайщлм взкмозпрмвуварз вмглі 
мб’єкрз, гбарз ном дкмлмклд взроа-
фалля вмгз, віглмвйдлля і нмйінхдл-
ля якмпрі вмг. 

6. Взтмвла сулкуія нмйягає в жа-
гайщлм-ноавмвмку внйзві ла гутмвлу 
псдоу, вмла лауійдла ла смокувалля 
в пупнійщпрві халмбйзвмгм ра бдоде-
йзвмгм правйдлля гм нозомгз. Есдк-
рзвла бмомрщба ж ноавмнмоухдллякз 
в нозомгммтмомлліи псдоі жайдезрщ 
віг оівля нмйірзфлмї ра ноавмвмї ку-
йщруоз, вігнмвігайщлмгм правйдлля 
гомкагял гм мб’єкрів нозомгз ра 
пйуезрщ укоінйдллы жакмллмпрі и 
ноавмнмоягку в уіи псдоі. У оагял-
пщкзи ндоімг ракзи нігтіг жлаихмв 
вігмбоаедлля в Пмймедллі «Пом 
гдоеавлі жанмвіглзкз Укоаїлпщкмї 
РСР» 1962 о. [36] ра н. 6 Закмлу 
«Пом мтмомлу нозомгз Укоаїлпщкмї 
РСР» 1960 о. [37], які ндодгбафайз 
нмнуйяозжауіы і гмнмкмгу в омжвзрку 
коаєжлавфмї омбмрз хйятмк номвд-
гдлля уплмї, гоукмвалмї і жамфлмї 
номнагалгз, фзралля йдкуіи, взгалля 
і омжнмвпыгедлля лаукмвзт і лаукм-
вм-нмнуйяолзт ноаущ. Ілхзк нозк-
йагмк лмокарзвлм-ноавмгм акру, гм 
жкіпру якмгм ввіихйа взтмвла сулк-
уія ноава, є Пмпралмва Рагз Міліпр-
оів УРСР «Пом жатмгз ж мтмомлз 
ґоулрів і жатзплзт йіпмлапагедлщ ла 
рдозрмоії Укоаїлпщкмї РСР» 1960 о. 
[38] в н. 19 якмї, гдоеавлі кмлром-
йдоз ж мтмомлз ґоулрів жмбмв’яжу-
вайзпщ номвмгзрз пдодг лапдйдлля 

номнагалгу жакмлмгавпрва ном мтмом-
лу нозомгз ра жатзпр ґоулрів віг дом-
жії ра лагаварз кмлпуйщрауії жа гмнм-
кмгмы гаждр, еуолайів, оагім. 

7. Оогаліжауіила сулкуія нмйягає 
у првмодллі гдоеавлзт проукруо, мп-
лмвлзк жавгалляк гіяйщлмпрі якзт є 
жатзпр нозомглзт мб’єкрів віг лджа-
кмллмгм взкмозпралля, жлзцдлля, 
жабоуглдлля, нмгіохдлля пралу, іл-
хзт номрзвмноавлзт гіи ра нозряг-
лдлля гм ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі 
мпіб, які пкмїйз ноавмнмоухдлля. 
Так, в УРСР у оіжлі іпрмозфлі фапз 
гіяйз Ілпндкуія ж гіолзфмгм кмлром-
йы, Ддоеавлі кмлромйдоз іж жатзпру 
ждкйі віг домжії, Ддоеавла ілпндкуія 
озбммтмомлз, Ддоеавла йіпмва ілпнд-
куія, Ддоеавла гіолзфа ілпндкуія, 
Ддоеавла дкмймгіфла ілпндкуія, жа-
вгаллякз якзт буйз мтмомла ра кмл-
ромйщ жа взкмозпралляк нозомглзт 
мб’єкрів. Поауівлзкз узт пйуеб кайз 
ноавм пкйагарз агкіліпроарзвлі ном-
рмкмйз ном нмоухдлля ра взйуфарз 
лджакмллм гмбурі номгукрз і кардоіа-
йз. Позкйагмк ноавмвмгм одгуйы-
валля гіяйщлмпрі ракмї проукруоз 
прайм Пмймедлля «Пом гдоеавлі 
жанмвіглзкз Укоаїлпщкмї РСР», жа-
рвдогедлд Пмпралмвмы РМ Укоаїл-
пщкмї РСР віг 5 емврля 1962 о. Цди 
лмокарзвлм-ноавмвзи акр пкйагавпя 
ж вмпщкз омжгійів, у кмелмку ж якзт 
одгйакдлрувайзпщ жатмгз іж жабджнд-
фдлля сулкуімлувалля, урвмодлля, 
жбдодедлля ра мтмомлз гдоеавлзт 
жанмвіглзків. Так, у омжгійі «Загайщлі 
нмймедлля» омжгйягайзпщ нзралля 
взгійдлля мб’єкрів ніг гдоеалі жанм-
віглзкз, їт взйуфдлля ж гмпнмгаопщ-
кмгм кмозпрувалля ра жабмомлз бугщ-
якмї гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі. У омж-
гійі ІІ «Оплмвлі жавгалля» ндодоатм-
вувавпя їт жкіпр ра хйятз одайіжауії, 
гм фзпйа якзт лайдеарщ: жбдодедлля 
мб’єкрів у нозомглмку пралі; мтмомла 
ра вігрвмодлля оігкіплзт уіллзт рва-
озл ра омпйзл; мтмомла і взвфдлля 
оіжлзт нак’ярмк нозомгз; нмнуйяоз-
жауія нмймедлщ Закмлу «Пом мтмомлу 
нозомгз Укоаїлпщкмї РСР» 1960 о. 
Рмжгій ІІІ «Наукмва ра лаукмвм-
гмпйігла омбмра гдоеавлзт жанмвіг-
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лзків» вкйыфав в пдбд взоіхдлля 
ракзт жавгалщ: 1) омжомбку лаукмвм-
мбґоулрмвалзт кдрмгів жанмвіглмї 
пноавз; 2) муілку лапйігків гмпнмгао-
пщкмгм взкмозпралля; 3) омжомбку 
лаукмвмгм мбґоулрувалля жатмгів ж 
мтмомлз ра ыозгзфлмї вігнмвігайщлм-
прі жа ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі ж 
ракзкз мб’єкракз. Рмжгій IV «Рдезк 
гдоеавлмгм жанмвіглзка» впралмвйыє 
жабмомлу ндодбувалля ла рдозрмоії 
ракзт мб’єкрів прмомлліт мпіб, нозлд-
пдлля ругз жбомї, оухлзущ, ілхзт 
жлаоягщ ймву. Рмжгій V «Отмомла 
гдоеавлмгм жанмвіглзка» ндодгбафає 
жгіиплдлля кмлромйы жа гмгдоеал-
ляк впралмвйдлмгм одезку, везрря 
жатмгів жанмбігалля жлзцдллы ноз-
омглзт мб’єкрів, мтмомлу ракзт жд-
кдйщ віг коагіемк, жлзцдлля, нпу-
валля. Рмжгій VI «Вігнмвігайщліпрщ 
жа нмоухдлля гдоеавлмгм жанмвіглз-
ка» гає ноавм пйуебмвзк мпмбак жа-
нмвіглзка лакйагарз в агкіліпроарз-
влмку нмоягку хроасз жа ноавмнм-
оухдлля: ла пйуебмвзт мпіб – гм 50 
коб, ла гомкагял – гм 10 коб. У оажі 
пкмєлля жймфзлів ноауівлзкз жанмві-
глзка каырщ ноавм ндодгаварз ракзт 
мпіб гм могалів МВС УРСР ж кдрмы 
нозряглдлля гм козкілайщлмї вігнм-
вігайщлмпрі вігнмвіглм гм фзллмгм 
жакмлмгавпрва. Пом кмелд ноавмнм-
оухдлля жгіглм ж н. 24 ущмгм Закмлу 
нмпагмві мпмбз, ноауівлзкз мтмомлз 
жанмвіглзка жмбмв’яжуырщпя пкйагарз 
номрмкмй абм акр ном вфзлдлля ноа-
вмнмоухдлля. Згіглм ж Рмжгіймк VII 
«Поава ра мбмв’яжкз гзодкрмоа і лау-
кмвзт ноауівлзків гдоеавлмгм жанм-
віглзка», гзодкрмо жанмвіглзка мога-
ліжує гіяйщліпрщ ракмгм мб’єкра, лдпд 
мпмбзпру вігнмвігайщліпрщ жа имгм 
прал ра кає ноавм нозрягарз ноауів-
лзків, які нмоухзйз одезк жанмвіг-
лмї жмлз, гм жатмгів гзпузнйілаолмгм 
внйзву. Як вігкіфаймпщ у омжгійі VIII 
«Філалпувалля гдоеавлмгм жанмвіг-
лзка і нмоягмк имгм одмогаліжауії» 
номвмгзрщпя ж одпнубйікалпщкмгм 
быгедру, гм якмгм гмгаырщпя гомхмві 
лагтмгедлля віг жагмрівйі піла, жбмоу 
лапілля омпйзл, мфдодру, йіпм номгу-
куії, а взллі у нмоухдллят сілалпм-

вмї гзпузнйілз нозрягуырщпя гм гзп-
узнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі. 

8. Вігмбоаедлля гдоеавлмї нмйі-
рзкз в нозомгммтмомлліи псдоімжла-
фає в рми іпрмозфлзи ндоімг одайіжа-
уіы нмйірзфлзт гапдй, оіхдлщ ж’їжгів, 
нйдлуків Кмкуліпрзфлмї наорії Ра-
гялпщкмгм Смыжу ра оагялпщкмї Укоа-
їлз, нозпвяфдлзт мтмомлі нозомгз в 
ноакрзфліи гіяйщлмпрі могалів гдоеа-
влмї вйагз ра впралмвйдллы ыозгзф-
лмї вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоу-
хдлля в уіи псдоі. Так, нозтіг гм 
вйагз в оагялпщкіи Рмпії бійщхмвзків 
ж їтлікз нмйірзфлзкз гапйакз нозвів 
гм нозилярря 25-27 емврля 1917 о. 
ла ІІ Впдомпіипщкмку З’їжгі Раг Рм-
бмфзт, Смйгарпщкзт ра Сдйялпщкзт 
Дднурарів гдкодру «Пом ждкйы» [39], 
жгіглм ж якзк упралмвйывайапщ лауі-
млайіжауія впіт нозомглзт мб’єкрів. 
На нігправі ущмгм гдкодру в нмгайщ-
хмку нозикайзпя лмокарзвлм-
ноавмві акрз, нмв’яжалі ж взкмозпрал-
ляк, мтмомлмы ра віглмвйдлляк ноз-
омглзт одпуопів у СРСР ра пмыжлзт 
одпнубйікат. Згіглм ж іплуыфмы у 
СРСР ноакрзкмы, жкілз в ноавмвіи 
нмйірзуі у псдоі мтмомлз нозомгз 
вігбувайзпя ніпйя нозилярря оіхдлщ 
ж’їжгакз ра нйдлукакз Кмкуліпрзфлмї 
наорії. Такзк нозкйагмк жакмлмрвмо-
фмпрі оагялпщкмгм ндоімгу прайа пдоія 
нмпралмв ЦК КПРС ра РМ СРСР, 
нозиляррят у 70-80-т оо. кзлуймгм 
прмйірря. Так, жгіглм ж н. 2 Пмпралмвз 
ЦК КПРС з РМ СРСР «Пом нмпз-
йдлля мтмомлз нозомгз і нмйінхдлля 
взкмозпралля нозомглзт одпуопів» 
віг 29 гоугля 1972 о., ндодгбафаймпщ 
нмпзйдлля вігнмвігайщлмпрі впіт мо-
галів гдоеавлмї вйагз, кіліпрдопрв і 
вігмкпрв жа гмгдоеалля кіпрмбугів-
лзт лмокарзвів, цм жабджндфувайз 
мтмомлу нозомгз [40]. Помгмведл-
ляк ноавмвмї нмйірзкз в уіи псдоі 
прайа Пмпралмва ЦК КПРС з 
РМ СРСР «Пом гмгаркмві жатмгз 
цмгм нмпзйдлля мтмомлз нозомгз і 
нмйінхдлля взкмозпралля нозомглзт 
одпуопів» віг 1 гоугля 1978 о., гія 
якмї нмхзоывайапщ ла рдозрмоіы 
оагялпщкмї Укоаїлз [41]. Згіглм ж її 
н. 1, впралмвйывайапщ вігнмвігайщ-
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ліпрщ кіліпрдопрв і вігмкпрв жа пвмє-
фаплу омжомбку, ндодвіоку ра жаном-
вагедлля вігнмвіглзт пзпрдк і ноз-
йагів.  

Взплмвкз. Пігбзваыфз нігпукмк 
омжгйягу мжлак сулкуіи ыозгзфлмї 
вігнмвігайщлмпрі, лдмбтіглм жажлафз-
рз лапрунлд: 

- ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ – уд 
мглд ж сулгакдлрайщлзт ноавмвзт 
явзц, бдж якмгм лдкмейзвм уявзрз 
пмбі іплувалля ноава як лмокарзвлмї 
пзпрдкз, бм пакд вмла є гаоалрмк 
дсдкрзвлмпрі ра оджуйщрарзвлмпрі її 
іплувалля – нозфмку, фзк пкйаглі-
хзкз праырщ пупнійщлі віглмпзлз, 
рзк япкоавіхд ра пуррєвіхд номявйя-
єрщпя омйщ ыозгзфлмї вігнмвігайщлм-
прі в ущмку номудпі; 

- прмпмвлм дкмймгіфлмї псдоз 
ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ: а) кає 
пвмы пндузсіку, мбукмвйдлу мпмбйз-
вмпрякз дкмймгіфлмгм ноавмнмоухдл-
ля; б) в дкмймгіфліи псдоі гмкілуы-
фзкз є жатмгз агкіліпроарзвлмї, коз-
кілайщлмї, узвійщлм-ноавмвмї і гзп-
узнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі як ілрд-
гомвалмгм кдрмгу гайужі дкмймгіфлмгм 
жакмлмгавпрва; в) тмфа гія кмкнйдкп-
лмгм ілпрзруру ыозгзфлмї вігнмвіга-
йщлмпрі у уіи псдоі кає пвіи пндузсі-
флзи дкмймгіфлзи вігрілмк, айд в уі-
ймку вмла нігнмоягкмвала жагайщлзк 
млрмймгіфлзк і глмпдмймгіфлзк жакм-
лмкіолмпряк гії жажлафдлзт взгів 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі і в ілхзт 
псдоат пупнійщлзт віглмпзл; 

- лд гзвйяфзпщ ла рд, цм мпраллік 
фапмк жасікпмвалм бджйіф лмвзт ном-
явів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі ра її 
взгмвзт таоакрдозпрзк в оіжлмкалір-
лзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, на-
оайдйщлм акрзвіжувайзпщ лаукмві гм-
пйігедлля в гайужі ыозгзфлмї вігнм-
вігайщлмпрі – айд ла нодвдйзкзи 
еайщ  и гмпі лд првмодлм уійіплмї пзп-
рдкз ймгіфлм нмв’яжалзт кіе пмбмы 
уявйдлщ ном її жкіпр, уійі, сулкуії, 
взгмву оіжлмкалірліпрщ, рмку мбгоул-
рмвалм вваеаєкм, цм гйзбмкд упвігм-
кйдлля  жкіпру сулкуіи, єгліпрщ лау-
кмвзт нмжзуіи  віглмплм лзт, кмеурщ 
прарз ваейзвмы гмкрозлайщлмы нд-
одгукмвмы якіплм лмвмгм нігтмгу 

лмокмрвмоуя цмгм впралмвйдлля фір-
кзт палкуіи жа впі ноавмнмоухдлля у 
псдоі мтмомлз лавкмйзхлщмгм пдод-
гмвзца; 

- в номудпі взжлафдлля сулкуіи 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі в дкмйм-
гіфлмку ноаві ла ноакрзуі взлзкає 
пкйаглзи пзпрдклзи кмлгймкдоар 
гмозжмлрайщлм-вдорзкайщлзт жвяжків 
кіе пуб’єкракз ноава, цм бажуєрщпя 
ла ноавмвзт лмокат, які: а) водгуйщм-
вуырщ вігнмвіглі сулкуімлайщлм-
гіяйщліплі апндкрз кмкулікауії ра 
вжаєкмгії лажвалзт пуб’єкрів, б) ка-
ырщ взтмг ла пкйаглі номудпз смо-
кувалля кмкндрдлуіилмгм бажзпу 
гдоеавлзт могалів і могалів кіпудвм-
гм пакмвоягувалля в псдоі нозомгм-
мтоаллмї гіяйщлмпрі, а ракме в) ноав і 
мбмв’яжків ілхзт пуб’єкрів дкмймгіф-
лмгм ноава, г) жабджндфуыфз взкм-
лалля нознзпів ноавмвзт лмок ніг 
жагомжмы лапралля лдгарзвлзт лап-
йігків гйя ноавмнмоухлзків – воатм-
вуыфз, цм мплмвлзк жавгалляк ыоз-
гзфлмї вігнмвігайщлмпрі є одгуйывал-
ля и мтмомла іплуыфмгм йагу ра пуп-
нійщлмгм нмоягку, вваеаєкм, цм її 
ноакрзфла одайіжауія кмед бурз 
бійщх фіркм и мглмжлафлм одайіжмва-
лмы жа гмнмкмгмы пакд ракзт сулк-
уіи; 

- жа гмнмкмгмы сулкуіи ыозгзф-
лмї вігнмвігайщлмпрі в псдоі мтмомлз 
лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгм-
взца: а) взявйяєрщпя їт пмуіайщла ра 
ноавмва уілліпрщ як кардгмоії, б) жа їт 
бджнмпдодглщмы гмнмкмгмы взоіху-
єрщпя рака нмродба пупнійщпрва, як 
жбдодедлля нозомглзт мб’єкрів, а 
ракме їт сулкуімлайщлд нозжлафдлля; 

- в гмкрозлі іплуырщ оіжлі нігтм-
гз гм омжукілля ракзт номсійщлзт  
сулкуіи, а пакд: нігтіг, цм жаплмва-
лзи ла пмуіайщлмку гдрдокіліжкі; 
нігтіг, цм бажуєрщпя  ла сулкуімла-
йщлмку ланмвлдллі ыозгзфлмї вігнм-
вігайщлмпрі; нігтіг, цм бажуєрщпя ла 
драрзпрпщкіи мплмві; рдйдмймгіфлзи 
нігтіг рмцм; 

- в гмкрозлі іплуырщ оіжлі нігтм-
гз и гм омжукілля взгмвмї ра кійщкіп-
лмї таоакрдозпрзкз сулкуіи ыозгз-
флмї вігнмвігайщлмпрі в псдоі мтмом-
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лз лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдод-
гмвзца; 

- лакз взмкодкйыєрщпя ра омжг-
йягаырщпя віпік сулкуіи ыозгзфлмї 
вігнмвігайщлмпрі в нозомгммтмомлліи 
псдоі: мтмомлла, нодвдлрзвла, каоа-
йщла, прзкуйыыфа, кмкндлпауіила, 
взтмвла, могаліжауіила, нмйірзфла 
(вігмбоаедлля гдоеавлмї нмйірзкз в 

нозомгммтмомлліи псдоі), нозфмку 
ракзи пдйдкрзвлзи нігтіг мбгоулрм-
вуєрщпя взкмозпралляк жажлафдлзт 
сулкуіи в жакмлмгавфмку капзві км-
йзхліт Смыжу РСР ра оагялпщкмї 
Укоаїлз, а ракме їт пнозилярряк и 
взкмозпралляк в пуфаплмку дкмймгі-
флмку жакмлмгавпрві лджайделмї 
Укоаїлпщкмї гдоеавз. 
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Бмифук А. Ю. Фулкуії юозгзфлмї вігнмвігайьлмпрі як жапмбз мтмомлз лавкм-
йзхльмгм пдодгмвзца віг ноавмнмоухдль 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. Аврмомк  
жгіиплдлм алайіж  мплмвлзт лаукмвзт нігтмгів  гм омжукілля нмлярря жкіпру  уієї 
кардгмоії,  взгійдлм таоакрдолі озпз сулкуіи,  омжгйялурм  сулкуії як мплмвлі ла-
ноякз гдоеавлмгм внйзву, жавгякз якзк одайіжуєрщпя жавгалля ж мтмомлз  лавкмйз-
хлщмгм пдодгмвзца, акудлрмвалм увагу пмуіайщліи лдмбтіглмпрі ра дсдкрзвлмпрі сул-
куіи  ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. 

Кйюфмві пймва: ноавмнмоухдлля номрз нозомгз, лмокарзвлм-ноавмвзи акр, су-
лкуії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі,мтмомлла сулкуія, нодвдлрзвла сулкуія, каоайщла 
сулкуія, сулкуія прзкуйывалля,кмкндлпауіила сулкуія,взтмвла сулк-
уія,могаліжауіила сулкуія вігмбоаедлля гдоеавлмї нмйірзкз в нозомгммтмомлліи 
псдоі 

 
  
 Boychuk A. Functions of legal responsibility as means of protection of the 

environment from eligibility 
The article is devoted to the study of the functions of legal liability. The author 

analyzes the basic scientific approaches to understanding the concept of the content of 
this category, identifies the characteristic features of functions, identifies the functions as 
the main directions of state influence, through which the task of environmental 
protection is realized, attention is paid to the social necessity and effectiveness of the 
functions of legal responsibility. 

It is noted that legal liability is one of the fundamental legal phenomena without 
which it is impossible to imagine the existence of law as a normative system, because it is 
the guarantor of the effectiveness and effectiveness of its existence - moreover, the more 
complex the social relations become, the more brilliant and more significant the role of 
the legal responsibility in this process. 

Attention is drawn to the fact that in relation to the environmental sphere, legal 
liability: a) has its own specificity, due to the features of environmental offenses; b) in the 
environmental sphere, measures of administrative, criminal, civil and disciplinary liability 
as an integrated method of the field of environmental legislation are dominant; c) 
although the action of a comprehensive institute of legal responsibility in this area has its 
own specific ecological shade, but in general it is subject to the general ontological and 
epistemological laws of the actions of the mentioned types of legal responsibility and in 
other spheres of social relations. 

In spite of the fact that recently a lot of new manifestations of legal responsibility 
and its species characteristics were registered in various normative legal acts, legal 
research has been intensified in parallel - but, unfortunately, it has not yet been possible 
to create a coherent system of logically interconnected ones representations about its 
content, goals, functions, species diversity, therefore reasonably believe that a deep 
awareness of the content of functions, the unity of scientific positions in relation to them, 
may become an important doctrine tional prerequisite for a qualitatively new approach of 
the legislator to establish clear penalties for all offenses in the area of environmental 
protection; 
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In the process of determining the functions of legal responsibility in environmental 
law, in practice there is a complex systemic conglomerate of horizontal-vertical ties 
between the subjects of law, which is based on legal norms, which: a) regulate the 
relevant functional and activity aspects of communication and interaction of these 
entities, b) have access to complex processes of forming the competence base of state 
bodies and local self-government bodies in the field of environmental activity, and also 
c) the rights and obligations of other entities, d) ensuring compliance with legal norms 
under the threat of negative consequences for offenders, пonsidering that the main task of 
legal responsibility is to regulate and protect the existing system and public order, we 
believe that its practical implementation can be more clearly and uniquely implemented 
through precisely such functions. 

Key words: offense against nature, normative legal act, functions of legal 
responsibility, security function, preventive function, punitive function, stimulation 
function, compensatory function, educational function, organizational function of 
reflection of state policy in nature protection sphere. 

 


