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Пдодтіглд ноавмпуггя – рдокіл, 
цм взкмозпрмвуєрщпя ла нмжлафдлля 
пзпрдкз ыозпгзкуіилзт ра лдыозп-
гзкуіилзт жатмгів ндодтмгу пупнійщп-
рві віг рмрайіраолмгм гм гдкмкоарзф-
лмгм одезку (жажвзфаи, влапйігмк 
одвмйыуіилзт жкіл) абм е віг кмлс-
йікрлмгм гм нмпркмлсйікрлмгм, кзо-
лмгм пралу. В номдкуії ла нймцзлу 
пупнійщлм-нмйірзфлмї и бджндкмвмї 
пзруауії в Укоаїлі игдрщпя ном км-
гдйщ роалжзру віг жбомилмгм номрз-
прмялля в мкодкзт оаимлат Дмлдущ-
кмї ра Лугалпщкмї мбйапрди (гайі – 
ОРДЛО) гм пралу кзоу. Подгкдрлм 
уя кмгдйщ смокує кіегзпузнйілаолу 
кардоіы, ж якмї жіркала хзомка, ндод-
гупік жагайщлмкуйщруола ра багарм-
взкіола налмоака пмуімгдлджз, айд в 
якіи, нмоуф ж узк, одйщєслм взка-
йщмвуырщпя ыозгзкм-гмгкарзфлі 
(агкіліпроарзвлм-ноавмві, козкілайщ-
лм-ноавмві, узвійщлм-ноавмві, вігнм-
віглі номудпуайщлі) и козкілмймгіфлі 
пдгкдлрз ніжлавайщлмї і ноакрзкм-
ндодрвмоывайщлмї гіяйщлмпрі. Кмедл 
ж лзт, лд гзвйяфзпщ ла лаявліпрщ хз-
омкмгм жаоубіелмгм гмпвігу, гйя вір-

фзжлялмї ыозгзфлмї лаукз і козкіла-
йщлм-нодвдлрзвлмї ноакрзкз є абпм-
йырлм лмвзк. У жв’яжку ж узк ваорм 
кмлпраруварз лаявліпрщ нмродба у 
омжомбуі жкіпрмвлм аврдлрзфлмї кмл-
уднуії ндодтіглмгм ноавмпуггя в 
Укоаїлі, яка б буйа козкілмймгіфлм 
дсдкрзвлмы.  

Позлагіглм жауваезкм, цм ном-
бйдкак смокувалля оіжлзт апндкрів 
ндодтіглмгм ноавмпуггя в Укоаїлі 
нозпвяфдлм ноауі А. Б. Бйагмї, 
О. В. Євпєєва, О. А. Маорзлдлка, 
О. М. Овфаодлкм, Н. І. Сармтілмї, 
О. О. Уваомвмї, С. В. Шдвфука, 
О. В. Щдобалык и гдякзт ілхзт 
вфдлзт. Врік, взжлаыфз їт вагмкзи 
влдпмк у омжомбку нмоухдлмї ном-
бйдкарзкз, ваорм, впд е, вкажарз ла  
рд, цм и гмпі козкілмймгіфлі жапагз 
впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз в 
кмлрдкпрі  ноавмпуггя ндодтіглмгм 
ндоімгу лд правайз нодгкдрмк мкод-
кзт гмпйігедлщ.  

Мдрмы праррі є впралмвйдлля, 
мнзп і нмяплдлля мплмвлзт козкілм-
гдллзт озжзків ра укмв козкілмймгі-
флмї дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі цмгм 
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впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз як 
дйдкдлру ндодтіглмгм ноавмпуггя в 
Укоаїлі.  

Позилярм вваеарз, цм, каыфз жа 
кілудву кдру нозкзодлля у пупнійщп-
рві, кмлуднуія ноавмпуггя ндодтіглм-
гм ндоімгу ндодгбафає мглмфаплу гія-
йщліпрщ гдоеавз у фмрзощмт ланоя-
кат: 1) дсдкрзвла гіяйщліпрщ козкі-
лайщлмї ыпрзуії (Criminal 
prosecutions); 2) вігхкмгувалля жбз-
рків едорвак (Reparations); 3) ілпрз-
рууіилі одсмокз, цм улдкмейзвйы-
ырщ нмврмодлля кзлуймгм 
(Institutional reforms); 4) мсіуіила 
кмлпрарауія іпрмозфлмї ноавгз 
(Truth-telling) [1, п. 7, 10; 2, п. 17–51 
ра іл.]. Цд – лаибійщх жагайщла птдка 
сулкуімлайщлмї проукруоз ндодтіглм-
гм ноавмпуггя. Ційкмк жомжукійм, цм 
кмедл ж нмжлафдлзт ланояків є глм-
пдмймгіфлм аврмлмклмы псдомы лау-
кмвмгм ніжлалля ра нозкйаглмї гіяйщ-
лмпрі, а рмку кає бурз жабджндфдлзи 
мкодкзк кмлмгоасіфлзк гмпйігедл-
ляк фз їт пдоієы. Ражмк ж рзк, лд 
взкйзкає емглзт пуклівів і рд, цм 
уійдпноякмвала роалжзрзвла пмуіайщ-
ла ноакрзка ж мб’єкрзвлмы лдмбтіглі-
пры ндодгбафає воатувалля взкмг 
цмгм жабджндфдлля козкілмймгіфлмї 
дсдкрзвлмпрі рзт кмлуднрів і вігнмві-
глзт лзк пзпрдк пмуіайщлмї гіяйщлм-
прі, цм пкйагаырщ жкіпр ноавмпуггя 
ндодтіглмгм ндоімгу. Цд мжлафає нмп-
равзрз кмедл ж взгійдлзт проукруо-
лм-сулкуімлайщлзт бймків мпраллщм-
гм мб’єкрмк козкілмймгіфлмгм алайіжу, 
кмгдйывалля, номглмжувалля ра в 
нмгайщхмку – кмлірмозлгу.  

Звдораыфзпщ гм ракмї пкйагмвмї 
ндодтіглмгм ноавмпуггя як впралмв-
йдлля іпрмозфлмї ноавгз, пйіг вкажа-
рз, цм имгм ілпрзрууіилмы мплмвмы 
взжлаырщпя р.жв. кмкіпії ноавгз (іл-
кмйз – цд и нозкзодлля). Як жажла-
фає Н. І. Сармтіла, вмлз нмпігаырщ 
мпмбйзвд кіпуд у кдталіжкі мноауы-
валля кзлуймгм, мпкійщкз лд йзхд 
омжпйігуырщ мкодкі взнагкз, а лака-
гаырщпя жомжукірз нозомгу і капхра-
бз нмоухдлщ, цм вігбуйзпщ у кзлу-
ймку, а ракме нозфзлз ра лапйігкз 
узт нмоухдлщ [1, п. 89]. На вігкілу е 

віг пугів ракі кмкіпії, як ноавзйм, лд 
кмеурщ взкйзкарз в пуг абм жапрмпу-
варз палкуії номрз мпіб, як і жкупзрз 
взкмлуварз їтлі одкмкдлгауії. Вігнм-
віглм кмкіпії кмеурщ жабджндфзрз 
глуфкіпрщ і хвзгкд одагувалля ніпйя 
кмлсйікру, а ракме гомкагпщку нйар-
смоку гйя нмвігмкйдлля ноавгз, 
пнозярз омжомбуі одкмкдлгауіи ла 
мплмві вйаплмгм омжукілля кмгдйди 
жймвезвалщ ніг фап кмлсйікру [3].  

В ущмку кмлрдкпрі ваейзвм лагм-
ймпзрз и ла рмку, цм пвірмва ноакрз-
ка гіяйщлмпрі кмкіпіи ноавгз гмжвм-
йяє взгійзрз гдкійщка номвіглзт їт 
мжлак. Так, кмкіпія ноавгз кає бурз 
псмкупмвала оагхд ла кзлуйзт, ліе 
рдндоіхліт, нмгіят; вмла ж’япмвує та-
оакрдо нмгіи, цм вігбувайзпщ уном-
гмве ндвлмгм ндоімгу фапу (ла вігкі-
лу віг ноавммтмомллзт могалів абм 
пугмвзт пйігфзт кмкіпіи, нмкйзкалзт 
номяплзрз сакр мглієї мкодкмї нмгії); 
бджнмпдодглщм і хзомкм вжаєкмгіє ж 
нмпроаегайзкз, жбзоаыфз ілсмока-
уіы ном їтліи гмпвіг; є рзкфапмвзк 
могалмк, цм кає ла кдрі жавдохзрз 
пвмы гіяйщліпрщ нубйіфлзк жвірмк; 
мсіуіилм унмвлмваедла абм палкуім-
лмвала гдоеавмы, у якіи вігбувайзпщ 
нмгії [4, p. 12; 1, п. 90]. Тме ймгіка 
првмодлля ра сулкуімлувалля кмкіпіи 
ноавгз уійкмк жомжукійа: лдмбтіг-
ліпрщ впралмвйдлля нмвлмгм, як ноа-
взйм,  кмлпдлпуайщлмгм гйя прмоіл 
кмлсйікру бафдлля нозфзл, тмгу, 
лапйігків имгм омжгморалля, номрі-
калля, а ракме взжлалля имгм едорв, 
првмодлля ндодгукмв гйя вігнмвіглзт 
кмкндлпауіи, парзпсакуіи ра, ла уіи 
мплмві, пнозялля нозкзодллы лапд-
йдлля.  

Помдкуія ігдї сулкуімлувалля 
кмкіпіи ноавгз ла нймцзлу рдмодрз-
флмї кмгдйі нмпркмлсйікрлмгм ноавм-
пуггя в Укоаїлі ніпйя нознзлдлля 
жбомилмгм кмлсйікру, взявйяє, ндох 
жа впд, козкілмймгіфлзи таоакрдо уієї 
гіяйщлмпрі. Пм пурі игдрщпя ном вдйщ-
кз пндузсіфлзи кмкнйдкп жагайщлм-
пмуіайщлзт і пндуіайщлм-козкілмйм-
гіфлзт жатмгів номрзгії і жанмбігалля 
нмйірзфлзк жймфзлак-пднаоауії, рд-
омозжку, жймфзлак лдлавзпрі (hate 
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crimes), цм каырщ пкйаглд куйщруо-
лм-нпзтмймгіфлд, нмйірзфлд нігґоулря 
гдрдокілауії. Ційкмк жомжукійм, цм 
вкажалі жатмгз лд кмеурщ жгіиплыва-
рзпщ тамрзфлм, бджпзпрдклм. Бугщ-якд 
вроуфалля у рмлку лдмглмоіглу и 
пундодфйзву кардоіы пмуіайщлмї 
нак’ярі (мпмбйзвм в укмват іпрмозф-
лмгм бджнак’ярпрва), ларзплдлля ла 
«бмйщмві рмфкз» пупнійщлмгм омжвзр-
ку жавегз козє в пмбі фзпйдллі коз-
кілмгдллі озжзкз, цм каырщ вйапрз-
віпрщ роалпсмокуварзпя в акруайщлі 
козкілмгдллі сакрмоз. В укмват ед 
гмпромї алмкії укоаїлпщкмгм пупнійщп-
рва, кмйз пака кмоайщ прає нодгкд-
рмк гзпкупії (лд в мпраллы фдогу – 
влапйігмк фзпйдллзт, розвайзт и 
оіжлмпноякмвалзт ілсмокауіилзт 
какналіи, в рмку фзпйі и рзт, цм пра-
лмвйярщ дйдкдлр рак жвалмї гібозглмї 
віилз), ракі жатмгз жгарлі псмокува-
рз гмгаркмві фзллзкз пмуіайщлмї ла-
ноуедлмпрі, прзкуйяуії пралів соупр-
оауії, розвмелмпрі. Оред, гіяйщліпрщ 
кмкіпії ноавгз кмед бурз козкілм-
гдллмы, нігезвйыварз іплуыфі ра 
номгукуварз лмві гдрдокілалрз жйм-
фзллмпрі, ндодгупік – агодпзвлм-
лапзйщлзущкмї, нмйірзфлмї. 

У жв’яжку ж узк пйіг, ла лаху 
гукку, взгійзрз гдкійщка укмв  жа-
бджндфдлля козкілмймгіфлмї дсдкрз-
влмпрі ра, вмглмфап, кілікіжауії коз-
кілмгдллмгм нмрдлуіайу кмгдйщлмї 
кмкіпії ноавгз як ілпрзрууії ндодтіг-
лмгм ноавмпуггя в Укоаїлі.  

1. Мдрмгмймгія гмпйігедлля «іп-
рмозфлмї ноавгз» кає взтмгзрз ж 
лдйіліилмгм, одйярзвлмгм омжукілля 
іпрмоії. Ндваекм нмкірзрз, цм гмпйі-
глзкз гіяйщлмпрі кмкіпіи ноавгз, 
вдгуфз кмву ном впралмвйдлля іпрм-
озфлмї ноавгз, ра и пака пдкалрзка 
ущмгм пймвмпнмйуфдлля, нодрдлгуырщ 
лд рійщкз і лд прійщкз ла впралмвйдл-
ля і мнзп іпрмозфлмгм (томлмймгіфлм 
псмокмвалмгм) тмгу нмгіи, пкійщкз ла 
имгм нмяплдлля, рмбрм ілрдонодрауіы. 
Заивзк бугд кажарз ном рд, цм бугщ-
яка ілрдонодрауія уійкмк жайдезрщ 
віг уілліплзт упралмвмк пуб’єкра  її 
лагалля (ілгзвігуайщлмгм, фз гоунм-
вмгм, жа ндодкмлалляк фз взоажлзка 

вмйі укмвлмгм агкіліпроармоа) ра вз-
явйяє озпз, ндодгупік, дрзфлмгм. Як 
пйухлм ж ущмгм нозвмгу жауваеував 
Л. смл Міждп,  якцм гйя нозомглз-
фзт лаук кдеды жлалля є впралмв-
йдлля кілудвмї галмпрі, сакру, якзи 
лд кмед бурз жвдгдлзи гм ілхмгм, рм 
гйя гукаліраолзт лаук – уілліплі 
пугедлля пуб’єкрів гіяйщлмпрі и ігдї, 
цм нмомгеуырщ уі пугедлля [5, 
п. 275]. Дм нозкйагу, вмфдвзгщ оіж-
лзкз (айд лд вжаєкмвзкйыфлзкз, а 
рмку – мглмфаплм ноавгзвзкз) бу-
гурщ муілкз гіи СРСР жа накрмк Ріб-
бдлромна – Ммймрмва: ж мглмгм бмку 
– бджжандодфлзи акр агодпії цмгм 
Пмйщці, ж ілхмгм е – жатіг рзкфапм-
вмгм вігпулдлля сакрзфлмї кдеі жірк-
лдлля пзй лаузпрпщкмї Нікдффзлз ра 
СРСР ж ндвлмы проардгіфлмы кдрмы. 
Кмела ж узт нмжзуіи кає вйаплзи 
акпімймгіфлзи взкіо, цм лд кмкнйі-
кдлраола мгла мгліи. Їт «жваеувал-
ля» взкагає воатувалля фзллзку 
рдкнмоайщлмї гдпзлтомліжмвалмпрі 
пмуіайщлмгм омжвзрку. Сйіг взжларз, 
нзпав А. С. Кмлфаймвпщкзи, і пщмгмг-
лі іплуырщ пупнійщпрва, які ндодез-
ваырщ вйаплд Сдодглщмвіффя [6, 
п. 112]. Тмку ваорм бурз пвігмкзк 
рмгм, цм муілка нмгіи кзлуймгм таоа-
крдозжуєрщпя взпмкзк прундлдк од-
йярзвіжку, ж якзк лд кмела лд оату-
варзпя, айд якзк фапрм лдтруырщ як у 
лаукмвіи гіяйщлмпрі, рак і у ноавмр-
вмофмпрі, цм лд в мпраллы фдогу жу-
кмвйдлм ймгмудлрозпрпщкмы глмпдм-
ймгієы.  

Кмозплзк в ущмку апндкрі бугд 
жвдолурзпя гм взплмвків М. Мак-
Лыдла, якзи у пвмїи вігмкіи ноауі 
«Гайакрзка Гурдлбдога» гмвмгзрщ, цм 
в пдодгмвзці жатіглмї узвійіжауії йы-
гзла мрмфдла абпроакрлмы, пурм віжу-
айщлмы рдтлмймгієы, яка жагає мглм-
оіглзи фап и мглмоіглзи кмлрзлуа-
йщлзи номпріо, гд гіырщ «нозфзлз», 
цм каырщ пвмї лапйігкз, гд одфі оу-
таырщпя, а нмгії вігбуваырщпя в мкод-
кзт нймцзлат і у ндвліи нмпйігмвлм-
прі. Затігла узвійіжауія пнмлукає кз-
пйзрз в рдокілат номпрмомвм-фапмвзт 
віглмхдлщ і кдталіфлмї кажуайщлмпрі 
[7, п. 28]. Цзвійіжауіила гзсдодлуіа-
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уія пнмпмбу кзпйдлля, пнозилярря 
гіиплмпрі прайа бджнмпдодглік лапйіг-
кмк омжвзрку клзгмгоукувалля и 
смокувалля рак жвалмї йірдоаруомуд-
лрозфлмї куйщруоз. Орозкалля жлалщ 
ном мрмфуыфд пдодгмвзцд ж рдкпрів 
жукмвйыє таоакрдо пнозилярря пдод-
гмвзца рдкпруайщлм – томлмрмніфлм, 
нмпйігмвлм; фап і номпріо лабуваырщ 
таоакрдо йіліилмпрі; пвірмпнозилярря 
и мпмбзпріпрщ – соагкдлруырщпя.  

Віграк, і пуфапла лаука взжлафдла 
кмейзвмпрякз смлдрзфлмгм айсаві-
ру. Як пйухлм ж ущмгм нозвмгу првд-
огеує М. Мак-Лыдл, іпрмозфла «рмф-
ка жмоу» нодгправйяє пмбмы жакклдлу 
пзпрдку, ційщлм нмв’яжалу ж клзгмг-
оукувалляк; вмла омжквірає ла ґоулрі 
бджпвігмкзт дсдкрів нмхзодлля нз-
пщка ноз вігпурлмпрі куйщруолзт пзй, 
жгарлзт їт воівлмваеуварз [7, п. 12]. 
Віграк, і нмгалля, і пнозилярря іпрм-
оії в акагдкіфліи лаууі вігбуваєрщпя 
йіліилм ж нодрдлжіиліпры ла ндодгба-
фдлля каибурлщмгм, ж взвдгдлляк 
іпрмозфлзт жакмлмкіолмпрди. В ракм-
ку нігтмгі, ндвла оіф, є пдлп. Віл, нм-
ндохд, – жоуфлзи гйя пнозилярря 
йірдоаруомудлрозфлмы йыгзлмы, а, 
нм-гоугд, – вкмлрмвалзи в номудп 
пмуіайщлмгм уноавйілля, нйалувалля. 
Ражмк ж рзк, гйя впралмвйдлля іпрм-
озфлмї ноавгз – віл нозгарлзи вз-
кйыфлм ноз впралмвйдллі фапмвмї 
нмпйігмвлмпрі гіи ндвлзт мпіб у кз-
луймку, цм лд лдпд в пмбі емглмї 
ілсмокауії ном гіиплзи жкіпр, якіпрщ 
уілліплзт пугедлщ пмуіайщлзт акрм-
оів.             

Такзк фзлмк, гмвмояфз ном впра-
лмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз, пйіг 
карз ла уважі, цм йіліиліпрщ ніжлалля 
козє в пмбі жлафлзи кмлсйікрмгдл-
лзи, козкілмгдллзи нмрдлуіай. Поав-
га – багармвзкіола. Іпрмоія – нмйіва-
оіарзвла, а лд йіліила, томлмрмніфла 
нмпйігмвліпрщ нмгіи, ілгзсдодлрлзт 
йыгпщкіи номдкуії. Іпрмоія – уд іпрм-
оії йыгди. В ракмку оакуопі алайіжу, 
якзи кдрмгмймгіфлм взявйяє пдбд ла 
нмоубіееі пзлдогдрзкз, лммпсдозжку 
ра дкжзпрдлуімлайіжку, гдкаорівпщкд 
cogito ergo sum и нмгайщхі кмлмрауії 
жа калрівпщкмы йілієы аогукдлрауії 

одайщлмпрі кзпйдллєвзт ноакрзк, 
лабуваырщ взляркмвмї жлафуцмпрі. 
Ваейзвм омжукірз: пзпрдка гзпкуо-
пзвлзт, уілліплзт, пкзпймвзт кммо-
гзлар, в якіи кзпйзрщ йыгзла взжла-
фає лд номпрм лабіо жлафзкзт гйя лдї 
сакрів ж її езрря ра жлафзкмгм гйя 
лдї кзлуймгм. Вмла – взжлафає паку 
мпмбзпріпрщ. Зандодфдлля е вкажалзт 
пкйагмвзт її упралмвмк, гзпнмжзуіи, 
лавірщ якцм гмвмозрз ном гдкмлпроу-
куіы рак жвалзт пмуіайщлзт кісів, – 
мжлафає гдкмлпроукуіы и пакмї мпм-
бзпрмпрі, пномпрувалля її одайщлмпрі. 
В гдкмкоарзфлмку, йібдоайщлмку 
пупнійщпрві – уд урмнія, жагафа, цм в 
нозлузні одайіжмвала бурз лд кмед. 
Якцм е рака жагафа правзрщпя, рмбрм 
взжлафаєрщпя кдра омжвілфувалля 
кісів омпіипщкмї номнагалгз (в рмку 
фзпйі и ном нозфзлз кмлсйікру), – 
уд лд бійщх як номяв нмнуйіжку в 
гдоеавлмку уноавйіллі.  

Рмжвілфувалля кісу нозлузнмвм 
лд кмед бурз жвдгдлд рійщкз гм вз-
кйагдлля мбґоулрувалля, пзпрдкз 
аогукдлрів лдноавгзвмпрі имгм ігдї, 
жкіпру.  Помбйдка нмйягає в рмку, цм 
кісз – лд йзхд лдноавгзві іпрмоії ж 
езрря йыгди; уд – смока пвігмкмпрі, 
жкіла якмї взкагає ндвлмї двмйыуії 
уілліплзт лапралмв, нігкоінйдлзт 
вігнмвіглзк пмуіайщлзк гмпвігмк. 
Поз ущмку пйіг жваеарз и ла рд, цм 
кісмймгіфла пвігмкіпрщ – озгігла, а 
рмку бугщ-які пномбз нмоухзрз її 
сулгакдлр мбмв’яжкмвм лаоаеарз-
курщпя ла пуномрзв. В ущмку кмл-
рдкпрі С. Л. Рубілхрдил вйуфлм ніг-
кіфає (кмвмы мозгілайу): «Мзсмйм-
гзфдпкмку аотазфдпкмку пмжлалзы 
пвмипрвдллм родрзомварщ одайщлши 
пмводкдллши кзо как кзо, уроарзв-
хзи гмвдозд, как кзо урмкзрдйщлши 
з гмкуфйзвши, воаегдблши нодегд 
впдгм рдк, фрм мл нмпрмяллм з ла-
прмифзвм родбудр мпкшпйдлзя. А ка-
кми пкшпй в рмк, фрм лдйщжя нмлярщ з 
мпкшпйзрщ оаж з лавпдгга?» [8, п. 87]. 

Пдодбувалля е жлафлмї кійщкмпрі 
йыгди ла рдозрмоії і АРК, і ОРДЛО 
ніг нмпріилзк, ндокалдлрлзк, бага-
рмкалайщлзк номнагалгзпрпщкзк 
внйзвмк, пноякмвалзк ла смокувал-
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ля и нігрозкалля езррєгіяйщлмпрі 
пмуіайщлзт кісів, цм кікікоуырщ ла 
ґоулрі оагялпщкзт ігдмймгіфлзт нар-
рдолів, взкйзкає гм езрря вдйщкз 
пндузсіфлзи, айд, рзк лд кдлх, ода-
йщлзи взкіо пмуіайщлзт, гзпкуопзв-
лзт ноакрзк, взкіо пмуіайщлмгм бурря 
і пзпрдкз пвірмпнозилярря. І лд іплує 
хвзгкзт лдоднодпзвлзт рдтлмймгіи 
имгм гдкмлпроукуії. Опраллє – є 
пноавмы розваймы, кмніркмы, омжоа-
тмвалмы ла нозомглу жкілу нмкмйілщ 
жа укмв: а) нознзлдлля нігезвйдлля 
вігрвмодлля ракзт кісів. Змкодка, – 
фдодж дйікілауіы вігнмвіглзт ноакрзк 
озруайщлм-пзквмйіфлмгм жлафдлля; 
б) првмодлля ра ноакрзфлд вномва-
гедлля у пмуіайщлу гіяйщліпрщ (ндод-
гупік – в ілпрзрурз пмуіайщлмї 
нак’ярі) айщрдоларзвлмї, нігкоінйдлмї 
пзпрдкмы нмруелзт лаукмвзт аогу-
кдлрів каорзлз кзлуймгм, ж вігнмвіг-
лмы номдкуієы ла рдндоіхлє и каи-
бурлє. Ваейзвм жабджндфзрз пнагкм-
віпрщ ра ндопндкрзвліпрщ ігдї омжвзр-
ку укоаїлпщкмгм лаомгу и гдоеавлмп-
рі лд як «гмймгм» жандодфдлля ла 
номрзвагу кважілаукмвзк пурм гджіл-
рдгоарзвлзк нмйірзкм-
калінуйярзвлзк номдкрак, айд як 
мбґоулрмвалмї кмлуднуії пакмгмпрар-
лмпрі и влуроіхлщм пакмгдрдокілмва-
лмї укоаїлпщкмї нмйірзфлмї лауії. В 
ущмку, вваеаєкм, нмйягає гукаліпрз-
флзи пдлп ндодтіглмгм ноавмпуггя, 
жмоієлрмвалмгм ла оділрдгоауіы йыг-
пщкмгм канірайу, а лд йзхд рдозрмоіа-
йщлзт, нмйірзфлзт арозбурів гдоеа-
вз, її пувдодлірдру. 

У жв’яжку ж узк, мплмвлмы кдрмы 
гіяйщлмпрі кмкіпії ноавгз в Укоаїлі 
кає прарз впралмвйдлля нмгіи, ж мнз-
пмк, какпзкайщлм ілгзсдодлрлзк гм 
бугщ-якзт уілліплзт пугедлщ (жа вз-
кйыфдлляк ноавмвмї акпімймгії), а 
лагрм в пупнійщлм-нмйірзфліи нймцз-
лі. Тмбрм, уд кає бурз лд акпімймгіф-
лзи, а ндодваелм сакрмймгіфлзи гмп-
віг, пноякмвалзи ла нмгмйалля кмл-
куоуыфмї вікрзклмпрі, прзгкарзжауії, 
взжлалля едорв кмлсйікру и нозкз-
одлля.  

2. Воатувалля ра кілікіжауія гії 
сакрмоу кмлкуодлрлмї вікрзклмпрі, 

цм пралмвзрзкд гмгаркмвзи фзллзк 
жагмпродлля пупнійщлмї ланоуедлмпрі 
ноз взомбйдллі кмлпмйігмвалмї нмжз-
уії цмгм кзлуймгм. Піг кмлкуодлр-
лмы вікрзкліпры нозилярм омжукірз 
жагайщлу рдлгдлуіы прмоіл кмлсйікру 
кмлкуоуварз іж пмбмы жа нмфурря вік-
рзклмпрі, едормвлмпрі [9; 10]. Цзк 
ед рдокілмк мнзпуырщпя и жупзййя 
фйдлів гоун, цм бдоурщ уфапрщ в ла-
пзйщлзущкзт кмлсйікрат, які пноя-
кмвалі ла взноавгалля вйаплзт емо-
прмкзт гіи, мпкійщкз їт гоуна (іл-
гоуна абм кз-гоуна) лібзрм проаегає 
абм нмпроаегайа бійщхд в кмлсйікрі, 
ліе гоуна пуномрзвлзка (аур-гоуна 
абм вмлз-гоуна). Такі жупзййя йзхд 
нмпзйыырщ дпкайауіы кмлсйікрів і 
ндодхкмгеаырщ їт кзолмку водгу-
йываллы [11, п. 40].  

Мапмві акуії номрдпру, цм вігбу-
вайзпя номрягмк йзпрмнага 2013 – 
йырмгм 2014 оо., алдкпія АРК, а мпм-
бйзвм – розваыфд жбомилд номрзпрм-
ялля в ОРДЛО нмв’яжалі ж капмвмы 
едормвліпры. Цди роагіфлзи ндоімг 
лмвірлщмї іпрмоії лахмї гдоеавз пу-
номвмгеуєрщпя смокувалляк ра ак-
рзвлзк нмбурувалляк вігнмвіглзт 
куйщруолзт сдлмкдлів. Віггалля ла-
йделмї нмфдпрі и нмвагз гм нак’ярі 
ном жагзбйзт у кмлсйікрі, а ракме 
хзомкд кмйм имгм едорв (гм якмгм 
втмгярщ і влуроіхлщм ндодкіцдллі 
мпмбз, і омгзфі жагзбйзт, роавкмва-
лзт и ілхі кардгмоії, які жажлавайз 
кардоіайщлмї фз кмоайщлмї хкмгз 
фдодж кмлсйікр) пнмлукає и в нмга-
йщхмку пнмлукарзкд гм езрря дкм-
уіилм оджмлалплі (у ндвлмку омжу-
кіллі дніфлі жа пвмїк таоакрдомк, а 
рмку кісіфлі жа смокмы, внйдрдлі у 
жагайщлзи куйщруолзи кмлрдкпр, имгм 
гзлакіку) пкйагмві нмйірзфлмї и км-
оайщлмї капмвмї пвігмкмпрі. Фулкуім-
лайщлм алаймгіфлі номудпз вікрзкіжа-
уії вігбуваырщпя и ж бмку рзт, трм 
нігрозкує ігды и одезкз сакрзфлм-
гм лджакмллмгм уноавйілля в ОРД-
ЛО. Тмку, кдоуыфзпщ взкйагдлзкз 
взцд кдрмгмймгіфлзкз лапралмвакз, 
кмейзвм првдогеуварз, цм кмкіпія 
ноавгз кає жабджндфзрз: а) лайделу 
нмвлмру пвмєї гіяйщліпрщ, цм ндодг-
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бафає впралмвйдлля сакрів нмоухдлщ 
и взжлалля едорв гіяйщлмпрі як лджа-
кмллзт жбомилзт смокувалщ, одгуйя-
олзт жбомилзт пзй РФ, рак і Збоми-
лзт пзй ра Науімлайщлмї гваогії 
Укоаїлз. Ваейзвмы пкйагмвмы уієї 
омбмрз, яка вед жгіиплыєрщпя 
Цдлромк гмкукдлрувалля Укоаїлпщ-
кмї Гдйщпілпщкмї пнійкз ж ноав йыгз-
лз, пйіг взжларз вдгдлля бажз галзт 
вмєллзт жймфзлів, едорв кмлсйікру, а 
ракме пкйагалля ілрдоакрзвлзт кан 
нак’ярі. Вмглмфап, гдоеава лд жабдж-
ндфує смокувалля і вдгдлля вігнмві-
глзт прарзпрзфлзт капзвів, жмкодка 
цмгм едорв пдодг узвійщлмгм лапд-
йдлля у жмлі кмлсйікру, цм ваорм 
вваеарз пуррєвзк лдгмйікмк у ніггм-
рмвуі гм одайіжауії ндодтіглмгм ноа-
вмпуггя в уіймку; б) пнозялля бджнм-
пдодглщмку кмлракру нодгправлзків 
гоун кмлсйікру, пноякмвалмку ла їт 
нозкзодлля.    

3. Воатувалля и кілікіжауія гії 
сакрмоів вігфуедлмпрі и прзгкарзжм-
валмпрі лапдйдлля ОРДЛО, влуроіх-
лщм ндодкіцдлзт и гдякзт ілхзт 
кардгмоіи мпіб. Такзкз сакрмоакз є: 
а) лаявліпрщ «йілії омжкдеувалля», 
цм лд йзхд сіжзфлм, а и кдлрайщлм 
гджілрдгоує лапдйдлля Укоаїлз; 
б) пндуіайщлі, вігкіллі віг жагайщлзт 
ра в жлафліи кіоі гзпкозкілауіилі 
ноавмві номудгуоз нозжлафдлля пмуі-
айщлзт взнйар (в рмку фзпйі и ндл-
піи) ра кмлромйы жа їт жгіиплдлляк 
гйя влуроіхлщм ндодкіцдлзт мпіб, 
цм впралмвйыырщпя, жмкодка, Пмпра-
лмвмы КМУ «Ддякі нзралля жгіип-

лдлля пмуіайщлзт взнйар влуроіхлщм 
ндодкіцдлзк мпмбак» віг 08.08.2016 о. 
№ 365; гзпкозкілауіилі мбкдедлля у 
взбмофзт ноават рмцм; в) пндузсіф-
лзи гзпкуоп – мпмбйзві кмвйдллєві 
жапмбз нмжлафдлля, влуроіхлщм ндод-
кіцдлзт мпіб, лапдйдлля ОРДЛО ра 
одхрз рдозрмоіи Укоаїлз ж мглмгм 
бмку, а ж ілхмгм – нозтзйщлзків оіж-
лзт жмвліхлщмнмйірзфлзт куопів, 
бафдлля и муілкз оагялпщкмгм кзлу-
ймгм лахмї коаїлз.  

Пігпукмвуыфз, жажлафзкм, цм гі-
яйщліпрщ кмкіпії ноавгз і впралмвйдл-
ля іпрмозфлмї ноавгз жагаймк – лд 
пурм одгімлайщла номбйдка; вмла – 
жагайщлмгдоеавла; жбомилд номрзпрм-
ялля, лдтаи і іліуіимвалд, нігрозку-
валд, жгіиплывалд РФ – йзхд мкод-
кзи, лаибійщх ламфлзи, бмйіплзи гйя 
впщмгм укоаїлпщкмгм пупнійщпрва, айд 
мкодкзи номяв пралу имгм алмкії, 
ндокалдлрлмгм, лдвзоіхдлмгм віг 
нмфарку номгмймхдлля лджайделмпрі 
Укоаїлз кмоайщлм-нмйірзфлмгм кмл-
сйікру. Бдж имгм нозлузнмвмгм вз-
оіхдлля впралмвйдлля іпрмозфлмї 
ноавгз кає таоакрдо номудпу, мбкд-
едлмгм ндодваелм сакрмймгіфлзк, а 
лд акпімймгіфлзк гмпвігмк. Акруайщ-
лзкз ланоякакз нмгайщхзт гмпйі-
гедлщ пйіг вваеарз угмпкмлайдлля 
жлалля ном укмвз козкілмймгіфлмї 
дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі кмкіпії ноав-
гз в Укоаїлі, її вжаєкмгії ж лауімла-
йщлзкз ра кіелаомглзкз пугмвзкз 
могалакз.      
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Ооймв Ю. В. Козкілмймгіфлі жапагз впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз як ла-
нояку ндодтіглмгм ноавмпуггя в Укоаїлі  

Срарря нозпвяфдла омжомбуі козкілмймгіфлзт жапаг впралмвйдлля іпрмозфлмї 
ноавгз як дйдкдлру рдмодрзфлмї кмгдйі ндодтіглмгм ноавмпуггя в Укоаїлі. Впралмв-
йдлм ра лагалм мнзп номглмжмвалзк козкілмгдллзк озжзкак гіяйщлмпрі кмкіпії ноав-
гз. Заномнмлмвалі ра мбґоулрмвалі укмвз  жабджндфдлля козкілмймгіфлмї дсдкрзвлмп-
рі їт гіяйщлмпрі. 

Кйыфмві пймва: ндодтіглд ноавмпуггя, іпрмозфла ноавга, кмкіпія ноавгз, козкі-
лмгдллзи озжзк, козкілмймгіфла дсдкрзвліпрщ.   

 
 
Ооймв Ю. В. Козкзлмймгзфдпкзд мплмвш упралмвйдлзя зпрмозфдпкми ноавгш 

как ланоавйдлзя ндодтмглмгм ноавмпугзя в Укоазлд  
Срарщя нмпвяцдла оажоабмркд козкзлмймгзфдпкзт мплмв упралмвйдлзя зпрмозфд-

пкми ноавгш как ъйдкдлра рдмодрзфдпкми кмгдйз ндодтмглмгм ноавмпугзя в Укоазлд. 
Упралмвйдлм з галм мнзпалзд номглмжзоудкшк козкзлмгдллшк озпкак гдярдйщлмпрз 
кмкзппзз ноавгш. Подгймедлш з мбмплмвалш упймвзя мбдпндфдлзя козкзлмймгзфдп-
кми ъссдкрзвлмпрз зт гдярдйщлмпрз. 

Кйыфдвшд пймва: ндодтмглмд ноавмпугзя, зпрмозфдпкая ноавга, кмкзппзя ноав-
гш, козкзлмгдллши озпк, козкзлмймгзфдпкая ъссдкрзвлмпрщ. 

 
 
Orlov Y. Criminological bases of ascertaining historical truth as a concept of 

transitional justice in Ukraine 
The article is devoted to elaboration of criminological bases of ascertaining historical 

truth as a concept of transitional justice in Ukraine. It substantiates that in conditions of 
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vigorous anomy of Ukrainian society, when morality itself becomes an issue of debate, 
measures of ascertaining historical truth based on ideological dominance, rigidity are able 
to form additional factors of social tension, stimulation of frustrative states, anxiety. The 
article proposes and substantiates conditions of guaranteeing criminological efficiency of 
the Commission of Truth activity.  

Key words: transitional justice, historical truth, the Commission of Truth, 
criminogenic risk, criminological efficiency. 

 

 


