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Оогаліжауія ра номвдгдлля в 
Укоаїлі пмуіайщлзт одсмок, які гд-
кйаоуырщ унмвлмваедлі вйаглі іл-
прзрууії ріплм нмв’яжалі іж омжвзркмк 
лмвірлщмгм жакмлмгавпрва ном пмуіа-
йщлд жабджндфдлля. Поз ущмку, уоа-
тмвуыфз пупнійщлу жлафзкіпрщ пмуі-
айщлзт одсмок, їт пноякмваліпрщ ла 
нмпзйдлля дсдкрзвлмпрі пзпрдкз 
пмуіайщлзт ноав [1, п. 17-18], рм ва-
ейзвмгм жлафдлля лабуваырщ нзрал-
ля уоатувалля кіелаомглмгм гмпві-
гу, ноакрзкз ілхзт гдоеав цмгм 
омжбугмвз  пуфаплмї кмгдйі пмуіайщ-
лмгм жабджндфдлля [2, п. 537-540]. 
Сйіг вігжлафзрз, цм гдкйаоувалля 
проардгії омжвзрку Укоаїлз ла гмйу-
фдлля гм пвірмвмгм пніврмваозпрва  
жапвігфує нмвагу лахмї гдоеавз гм 
кіелаомглмгм ноава,  віоліпрщ лахмї 
гдоеавз пвмїк кіелаомглм-ноавмвзк 
жмбмв’яжалляк, які номгмймхуырщпя 
мбмв’яжкмвзкз гм взкмлалля нмояг 
іж лауімлайщлзк жакмлмгавпрвмк, ра 
ном нмвагу гм лмок кіелаомглмгм 
ноава ра в ндвліи кіоі гаырщ вігнмві-
гі ла нзралля цмгм ноакрзфлмгм 

жапрмпувалля нмймедлщ кіелаомглзт 
гмгмвмоів в Укоаїлі ра їт пніввіглм-
хдлля ж фзллзк жакмлмгавпрвмк 
Укоаїлз [3, п. 41]. Опмбйзвмї жлафз-
кмпрі лабуваырщ кіелаомглі гмгмвм-
оз Укоаїлз ж ілхзкз гдоеавакз у 
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля в 
укмват пщмгмгдлля, кмйз вігбуваєрщ-
пя пкйаглзи номудп ілрдгоауії лахмї 
гдоеавз гм кіелаомглмї і, жмкодка, 
євомндипщкмї пнійщлмрз.  За ракзт 
мбправзл гвмпрмомллі кіелаомглі 
гмгмвмоз у псдоі пмуіайщлмгм жабдж-
ндфдлля нмкйзкалі: нм-ндохд, смо-
куварз гвмпрмомллі кіелаомглм-
ноавмві віглмпзлз Укоаїлз ра ілхзт 
гдоеав у псдоі пмуіайщлмгм жабджнд-
фдлля; нм-гоугд, смокуварз кіела-
омглм-ноавмві кдталіжкз ноавмвмгм 
одгуйывалля  віглмпзл  у псдоі пм-
уіайщлмгм жабджндфдлля; нм-родрє, 
пнозярз жатзпру ноав гомкагял 
Укоаїлз ра, вігнмвіглм ілмждклмї 
гдоеавз у псдоі пмуіайщлмгм жабдж-
ндфдлля; нм-фдрвдорд, пнозярз омж-
взрку влуроіхлщмгм жакмлмгавпрва у 
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля.   
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Дмодфлм лагмймпзрз, цм кіела-
омглі гмгмвмоз Укоаїлз нмпігаырщ 
кйыфмвд кіпуд у пзпрдкі гедодй ноа-
ва пмуіайщлмгм жабджндфдлля як бажзп 
омжвзрку влуроіхлщмгм жакмлмгавпр-
ва [4, п. 113-118]. Сйіг жауваезрз, цм 
жа пвмєы пурры,  кіелаомглзи гмгм-
віо Укоаїлз  пноякмвалзи ла водгу-
йывалля кіелаомглм-ноавмвзт віг-
лмпзл ілмждклмї  гдоеавз  абм ілхмгм 
пуб'єкра кіелаомглмгм ноава,  ра одг-
йакдлруєрщпя кіелаомглзк  ноавмк,  
лджайделм  віг  рмгм,  кіпрзрщпя гмгм-
віо  в мглмку фз гдкійщкмт нмв'яжа-
лзт кіе пмбмы гмкукдлрат,  і лджа-
йделм  віг  имгм  кмлкодрлмгм  ла-
икдлувалля  (гмгмвіо,  угмга, кмлвд-
луія, накр, номрмкмй рмцм). За жкіп-
рмк Кмлпрзрууії Укоаїлз (пр. 9) 
«фзллі кіелаомглі гмгмвмоз, жгмга ла 
мбмв'яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз, є фапрзлмы ла-
уімлайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз». 
Поз ущмку, «укйагдлля кіелаомглзт 
гмгмвмоів, які пундодфарщ Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, кмейзвд йзхд ніпйя влд-
пдлля вігнмвіглзт жкіл гм Кмлпрзру-
уії Укоаїлз». Такме, Оплмвлзи За-
кмл Укоаїлз (пр. 46)  впралмвйыє, цм  
«гомкагялз каырщ ноавм ла пмуіайщ-
лзи жатзпр, цм вкйыфає ноавм ла 
жабджндфдлля їт у оажі нмвлмї, фапркм-
вмї абм рзкфапмвмї вроарз ноауджгар-
лмпрі, вроарз гмгувайщлзка, бджомбір-
ря ж лджайделзт віг лзт мбправзл, а 
ракме у праомпрі ра в ілхзт взнаг-
кат, ндодгбафдлзт жакмлмк» [5]. Сд-
одг мплмвмнмймелзт мпмбйзвмпрди 
кіелаомглзт гмгмвмоів кмела лажва-
рз рд, цм вмлз пноякмвалі ла жабдж-
ндфдлля ноав ра пвмбмг йыгзлз, у 
рмку фзпйі пмуіайщлзт. Закмл Укоаї-
лз «Пом мплмвз пмуіайщлмї жатзцд-
лмпрі ілвайігів в Укоаїлі» [6] ндодг-
бафає, цм мпмбз ж ілвайігліпры в  
Укоаїлі  вмймгіырщ  упієы нмвлмрмы 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт,  нмйірзфлзт,  
мпмбзпрзт  ноав і пвмбмг, жакоінйдлзт 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз, жакмлакз 
Укоаїлз ра  кіелаомглзкз  гмгмвм-
оакз,  жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ якзт 
лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз. 

В укмват пщмгмгдлля ваейзвмгм 
жлафдлля лабуваырщ гвмпрмомллі кі-

елаомглі гмгмвмоз Укоаїлз ж ілхзкз 
гдоеавакз у кмлрдкпрі  акрзвіжауії 
пмуіайщлзт одсмок, у рмку фзпйі вз-
омбйдлля кдталіжків одайіжауії, гаоа-
лрувалля ноава ла пмуіайщлзи жатзпр 
ра ілхзт нмв’яжалзт іж лзк ноав, жмк-
одка: 1) вмлз нмкйзкалі омжвзварз 
пнівомбірлзурвм Укоаїлз ж ілхзкз 
гдоеавакз у псдоі пмуіайщлмгм жа-
бджндфдлля; 2) вмлз гмжвмйяырщ жа-
йуфарз кмлпроукрзвлзи гмпвіг ілхзт 
гдоеав; 3) вмлз є фапрзлмы лауімла-
йщлмгм жакмлмгавпрва; 4) пнозяырщ 
нігвзцдллы дсдкрзвлмпрі, гієвмпрі ра 
гмпрунлмпрі пзпрдкз пмуіайщлзт ноав 
гомкагял Укоаїлз, які ноауыырщ жа 
кмогмлмк. Ражмк іж рзк, пщмгмглі 
ноакрзка укйагдлля Укоаїлмы гвмп-
рмомлліт кіелаомглзт гмгмвмоів у 
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля лд 
кає праймгм, фіркм взжлафдлмгм таоак-
рдоу як пкйагмва кіелаомглмгм пмуі-
айщлмгм наорлдопрва.   

Опмбйзвмї акруайщлмпрі номбйд-
карзка цмгм акрзвіжауії гвмпрмомл-
лщмгм кіелаомглм-ноавмвмгм пнівом-
бірлзурва Укоаїлз ж ілхзкз гдоеа-
вакз у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдл-
ля гмгає лдмбтігліпрщ нмгйзбйдлля 
пнівноауі  лахмї гдоеавз ра ЄС. Як 
вігмкм, цд 27.06.2014 о. Укоаїлмы 
буйм укйагдлм Угмгу  ном апмуіауіы 
кіе Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз, ра 
Євомндипщкзк Смыжмк, Євомндипщ-
кзк пніврмваозпрвмк ж армклмї длдо-
гії і їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж 
ілхмї прмомлз [7], [8].  Рдайіжауія уієї 
Угмгз жукмвйыє пкйаглзи номудп 
вжаєкмгії Укоаїлз ж мкодкзкз гдо-
еавакз фйдлакз ЄС у псдоі пмуіайщ-
лмгм жабджндфдлля. Щд мглзк ваейз-
взк фзллзкмк нмпзйдлля гвмпрмомл-
лщмгм кіелаомглм-ноавмвмгм пнівом-
бірлзурва Укоаїлз ж  ілхзкз гдоеа-
вакз є лдмбтігліпрщ пзпрдклмгм од-
смокувалля жакмлмгавпрва ном пмуі-
айщлд жабджндфдлля ніг внйзвмк кіе-
лаомглмгм гмпвігу, лапакндодг, жаоу-
біелмгм гмпвігу.    

Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвм-
рдмодрзфлд гмпйігедлля пурлмпрі, 
мжлак  гвмпрмомлліт кіелаомглм-
ноавмвзт гмгмвмоів Укоаїлз ж ілхз-
кз гдоеавакз ра ланояків їт ікнйд-
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кдлрауії у лауімлайщлд жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз в укмват пщмгмгдлля. У 
ыозгзфліи йірдоаруоі жажлафдла   
номбйдкарзка  фапркмвм омжгйягайапя 
у ноауят ракзт вфдлзт-ыозпрів      
як:  В. М. Алгоіїв, Н. Б. Бмймріла, 
С. Я. Ваведлфук, В. С. Вдлдгікрмв, 
С. В. Вдлдгікрмв, С. В. Взхлмвдущка, 
Т. З. Гдоапзків, І. В. Зуб, І. П. Жзга-
йкіл, М. І. Ілхзл,  В. Л. Кмпрык, 
С. С. Луках, А. Р. Мауык,  В. П. Мд-
йщлзк, П. Д. Пзйзндлкм, С. В. Пмнмв, 
С. М. Позйзнкм,  О. І. Помудвпщкзи, 
С. М. Сзлфук, Б. І. Срахків, О. В. Тз-
цдлкм, Н. М. Хурмоял,   Г. І. Чалз-
хдва, М. М. Шукзйм, Л. П. Шукла, 
В. І. Щдобзла,  О. М. Яомхдлкм ра 
іл.  У кмлрдкпрі гмпйігеувалмї рдка-
рзкз,  пйіг лагмймпзрз, цм номбйдка-
рзка гедодй ноава пмуіайщлмгм жабдж-
ндфдлля, уоатмвуыфз кмлпроукрзвлі  
лаукмві гмкрозлайщлі нмжзуії узт ра 
ілхзт вфдлзт, лабуває лмвірлщмгм 
ваейзвмгм жлафдлля як пкйагмва угм-
пкмлайдлля ноавмвмгм одгуйывалля 
віглмпзл у пмуіайщліи псдоі. Ражмк іж 
рзк, пуфаплзи дран могаліжауії ра 
номвдгдлля в Укоаїлі пмуіайщлзт 
одсмок, жабджндфдлля їт нмжзрзвлмї 
пноякмвалмпрі у ланоякку нмкоа-
цдлля езрря кмелмї йыгзлз, взка-
гає жа лдмбтіглд нмпзйдлля увагз гм 
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва Укоа-
їлз ж ілхзкз гдоеавакз, у рмку фзп-
йі фдодж нозжку укйагдлля гвмпрм-
омлліт кіелаомглзт гмгмвмоів у псд-
оі пмуіайщлмгм жабджндфдлля.  Цд гм-
жвмйзрщ жлафлм нігвзцзрз дсдкрзв-
ліпрщ ра гієвіпрщ іплуыфмї кмгдйі пм-
уіайщлмгм жабджндфдлля[9]. 

Напакндодг, ваорм нігкодпйзрз, 
цм гвмпрмомллі кіелаомглі гмгмвмоз 
Укоаїлз пноякмвалі ла: 1) взкмлалля 
нмймедлщ мплмвмнмймелзт кіелаом-
глм-ноавмвзт ра лауімлайщлзт акрів 
жакмлмгавпрва ном ноава йыгзлз; 
2) омжвзваырщ ра кмлкодрзжуырщ кі-
елаомглі пмуіайщлі пралгаорз; 3) жа-
бджндфуырщ  гієві кдталіжкз гаоалру-
валля ра ноавмвмї мтмомлз  ноава ла 
пмуіайщлд жабджндфдлля ра ілхзт 
нмв’яжалзт іж лзк ноав гомкагял 
Укоаїлз, які ноауыырщ жа кмогмлмк; 
4) пнозяырщ угмпкмлайдллы ноавмвм-

гм прарупу мпмбз у псдоі пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля; 5) кмеурщ кмлкодрзжу-
варзпя ла нігправі лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів – акрів влуроіхлщмгм 
жакмлмгавпрва ном пмуіайщлд жабджнд-
фдлля.   

Закмл Укоаїлз «Пом кіелаомглі 
гмгмвмоз Укоаїлз» [10] впралмвйыє, 
цм кіелаомглзи гмгмвіо Укоаїлз – 
укйагдлзи у нзпщкмвіи  смокі  ж ілм-
ждклмы  гдоеавмы  абм ілхзк пу-
б'єкрмк кіелаомглмгм ноава,  якзи 
одгуйыєрщпя кіелаомглзк  ноавмк,  
лджайделм  віг  рмгм,  кіпрзрщпя гмгм-
віо  в мглмку фз гдкійщкмт нмв'яжа-
лзт кіе пмбмы гмкукдлрат,  і лджа-
йделм  віг  имгм  кмлкодрлмгм  ла-
икдлувалля  (гмгмвіо,  угмга, кмлвд-
луія, накр, номрмкмй рмцм).  Пмгіблі 
нігтмгз жлатмгярщ пвіи взоаж у гмкр-
озлі роугмвмгм ноава ра ноава пмуіа-
йщлмгм жабджндфдлля [11, п. 71-75], [4, 
п. 113-118]. У ыозгзфліи йірдоаруоі  
кіелаомглзи гмгмвіо роакруєрщпя як  
угмга кіе Укоаїлпщкмы гдоеавмы, цм 
взпрунає нмпдодглзкмк вмйі укоаїл-
пщкмгм лаомгу ра гдоеавакз, кіела-
омглзкз могаліжауіякз ра ілхзкз 
пуб’єкракз кіелаомглмгм ноава, цм 
одгуйыє віглмпзлз кіе лзкз ра нм-
омгеує вжаєклі ноава ра мбмв’яжкз 
цмгм нодгкдра кмлпрзрууіилм-
ноавмвмгм одгуйывалля, лапакндодг 
цмгм ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомка-
гялзла [12, п. 12]. Такме  вфдлі омжг-
йягаырщ кіелаомглзи гмгмвіо як  
гмкмвйдліпрщ гвмт абм бійщхд гдо-
еав, цм кіпрзрщ лмокз ном впралмв-
йдлля, жкілу абм нознзлдлля ноав і 
мбмв'яжків у віглмпзлат кіе лзкз 
[13, п. 14]. Такі рвдогедлля жапйугм-
вуырщ ла увагу, номрд вмлз лд воатм-
вуырщ мпмбйзвмпрди мжлак кіелаомг-
лмгм гмгмвмоу, якзи укйагаєрщпя ла 
гвмпрмомлліи мплмві  у псдоі пмуіа-
йщлмгм жабджндфдлля. 

Ваорм вігжлафзрз, цм укйагдлля 
кіелаомглмгм гмгмвмоу Укоаїлз – гії 
цмгм ніггмрмвкз рдкпру кіелаомглм-
гм гмгмвмоу,  имгм нозилярря,  впра-
лмвйдлля  имгм аврдлрзфлмпрі,  ніг-
нзпалля  кіелаомглмгм гмгмвмоу ра 
лагалля жгмгз ла имгм мбмв'яжкмвіпрщ 
гйя Укоаїлз.  Щд мглієы ваейзвмы 
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озпмы кіелаомглзт гмгмвмоів є лая-
вліпрщ пндузсіфлмї номудгуоз укйа-
гдлля, взкмлалля ра нознзлдлля.   
Закмл Укоаїлз «Пом кіелаомглі гм-
гмвмоз Укоаїлз» (пр. 8) впралмвйыє, 
цм жгмга Укоаїлз ла мбмв'яжкмвіпрщ 
гйя лдї кіелаомглмгм гмгмвмоу кмед  
лагаварзпя  хйятмк  нігнзпалля,  
оарзсікауії,  жарвдогедлля, нозиляр-
ря гмгмвмоу, нозєглалля гм гмгмвмоу. 
Згмга Укоаїлз ла мбмв'яжкмвіпрщ гйя 
лдї кіелаомглмгм гмгмвмоу кмед ла-
гаварзпя и ілхзк хйятмк, ном якзи 
гмкмвзйзпя прмомлз.  Вмглмфап, оа-
рзсікауія  кіелаомглзт  гмгмвмоів  
Укоаїлз  жгіиплыєрщпя хйятмк  ноз-
илярря  жакмлу  ном  оарзсікауіы,  
лдвіг'єклмы фапрзлмы якмгм є рдкпр 
кіелаомглмгм гмгмвмоу. 

Такме кіелаомглі гмгмвмоз 
Укоаїлз таоакрдозжуырщпя пндузсіф-
лмы номудгуомы гмрозкалля ра вз-
кмлалля. Так, нм-ндохд, фзллі  кіе-
лаомглі  гмгмвмоз  Укоаїлз нігйяга-
ырщ пукйіллмку гмрозкаллы Укоаї-
лмы вігнмвіглм гм лмок кіелаомглм-
гм ноава; нм-гоугд, жгіглм  ж  нозлуз-
нмк  пукйіллмгм  гмрозкалля   кіе-
лаомглзт гмгмвмоів  Укоаїла взпру-
нає жа рд,  цмб и ілхі прмомлз кіела-
омглзт гмгмвмоів Укоаїлз лдутзйщлм 
взкмлувайз пвмї жмбмв'яжалля  жа  
узкз гмгмвмоакз; нм-родрє, кіліпрдо-
прва  ра  ілхі удлроайщлі могалз вз-
кмлавфмї вйагз, Рага кіліпроів Аврм-
лмклмї Рдпнубйікз Козк,  ілхі мога-
лз  гдоеавлмї вйагз,   гм   вігалля   
якзт  віглдпдлі  нзралля,  цм  одгу-
йыырщпя кіелаомглзкз  гмгмвмоакз  
Укоаїлз,   жабджндфуырщ   гмрозкал-
ля   і взкмлалля жмбмв'яжалщ,  вжярзт 
жа кіелаомглзкз гмгмвмоакз коаїлз, 
прдеарщ жа жгіиплдлляк ноав,  які 
взнйзваырщ ж ракзт гмгмвмоів гйя 
Укоаїлз,  і  жа  взкмлалляк ілхзкз 
прмомлакз кіелаомглзт гмгмвмоів 
Укоаїлз їтліт жмбмв'яжалщ; нм-
фдрвдорд, жагайщлзи  лагйяг  жа  вз-
кмлалляк  кіелаомглзт   гмгмвмоів 
Укоаїлз, в рмку фзпйі и ілхзкз їт 
прмомлакз, жгіиплыє Міліпрдопрвм 
жакмогмллзт пноав Укоаїлз; нм-н’ярд, 
фзллі кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз, 
жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ якзт лагала 

Вдотмвлмы Рагмы  Укоаїлз,  є  фап-
рзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва  
і жапрмпмвуырщпя у нмоягку,  ндодг-
бафдлмку гйя лмок лауімлайщлмгм 
жакмлмгавпрва; нм-хмпрд, якцм кіе-
лаомглзк гмгмвмомк Укоаїлз, якзи 
лабоав фзллмпрі в упралмвйдлмку  
нмоягку,  впралмвйдлм  ілхі  ноавзйа,  
ліе  рі,  цм ндодгбафдлі  у  вігнмвіг-
лмку  акрі   жакмлмгавпрва   Укоаїлз,   
рм жапрмпмвуырщпя ноавзйа кіелаом-
глмгм гмгмвмоу.  

Дмодфлм вігжлафзрз, цм Укоаї-
лмы укйагдлм лзжку гвмпрмомлліт 
кіелаомглзт гмгмвмоів у псдоі пмуі-
айщлмгм жабджндфдлля, які пноякмвалі 
ла ілрдгоауіы лахмї гдоеавз гм кіе-
лаомглмгм пмуіайщлмгм номпрмоу, нм-
пзйдлля  кдталіжків одайіжауії, гаоал-
рувалля ра ноавмвмї мтмомлз  ноава 
ла пмуіайщлзи жатзпр ра ілхзт 
нмв’яжалзт іж лзк ноав.  Укоаїлмы 
укйагдлм кіелаомглі гмгмвмоз у 
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля іж 
Ларвіипщкмы Рдпнубйікмы, Сймваущ-
кмы Рдпнубйікмы, Кмомйівпрвмк Іп-
налія, Лзрмвпщкмы Рдпнубйікмы, Чд-
пщкмы Рдпнубйікмы рмцм.  Укйагдла 
Угмга кіе Укоаїлмы ра Кмомйівпрвмк 
Іпналія ном пмуіайщлд жабджндфдлля 
[14] пноякмвала ла  вжаєклд  баеал-
ля  омжвзварз  і нмгйзбйыварз гоуе-
лі віглмпзлз   кіе   мбмка  коаїлакз   
ра   лдмбтіглмпрі  одгуйыварз пнівом-
бірлзурвм  у гайужі пмуіайщлмгм жа-
бджндфдлля.  У Угмгі ндодгбафдлм, цм 
вмла   бугд   нмхзоыварзпя  ла  ноа-
уівлзків,  які  є гомкагялакз Дмгмві-
олзт Срмоіл,  фйдлів їтліт пікди, а 
ракме бугд жапрмпмвуварзпщ гм фйдлів 
пікди  ноауівлзка, які  є  гомкагяла-
кз  мглієї  ж  Дмгмвіолзт  Срмоіл, 
лджайделм  віг гомкагялпрва галмгм 
ноауівлзка,  якцм рійщкз віл нігна-
гав ніг  гіы жакмлмгавпрва мглієї ж 
Дмгмвіолзт Срмоіл. Ражмк іж рзк,  
Угмга мтмнйыварзкд мпіб,  які каырщ 
праруп біедлуів жгіглм іж Ждлдвпщкмы 
Кмлвдлуієы віг 28 йзнля 1951 омку 
ра Помрмкмймк віг 31 піфля 1967 ом-
ку,  а ракме мпіб бдж гомкагялпрва, 
які номезваырщ ла рдозрмоії мглієї ж 
Дмгмвіолзт Срмоіл,  і  фйдлів їтліт 
пікди вігнмвіглм гм Кмлвдлуії віг 28 
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вдодпля 1954 омку [15].  Поз ущмку, 
уя  Угмга ндодгбафає, цм ноауівлзкз 
-   гомкагялз  мглієї  ж  Дмгмвіолзт  
Срмоіл,  які жаикайзпя роугмвмы гія-
йщліпры ла укмват лаику абм е ілгз-
вігуайщлмы роугмвмы гіяйщліпры ла 
рдозрмоії ілхмї Дмгмвіолмї Срмомлз,  
бугурщ нігнагарз ніг  гіы  жакмлмгав-
прва  гоугмї  Дмгмвіолмї  Срмомлз  ла 
укмват,  оівлзт ж ноауівлзкакз галмї 
Срмомлз,  якцм уієы Угмгмы лд нд-
одгбафдлм ілхд.  За жкіпрмк уієї Угм-
гз кмела ж Дмгмвіолзт  Срмоіл  вз-
нйафуварзкд  жаілрдодпмвалзк мпм-
бак,  які  номезваырщ  ла  рдозрмоії  
ілхмї Дмгмвіолмї Срмомлз, ндодгба-
фдлу гмнмкмгу вігнмвіглм гм пвмгм 
жакмлмгавпрва,  якцм уієы Угмгмы лд 
ндодгбафдлм ілхд, а пакд: а) гмнмкм-
га,  взжлала   Дмгмвіолзкз   Срмом-
лакз   ла   мплмві жакмлмгавпрва   
вігнмвіглм   гм уієї  Угмгз,  лд  кмед 
пкмомфуварзпя,  жкілыварзпя,  ноз-
нзлярзпя фз жарозкуварзпя в оажі, 
кмйз   ндлпімлдо   фз  мпмба,  яка  кає  
ноавм  ла  її  мрозкалля, жлатмгзрщпя  
фз номезває ла рдозрмоії ілхмї Дм-
гмвіолмї Срмомлз, а взнйарз номвм-
гярщпя ла рдозрмоії уієї Дмгмвіолмї 
Срмомлз; б) гмнмкмга, нозжлафдла 
мглієы ж Дмгмвіолзт Срмоіл гомкагя-
лак ілхмї  Дмгмвіолмї Срмомлз,  які 
номезварзкурщ ла рдозрмоії родрщмї 
коаїлз, пнйафуварзкурщпя їк ндохмы 
Срмомлмы ла рзт ед укмват, цм і 
гомкагялак пвмєї гдоеавз, які ном-
езваырщ в родріи коаїлі. Такме гмод-
флм лагмймпзрз, цм ла  ноауівлзків,  
які  нігнагаырщ  ніг  гіы  уієї   Угм-
гз, нмхзоыєрщпя  взкйыфлм гія жа-
кмлмгавпрва рієї Дмгмвіолмї Срмомлз,  
ла рдозрмоії якмї  вмлз  жгіиплыырщ  
роугмву  гіяйщліпрщ,  якцм  уієы Угм-
гмы лд ндодгбафдлм ілхд. Поз жабдж-
ндфдллі ілхзкз взгакз гмнмкмгз,  
лд ндодгбафдлзкз у праррі цмгм мб'є-
крзвлмї псдоз жапрмпувалля уієї Угм-
гз, бугд жапрмпмвуварзпщ  жакмлмгав-
првм Дмгмвіолмї Срмомлз, ніг гіы 
якмгм нігнагає ноауівлзк.   

На нігправі Дмгмвмоу кіе Укоаї-
лмы ра Ларвіипщкмы Рдпнубйікмы у 
гайужі пмуіайщлмгм жабджндфдлля[16] 
ндодгбафдлм, цм Срмомлз лагаырщ ла 

пвмїи  рдозрмоії  нмпріилм  номезва-
ыфзк абм  ноауыыфзк гомкагялак 
ілхмї Срмомлз,  а ракме фйдлак їт 
пікди, лджайделм  віг  їт  гомкагялп-
рва,   мглакмві   ноава   жі   пвмїкз 
гомкагялакз,  як  прмпмвлм  нмхз-
одлля ла лзт жакмлмгавпрва,  рак і 
прмпмвлм ноав ла пмуіайщлд жабджнд-
фдлля. Поз ущмку, жакмлмгавпрвм 
Срмоіл, якд мбкдеує взнйару ндлпіи і 
гмнмкмг йзхд  ж  нозфзлз номез-
валля мпмбз жа кдеакз рдозрмоії 
Срмомлз,  лд нмхзоыєрщпя ла мпіб,  
які нмпріилм номезваырщ ла  рдозрм-
оії  ілхмї Дмгмвіолмї Срмомлз. Оглак, 
жажлафдлі укмвз лд нмхзоыырщпя ла  
гмнмкмгз  нм бджомбірры  ра  пікдилі  
гмнмкмгз,  а  ракме  ла гдоеавлі гм-
нмкмгз пмуіайщлмгм жабджндфдлля в 
Ларвіипщкіи Рдпнубйіуі.  

На нігправі Угмгз кіе Укоаїлмы 
ра Епрмлпщкмы Рдпнубйікмы у псдоі 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля [17] ндодг-
бафдлм, цм вмла жапрмпмвуєрщпя  гм  
мпіб,  ла  якзт нмхзоыєрщпя абм нм-
хзоываймпщ жакмлмгавпрвм  вігнмві-
глмї   Срмомлз,   жажлафдлд   у праррі 
2 уієї Угмгз. Поз ущмку, мпмбак, ла 
якзт нмхзоыєрщпя гія уієї Угмгз, які 
номезваырщ ла рдозрмоії мглієї жі 
Срмоіл,  лагаырщпя вігнмвіглм гм 
жакмлмгавпрва уієї Срмомлз ракі е 
ноава ла гмнмкмгу,  ндлпіы, вігхкм-
гувалля, і у лзт взлзкаырщ ракі е 
мбмв'яжкз, як і у гомкагял уієї Срм-
омлз. Такме жажлафдлмы Угмгмы вз-
жлафдлм, цм якцм уієы Угмгмы лд 
ндодгбафдлм ілхд,  рм жа  мгзл  і  рми 
пакзи ндоімг проатмвмгм праеу лд 
лагаєрщпя і лд жбдоігаєрщпя ноавм ла 
мрозкалля мпмбмы гдкійщкмт  мглм-
рзнлзт  ндлпіи,  вігхкмгувалля, гм-
нмкмгз. Якцм  уієы  Угмгмы лд нд-
одгбафдлм ілхд,  рм ла мпмбу,  яка 
жгіиплыє  роугмву  гіяйщліпрщ   ла   
рдозрмоії   мглієї   Срмомлз, нмхз-
оыєрщпя  жакмлмгавпрвм  рієї Срмом-
лз,  гд жгіиплыєрщпя роугмва гіяйщ-
ліпрщ,  лджайделм віг рмгм,  ла рдоз-
рмоії якмї Срмомлз мпмба номезває.  
Такме  в Угмгі жажлафдлм, якцм  ноа-
вм  ла  ндлпіы  взлзкає ла нігправі 
жакмлмгавпрва мглієї  Срмомлз  бдж  
уоатувалля  проатмвмгм  праеу,  ла-
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бурмгм  ла нігправі   жакмлмгавпрва  
ілхмї  Срмомлз,  рм  вігнмвігла  Срм-
омла нозжлафає ндлпіы рійщкз жа 
проатмвзи  прае,  лабурзи  ла  нігп-
раві пвмгм жакмлмгавпрва,  лджайделм 
віг номезвалля ла рдозрмоії мглієї іж 
Срмоіл.  

Такзк фзлмк, кйыфмва омйщ у пз-
прдкі гедодй ноава пмуіайщлмгм жа-
бджндфдлля лайдезрщ гвмпрмомллік 
кіелаомглзк гмгмвмоак Укоаїлз, ж 
мгйягу ла лапрунлд: нм-ндохд, ракі 
гмгмвмоз  омжвзваырщ пнівомбірлзур-
вм ра наорлдопрвм Укоаїлз ж ілхзкз 
гдоеавакз у пмуіайщліи псдоі; нм-
гоугд, вмлз пнозяырщ омжвзрку кіе-
лаомглм-ноавмвмгм одгуйывалля у 
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля; нм-
родрє,  вмлз каырщ ноімозрдр  нм віг-
лмхдллы гм акрів влуроіхлщмгм жа-
кмлмгавпрва ном пмуіайщлд жабджнд-
фдлля ра прзкуйыырщ їт омжвзрмк; 
нм-фдрвдорд, вмлз ндодгбафаырщ кд-
таліжкз одайіжауії, гаоалрувалля ра 
ноавмвмї мтмомлз пмуіайщлзт ноав 
гомкагял Укоаїлз, які ноауыырщ жа 
кмогмлмк.  

В укмват омжхзодлля лауімлайщ-
лмгм ра кіелаомглмгм озлків ноауі, 
нмпзйдлзт номудпів жмвліхлщмї роу-
гмвмї кігоауії,  гвмпрмомллі кіелаом-
глі гмгмвмоз Укоаїлз пномкмелі ом-
жвзварз дсдкрзвлі кмгдйі пнівомбір-

лзурва лахмї гдоеавз іж ілхзкз 
гдоеавакз у псдоі пмуіайщлмгм жа-
бджндфдлля.           

Пдопндкрзвлзкз ланоякакз угм-
пкмлайдлля гвмпрмомллщмгм кіелаом-
глмгм пнівомбірлзурва Укоаїлз ж іл-
хзкз гдоеавакз  у гайужі пмуіайщлм-
гм жабджндфдлля є лапрунлі: 1) нмпз-
йдлля кдталіжків укйагдлля кіела-
омглзт гмгмвмоів Укоаїлз ж гдоеа-
вакз ж якзкз каєкм пнійщлзи кмо-
гмл; 2) нмпзйдлля кдталіжків укйа-
гдлля кіелаомглзт гмгмвмоів Укоаї-
лз ж мкодкзкз гдоеавакз-фйдлакз 
ЄС; 3) пноякувалля кіелаомглзт 
гмгмвмоів ла жабджндфдлля взпмкмгм 
оівля пмуіайщлзт гаоалріи ра пралга-
орів; 4) жвдолурз увагу кмкндрдлрлзт 
могалів ла лдмбтігліпрщ укйагдлля 
вігнмвіглзт гмгмвмоів ла фіркзи, ном-
жмоіи, жомжукійіи мплмві; 5) нмпзйдл-
ля кдталіжків кмлірмозлгу гмроз-
калля кіелаомглзт жмбмв’яжалщ 
Укоаїлз ра ілхзт гдоеав  у псдоі 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля; 6) нмпз-
йдлля кдталіжків цмгм ікнйдкдлрауії 
кіелаомглзт гмгмвмоів Укоаїлз  у 
лауімлайщлд жакмлмгавпрвм ном пмуі-
айщлд жабджндфдлля; 7) нмгйзбзрз 
ноакрзку омж’яплдлщ цмгм гії кіела-
омглзт гмгмвмоів у псдоі пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля. 
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Мдйьлзк О. Я. Двмпрмомллі кіелаомглі гмгмвмоз у пзпрдкі гедодй ноава пм-
уіайьлмгм жабджндфдлля в укмват пьмгмгдлля 

У уіи лаукмвіи праррі гмпйігеуырщпя лаукмвм-рдмодрзфлі апндкрз    цмгм пурлмп-
рі, мпмбйзвмпрди гвмпрмомлліт кіелаомглзт гмгмвмоів у пзпрдкі гедодй ноава  пмуіа-
йщлмгм жабджндфдлля. Нагмймхуєрщпя ла рмку, цм бажзпмк  ракзт гмгмвмоів є лмокз 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, а ракме сулгакдлрайщлзт  кіелаомглм-ноавмвзт акрів у псдоі 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля. Вігжлафаєрщпя кйыфмва омйщ гвмпрмомлліт кіелаомглзт 
гмгмвмоів Укоаїлз ж омжвзрку влуроіхлщмгм лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва ном пмуіа-
йщлд жабджндфдлля, жатзпр пмуіайщлзт ноав. Зомбйдлі взплмвкз ра номнмжзуії.  
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    Кйюфмві пймва: пмуіайщлд жабджндфдлля;  ноавм ла пмуіайщлд жабджндфдлля; 
гедодйа ноава пмуіайщлмгм жабджндфдлля; кіелаомглзи гмгмвіо; гвмпрмомлліи кіела-
омглзи гмгмвіо; влуроіхлє жакмлмгавпрвм ном пмуіайщлд жабджндфдлля. 

 
 

Мдйьлзк О. Я. Двупрмомллзд кдегулаомглыд гмгмвмоы в пзпрдкд зпрмфлзкмв 
ноава пмузайьлмгм мбдпндфдлзя в пдгмгляхлзт упймвзят 

В ърми лауфлми прарщд зппйдгуырпя лауфлм-рдмодрзфдпкзд апндкрш мрлмпзрдйщлм 
пуцлмпрз, мпмбдллмпрди гвупрмомллзт кдегулаомглшт гмгмвмомв в пзпрдкд зпрмф-
лзкмв ноава пмузайщлмгм мбдпндфдлзя. Пмгфдокзвадрпя, фрм бажзпмк ракзт гмгмвмомв 
явйяырпя лмокш Кмлпрзруузз Укоазлш, а ракед сулгакдлрайщлшт кдегулаомглм-
ноавмвшт акрмв в псдод пмузайщлмгм мбдпндфдлзя. Оркдфадрпя кйыфдвая омйщ гвуп-
рмомллзт кдегулаомглшт гмгмвмомв Укоазлш нм оажвзрзы влуродллдгм лаузмлайщ-
лмгм жакмлмгардйщпрва м пмузайщлмк мбдпндфдлзз, жацзра пмузайщлшт ноав. Сгдйал-
лшд вшвмгш з нодгймедлзя. 

    Кйюфдвыд пймва: пмузайщлмд мбдпндфдлзд; ноавм ла пмузайщлмд мбдпндфдлзд; 
зпрмфлзкз ноава пмузайщлмгм мбдпндфдлзя; кдегулаомглши гмгмвмо; гвупрмомллзи 
кдегулаомглши гмгмвмо; влуродллдд жакмлмгардйщпрвм м пмузайщлмк мбдпндфдлзз. 

 
 

Melnik O. Bilateral international treaties in the system of sources of social 
welfare in the present 

In this scientific article are researched theoretical and theoretical aspects concerning 
the essence, peculiarities of bilateral international treaties in the system of sources of 
social security law. It is emphasized that the basis of such agreements is the norms of the 
Constitution of Ukraine, as well as fundamental international legal acts in the field of 
social security. The key role of Ukraine's bilateral treaties on the development of 
domestic national legislation on social security, protection of social rights is noted. 
Conclusions and suggestions are made. 

    Key words: social security; the right to social security; sources of social security 
law; international agreement; bilateral international treaty; domestic law on social 
security. 

 


