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Гаоалрувалля ноава ла мрозкал-
ля квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнм-
кмгз – уд номудп, якзи мтмнйыє кі-
йщка дранів: првмодлля укмв ноавмкм-
озпрувалля; жакоінйдлля ыозгзфлзт 
жапмбів і пнмпмбів кмозпрувалля узк 
ноавмк і имгм жатзпр; смокувалля 
уійіплмї пзпрдкз гдоеавлзт могалів, 
воатмвуыфз жакмлмгавфд взжлафдлля 
їт кмкндрдлуії ра нмвлмваедлщ, нозж-
лафдлзт пнозярз кмозпруваллы ноа-
вмк ла мрозкалля квайісікмвалмї 
гмнмкмгз; ноакрзфлд жгіиплдлля ноа-
вмжабджндфувайщлмї і ноавмжатзплмї 
кмкндрдлуії гдоеавлзт могалів і нм-
пагмвзт мпіб. 

Піг фап смокуйывалля прагіи 
гаоалрувалля ваорм взтмгзрз ж лая-
влмпрі нігправ гйя кмозпрувалля 
ноавмк ла мрозкалля квайісікмвалмї 
ыозгзфлмї гмнмкмгз: акра кмлпрз-
руывалля; вігмбоаедлля гмпйігеу-
валмгм ноава в акрат кіелаомглмгм 
ноава, які є пкйагмвмы фапрзлмы 
ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз, а ракме 
жакоінйдлля ла кмлпрзрууіилмку 
оівлі кмкндрдлуії могалів гдоеавлмї 
вйагз ра нмпагмвзт мпіб цмгм првм-
одлля укмв, жапмбів і пнмпмбів ноа-
вмкмозпрувалля. 

На ндохіи прагії првмоыырщпя и 
угмпкмлайыырщпя пмуіайщлі, дкмлмкі-
флі, нмйірзфлі, гутмвлі ра ілсмока-
уіилі ндодгукмвз (укмвз), цм жабдж-
ндфуырщ кмейзвіпрщ ноакрзфлмгм 
кмозпрувалля ноавмк ла мрозкалля 
квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз. 
Ілхзкз пймвакз, првмоыєрщпя лаипн-
озярйзвіхд (мнрзкайщлд) пдодгмвз-
цд гйя ущмгм. 

Смуіайщлі гаоалрії ноава ла 
мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї 
гмнмкмгз нознупкаырщ ндодгупік 
пмуіайщлу прабійщліпрщ. Ндмбтіглм 
нмгмйарз пмуіайщлд омжхаоувалля в 
пупнійщпрві. Поауя ноауівлзків бы-
гедрлмї псдоз (взкйагафів, йікаоів ра 
ілхзт) нмвзлла гіглм мнйафуварзпя, 
як уд є в бійщхмпрі омжвзлдлзт коаїл. 
Тійщкз рмгі кмела бугд гмвмозрз ном 
гмпрунліпрщ і, мред, гаоалрмваліпрщ 
гйя уієї кардгмоії гомкагял квайісі-
кмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз. 

Сдодг дкмлмкіфлзт укмв мпмбйз-
вм ваорм взгійзрз озлкмву дкмлмкі-
ку, яка прабійщлм омжвзваєрщпя бдж 
козрзфлмгм оівля ілсйяуії ра ілхзт 
каракйіжк, цм нозжвмгярщ гм жубм-
еілля лапдйдлля коаїлз; жомпралля 
лауімлайщлмгм гмтмгу; іплувалля 
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нозварлмї ра ілхзт взгів вйаплмпрі. 
Тійщкз в укмват озлкмвмї дкмлмкікз, 
яка прабійщлм омжвзварзкдрщпя, гдо-
еава жкмед жабджндфзрз лайделзи 
оівдлщ гмнмкмгз каймжабджндфдлзк, 
кійщкіпрщ якзт кає нмпрунмвм жкдл-
хуварзпя жавгякз нігвзцдллы їт 
нйармпномкмелмпрі [1, c. 47–49]. 

За ракзт укмв кмед іплуварз 
дсдкрзвлзи кмлкуодлрмпномкмелзи 
озлмк ыозгзфлзт нмпйуг. Сакд ж 
нмявмы нозварлмї вйаплмпрі, ла лах 
нмгйяг, нмв’яжала нмява вдйзкмгм 
пдкрмоу озлку ыозгзфлзт нмпйуг – 
біжлдп-ыозпрз (ноауівлзкз сіок, цм 
лагаырщ ыозгзфлу гмнмкмгу могалі-
жауіяк, які вдгурщ нігнозєклзущку 
гіяйщліпрщ). 

Дм нмйірзфлзт укмв ноавмгм км-
озпрувалля кмела жаоатуварз нмйі-
рзфлзи одезк. Пдодтіг Укоаїлз віг 
рмрайіраолмгм одезку гм гдкмкоарз-
флмгм првмоыє лмві ндодгукмвз ода-
йщлмгм жгіиплдлля ноав і пвмбмг йы-
гзлз ра гомкагялзла. Ддкмкоарзфла 
аркмпсдоа пнозяє жомпраллы вндвлд-
лмпрі кмелмгм гомкагялзла в лднм-
оухлмпрі і одайщлмпрі пвмїт ноав, 
пнмлукає гм пмуіайщлмї акрзвлмпрі. 
Укоаїлпщка гдоеава лд рійщкз номгм-
ймхує, айд и сакрзфлм жабджндфує, 
гаоалрує ноава і пвмбмгз [2, c. 85–
87]. Змкодка, пугмвзи номудп кає 
пноавгі жкагайщлзи таоакрдо, цм, 
бджукмвлм, нігвзцзйм «одайщліпрщ» 
ноава ла мрозкалля квайісікмвалмї 
ыозгзфлмї гмнмкмгз в имгм номудпу-
айщліи пкйагмвіи.  

Смуіайщлі, дкмлмкіфлі, нмйірзфлі, 
гутмвлі ра ілсмокауіилі укмвз жа-
бджндфуырщ одайщліпрщ ноава ла 
мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї 
гмнмкмгз ра пнозяырщ акрзвлмку 
(жауікавйдлмку) ноавмкмозпруваллы. 
Оглак пакі нм пмбі вмлз бджнмпдодг-
лщм лд жабджндфуырщ ноавмкіолмгм ра 
мбґоулрмвалмгм кмозпрувалля узк 
ноавмк. 

На гоугіи прагії лаявлі укмвз ом-
жвзрку гдоеавз і пупнійщпрва гаырщ 
жкмгу жакоінйыварз жапмбз і пнмпмбз 
кмозпрувалля ноавмк ла мрозкалля 
квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз. 
Поавм ла квайісікмвалу ыозгзфлу 

гмнмкмгу є пуб’єкрзвлзк ноавмк км-
елмї йыгзлз. Сакд ракд омжукілля 
жакйагдлм в Кмлпрзрууії Укоаїлз. Ця 
нмжзуія ґоулруєрщпя ла нмляррі 
пуб’єкрзвлмгм ноава, якд гмпі є гзп-
купіилзк. Гмймвлм уд прмпуєрщпя вз-
лзклдлля пуб’єкрзвлмгм ноава. Так, 
іплує нмжзуія, цм пуб’єкрзвлд ноавм 
нмв’яжалд ж ыозгзфлзкз сакракз, які 
є нігправмы гйя взлзклдлля ноавм-
віглмпзл; пуб’єкрзвлд ноавм – уд 
ноавм кмлкодрлмї мпмбзпрмпрі, цм 
іплує в кдеат ндвлзт ноавмвіглмпзл. 
Оглак бійщх мбґоулрмвалмы є нмжз-
уія, жа якмы пуб’єкрзвлд ноавм омжг-
йягаєрщпя як лайдела пуб’єкрмві кіоа 
гмжвмйдлмї нмвдгілкз, цм жабджндфу-
єрщпя гдоеавмы [3, c. 28]. Тур гйя 
таоакрдозпрзкз ноава як пуб’єк-
рзвлмгм лд кає нозлузнмвмгм жла-
фдлля пнмпіб взлзклдлля, смока 
номяву і одайіжауії. У ракзт кіоку-
валлят ноавм пуб’єкрзвлд жіправйя-
єрщпя ж ноавмк мб’єкрзвлзк, ж якмгм 
вмлм взтмгзрщ. Об’єкрзвлд ноавм ноз 
ущмку омжгйягаєрщпя як мпмбйзвд 
пмуіайщлд урвмодлля, мпмбйзвзи іл-
прзрур пупнійщпрва в уіймку, у номрз-
правйдллі кмейзвмпряк мкодкмї мпм-
бзпрмпрі. «Суб’єкрзвлд ноавм є лага-
лмы кіомы кмейзвмї (гмжвмйдлмї) 
нмвдгілкз мпмбз гйя жагмвмйдлля 
пвмїт жакмллзт ілрдодпів, ндодгбафд-
лзт мб’єкрзвлзк ноавмк, цм мтмом-
ляєрщпя гдоеавмы» [4, c. 355]. 

Суб’єкрзвлд ноавм як ыозгзфла 
кардгмоія омжкозваєрщпя фдодж лабіо 
мжлак: кмейзвіпрщ кмозпрувалля ндв-
лзк пмуіайщлзк бйагмк; ноавмкмф-
ліпрщ вфзлярз ндвлі гії і взкагарз 
вігнмвіглзт гіи віг ілхзт мпіб; пвм-
бмгу нмвдгілкз, вфзлків у кдеат, 
впралмвйдлзт лмокмы ноава; кмейз-
віпрщ жвдолурзпя гм гдоеавз нм жа-
тзпр нмоухдлмгм ноава [5, c. 102]. 
Коік рмгм, гйя пуб’єкрзвлмгм ноава 
таоакрдола пвмбмга омжпугу ноавмв-
йаплзка цмгм кмозпрувалля узк 
ноавмк. 

Поавм ла квайісікмвалу ыозгзф-
лу гмнмкмгу взпрунає пуб’єкрзвлзк 
ноавмк мпмбйзвмгм нмоягку, мпкійщкз 
нмояг ж ноавмк ла пугмвзи жатзпр є 
гаоалрія лайделмї одайіжауії ілхзт 
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ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялз-
ла. Рдайіжауія ущмгм ноава ндодгбафає 
вфзлдлля гіи як пакмы унмвлмваед-
лмы мпмбмы, рак и ілхзкз мпмбакз, 
які взпрунаырщ лмпіякз мбмв’яжку. 
Поаву ла мрозкалля квайісікмвалмї 
ыозгзфлмї гмнмкмгз, як і бугщ-якмку 
ілхмку пуб’єкрзвлмку ноаву, вігнм-
вігає мбмв’яжмк лагалля уієї гмнмкм-
гз. Поз одайіжауії ноава ла квайісі-
кмвалу ыозгзфлу гмнмкмгу гії унмв-
лмваедлмї мпмбз жвмгярщпя гм жвдо-
лдлля гм жмбмв’яжалмгм пуб’єкра, ла-
галля лдмбтіглмї взтіглмї ілсмокауії 
і гмкукдлрів, жгіиплдлля ыозгзфлм 
жлафуцзт гіи (ланозкйаг, взгафа 
гмвіодлмпрі), рмбрм гм жкіпру ноава ла 
квайісікмвалу ыозгзфлу гмнмкмгу 
втмгзрзкд ноавмкмфліпрщ ла вфзлдл-
ля гіи, цм пнозяырщ мрозкаллы 
ыозгзфлмї гмнмкмгз. Коік рмгм, вйа-
плзк ноава карзкд ноавмкмфліпрщ 
взкагарз лагалля ыозгзфлмї гмнм-
кмгз жмбмв’яжалзкз мпмбакз и мроз-
карз жатзпр гдоеавмы ноава в оажі 
имгм нмоухдлля. Такме вйаплзк ноа-
ва карзкд ноавм війщлм кмозпруварз-
пя оджуйщраракз одайіжауії ноава ла 
квайісікмвалу ыозгзфлу гмнмкмгу, 
цм ндодгбафає взбіо оіжлзт ваоіалрів 
нмвдгілкз, вігнмвіглм гм мгдоеалмї 
ілсмокауії, гмкукдлрів. 

Дії жмбмв’яжалмї мпмбз кмеурщ ві-
гоіжлярзпя жайделм віг взгу ыозгз-
флмї гмнмкмгз, нм яку жвдолувпя жая-
влзк. У бугщ-якмку оажі пыгз втмгз-
рзкд алайіж сакрзфлзт галзт і вз-
жлафдлля лмокарзвлзт ноавмвзт ак-
рів, цм нігйягаырщ жапрмпуваллы. 

Поавмвіглмпзлз, які взлзкаырщ 
ніг фап одайіжауії ноава ла квайісікм-
валу ыозгзфлу гмнмкмгу, жа прунд-
лдк ілгзвігуайіжауії пуб’єкрів є віг-
лмплзкз, рмбрм і унмвлмваедлзи, і 
жмбмв’яжалзи пуб’єкрз взжлафдлі. Так, 
якцм лмпієк ноава, жгіглм ж кмлпрз-
рууіилзкз нмймедллякз, є бугщ-яка 
мпмба, рм жмбмв’яжалзк пуб’єкрмк є 
ндвлд кмйм мпіб, а пакд йыгз, цм вм-
ймгіырщ пндуіайщлзкз ыозгзфлзкз 
жлаллякз. Обмв’яжмк лагаварз ыоз-
гзфлу гмнмкмгу кмед нмкйагарзпя ла 
лзт жакмлмк абм угмгмы прмоіл. У 
ндохмку взнагку уд кмеурщ бурз 

ноауівлзкз гдоеавлзт могалів ра 
упралмв, гм кмкндрдлуії якзт лайд-
езрщ лагалля ыозгзфлмї гмнмкмгз; 
нодгправлзкз рак жвалзт «нозварлм-
нубйіфлзт» урвмодлщ (агвмкарз, лм-
раоіупз) рмцм. За угмгмы прмоіл 
мбмв’яжмк ж лагалля квайісікмвалмї 
ыозгзфлмї гмнмкмгз кмед бурз вжя-
рзи ла пдбд бугщ-якзк пуб’єкрмк, цм 
вігнмвігає взкмгак «квайісікмвалмп-
рі». Дм жавгалщ гдоеавз ноз ущмку 
лайдезрщ жабджндфдлля лайделмгм 
кдталіжку одайіжауії ущмгм ноава. 

Як таоакрдозжуыфзи дйдкдлр вз-
прунає ракме мб’єкр ноава, ніг якзк 
жажвзфаи омжукіырщ рми нодгкдр ла-
вкмйзхлщмгм пвіру, кардоіайщлд абм 
лдкардоіайщлд бйагм, ж нозвмгу якмгм 
пкйайзпя ноавмвіглмпзлз. Віглмплм 
ноава ла квайісікмвалу ыозгзфлу 
гмнмкмгу ракзк мб’єкрмк взпрунарз-
кд пака ыозгзфла гмнмкмга.  

Взпрунаыфз мб’єкрмк ноавмвіг-
лмпзл, ыозгзфла гмнмкмга лд рійщкз 
взжлафає ноава и мбмв’яжкз, а и жукм-
вйыє таоакрдозпрзкз жмбмв’яжалзт 
пуб’єкрів. Коік рмгм, ыозгзфла гмнм-
кмга – уд пнозялля, рмбрм акрзвла 
гіяйщліпрщ мглмгм пуб’єкра віглмплм 
ілхмгм [6, c. 10]. У ущмку нйалі ыоз-
гзфла гмнмкмга лд кмед взоаеарзпя 
в бджгіяйщлмпрі. Такд пнозялля кає 
лдвйаплзи таоакрдо, рмбрм лд ндодг-
бафає жапрмпувалля як смоку одайі-
жауії ноава, пуб’єкрз лд ндодбуваырщ 
у віглмхдллі вйагз – нігнмоягку-
валлі. Вмглмфап уя гіяйщліпрщ пнозяє 
одайіжауії нубйіфлмї сулкуії гдоеавз 
цмгм жабджндфдлля гмпрунлмпрі ноа-
вмпуггя гйя впіт вдопрв лапдйдлля і в 
ущмку пдлпі кає нубйіфлм-ноавмвзи 
таоакрдо [7, c. 156–157]. 

На родріи прагії гаоалрувалля ві-
гбуваєрщпя смокувалля гдоеавлзт 
могалів, унмвлмваедлзт гаоалруварз 
ноавм ла мрозкалля квайісікмвалмї 
ыозгзфлмї гмнмкмгз. Згдбійщхмгм уд 
могалз жагайщлмї ноавмжабджндфува-
йщлмї ра ноавмжатзплмї кмкндрдлуії, 
гіяйщліпрщ якзт кає гаоалруварз вдпщ 
кмкнйдкп мплмвлзт ноав і пвмбмг. 

На фдрвдоріи прагії жакмлмгавфм 
жакоінйдлі жапмбз і пнмпмбз жабджнд-
фдлля ра жатзпру ноава ла мрозкалля 
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квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз 
врійыырщпя в езрря жа гмнмкмгмы 
кмкндрдлрлмї гіяйщлмпрі, жмкодка 
могаліжауіилмї. Щмгм мпраллщмї, рм 
нмноз рд, цм могаліжауіила гіяйщліпрщ 
ілпрзрурів гаоалрувалля бджнмпдодг-
лщм лд пноякмвала ла жабджндфдлля 
одайіжауії ноав і пвмбмг, її впд е вао-
рм омжгйягарз як раку, цм гаоалрує 
ноавм кмелмгм ла мрозкалля квайі-
сікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз. Вае-
йзву омйщ у ущмку номудпі вігігоаырщ 
ілпрзрурз гаоалрувалля. 

Вігнмвіглм гм лавдгдлзт прагіи 
гаоалрувалля ноава ла мрозкалля 
квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз 
кмела взгійзрз ракі мплмвлі дйдкдл-
рз имгм кдталіжку: 

1) кмлпрзрууіилд жакоінйдлля у 
пр. 59 Кмлпрзрууії Укоаїлз ноава ла 
мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї 
гмнмкмгз; 

2) гаоалрії, які мтмнйыырщ укмвз 
(жагайщлі гаоалрії), жапмбз і пнмпмбз 
(ыозгзфлі гаоалрії), цм жабджндфуырщ 
лайделд ноавмкмозпрувалля; 

3) акрз ноавмжапрмпувалля; 
4) ноавмвіглмпзлз. 
Пдохзи дйдкдлр кдталіжку явйяє 

пмбмы абпмйырлм пакмпріилу гаоал-
ріы, яку лд кмела жаоатуварз лі гм 
жапмбів, лі гм пнмпмбів, цм жабджндфує 
лайделд ноавмкмозпрувалля. Цієы 

мбправзлмы і нмяплыєрщпя лдмбтіг-
ліпрщ взгійдлля вігнмвіглмгм дйдкдл-
ра. У гоугмку дйдкдлрі кдталіжку 
могаліфлм нмєглалі жагайщлі укмвз 
гаоалрії, а ракме жапмбз і пнмпмбз як 
ыозгзфлі гаоалрії ноавмкмозпрувал-
ля. Такд уявйдлля ном гаоалрії мплм-
влзт ноав мпмбйзвм нмхзодлд в 
ыозгзфліи лаууі [8, c. 3–9; 9, п. 16]. 
Тодріи і фдрвдорзи дйдкдлрз 
нмв’яжалі ж ноакрзфлзк жгіиплдлляк 
ноавмжабджндфувайщлмї і ноавмжатзп-
лмї кмкндрдлуії ілпрзрурів гаоалру-
валля. 

Такзк фзлмк, кдталіжк гаоалру-
валля ноава ла мрозкалля квайісікм-
валмї ыозгзфлмї гмнмкмгз як віглмп-
лм пакмпріилзи жа проукруомы і ноз-
жлафдлляк взпрунає дйдкдлрмк кдта-
ліжку жатзпру ноав і пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла, акруайщліпрщ якмгм вз-
жлафаєрщпя нмймедллякз пр. 3 Кмл-
прзрууії Укоаїлз [10]. Пмкажлзкмк 
упніхлмгм сулкуімлувалля кдталіж-
ку гаоалрувалля ноава кмелмгм ла 
мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї 
гмнмкмгз є кмлпрзрууіилм-ноавмвзи 
прал гаоалрмвалмпрі ущмгм ноава ра 
кмкндрдлрла ыозгзфла нігрозкка 
мпмбз ж бмку гдоеавз. Цд ноавм кає 
пвіи жкіпр ра ндодбуває ніг жатзпрмк 
гдоеавз в оажі имгм нмоухдлля. 
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Гмлфао Д. В.  Срагії кдталіжку гаоалрувалля ноава ла мрозкалля квайісікмва-
лмї юозгзфлмї гмнмкмгз 

У праррі гмпйігедлм кдталіжк гаоалрувалля ноава ла мрозкалля квайісікмвалмї 
ыозгзфлмї гмнмкмгз ра взмкодкйдлм имгм прагії. Зажлафдлм, цм гаоалрувалля ноава 
ла мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз – уд номудп, якзи мтмнйыє кійщка 
дранів: првмодлля укмв ноавмкмозпрувалля; жакоінйдлля ыозгзфлзт жапмбів і пнмпм-
бів кмозпрувалля узк ноавмк і имгм жатзпр; смокувалля уійіплмї пзпрдкз гдоеавлзт 
могалів, воатмвуыфз жакмлмгавфд взжлафдлля їт кмкндрдлуії ра нмвлмваедлщ, нозжла-
фдлзт пнозярз кмозпруваллы ноавмк ла мрозкалля квайісікмвалмї гмнмкмгз; ноак-
рзфлд жгіиплдлля кмкндрдлуії гдоеавлзт могалів і нмпагмвзт мпіб. Нагмймхдлм, цм 
ніг фап смокуйывалля прагіи гаоалрувалля ваорм взтмгзрз ж лаявлмпрі нігправ гйя 
кмозпрувалля ноавмк ла мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз: акра кмл-
прзруывалля; вігмбоаедлля гмпйігеувалмгм ноава в акрат кіелаомглмгм ноава, які є 
пкйагмвмы фапрзлмы ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз, а ракме жакоінйдлля ла кмлпрзру-
уіилмку оівлі кмкндрдлуії могалів гдоеавлмї вйагз ра нмпагмвзт мпіб цмгм првмодл-
ля укмв, жапмбів і пнмпмбів гаоалрувалля. 

Кйюфмві пймва: кдталіжк гаоалрувалля, квайісікмвала ыозгзфла гмнмкмга, ыоз-
гзфлі жапмбз і пнмпмбз, кмозпрувалля ноавмк. 

 
 
Гмлфао Д. В. Срагзз кдталзжка гаоалрзомвалзя ноава ла нмйуфдлзд квайзсз-

узомваллми юозгзфдпкми нмкмцз 
В прарщд зппйдгмвал кдталзжк гаоалрзомвалзя ноава ла нмйуфдлзд квайзсзуз-

омваллми ыозгзфдпкми нмкмцз з вшгдйдлш дгм прагзз. Оркдфдлм, фрм мбдпндфдлзд 
ноава ла нмйуфдлзд квайзсзузомваллми ыозгзфдпкми нмкмцз - ърм номудпп, кмрм-
оши мтваршвадр лдпкмйщкм ъранмв: пмжгалзд упймвзи ноавмнмйщжмвалзя; жакоднйдлзд 
ыозгзфдпкзт подгпрв з пнмпмбмв нмйщжмвалзя ързк ноавмк з дгм жацзра; смокзом-
валзд удймпрлми пзпрдкш гмпугаопрвдллшт могалмв, уфзршвая жакмлмгардйщлмд мнод-
гдйдлзд зт кмкндрдлузз з нмйлмкмфзи, нодглажлафдллшт пнмпмбпрвмварщ нмйщжмва-
лзы ноавмк ла нмйуфдлзд квайзсзузомваллми нмкмцз; ноакрзфдпкмд мпуцдпрвйд-
лзд кмкндрдлузз гмпугаопрвдллшт могалмв з гмйелмпрлшт йзу. Оркдфдлм, фрм ноз 
смокуйзомвалзз прагзи гаоалрзомвалзя пйдгудр зптмгзрщ зж лайзфзя мплмвалзи 
гйя нмйщжмвалзя ноавмк ла нмйуфдлзд квайзсзузомваллми ыозгзфдпкми нмкмцз: 
акра кмлпрзрузомвалзя; мрмбоаедлзд зппйдгудкмгм ноава в акрат кдегулаомглмгм 
ноава, кмрмошд явйяырпя пмправлми фапрщы ноавмвми пзпрдкш Укоазлш, а ракед жа-
коднйдлзд ла кмлпрзруузмллмк уомвлд кмкндрдлузз могалмв гмпугаопрвдллми вйапрз 
з гмйелмпрлшт йзу нм пмжгалзы упймвзи, подгпрв з пнмпмбмв гаоалрзомвалзя. 

Кйюфдвшд пймва: кдталзжк гаоалрзомвалзя, квайзсзузомваллая ыозгзфдпкая 
нмкмцщ, ыозгзфдпкзд подгпрва з пнмпмбш, нмйщжмвалзд ноавмк. 
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Gonchar D. Stages of the mechanism of guaranteeing the right to receive 
qualified legal aid 

The article examines the mechanism of guaranteeing the right to receive qualified 
legal aid and outlines its stage. It is noted that guaranteeing the right to receive qualified 
legal aid is a process that involves several stages: creation of conditions for lawful use; 
consolidation of legal means and ways of using this right and its protection;  

the formation of a holistic system of state bodies, taking into account the legislative 
definition of their competence and powers, designed to promote the use of the right to 
receive qualified assistance; practical implementation of the competence of state bodies 
and officials.  

It is emphasized that during the formulation of the guaranteeing stages it is necessary 
to proceed from the availability of grounds for using the right to receive qualified legal 
aid: an act of constitution; reflection of the investigated law in the acts of international 
law, which are an integral part of the legal system of Ukraine, as well as the 
constitutionality of the competence of state authorities and officials to create conditions, 
means and means of guaranteeing. 

Key words: guaranteeing mechanism, qualified legal aid, legal means and methods, 
use of the right. 




