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Укоаїла кдеує іж пікмка оіжлзкз 
коаїлакз. Окодкі ж лзт втмгярщ гм 
пкйагу Євомндипщкмгм Смыжу, ілхі е 
гм пкйагу Снівгоуелмпрі Нджайде-
лзт Ддоеав. У пвмїи гіяйщлмпрі, кмл-
ромйщлі могалз ра пйуебз, цм жгіип-
лыырщ номнупклі мндоауії в нулкрат 
номнупку фдодж гдоеавлзи кмогмл, 
нігрозкуырщ вжаєкмгіы ж нодгправ-
лзкакз пукіелзт прмоіл бугщ-якмї 
коаїлз. Хаоакрдо ракмї вжаєкмгії вз-
жлафаєрщпя угмгакз, цм укйагдлі 
Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз ра 
уоягакз пупігліт гдоеав. 

Пзралля цмгм омжгйягу жвдо-
лдлщ гомкагял, ноз ндодрзлі лзкз 
гдоеавлмгм кмогмлу Укоаїлз ж узкз 
коаїлакз, взоіхуєрщпя вігнмвіглм гм 
нмймедлщ жакмлмгавпрва Укоаїлз 
ном жвдолдлля гомкагял, мпкійщкз 
ракі жвдолдлля нігнагаырщ ніг ыозп-
гзкуіы мпраллщмї. 

В пвмы фдогу, кмела іж кдеуы-
фзт коаїл одгуйыє взоіхдлля галзт 

нзралщ, кдоуыфзпщ вйаплзк лауімла-
йщлзк жакмлмгавпрвмк. Злаимкпрвм і 
нмоівлялля лмокарзвлмї бажз взоі-
хдллі нзралщ жвдолдлщ гомкагял 
Укоаїлз іж узкз коаїлакз гапрщ жкм-
гу взявзрз ра упулурз кмейзві лд-
гмйікз вірфзжлялзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів ра ндодилярз нмжз-
рзвлзи гмпвіг коаїл ЄС ра СНД.  

Дмпйігедлляк нмгіблмгм нзрал-
ля жаикайзпщ ракі вірфзжлялі лаукм-
вуі як Міляийм М. П. ра Кіцак Ю. І. 
Айд їт нмоівляйщлзи алайіж, цм кіп-
рзрщпя у пнійщліи кмлмгоасії «Агкі-
ліпроарзвлм-ноавмвд жабджндфдлля 
одайіжауії ноава гомкагял ла жвдо-
лдлля» взкйагдлм нмоівлялля жакм-
лмгавпрва мкодкзт гдоеав, ж якзкз 
Укоаїла лд кає пнійщлмгм кмогмлу. 
Дм рмгм е, аврмоз нмоівлыырщ вз-
кйыфлм проукруоу лмокарзвлзт ак-
рів. Такме, Закмл Рдпнубйікз Бійм-
оупщ, якзи ракме нмоівлыєрщпя у 
взцджажлафдліи кмлмгоасії гармва-
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лзи 1996 омкмк і вроарзв фзлліпрщ 
[1]. Мз е номнмлуєкм гдрайщлзи 
омжбіо гмкукдлрів, алайіж їт жкіпру 
ра нмоівлялля. 

Акруайщліпрщ нмйягає у рмку, цм 
гйзбхд омжукілля жакмлмгавпрва 
коаїл-пупігів карзкд як лапйігмк 
жкіулдлля кіелаомглзт віглмпзл, а 
жанмжзфдлля акруайщлзт нмймедлщ – 
нмйінхдлля ра омжвзрмк Укоаїлз як 
гдкмкоарзфлмї гдоеавз, пномкмелмї 
якіплм ра дсдкрзвлм взкмозпрмвува-
рз ракзи ілпроукдлр внйзву пупнійщ-
прва ла гдоеавлд уноавйілля, як 
жвдолдлля гомкагял.     

Дм ндодйіку коаїл, цм кдеуырщ ж 
Укоаїлмы втмгярщ: Пмйщца, Сймваф-
фзла, Угмоцзла, Рукулія, Ммйгмва, 
Рмпія ра Біймоупщ. Пдохі фмрзоз 
втмгярщ гм пкйагу ЄС. Рмпіипщка Фд-
гдоауія, Рдпнубйіка Ммйгмва ра Рдп-
нубйіка Біймоупщ пкйагаырщ фапрзлу 
СНД. 

Хмф Укоаїла і буйа мглієы ж коа-
їл-жаплмвлзків СНД, ра сакрзфлм 
лікмйз лд втмгзйа гм її пкйагу. 
19 роавля 2018 омку Поджзгдлр 
Укоаїлз Пдром Пмомхдлкм нмвігм-
кзв ном рд, цм нігнзпав укаж ном 
мпрармфлд нознзлдлля уфапрі Укоаї-
лз у прарурлзт могалат СНД. Тзк 
лд кдлх, упі взцд ндодоатмвалі коа-
їлз, рак фз ілакхд кайз віглмхдлля 
гм пмыжу, мкоік фмгм, втмгзйз гм 
пкйагу Смыжу Рагялпщкзт Смуіайіп-
рзфлзт Рдпнубйік. Сакд уієы мпмб-
йзвіпры взкйзкалзи лах ілрдодп 
цмгм нмоівлялля їт жакмлмгавпрва 
ном жвдолдлля гомкагял. 

Пзралля ноакрзфлмї одайіжауії 
гомкагялакз Укоаїлз лагалмгм їк 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз ноава влмпзрз 
в могалз гдоеавлмї вйагз, мб'єглалля 
гомкагял вігнмвіглм гм їт праруру 
номнмжзуії ном нмйінхдлля їт гіяйщ-
лмпрі, взкозварз лдгмйікз в омбмрі, 
мпкаоеуварз гії нмпагмвзт мпіб, гдо-
еавлзт і гомкагпщкзт могалів одгу-
йыє Закмл Укоаїлз «Пом жвдолдлля 
гомкагял» (гайі – Закмл Укоаїлз) 
віг 1996 омку [2]. В Рмпіипщкіи Фд-
гдоауії уя сулкуія нмкйагдла ла Фд-
гдоайщлзи жакмл «Пом нмоягмк омжг-
йягу жвдолдлщ гомкагял Рмпіипщкмї 

Фдгдоауії» (гайі – Закмл РФ; рур і 
лагайі ндодкйаг аврмоа) віг 2006 ом-
ку. В Рдпнубйіуі Біймоупщ ла Закмл 
Рдпнубйікз Біймоупщ «Пом жвдолдлля 
гомкагял ра ыозгзфлзт мпіб» (гайі – 
жакмл РБ) віг 2011 омку ра Закмл 
Рдпнубйікз Ммйгмва «Пом нмгафу 
ндрзуіи» (гайі – жакмл РМ) віг 
1994 омку у Рдпнубйіуі Ммйгмва віг-
нмвіглм. 

Поавм ла жвдолдлля у кмеліи ж 
ндодоатмвалзт коаїл жакоінйдлд жа 
гомкагялакз у кмлпрзрууії кмелмї 
гдоеавз. Так, пр. 40 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз лагмймхує ла рмку, цм Упі 
каырщ ноавм ланоавйярз ілгзвігуа-
йщлі фз кмйдкрзвлі нзпщкмві жвдо-
лдлля абм мпмбзпрм жвдорарзпя гм 
могалів гдоеавлмї вйагз, могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля ра нмпа-
гмвзт і пйуебмвзт мпіб узт могалів, 
цм жмбмв'яжалі омжгйялурз жвдолдл-
ля і гарз мбґоулрмвалу вігнмвігщ у 
впралмвйдлзи жакмлмк промк [3]. Так 
пакм і пр. 40 Кмлпрзрууії Рдпнубйікз 
Біймоупщ жажлафає, цм кмедл кає 
ноавм ланоавйярз мпмбзпрі фз кмйд-
крзвлі жвдолдлля гм гдоеавлзт мо-
галів. Ддоеавлі могалз, а ракме нм-
пагмві мпмбз жмбмв'яжалі омжгйялурз 
жвдолдлля і гарз вігнмвігщ нм пурі у 
взжлафдлзи жакмлмк рдокіл. Вігкмва 
віг омжгйягу нмгалмї жаявз нмвзлдл 
бурз нзпщкмвм кмрзвмвалзк [4]. 
Гомкагялз Рмпіипщкмї Фдгдоауії 
каырщ ноавм жвдорарзпя мпмбзпрм, а 
ракме ланоавйярз ілгзвігуайщлі ра 
кмйдкрзвлі жвдолдлля гм гдоеавлзт 
могалів ра могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля, жгіглм іж пр. 30 Кмлпрз-
рууії Рмпіипщкмї Фдгдоауії [5]. У 
Рдпнубйіуі Ммйгмва гомкагялз ка-
ырщ ноавм жвдорарзпя гм вйагз ж 
ндрзуіякз рійщкз віг пвмгм ікдлі. 
Закмллм првмодлі могаліжауії каырщ 
ноавм жвдорарзпя ж ндрзуіякз вз-
кйыфлм віг ікдлі кмйдкрзвів, які вм-
лз нодгправйяырщ [6]. 

Загайщлі нмймедлля Закмлу 
Укоаїлз, Закмлу РФ ра Закмлу РМ 
жа проукруомы нмгіблі, рійщкз Закмл 
РБ мгоажу нмфзлаєрщпя іж взжлафдл-
ля мплмвлзт рдокілів, цм везваырщ-
пя у гмкукдлрі.  
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Звдолдкм увагу ла рд, цм йзхд в 
Закмлі Укоаїлз лавдгдлм омжхзодлу 
нодакбуйу в якіи лагмймхуєрщпя 
ваейзвіпрщ ілпрзруру жвдолдлщ гом-
кагял у гдкмкоарзфлмку пупнійщпр-
ві. 

Щмгм рдокілів кмела номалайі-
жуварз лапрунлд. Закмл Укоаїлз вз-
жлафає нмлярря жвдолдлля гомкагял, 
як взкйагдлі в нзпщкмвіи абм упліи 
смокі номнмжзуії (жауваедлля), жая-
вз (кймнмралля) і пкаогз [2]. Закмл 
РФ вкажує, цм ніг жвдолдлляк гом-
кагял пйіг омжукірз ланоавйдлі в 
гдоеавлзи могал, могал кіпудвмгм 
пакмвоягувалля абм нмпагмвіи мпмбі 
в нзпщкмвіи смокі абм в смокі дйдк-
ромллмгм гмкукдлру номнмжзуіы, 
жаяву фз пкаогу, а ракме уплд жвдо-
лдлля гомкагял в гдоеавлзи могал, 
могал кіпудвмгм пакмвоягувалля [7]. 
Закмл РБ жажлафає цм жвдолдлляк є 
ілгзвігуайщлі абм кмйдкрзвлі жаява, 
номнмжзуія, пкаога, взкйагдлі в нз-
пщкмвіи, дйдкромлліи абм упліи смо-
кі [8]. Звдолдлля гомкагял в Закмлі 
РМ лмпзрщ лажву ндрзуії ра омжукі-
єрщпя як бугщ-які жаява, пкаога, ном-
нмжзуія, жвдолдлля, нмгалі кмкндрд-
лрлзк могалак, в рмку фзпйі и нмнд-
одгля жаява, кмромы мпкаоеуєрщпя 
агкіліпроарзвлзи акр абм лдомжгйя-
лурі номталля у взжлафдлзи жакмлмк 
рдокіл [9]. Помалайіжувавхз жкіпр 
кмедкм гіирз взплмвку, цм йзхд у 
мпраллщмку лавдгдлмку взжлафдлі 
каєрщпя япкоава вігкілліпрщ у вз-
гйягі нмндодглщмї жаявз, цм ндодг-
бафдла Закмлмк РМ. В уіймку е, 
жвдолдлля гомкагял омжукіырщпя 
гуед лабйзедлм. 

Помнмжзуія (жауваедлля) - жвд-
олдлля гомкагял, гд взпймвйыырщпя 
нмоага, одкмкдлгауія цмгм гіяйщлм-
прі могалів гдоеавлмї вйагз і кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, гднурарів упіт 
оівлів, нмпагмвзт мпіб, а ракме вз-
пймвйыырщпя гуккз цмгм водгуйы-
валля пупнійщлзт віглмпзл ра укмв 
езрря гомкагял, вгмпкмлайдлля ноа-
вмвмї мплмвз гдоеавлмгм і гомкагпщ-
кмгм езрря, пмуіайщлм-куйщруолмї ра 
ілхзт псдо гіяйщлмпрі гдоеавз і 
пупнійщпрва [2]. Сакд в ракіи смокі 

жажлафдлд уд нмлярря Закмлмк Укоа-
їлз. Закмл РФ взжлафає номнмжзуіы 
в лапрунліи одгакуії: «номнмжзуія - 
одкмкдлгауія гомкагялзла цмгм 
вгмпкмлайдлля жакмлів ра ілхзт лм-
окарзвлзт ноавмвзт акрів, гіяйщлмп-
рі гдоеавлзт могалів ра могалів кіп-
удвмгм пакмвоягувалля, омжвзрку 
пупнійщлзт віглмпзл, нмйінхдлля 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмї ра ілхзт 
псдо гіяйщлмпрі гдоеавз і пупнійщпр-
ва» [7]. В жакмлі РБ ніг номнмжзуієы 
омжукіырщ одкмкдлгауіы цмгм нм-
йінхдлля гіяйщлмпрі могаліжауіи, 
ілгзвігуайщлзт нігнозєкуів, вгмпкм-
лайдлля ноавмвмгм одгуйывалля віг-
лмпзл у гдоеавлмку і гомкагпщкмку 
езррі, взоіхдлля нзралщ дкмлмкіф-
лмї, нмйірзфлмї, пмуіайщлмї ра ілхзт 
псдо гіяйщлмпрі гдоеавз і пупнійщпр-
ва [8]. Закмл РМ вжагайі лд взжлафає 
як мкодкі рдокілз алі номнмжзуіы, 
алі пкаогз фз номнмжзуіы. 

Науімлайщлзи жакмл ед вкажує, 
цм в Укоаїлі жаявмы (кймнмралляк) 
є жвдолдлля гомкагял іж номталляк 
ном пнозялля одайіжауії жакоінйдлзт 
Кмлпрзрууієы ра фзллзк жакмлмгав-
првмк їт ноав ра ілрдодпів абм нмві-
гмкйдлля ном нмоухдлля фзллмгм 
жакмлмгавпрва фз лдгмйікз в гіяйщ-
лмпрі нігнозєкпрв, упралмв, могалі-
жауіи лджайделм віг смок вйаплмпрі, 
лаомглзт гднурарів Укоаїлз, гднура-
рів кіпудвзт оаг, нмпагмвзт мпіб, а 
ракме взпймвйдлля гуккз цмгм нм-
йінхдлля їт гіяйщлмпрі. Кймнмралля 
- нзпщкмвд жвдолдлля ж номталляк 
ном взжлалля жа мпмбмы вігнмвіглм-
гм прарупу, ноав фз пвмбмг рмцм [2]. 
В Закмлі РФ жаявмы є номталля 
гомкагялзла ном пнозялля в одайі-
жауії имгм кмлпрзрууіилзт ноав і 
пвмбмг абм кмлпрзрууіилзт ноав і 
пвмбмг ілхзт мпіб, абм нмвігмкйдлля 
ном нмоухдлля жакмлів ра ілхзт 
лмокарзвлзт ноавмвзт акрів, лдгм-
йікз в омбмрі гдоеавлзт могалів, 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ра 
нмпагмвзт мпіб, абм козрзка гіяйщ-
лмпрі жажлафдлзт могалів і нмпагмвзт 
мпіб, а в Закмлі РБ – кймнмралля 
ном пнозялля в одайіжауії ноав, пвм-
бмг і (абм) жакмллзт ілрдодпів жаяв-
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лзка, лд нмв'яжалд ж їт нмоухдлляк, 
а ракме нмвігмкйдлля ном нмоухдл-
ля акрів жакмлмгавпрва, лдгмйікз в 
омбмрі гдоеавлзт могалів, ілхзт 
могаліжауіи (нмпагмвзт мпіб), ілгзві-
гуайщлзт нігнозєкуів [7; 8].   

Скаогмы Укоаїлпщкзи наойакдлр 
вваеає жвдолдлля ж взкмгмы ном 
нмлмвйдлля ноав і жатзпр жакмллзт 
ілрдодпів гомкагял, нмоухдлзт гія-
кз (бджгіяйщліпры), оіхдллякз гдо-
еавлзт могалів, могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, нігнозєкпрв, упра-
лмв, могаліжауіи, мб'єглалщ гомкагял, 
нмпагмвзт мпіб; Рмпіипщкмї Фдгдоауії 
- номталля гомкагялзла ном віглмв-
йдлля абм жатзпр имгм нмоухдлзт 
ноав, пвмбмг фз жакмллзт ілрдодпів 
абм ноав, пвмбмг абм жакмллзт ілрд-
одпів ілхзт мпіб; Рдпнубйікз Бійм-
оупщ -  

взкмга ном віглмвйдлля ноав, 
пвмбмг і (абм) жакмллзт ілрдодпів 
жаявлзка, нмоухдлзт гіякз (бджгія-
йщліпры) могаліжауіи, гомкагял, в 
рмку фзпйі ілгзвігуайщлзт нігнозє-
куів [2; 7; 8].  Тур ваорм жвдолурз 
увагу, ла йдкпзфлу смоку. Закмл 
Укоаїлз ра Закмл РФ нмжзуімлує 
пкаогу як жаяву фз номталля, рмгі як 
Закмл РБ вкажує, цм пкаога ліцм 
ілхд як взкмга гомкагялзла, цм 
пвігфзрщ ном емопркіхд ра кардгмоз-
фліхд правйдлля  наойакдлру Рдпну-
бйікз Біймоупщ гм ущмгм взгу жвдо-
лдлля.  

Ваорм вігкірзрз, цм упі взцд жа-
жлафдлі лмокарзвлм-ноавмві акрз  
жабджндфуырщ ноавмк ла жвдолдлля 
лд йзхд гомкагял пвмєї коаїлз, а 
ракме ілмждкуів. У взнагку Укоаїлз 
мпмбак, цм лд є гомкагялакз гдоеа-
вз лагаырщпя оівлі ноава, якцм ілхд 
лд  ндодгбафдлм кіелаомглзкз гм-
гмвмоакз [2]. Рмпіипщкмы Фдгдоауі-
єы впралмвйдллі мбкдедлля у взна-
гкат впралмвйдлзт кіелаомглзк 
гмгмвмомк Рмпіипщкмї Фдгдоауії абм 
сдгдоайщлзк жакмлмк [7]. Ілмждклі 
гомкагялз ра мпмбз бдж гомкагялпр-
ва, нодгправлзурва ілмждклзт мога-
ліжауіи, цм жлатмгярщпя ла рдозрмоії 
Рдпнубйікз Біймоупщ, кмозпруырщпя 
ноавмк ла жвдолдлля лаоівлі ж гом-

кагялакз Рдпнубйікз Біймоупщ і 
ыозгзфлзкз мпмбакз Рдпнубйікз 
Біймоупщ, якцм ілхд лд взжлафдлм 
Кмлпрзрууієы Рдпнубйікз Біймоупщ, 
жакмлакз і кіелаомглзкз гмгмвмоа-
кз Рдпнубйікз Біймоупщ [8]. Закмл 
РМ нмхзоыєрщпя ла ілмждклзт гом-
кагял ра мпіб бдж гомкагялпрва, ноа-
ва і жакмллі ілрдодпз якзт буйз нм-
оухдлі ла рдозрмоії Рдпнубйікз Мм-
йгмва [9]. 

Наиваейзвіхзк дйдкдлрмк у 
жгіиплдллі ноавмвіглмпзл ноз жвдо-
лдллі гомкагял є взкмгз, які прав-
йярщ гм мпіб. 

Уплд жвдолдлля взкйагаєрщпя 
гомкагялзлмк ла мпмбзпрмку ноз-
имкі абм жа гмнмкмгмы жапмбів рдйд-
смллмгм жв’яжку фдодж взжлафдлі км-
лракрлі удлроз, рдйдсмллі "гаояфі 
йілії" ра жанзпуєрщпя (одєпроуєрщпя) 
нмпагмвмы мпмбмы [2].  Такзк фзлмк 
Закмл Укоаїлз номнзпує нмймедлля 
цмгм уплзт жвдолдлщ. На рдозрмоії 
Рмпіипщкмї Фдгдоауії уплд жвдолдлля 
нмгаєрщпя ноз мпмбзпрмку нозимкі 
гомкагял ніпйя нодг’явйдлля гмку-
кдлра, цм нмпвігфує имгм мпмбу.  

Зкіпр уплмгм жвдолдлля жалм-
пзрщпя в каорку мпмбмвмгм нозимку 
гомкагялзла. У оажі, якцм взкйагдлі 
в уплмку жвдолдллі сакрз і мбправз-
лз є мфдвзглзкз і лд взкагаырщ гм-
гаркмвмї ндодвіокз, вігнмвігщ ла жвд-
олдлля жа жгмгмы гомкагялзла кмед 
бурз галм уплм в тмгі мпмбзпрмгм 
нозимку, ном цм омбзрщпя жанзп в 
каоруі мпмбзпрмгм нозимку гомкагя-
лзла. В ілхзт взнагкат гаєрщпя нз-
пщкмву вігнмвігщ нм пурі нмоухдлзт 
у жвдолдллят нзралщ [7]. Стмеа 
номудгуоа вігбуваєрщпя ракме в Рд-
пнубйіуі Біймоупщ, а пакд: ноз уплм-
ку жвдолдллі вкажалі мпмбз нмвзллі 
нодг'явзрз гмкукдлр, цм жапвігфує 
мпмбу. Подгправлзкз жаявлзків нм-
взллі нодг'явзрз ракме гмкукдлрз, 
цм нігрвдогеуырщ їт нмвлмваедлля 
[8]. Опмбйзвіпрщ ндрзуії в Рдпнубйі-
уі Ммйгмва нмйягає в рмку, цм вмла 
нмгаєрщпя в нзпщкмвіи абм дйдкр-
омлліи смокі [9]. Упла смока в гм-
кукдлрі лд жажлафаєрщпя Такзи гмп-
віг є гмвмйі пніолзк, мпкійщкз уплд 
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жвдолдлля є ваейзвмы смокмы в 
пзпрдкі жвдолдлщ гомкагял. Окоік 
ущмгм вмлм є и лаихвзгхзк у нм-
оягку взкйагдлля ра в кмейзвмпрі 
мкзларз быомкоарзфлу пзпрдку в 
гдоеаві. Опмбйзвм уд прмпуєрщпя 
Укоаїлз, мпкійщкз, як кз бафзкм, 
йзхд в її Закмлі є нояка вкажівка ла 
жвдолдлля жа гмнмкмгмы жапмбів рд-
йдсмллмгм жв’яжку, рмгі як  Закмлз 
РФ ра РБ ндодгбафаырщ раку кме-
йзвіпрщ взкйыфлм ла мпмбзпрмку 
нозимкі гомкагял. Злмву е ракз, уд 
кає ндвлзи нмжзрзв в рмку нйалі, 
цм, нодг’явйяыфз гмкукдлр, абм 
лагпзйаыфз взкйыфлм нзпщкмві жвд-
олдлля, кілікіжуєрщпя кмейзвіпрщ 
утзйдлля віг вігнмвігайщлмпрі мпіб, 
які ланоавйяырщ жвдолдлля, які жаві-
гмкм кіпрярщ лдноавгзву ілсмока-
уіы, рмцм. Айд, ж нмжзуії гдкмкоарії  
уплд жвдолдлля є ваейзвмы кардгм-
оієы, яка є фз лд лаижоуфліхзк 
хйятмк гйя жвдолдлля гомкагял. 

Срмпмвлм, впд е, нзпщкмвзт жвд-
олдлщ, рм в Укоаїлі нзпщкмвд жвдо-
лдлля лагпзйаєрщпя нмхрмы абм нд-
одгаєрщпя гомкагялзлмк гм вігнмві-
глмгм могалу, упралмвз мпмбзпрм фз 
фдодж унмвлмваедлу лзк мпмбу, нмв-
лмваедлля якмї мсмокйдлі вігнмвіг-
лм гм жакмлмгавпрва. Пзпщкмвд жвдо-
лдлля ракме кмед бурз лагіпйалд ж 
взкмозпралляк кдодеі Ілрдолдр, 
жапмбів дйдкромллмгм жв’яжку (дйдкр-
омллд жвдолдлля). У жвдолдллі кає 
бурз жажлафдлм ноіжвзцд, ік’я, нм 
барщкмві, кіпуд номезвалля гомка-
гялзла, взкйагдлм пурщ нмоухдлмгм 
нзралля, жауваедлля, номнмжзуії, 
жаявз фз пкаогз, номталля фз взкм-
гз. Пзпщкмвд жвдолдлля нмвзллм 
бурз нігнзпалм жаявлзкмк (жаявлз-
какз) іж жажлафдлляк гарз. В дйдкр-
омллмку жвдолдллі ракме кає бурз 
жажлафдлм дйдкромллу нмхрмву агод-
пу, ла яку жаявлзку кмед бурз лагі-
пйалм вігнмвігщ, абм вігмкмпрі ном 
ілхі жапмбз жв’яжку ж лзк. Запрмпу-
валля дйдкромллмгм узсомвмгм ніг-
нзпу ноз лагпзйаллі дйдкромллмгм 
жвдолдлля лд взкагаєрщпя [2]. На 
вігкілу віг взкмгз ндодгбафдлмї За-
кмлмк РМ ном рд, цм ндрзуія в дйд-

кромлліи смокі нмвзлла вкйыфарз в 
пдбд жапрмпувалля дйдкромллмгм ніг-
нзпу [9]. Щмгм Закмлу РФ, рм віл 
гає вкажівку, ном рд, цм гомкагялзл 
в пвмєку нзпщкмвмку жвдолдллі в 
мбмв'яжкмвмку нмоягку вкажує абм 
лаикдлувалля гдоеавлмгм могалу 
абм могалу кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля, в які лагпзйає нзпщкмвд жвдо-
лдлля, абм ноіжвзцд, ік'я, нм барщкм-
ві вігнмвіглмгм нмпагмвмї мпмбз, абм 
нмпагу вігнмвіглмї мпмбз, а ракме 
пвмї ноіжвзцд, ік'я, нм барщкмві 
(мпраллє - ноз лаявлмпрі), нмхрмвзи 
агодпа, жа якмы нмвзллі бурз пноя-
кмвалі вігнмвігщ, нмвігмкйдлля ном 
ндодагодпауії жвдолдлля, взкйагає 
пурщ номнмжзуії, жаявз фз пкаогз, 
правзрщ мпмбзпрзи нігнзп і гару. У 
оажі лдмбтіглмпрі ла нігрвдогедлля 
пвмїт гмвмгів гомкагялзл нмвзлдл 
гмгарз гм нзпщкмвзк жвдолдлляк 
гмкукдлрз і кардоіайз абм їт кмнії. 
Звдолдлля, якд лагіихйм гм гдоеав-
лмгм могалу, могал кіпудвмгм пакмв-
оягувалля абм нмпагмвіи мпмбі у см-
окі дйдкромллмгм гмкукдлра, нігйя-
гає омжгйягу в нмоягку, впралмвйд-
лмку узк Фдгдоайщлзк жакмлмк. У 
жвдолдллі гомкагялзл в мбмв'яжкм-
вмку нмоягку вкажує пвмї ноіжвзцд, 
ік'я, нм барщкмві (мпраллє - ноз лая-
влмпрі), агодпа дйдкромллмї нмхрз, 
ла яку каырщ бурз пноякмвалі віг-
нмвігщ, нмвігмкйдлля ном ндодагод-
пауії жвдолдлля. Гомкагялзл кає 
ноавм гмгарз гм ракмгм жвдолдлля 
лдмбтіглі гмкукдлрз і кардоіайз в 
дйдкромлліи смокі [7]. Щм прмпуєрщ-
пя Закмлу РБ, рм в лщмку ндодгба-
фдлм, цм нзпщкмві жвдолдлля гомка-
гял, жа взляркмк рзт, цм жалмпярщпя 
гм клзгз жауваедлщ ра номнмжзуіи, 
нмвзллі кіпрзрз: лаикдлувалля і 
(абм) агодпа могаліжауії абм нмпага 
мпмбз, якзк ланоавйяєрщпя жвдолдл-
ля; ноіжвзцд, вйаплд ік'я, нм барщкм-
ві (якцм ракд є) абм іліуіайз гомка-
гялзла, агодпа имгм кіпуя номез-
валля (кіпуя ндодбувалля); взкйаг 
пурі жвдолдлля; мпмбзпрзи нігнзп 
гомкагялзла (гомкагял) [8]. 

На цм ваорм жвдолурз увагу, рак 
уд ла жажлафдлі в Закмлат РФ ра РБ 
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лапрунлі нмймедлля ном пномкме-
ліпрщ фзралля нзпщкмвмгм рдкпру 
жвдолдлля. Так, Закмлмк РФ ндодг-
бафдлм, цм у оажі, якцм рдкпр нзпщ-
кмвмгм жвдолдлля лд ніггаєрщпя ном-
фзралля, вігнмвігщ ла жвдолдлля лд 
гаєрщпя і вмлм лд нігйягає ланоякку 
ла омжгйяг гм гдоеавлмгм могалу, 
могал кіпудвмгм пакмвоягувалля абм 
нмпагмвіи мпмбі вігнмвіглм гм їт 
кмкндрдлуієы, ном цм номрягмк пд-
кз глів ж гля одєпроауії жвдолдлля 
нмвігмкйяєрщпя гомкагялзлу, якзи 
ланоавзв жвдолдлля, якцм имгм ноі-
жвзцд і нмхрмву агодпу ніггаырщпя 
номфзраллы [7]. Закмл РБ взкйагає 
уд пакд рвдогедлля у лапрунліи од-
гакуії: рдкпр жвдолдлля нмвзлдл ніг-
гаварзпя номфзраллы. Рукмнзплі 
жвдолдлля нмвзллі бурз ланзпалі 
фіркзк, омжбіойзвзк нмфдокмк [8]. І 
уд гіиплм акруайщлд жауваедлля, 
мпкійщкз нмпагмва мпмба, яка жм-
бмв’яжала омжгйялурз жвдолдлля 
гомкагялзла і взоіхзрз имгм нм пурі 
– лд нмвзлла лдпрз вігнмвігайщліпрщ 
жа мпмбйзвмпрі нмфдоку мпмбз. Закмл 
РМ вжагайі лд гає фіркзт вкажівмк 
прмпмвлм взкмг гм жвдолдлля гомка-
гял, і уд кмела пнозикарз абм як 
номяв ймяйщлмпрі кмйгавпщкмгм  на-
ойакдлру, мпкійщкз уд лагає глуфкм-
прі прмпмвлм взкмг, абм е, як тайар-
лмпрі. 

 На лаху гукку, номбйдклзк 
нзралляк в Закмлі Укоаїлз є кмва 
жвдолдлщ і оіхдлщ ра вігнмвігди ла 
лзт. Так, в одгакуії жакмлу игдрщпя, 
цм гомкагялз каырщ ноавм жвдора-
рзпя гм могалів гдоеавлмї вйагз, 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, нігноз-
єкпрв, упралмв, могаліжауіи лджайде-
лм віг смок вйаплмпрі, мб'єглалщ 
гомкагял, нмпагмвзт мпіб укоаїлпщ-
кмы фз ілхмы кмвмы, нозилярлмы 
гйя прмоіл. Ріхдлля цмгм жвдолдлщ 
гомкагял ра вігнмвігі ла лзт мсмок-
йяырщпя вігнмвіглм гм взкмг жакм-
лмгавпрва ном кмвз. Такі оіхдлля ра 
вігнмвігі кмеурщ бурз взкйагдлі в 
ндодкйагі кмвмы пнійкувалля жаяв-
лзка. Забмомляєрщпя вігкмва в ноз-
иляррі ра омжгйягі жвдолдлля ж нмпз-
йалляк ла лджлалля кмвз жвдолдлля 

[2]. Пдох жа впд, ваорм жвдолурз ла 
рдокіл «нозилярла». Цд взжлафдлля 
жалагрм абпроакрлд і лд лдпд емглмгм 
ноакрзфлмгм лавалраедлля. Пмпз-
йалля ла жакмлмгавпрвм ном кмвз і 
їт алайіж ракме лд гає взфдонлмї 
вігнмвігі ноз пніолзт нзраллят.  

В нмоівлывалзт лакз жакмлат, 
кмвлі нзралля взоіхуырщпя лапрун-
лзк фзлмк. У Закмлі РФ вігпурлі 
бугщ-які взкмгз цмгм кмвз жвдолдл-
ля; в Закмлі РМ кіпрзрщпя каед ігд-
лрзфлм гм укоаїлпщкмї гдсіліуія ном 
рд, цм ндрзуія нмгаєрщпя гдоеавлмы 
абм ілхмы кмвмы вігнмвіглм гм За-
кмлу ном сулкуімлувалля кмв ла 
рдозрмоії Рдпнубйікз Ммйгмва [9]. 
Наибійщх взфдонлд омжукілля кіп-
рзрщпя в Закмлі РБ, а пакд: «Звдо-
лдлля взкйагаырщпя біймоупщкмы 
абм омпіипщкмы кмвмы» [8]. Такд 
нмймедлля кмед нозжвдпрз гм ндв-
лзт пкйаглмпрди, мпмбйзвм гйя кард-
гмоії ілмждкуів ра мпіб бдж гомкагял-
прва, цм лд вмймгіырщ біймоупщкмы 
абм омпіипщкмы кмвакз. Айд кіпрзрщ 
фірку нмжзуіы, жакоінйяє аврмозрдр 
гдоеавлмї кмвз ра взкйыфає упі 
кмлсйікрз, які кмеурщ взлзкарз ла 
нігґоулрі нзралля якмы кмвмы ка-
ырщ вігбуварзпщ ноавмвіглмпзлз цм 
взлзкаырщ ноз жвдолдллі гомкагял.  

Снійщлмы озпмы гйя Закмлів 
Укоаїлз, РФ, РБ ра РМ є жабмомла 
ндодпйігувалля жа гомкагял жа нм-
галля лзкз жвдолдлщ ра жабмомла 
омжгмймхдлля вігмкмпрди ном жаяв-
лзка. 

Звдолдлля в Укоаїлі омжгйяга-
ырщпя і взоіхуырщпя у рдокіл лд 
бійщхд мглмгм кіпяуя віг гля їт лаг-
тмгедлля, а рі, які лд нмродбуырщ 
гмгаркмвмгм взвфдлля, - лдвігкйаглм, 
айд лд ніжліхд н'ярлагуярз глів віг 
гля їт мрозкалля. Якцм в кіпяфлзи 
рдокіл взоіхзрз нмоухдлі у жвдо-
лдллі нзралля лдкмейзвм, кдоівлзк 
вігнмвіглмгм могалу, нігнозєкпрва, 
упралмвз, могаліжауії абм имгм жапру-
нлзк впралмвйыырщ лдмбтіглзи рдо-
кіл гйя имгм омжгйягу, ном цм нмві-
гмкйяєрщпя мпмбі, яка нмгайа жвдо-
лдлля. Поз ущмку жагайщлзи рдокіл 
взоіхдлля нзралщ, нмоухдлзт у жвд-
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олдллі, лд кмед ндодвзцуварз пмом-
ка н'ярз глів [2]. В Рмпіипщкіи Фд-
гдоауії нзпщкмвд жвдолдлля, якд ла-
гіихйм гм гдоеавлмгм могалу, мога-
лу кіпудвмгм пакмвоягувалля абм 
нмпагмвіи мпмбі вігнмвіглм гм їт 
кмкндрдлуії, омжгйягаєрщпя номрягмк 
30 глів ж гля одєпроауії нзпщкмвмгм 
жвдолдлля [7]. В Рдпнубйіуі Бійм-
оупщ нзпщкмві жвдолдлля нмвзллі 
бурз омжгйялурі лд ніжліхд н'ярлаг-
уярз глів, а жвдолдлля, які нмродбу-
ырщ гмгаркмвмгм взвфдлля і ндодвіо-
кз, - лд ніжліхд мглмгм кіпяуя, якцм 
ілхзи рдокіл лд впралмвйдлм жакм-
лмгавфзкз акракз. У оажі, якцм гйя 
взоіхдлля взкйагдлзт у жвдолдллят 
нзралщ лдмбтіглі вфзлдлля ндвлзт 
гіи (взкмлалля омбір, лагалля нмп-
йуг), мрозкалля ілсмокауії ж ілмжд-
клмї гдоеавз в рдокілз, цм ндодвз-
цуырщ кіпяфлзи рдокіл, жаявлзкак в 
промк лд ніжліхд мглмгм кіпяуя ж 
гля, лапрунлмгм жа глдк лагтмгедл-
ля жвдолдлщ, лагпзйаєрщпя нзпщкмвд 
нмвігмкйдлля ном нозфзлз ндодвз-
цдлля кіпяфлмгм рдокілу і рдокілз 
жгіиплдлля ракзт гіи (взкмлалля 
омбір, лагалля нмпйуг) абм рдокілз 
омжгйягу жвдолдлщ нм пурі [8]. Пдрз-
уії, нмгалі в Рдпнубйіуі Ммйгмва,  
омжгйягаырщпя вігнмвіглзкз мога-
лакз номрягмк 30 омбмфзт глів, а 
якцм вмлз лд нмродбуырщ гмгаркм-
вмгм взвфдлля і омжгйягу - лдгаилм 
абм номрягмк 15 омбмфзт глів ж гля 
одєпроауії. Тдокіл омжгйягу ндрзуії 
кмед бурз номгмведлзи кдоівлзкмк 
вігнмвіглмгм могалу лд бійщх як ла 
30 омбмфзт глів c нмвігмкйдлляк 
жаявлзка, якцм: 

- лдмбтіглі гмгаркмві кмлпуйщ-
рауії гйя ніггмрмвкз вігнмвігі ла 
ндрзуіы; 

- ндрзуія прмпуєрщпя вдйзкмгм 
мбпягу ілсмокауії абм лдмбтіглм 
взвфдлля гмгаркмвзт кардоіайів гйя 
вігбмоу і взкмозпралля їт ноз ніггм-
рмвуі вігнмвігі [9]. 

Опмбйзвмї увагз нмродбує нмйм-
едлля в Закмлі РБ, якд жажлафає, цм  

нзпщкмві жвдолдлля вваеаырщпя 
омжгйялурзкз нм пурі, якцм омжгйя-
лурі впі взкйагдлі в лзт нзралля, 
везрі лайделі жатмгз цмгм жатзпру, 
жабджндфдлля одайіжауії, віглмвйдлля 
ноав, пвмбмг і (абм) жакмллзт ілрд-
одпів жаявлзків і їк ланоавйдлі нз-
пщкмві вігнмвігі [8]. Нмокарзвлд ра 
мпрармфлд взжлафдлля нмлярря рмгм, 
якд е жвдолдлля є рзк, цм омжгйя-
лурм нм пурі – є лдмбтіглмы пкйагм-
вмы гйя упулдлля нмврмолзт жвдо-
лдлщ жа взоіхдлзк нзралляк. 

Снійщлмы озпмы жакмлмгавпрва 
Укоаїлз, Рмпіипщкмї Фдгдоауії ра 
Рдпнубйікз Біймоупщ ра Рдпнубйікз 
Ммйгмва є ндодгбафдлля вігнмвіга-
йщлмпрі жа нмоухдлля жакмлмгавпрва 
ном жвдолдлля гомкагял ра вігхкм-
гувалля жбзрків гомкагялзлу абм 
взроар нм ндодвіоуі жавігмкм лдноа-
вгзвзт жвдолдлщ. 

Такзк фзлмк, кз кмедкм гіирз 
взплмвку, цм, в жагайщлзт озпат, 
фзллі лмокарзвлм-ноавмві бажз нм-
оівлывалзт коаїл каырщ бійщхд 
птмезт озп ліе вігкіллзт, як, ла-
нозкйаг, взжлафдлля рдокілів абм 
лаявліпрщ взжлафдлзт промків і кме-
йзвіпрщ їт жбійщхдлля. Та жупроіфа-
єрщпя и ндвла кійщкіпрщ вігкіллмпрди. 
Окодкі нмймедлля (ланозкйаг, кмва 
жвдолдлля абм омжгйяг жвдолдлля нм 
пурі) в Закмлі Укоаїлз «Пом жвдо-
лдлля гомкагял» нмродбує гммноа-
уывалля і кз вбафаєкм кмейзвзк 
жанмжзфдлля ж гмпвігу ілхзт коаїл. 
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Дука В. В. Пмоівляйщлзи алайіж Закмлу Укоаїлз «Пом жвдолдлля гомкагял» іж 

алаймгіфлзк жакмлмгавпрвмк коаїл Снівгоуелмпрі Нджайделзт Ддоеав, цм кдеу-
ырщ іж Укоаїлмы 

У праррі жгіиплдллм алайіж жакмлмгавпрва Укоаїлз, Рмпіипщкмї Фдгдоауії, Рдпну-
бйікз Біймоупщ ра Рдпнубйікз Ммйгмва в псдоі омжгйягу жвдолдлщ гомкагял. Буйм 
нмоівлялм рдокілз, цм взкмозпрмвуырщпя в узт лмокарзвлзт акрат; взявйдлм оіжлз-
уы кіе нзпщкмвзкз, уплзкз ра дйдкромллзкз взгакз жвдолдлщ; жгіиплдлм алайіж 
взкмг, цм взпуваырщпя гм жвдолдлщ гомкагял; мкодпйдлм таоакрдолі нмгіблі ра віг-
кіллі озпз жакмлів пупігліт коаїл. Як взплмвмк, буйм жаномнмлмвалм жанмжзфдлля 
ндвлзт лмок ж кдрмы вгмпкмлайдлля Закмлу Укоаїлз "Пом жвдолдлля гомкагял". 

Кйыфмві пймва: нмоівляйщлзи алайіж, жвдолдлля гомкагял, коаїлз СНД. 

 
 
 
Дука В. В. Соавлзрдйщлши алайзж Закмла Укоазлш «Об мбоацдлзят гоае-

гал» п алаймгзфлшк жакмлмгардйщпрвмк проал Смгоуедпрва Нджавзпзкшт Гмпу-
гаопрв, гоалзфацзт п Укоазлми 

В прарщд мпуцдпрвйдлм алайзж жакмлмгардйщпрва Укоазлш, Рмппзипкми Фдгдоа-
узз, Рдпнубйзкз Бдйаоупщ з Рдпнубйзкз Ммйгмва в псдод оаппкмродлзя мбоацдлзи 
гоаегал. Бшйз поавлдлш рдокзлш, зпнмйщжудкшд в ързт лмокарзвлшт акрат; вшяв-
йдлм оажлзуу кдегу нзпщкдллшкз, упрлшкз з ъйдкромллшкз взгакз мбоацдлзи; 
мпуцдпрвйдл алайзж родбмвалзи, нодгчявйядкшт к мбоацдлзяк гоаегал; мбмжлафдлш 
таоакрдолшд нмгмблшд з мрйзфзрдйщлшд мпмбдллмпрз жакмлмв пмпдглзт проал. Как 
вшвмг, бшйм нодгймедлм жазкпрвмвалзя мнодгдйдллшт лмок п удйщы пмвдохдлпрвм-
валзя Закмла Укоазлш "Об мбоацдлзз гоаегал". 

Кйыфдвшд пймва: поавлзрдйщлши алайзж, мбоацдлзд гоаегал, проалш СНГ. 

 
 



Публiчне право № 2 (30) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

118  

Duka V. Comparative analysis of the Law of Ukraine "On Citizens' Appeal" with 
similar legislation of the Commonwealth of Independent States bordering Ukraine  

The article analyzes the indications in the laws of Ukraine, the Russian Federation, 
the Republic of Belarus and the Republic of Moldova. Comparison of the terms used in 
these legal acts; the difference between types of written, oral and electronic types of 
appeals has been revealed; the analysis of the requirements put forward for the appeals of 
citizens is carried out; Comparison of terms provided for citizens' consideration; 
Characterized by common and distinctive features of the laws of neighboring countries. 
As a conclusion, the borrowing of certain norms was proposed to improve the Law of 
Ukraine "On Citizens' Appeal". 

Key words: comparative analysis, appeals of citizens, CIS countries. 

 




