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народу 

 
Завегз, кмйз вдгурщ кмву ном 

лаомглзи пувдодлірдр, гдкмкоаріы, 
лаомгмвйаггя, Укоаїлпщкзи лаомг, 
кмлпрзрууіилм-ноавмвзи праруп 
Укоаїлпщкмгм лаомгу, првдогеуырщ, 
цм лаибійщх ваейзвмы смокмы їт 
врійдлля є упралмвфа вйага Укоаїлпщ-
кмгм лаомгу, яка одайіжуєрщпя фдодж 
имгм упралмвфі нмвлмваедлля. Ражмк 
ж рзк, родба взжларз, цм у вірфзжля-
ліи ыозгзфліи лаууі вігпурлє мглмж-
лафлд омжукілля упралмвфмї вйагз ра 
упралмвфзт нмвлмваедлщ, жагаймк ра 
прмпмвлм Укоаїлпщкмгм лаомгу, жмк-
одка, а рзк бійщхд їт кмлпрзрууіилм-
ноавмвмгм одгуйывалля [1, п. 6].  

А рмку, лапакндодг, лдмбтіглм 
жвдолурз увагу ла дрзкмймгіы пймва 
«упралмвфзи». «Сймвлзк укоаїлпщкмї 
кмвз. Акагдкіфлзи рйукафлзи пймв-
лзк (1970 - 1980)» ндодгбафає, цм 
«УСТАНОВЧИЙ, а, д. Якзи кає 
жавгалляк могаліжауіы фмгм-лдбугщ, 
нозжлафдлзи жаплуварз цм-лдбугщ» 
[2] А 6-рмкла «Юозгзфла длузкйм-
ндгія» впралмвйыє, цм «УСТАНОВ-
ЧИЙ (ЗАСНОВНИЦЬКИЙ) ДО-
ГОВІР – гмк-р, ла нігправі якмгм 
урвмоыырщпя ра гіырщ мпмбз ыозгзф-
лі». «УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – гмк-рз, ла 
нігправі якзт урвмоыєрщпя і гіє мпмба 

ыозгзфла, а ракме взжлафаырщпя 
ілгзвіг. мпмбйзвмпрі її ноав. прарупу». 
«УСТАНОВЧІ ЗБОРИ – пндуіайщлм 
мбоалзи нодгправ. могал, цм урвмоы-
єрщпя гйя омжомбкз і нозилярря кмл-
прзрууії» [3, п. 228]. 

Оред, кмела првдогеуварз, цм 
рдокіл «упралмвфзи» мжлафає, лапак-
ндодг, жаплмвлзущкзи, урвмоыыфзи. 
Сакд ракд омжукілля кає вкйагарзпя 
і у ыозгзфлі кардгмоії, які мндоуырщ 
узк рдокілмк, а пакд: упралмвфзи 
акр, упралмвфі жбмоз, упралмвфа вйага, 
упралмвфі нмвлмваедлля рмцм. 

У 6-рмкліи «Юозгзфліи длузк-
ймндгії», ж ущмгм нозвмгу, ндодгбафа-
єрщпя лапрунлд: «УСТАНОВЧОЇ 
ВЛАДИ ТЕОРІЯ – вфдлля жа якзк, 
кмлпрзрууія як мпл. жакмл г-вз вз-
жлаєрщпя акрмк ндовзл. (упралмвфмї 
вйагз), цм бджнмпдодглщм лайдезрщ 
лаомгмві. Взлзклдлля уієї рдмоії бу-
йм жукмвйдлд нмхзодлляк у 18 пр. 
кмлуднуії лао. пувдодлірдру ра ігдї 
пупн. гмгмвмоу. Тдмоія кмлуднруайщлм 
псмокуйщмвала в 1789 о. Е. Ж. Сщєиє-
пмк, якзи ндохзк уезв вігнмвіглзи 
рдокіл. Віл првдогеував, цм кмлпрз-
рууія є акрмк упрал. вйагз. Ддое. 
могалз, віглдпдлі гм впралмвйдлзт 
вйаг (лапакндодг, жакмлмгавфмї), лд 
кмеурщ влмпзрз гм лдї жкілз. Звігпз 
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каймжкілываліпрщ кмлпрзрууії як мпл. 
жакмлу. В рмку пакмку 18 пр. пнмфар-
ку буйм жагдкйаомвалм, цм жкілз гм 
кмлпрзрууії кмеурщ бурз влдпдлі йз-
хд жа жгмгмы упіт го-л (ігдя пупн. 
гмгмвмоу). Згмгмк взжлайз кмейз-
віпрщ взжлафдлля ракмї жгмгз ла мплм-
ві нмжзуії бійщхмпрі (Е. гд Варрдйщ). 
Тзк пакзк жапрдоігайапя кмейзвіпрщ 
кмлпр. одсдодлгуку. З іл. бмку, првд-
огеуваймпя, цм кмлпрзрууія кмед 
бурз жкілдла йзхд пнду. могалмк – 
упралмвфзкз жбмоакз, які каырщ віг-
нмвіглм одайіжуварз лаомглзи пувд-
одлірдр (Е. Ж. Сщєиєп). Ваейзвмы 
буйа и ігдя, жа якмы кмлпрзрууія км-
гйа бурз жкілдла йзхд у пнмпіб, вз-
жлафдлзи пакмы кмлпрзрууієы 
(Ж. Ж. Руппм)» [4, п. 230]. 

Тмбрм, іж пакмгм пвмгм нмфарку 
рдмоія упралмвфмї вйагз буйа вфдл-
ляк: нм-ндохд, жа якзк кмлпрзрууія 
взжлавайапщ акрмк упралмвфмї вйагз, 
яка лайдезрщ лаомгмві; нм-гоугд, її 
взлзклдлля буйм жукмвйдлд рдмоієы 
лаомглмгм пувдодлірдру ра пупнійщлм-
гм гмгмвмоу; нм-родрє, її мплмвмы бу-
йм рвдогедлля, цм гдоеавлі могалз 
лд кмеурщ влмпзрз гм кмлпрзрууії 
жкілз; і, нм-фдрвдорд, у ліи лагмймху-
ваймпщ, цм жкілз гм кмлпрзрууії км-
еурщ бурз влдпдлзкз йзхд жа жгмгмы 
упіт гомкагял, абм їт бійщхіпры, абм 
упралмвфзкз жбмоакз, у пнмпіб, вз-
жлафдлзи пакмы кмлпрзрууієы. 

Дмпйігеуыфз упралмвфу вйагу 
Укоаїлпщкмгм лаомгу, яка одайіжу-
єрщпя фдодж имгм упралмвфі нмвлмва-
едлля ваейзвм жвдолурз увагу і ла 
омжукілля вйагз жагаймк. А рмку 
жажлафзкм, цм є жагайщлмвігмкзк, 
цм вйага – уд аврмозрдрла пзйа, 
пвігмкм-вмйщмвд віглмхдлля кіе 
йыгщкз ра їт могаліжауіякз, у якмку 
рі, цм каырщ вйагу, взжлафаырщ, вз-
кмозпрмвуыфз оіжлі жапмбз і кдрмгз, 
номгоаку нмвдгілкз нігвйаглзт мпіб, 
пнзоаыфзпщ, у лдмбтіглзт взнагкат, 
ла кмейзвіпрщ нозкупу. Ілхзкз 
пймвакз, уд одайщла кмейзвіпрщ 
жгіиплдлля пвмєї вмйі у пмуіайщлмку 
езррі пупнійщпрва, лав’яжувалля її 
ілхзк йыгяк, взкмозпрмвуыфз ноз 
ущмку оіжлі жапмбз і кдрмгз, вкйы-

фаыфз і нозкуп. Звігпз прає жомжу-
кійзк, цм вйага уд жавегз гвмтпрм-
омллє віглмхдлля, гд вмйя лмпія 
вйагз у вйагмвіглмхдллят жгіиплы-
єрщпя фдодж нігнмоягкувалля нігвйа-
глмгм. У пупнійщпрві вйага є лдмб-
тіглмы, рмку цм ж її гмнмкмгмы жа-
бджндфуєрщпя лмокайщлд сулкуімлу-
валля впіт пмуіайщлзт пуб’єкрів, вмла 
прмїрщ ла ваорі могаліжмвалмпрі і нм-
оягку, ндодгбафає пкмогзлмваліпрщ 
гіи оіжлзт дйдкдлрів гдоеавз і пуп-
нійщпрва [5, п. 41]. 

Дм рмгм е, у 6-рмкліи «Юозгзф-
ліи длузкймндгії» првдогеуєрщпя, цм 
«ВЛАДА – багармгоаллд пупн.-нмйір. 
і ноавмвд нмлярря. Іплуырщ оіжлмка-
лірлі имгм взжлафдлля. В. – уд: 
1) віглмпзлз кіе йыгщкз, кмйз мглі 
кмкалгуырщ, а ілхі нігкмояырщпя; 
2) жгарліпрщ гмпягарз нмправйдлмї 
кдрз; 3) пномкмеліпрщ пмуіайщлм-
нмйірзфлмї пзпрдкз жабджндфуварз 
взкмлалля нозилярзт лды оіхдлщ; 
4) пнмпіб пакммогаліжауії йыгпщкмї 
пнійщлмрз, жаплмвалмї ла омжнмгійі 
сулкуіи уноавйілля і взкмлалля; 
5) кмейзвіпрщ і жгарліпрщ номвмгзрз 
пвмы вмйы. В. жавегз ндодгбафає 
вжаєкмгіы її агдлрів, цм ґоулруєрщпя 
ла нігйдгймпрі мглмгм ілхмку. Якцм 
рака нігйдгйіпрщ вігпурля рмгі лдкає і 
В. Як пкйаглд пупнійщлд явзцд, 
В. кйапзсікуєрщпя ла оіжлі взгз жа-
йделм віг рзт абм іл. козрдоіїв. Змк-
одка, жа пуб’єкракз її нмгійяырщ ла 
В. гдоеавлу, В. лаомглу, В. наоріилу, 
В. гомкаг. мог.-уіи, В. роугмвзт кмйд-
крзвів, В. ЗМІ» [6, п. 489]. 

Тмбрм, родба взжларз, цм іплує 
гуед багарм взжлафдлщ вйагз, її омжг-
йягаырщ ж оіжлзт кдрмгмймгіфлзт 
нмжзуіи, у оіжлзт пмуіайщлзт лаукат 
ра гайужят жлалщ, айд, ндвлм, цм лд 
кмела првдогеуварз, цм якдпщ вз-
жлафдлля є взфдонлзк фз мб’єкрзвлм 
іпрзллзк, пкмоіх кмелд ж лзт взяв-
йяє як ндвлі апндкрз вйагз рак і оіжлі 
рмфкз жмоу ла лдї [7, п. 501]. 

Воатмвуыфз взцджажлафдлд, км-
ела првдогеуварз, цм упралмвфа 
вйага Укоаїлпщкмгм лаомгу – уд пнм-
піб ндовзллмї имгм пакммогаліжауії, 
пувдодллд, лдмбкдедлд, гвмпрмомллє, 
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пвігмкм-вмйщмвд віглмхдлля кіе 
Укоаїлпщкзк лаомгмк ра упіка ілхз-
кз пмуіайщлзкз ілпрзрууіякз у ном-
удпі якмгм Укоаїлпщкзи лаомг взжла-
фає, взкмозпрмвуыфз оіжлі жапмбз і 
кдрмгз, кмейзвіпрщ іплувалля, праруп 
ра сулкуімлувалля упіт ілхзт пмуіа-
йщлзт ілпрзрууіи пнзоаыфзпщ, у лд-
мбтіглзт взнагкат, ла кмейзвіпрщ 
нозкупу. 

Іж ущмгм взжлафдлля кмела вз-
фйдлзрз лапрунлі мжлакз упралмвфмї 
вйагз Укоаїлпщкмгм лаомгу: 

- є пнмпмбмк ндовзллмї имгм па-
кммогаліжауії, цм лапакндодг пвіг-
фзрщ ном жаплмвуыфзи пмуіайщлзи 
таоакрдо упралмвфмї вйагз Укоаїлпщ-
кмгм лаомгу, її пзпрдкмурвмоыыфі 
пупнійщлі смокз номяву; 

- є пувдодллмы; 
- є лдмбкдедлмы;  
- є гвмпрмомллщмы, агед у віглм-

пзлат ж нозвмгу вйагз жавегз нози-
кає уфапрщ, цмлаикдлхд гва пуб’єкрз 
– рми, цм лагійдлзи вйагмы і рми, цм 
є нігвйаглзк. І уд прмпуєрщпя як па-
кмвоягувалля, цм, ндодваелм, одайі-
жуєрщпя кіпудвзк пакмвоягувалляк 
рак і ілмвоягувалля, цм жгіиплыєрщпя 
гдоеавмы;  

- є пвігмкм-вмйщмвзк віглмхдл-
ляк кіе Укоаїлпщкзк лаомгмк ра 
упіка ілхзкз пмуіайщлзкз ілпрзрууі-
якз. Поз ущмку родба взжларз, цм 
упралмвфа вйага Укоаїлпщкмгм лаомгу 
кмед одайіжмвуварзпя як прзтіилм 
(одвмйыуії, нмвпралля, ндодвмомрз) 
рак і пвігмкм, рмбрм нмпйігмвлм, нйа-
лмкіолм, лабуваыфз мжлак акру пмуі-
айщлмгм уноавйілля; 

- у номудпі її жгіиплдлля Укоаїл-
пщкзи лаомг взжлафає, взкмозпрмву-
ыфз оіжлі жапмбз і кдрмгз, кмейз-
віпрщ іплувалля, праруп ра сулкуімлу-
валля упіт ілхзт пмуіайщлзт ілпрз-
рууіи, цм пвігфзрщ ном її ндовзлліпрщ 
нм віглмхдллы гм упіт ілхзт пмуіа-
йщлзт ілпрзрууіи ра, лапакндодг, ну-
бйіфлзт вйаг. Агед пакд у номудпі 
жгіиплдлля упралмвфмї вйагз Укоаїл-
пщкзи лаомг, нм-ндохд, жаномвагеує 
ілхі нубйіфлі вйагз, нм-гоугд, взжла-
фає їт праруп, і, нм-родрє, впралмвйыє 
нмоягмк їт сулкуімлувалля. І уд у 

лаибійщхіи кіоі прмпуєрщпя пакд нуб-
йіфлзт вйаг (жакмлмгавфмї, взкмлав-
фмї, пугмвмї, кмлромйщлм-лагйягмвмї, 
куліузнайщлмї) які є упралмвйдлзкз, 
рмбрм нмтіглзкз, врмозллзкз нм 
віглмхдллы гм упралмвфмї вйагз 
Укоаїлпщкмгм лаомгу [8, п. 327]; 

- кмед пнзоарзпщ, у лдмбтіглзт 
взнагкат, ла кмейзвіпрщ нозкупу. 

Огоажу е тмріймпя б лагмймпзрз, 
цм жаномнмлмвалд взжлафдлля упра-
лмвфмї вйагз Укоаїлпщкмгм лаомгу є 
жлафлм хзохзк жа мжлакакз, жкіпрмк 
ра пурліпры ліе бійщхіпрщ роагзуіи-
лзт, які жвмгярщ упралмвфу вйагу жа-
гаймк ра упралмвфу вйагу Укоаїлпщ-
кмгм лаомгу взкйыфлм рійщкз гм 
нозилярря, влдпдлля жкіл і гмнмв-
лдлщ, вігкілз ндвлзт кмлпрзрууіилзт 
нмймедлщ. 

Уномгмве жажлафдлмгм тмріймпя б 
лагмймпзрз, цм «Пмвлмваедлля – 
пукунліпрщ ноав і мбмв’яжків гдое. 
могалів і гомкаг. могаліжауіи, а ракме 
нмпагмвзт ра іл. мпіб жакоінйдлзт жа 
лзкз у впралмвйдлмку жакмлмгавпр-
вмк нмоягку гйя жгіиплдлля нмкйа-
гдлзт ла лзт сулкуіи. Обпяг П. кмл-
кодрлзт гдое. могалів ра їт нмпагм-
взт мпіб жайдезрщ віг їт кіпуя в ієоа-
отіфліи проукруоі вігнмвіглзт мога-
лів. Коік гдое. могалів, гомкаг. мога-
ліжауіи і нмпагмвзт мпіб, ндвлзкз П. 
кмеурщ лагійярзпя и мкодкі гомка-
гялз (лано., мпмба унмвлмваедла ук-
йагарз узв. угмгз віг ікдлі ілхмї 
мпмбз. Тдокіл «П.» є бйзжщкзк жа 
пвмїк жлафдлляк гм рдокіла «кмкнд-
рдлуія» [9, п. 655]. Абм е, цм «ПОВ-
НОВАЖЕННЯ ОРГАНУ ВИКО-
НАВЧОЇ ВЛАДИ П. м. в. в. – уд жа-
коінйдлі жа могалмк взкмл. вйагз 
ноава і мбмв’яжкз (у р. ф. мбмв’яжкз 
лдпрз вігнмвігайщліпрщ жа лапйігкз 
взкмлалля нмвлмваедлщ – р. ж. 
«ыозпгзкуіилі» мбмв’яжкз). Дйя вз-
жлафдлля ндвлмгм мбпягу нмвлмва-
едлщ, жакоінйдлмгм жа кмелзк мога-
лмк взкмл. вйагз вігнмвіглм гм нмк-
йагдлзт ла лщмгм жавгалщ і сулкуіи, 
взкмозпрмвуєрщпя нмлярря «кмкндрд-
луія» [10, п. 572]. 

Воатмвуыфз упд взцдвзкйагдлд 
ра алайіжуыфз і пзлрджуыфз омжукіл-
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ля кардгмоії «упралмвфзи», рдмоії 
упралмвфмї вйагз, вйагз жагаймк ра 
нмвлмваедлщ кмела іж нмвлмы вндв-
лдліпры првдогеуварз, цм упралмвфі 
нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу – 
уд пукунліпрщ имгм ндовзллзт, мплм-
вмнмймелзт ноав ра мбмв’яжків, цм 
жакоінйдлі жа лзк у жакмлмгавпрві абм 
іплуырщ мб’єкрзвлм гйя жабджндфдлля 
пномкмелмпрі взжлафарз, взкмозпрм-
вуыфз оіжлі жапмбз і кдрмгз, кмейз-
віпрщ іплувалля, праруп ра сулкуімлу-
валля упіт ілхзт пмуіайщлзт ілпрз-
рууіи, жгіиплдлля жагайщлмлаомглзт 
сулкуіи. 

Іж жажлафдлмгм взжлафдлля кмела 
взфйдлзрз лапрунлі мжлакз упралмв-
фзт нмвлмваедлщ Укоаїлпщкмгм лаом-
гу: 

- уд пукунліпрщ ноав ра мбмв’яжків 
Укоаїлпщкмгм лаомгу абм имгм ндвлмї 
фапрзлз;  

- упралмвфі нмвлмваедлля Укоаїл-
пщкмгм лаомгу є ндовзллзкз, мплмвм-
нмймелзкз, жаплмвлзущкзкз, лдвіг-
фуеувалзкз а уд мжлафає, цм одайі-
жуыфз їт Укоаїлпщкзи лаомг впралмв-
йыє мплмвз кмлпрзрууіилмгм йагу, 
рмбрм мплмвз пупнійщлмгм ра гдоеав-
лмгм йагу. Поз ущмку пупнійщлзи йаг 
мтмнйыє пмбмы нмйірзфлу, дкмлмкіф-
лу, пмуіайщлу, гутмвлу, кіелауімлайщ-
лу, ноавмву ра ілхі пзпрдкз пупнійщп-
рва, а гдоеавлзи йаг смоку гдоеав-
лмгм ноавйілля, смоку рдозрмоіайщлм-
гм упромы, смоку гдоеавлм-ноавмвмгм 
одезку, вжаєкмвіглмпзлз гдоеавз ж 
ілхзкз пмуіайщлзкз пуб’єкракз і р. г. 
Ммела лавірщ првдогеуварз, цм ілхі 
нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу 
(ноавмрвмофі, кмлромйщлі) є ндвлзк 
номгмведлляк, гдрайіжауієы пакд 
упралмвфзт нмвлмваедлщ; 

- жакоінйыырщпя у жакмлмгавпрві 
абм іплуырщ мб’єкрзвлм; 

- лагаырщпя гйя жабджндфдлля 
пномкмелмпрі взжлафарз кмейзвіпрщ 
іплувалля, праруп ра сулкуімлувалля 
упіт ілхзт пмуіайщлзт ілпрзрууіи; 

- ндодгбафаырщ оіжлі жапмбз і кд-
рмгз, цм взкмозпрмвуырщпя гйя їт 
одайіжауії; 

- іплуырщ гйя жгіиплдлля жагайщ-
лмлаомглзт сулкуіи. 

Іж нмндодглщм взкйагдлмгм кард-
оіайу прає жомжукійзк, цм лаибійщх 
ваейзвзк упралмвфзк нмвлмваедл-
ляк Укоаїлпщкмгм лаомгу є ноавм ла 
пакмвзжлафдлля, у номудпі якмгм вз-
оіхуєрщпя нзралля ном првмодлля 
гдоеавз, нозєглалля гм ілхмї гдо-
еавз, мб’єглалля ж ілхзк лаомгмк, 
нмвлмноавлд фйдлпрвм у кіелаомглзт 
ра одгімлайщлзт пмыжат, кмлсдгдоа-
уіят ра сдгдоауіят, цм жукмвйыє 
лдмбтігліпрщ нмпрунзрзпя фапрзлмы 
лаомглмгм пувдодлірдру і, у жв’яжку іж 
узк, кає взоіхуварзпя ла впдукоаїл-
пщкмку одсдодлгукі. 

Цд, ланозкйаг, впдукоаїлпщкзи 
одсдодлгук, якзи вігбувпя 1 гоугля 
1991 о. цмгм номгмймхдлля лджайде-
лмпрі Укоаїлз. Хмріймпя б лагагарз, 
цм ла одсдодлгук буйм взлдпдлм 
мглд нзралля: «Чз нігрвдогеуєрд Вз 
Акр номгмймхдлля лджайделмпрі 
Укоаїлз?». Тдкпр «Акру номгмймхдл-
ля лджайделмпрі Укоаїлз», був утва-
йдлзи Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз 
24 пдонля 1991 о. На одсдодлгукі 
гомкагялз Укоаїлз взпймвзйзпщ ла 
нігрозкку лджайделмпрі. У одсдодл-
гукі вжяйз уфапрщ 31 891 742 мпмбз - 
84,18 % лапдйдлля Укоаїлз. З лзт 
28 804 071 мпмба (90,32 %) номгмйм-
пувайа «За» [11, п. 181]. 

Упралмвфзк нмвлмваедлляк 
Укоаїлпщкмгм лаомгу є ноавм ла ноз-
илярря, влдпдлля жкіл ра гмнмвлдлщ, 
вігкілу кмлпрзрууії, мкодкзт кмлпрз-
рууіилзт нмймедлщ ла впдукоаїлпщ-
кзт одсдодлгукат. З нозвмгу фмгм 
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у Рі-
хдллі у пноаві жа кмлпрзрууіилзк 
нмгалляк Поджзгдлра Укоаїлз цмгм 
вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз 
Пмпралмвз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
віг 1 емврля 1996 омку «Пом рйука-
фдлля праррі 98 Кмлпрзрууії Укоаїлз» 
(пноава цмгм кмлпрзрууіилмпрі рйу-
кафдлля Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз 
праррі 98 Кмлпрзрууії Укоаїлз) віг 11 
йзнля 1997 омку № 3-жн упралмвзв, 
цм «Кмлпрзрууія Укоаїлз нозиляра 
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз віг ікдлі 
Укоаїлпщкмгм лаомгу (нодакбуйа 
Кмлпрзрууії Укоаїлз), якзи вігнмвіг-
лм гм праррі 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
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кає взкйыфлд ноавм взжлафарз і жкі-
лыварз кмлпрзрууіилзи йаг в Укоаї-
лі. Цд ноавм лд кмед бурз ужуонмва-
лм гдоеавмы, її могалакз абм нмпагм-
взкз мпмбакз (рак ед). Оред, ноз-
илярря Кмлпрзрууії Укоаїлз Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз буйм бджнмпдод-
глік акрмк одайіжауії пувдодлірдру 
лаомгу, якзи рійщкз мглмоажмвм унм-
влмваезв Вдотмвлу Рагу Укоаїлз ла 
її нозилярря. Цд нігрвдогеуєрщпя 
нулкрмк 1 праррі 85 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, яка лд ндодгбафає ноава 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ла нозиляр-
ря Кмлпрзрууії Укоаїлз, а ракме 
праррды 156 Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
жгіглм ж якмы жакмлмномдкр ном влд-
пдлля жкіл гм омжгійів, які впралмв-
йыырщ жапагз кмлпрзрууіилмгм йагу в 
Укоаїлі, ніпйя имгм нозилярря у Вдо-
тмвліи Рагі Укоаїлз кає жарвдогеу-
варзпщ впдукоаїлпщкзк одсдодлгу-
кмк» [12, п. 85]. 

Позбйзжлм алаймгіфлд нмймедл-
ля жасікпмвалд у Ріхдллі Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз у пноаві жа 
кмлпрзрууіилзк жвдолдлляк Баоаба-
ха Ойдкпалгоа Лдмлігмвзфа цмгм 
мсіуіилмгм рйукафдлля фапрзлз 
н’ярмї праррі 94 ра праррі 160 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз (пноава ном лабурря 
фзллмпрі Кмлпрзрууієы Укоаїлз) віг 
3 емврля 1997 омку № 4-жн, агед 
ндодгбафаєрщпя, цм «Кмлпрзрууія 
Укоаїлз як Оплмвлзи Закмл гдоеавз 
жа пвмєы ыозгзфлмы нозомгмы є 
акрмк упралмвфмї вйагз, цм лайдезрщ 
лаомгу. 

Упралмвфа вйага нм віглмхдллы 
гм рак жвалзт впралмвйдлзт вйаг є 
ндовзллмы: пакд в Кмлпрзрууії Укоа-
їлз взжлалм нозлузн нмгійу гдоеав-
лмї вйагз ла жакмлмгавфу, взкмлавфу 
і пугмву (фапрзла ндоха праррі 6) ра 
взжлафдлм жапагз могаліжауії впралм-
вйдлзт вйаг, вкйыфлм жакмлмгавфмї. 
Позилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз 
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз мжлафайм, 
цм у галмку взнагку упралмвфа вйа-
га буйа жгіиплдла наойакдлрмк.  

Закмлз є акракз впралмвйдлмї 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз жакмлмгавфмї 
вйагз і, бійщхд рмгм, акракз єгзлмгм 
могалу жакмлмгавфмї вйагз - Вдотмв-

лмї Рагз Укоаїлз. Цд жукмвйыє їт 
пубмогзлауіы віглмплм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, ж фмгм кмела жомбзрз вз-
плмвмк, цм лмокз фапрзлз н’ярмї 
праррі 94 Кмлпрзрууії Укоаїлз цмгм 
лабоалля фзллмпрі жакмлмк лд оаліхд 
гля имгм мнубйікувалля лд кмеурщ 
бурз віглдпдлі гм пакмї Кмлпрзрууії 
Укоаїлз» [13 п. 59]. 

Іж ущмгм Ріхдлля Кмлпрзрууіилм-
гм Сугу номгйягаырщпя роз вкоаи 
ваейзвзт взплмвкз, а пакд: нм-
ндохд, Кмлпрзрууія Укоаїлз є акрмк 
упралмвфмї вйагз, цм лайдезрщ лаом-
гу; нм-гоугд, упралмвфа вйага є ндо-
взллмы, і, нм-родрє, жакмлз є акракз 
лзефмї ыозгзфлмї пзйз нм віглм-
хдллы гм Кмлпрзрууії Укоаїлз, цм 
жукмвйыє їт пубмогзлауіы ра пвіг-
фзрщ ном оіжлзуы кіе упралмвфмы ра 
жакмлмгавфмы вйагмы, а жвігпз кіе 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра жакмлакз 
Укоаїлз. 

Ражмк ж рзк, родба взжларз, цм 
жажлафдлі Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз жукмвйдлі гвмякмы 
нозомгмы влдпдлля жкіл гм Кмлпрз-
рууії Укоаїлз, агед жгіглм нулкру 1 
фапрзлз 1 пр. 85 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
гм нмвлмваедлщ Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз лайдезрщ влдпдлля жкіл гм 
Кмлпрзрууії Укоаїлз в кдеат і нм-
оягку, ндодгбафдлзт омжгіймк ХІІІ 
Кмлпрзрууії Укоаїлз. А пр. 155 ра 156 
омжгійу ХІІІ Кмлпрзрууії Укоаїлз 
ндодгбафаырщ гва нмоягкз влдпдлля 
жкіл, а пакд: 1) жакмлмномдкр ном 
влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаї-
лз, коік омжгійу I «Загайщлі жапагз», 
омжгійу III «Взбмоз. Рдсдодлгук» і 
омжгійу XIII «Влдпдлля жкіл гм Кмл-
прзрууії Укоаїлз», нмндодглщм птва-
йдлзи бійщхіпры віг кмлпрзрууіилмгм 
пкйагу Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, 
вваеаєрщпя нозилярзк, якцм ла ла-
прунліи фдогмвіи пдпії Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз жа лщмгм номгмймпувайм лд 
кдлх як гві родрзлз віг кмлпрзру-
уіилмгм пкйагу Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз; 2) жакмлмномдкр ном влдпдлля 
жкіл гм омжгійу I «Загайщлі жапагз», 
омжгійу III «Взбмоз. Рдсдодлгук» і 
омжгійу XIII «Влдпдлля жкіл гм Кмл-
прзрууії Укоаїлз» нмгаєрщпя гм Вдо-
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тмвлмї Рагз Укоаїлз Поджзгдлрмк 
Укоаїлз абм лд кдлх як гвмка род-
рзлакз віг кмлпрзрууіилмгм пкйагу 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз і, жа укмвз 
имгм нозилярря лд кдлх як гвмка 
родрзлакз віг кмлпрзрууіилмгм пкйа-
гу Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, жарвдо-
геуєрщпя впдукоаїлпщкзк одсдодлгу-
кмк, якзи нозжлафаєрщпя Поджзгдл-
рмк Укоаїлз [14]. 

Бджжандодфлм, цм ракд нмймедл-
ля лд є ймгіфлм мбґоулрмвалзк, агед 
нозилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз є 
нодомгарзвмы упралмвфмї вйагз – 
Укоаїлпщкмгм лаомгу, а влдпдлля 
жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз в мг-
лмку взнагку жгіиплыєрщпя жакмлм-
гавфмы вйагмы - Вдотмвлмы Рагмы 
Укоаїлз, в ілхмку взкагає имгм жа-
рвдогедлля упралмвфмы вйагмы – 
Укоаїлпщкзк лаомгмк. Воатмвуыфз 
взкйагдлд є пдлп влдпрз жкілз гм 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, буквайщлм 
рйукафафз ра ґоулруыфзпщ ла фапрз-
лат 2 ра 3 пр. 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
ндодгбафзвхз, цм ноавм нозикарз 
ра влмпзрз жкілз гм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз лайдезрщ взкйыфлм Укоаї-
лпщкмку лаомгмві. 

Бджжандодфлм, цм у ущмку номуд-
пі мбмв’яжкмвм каырщ боарз уфапрщ 
Вдотмвла Рага Укоаїлз, Поджзгдлр 
Укоаїлз ра Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз, айд гйя нмвлмуіллмпрі іплу-
валля упралмвфмї вйагз ра упралмв-
фзт нмвлмваедлщ Укоаїлпщкмгм лаом-
гу ноавм нозикарз Кмлпрзрууіы 
Укоаїлз, жкілыварз, гмнмвлыварз, 

взкйыфарз її мкодкі кмлпрзрууіилі 
нмймедлля кає лайдеарз взкйыфлм 
Укоаїлпщкмку лаомгу, абм имгм унмв-
лмваедлзк нодгправлзкак, ланоз-
кйаг, Упралмвфзк Збмоак, Кмлпрзру-
уіиліи Рагі, які каырщ мрозкуварз уд 
ноавм взкйыфлм хйятмк ноякмгм 
вмйдвзявйдлля, рмбрм хйятмк впдук-
оаїлпщкмгм одсдодлгуку абм взбмоів 
гм Упралмвфзт Збмоів, Кмлпрзрууіи-
лмї Рагз рмцм. 

Віглмплм одгйакдлрмвалзк у 
Кмлпрзрууії Укоаїлз є упралмвфд 
нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу 
ла номвдгдлля жбмоів, кірзлгів, нмтм-
гів і гдкмлпроауіи, цм ндодгбафдлд 
пр. 39 Кмлпрзрууії Укоаїлз. 

Щд мглзк упралмвфзк нмвлмва-
едлляк Укоаїлпщкмгм лаомгу є ноавм 
ла уфапрщ у жагайщлмгдоеавлзт ра 
кіпудвзт взбмоат, у номудпі якзт 
смокуырщпя нодгправлзущкі могалі 
гдоеавз ра кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля.  

Дм упралмвфзт нмвлмваедлщ 
Укоаїлпщкмгм лаомгу лдмбтіглм віг-
лдпрз ноавм ла номвдгдлля кіпудвзт 
одсдодлгуків, цмноавга родба жоажу 
е мбукмвзрз, цм уд кає кіпуд рмгі 
кмйз ла лзт взоіхуырщпя нзралля 
взжлафдлля абм жкілз мплмв езрря 
рдозрмоіайщлмї гомкагз. Нанозкйаг, 
рмгі кмйз взжлафаырщпя абм жкілы-
ырщпя мплмвз езрря рдозрмоіайщлмї 
гомкагз хйятмк утвайдлля абм жа-
рвдогедлля праруру рдозрмоіайщлмї 
гомкагз. 
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Кмймгіи О. А. Упралмвфі нмвлмваедлля Укоаїлпькмгм лаомгу 
Наукмва прарря нозпвяфдла гмпйігедллы ракзт нмлярщ як упралмвфа вйага ра 

упралмвфі нмвлмваедлля, омжгйялурм їт жагайщлу пурліпрщ ра жкіпр, псмокуйщмвалм 
нмлярря, мжлакз ра взмкодкйдлм лаибійщх ваейзві упралмвфі нмвлмваедлля Укоаїл-
пщкмгм лаомгу. 

Кйюфмві пймва: упралмвфа вйага, упралмвфі нмвлмваедлля, упралмвфзи гмгмвіо, 
упралмвфі жбмоз, упралмвфі нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу. 

 
 
Кмймгзи А. А. Уфодгзрдйьлыд нмйлмкмфзя Укоазлпкмгм лаомга 
Науфлая прарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы ракзт нмлярзи как уфодгзрдйщлая 

вйапрщ з уфодгзрдйщлшд нмйлмкмфзя, оаппкмродла зт мбцая пуцлмпрщ з пмгдоеалзд, 
псмокуйзомвалш нмлярзд, нозжлакз з вшгдйдлш лазбмйдд ваелшд уфодгзрдйщлшд 
нмйлмкмфзя Укоазлпкмгм лаомга. 
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йщлши гмгмвмо, уфодгзрдйщлмд пмбоалзд, уфодгзрдйщлшд нмйлмкмфзя Укоазлпкмгм 
лаомга. 

 
 
Kolodiy A. Constituent powers of the Ukrainian people 
The scientific article is devoted to the study of such concepts as the constituent 

power and the constituent powers, their general essence and content are considered, the 
notions, features and the most important constituent powers of the Ukrainian people are 
formulated. 

Key words: constituent power, constituent powers, founding treaty, constituent 
assembly, constituent powers of the Ukrainian people. 

 
 
 

 


