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Помудп одсмокувалля ндлпіилмгм 
ноава Укоаїлз взкагає впдбіфлмгм 
взвфдлля ра лаукмвмгм мбґоулрувал-
ля лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйы-
валля ндлпіилзт ноавмвіглмпзл. З 
мгйягу ла пвірмві гймбайіжауіилі ном-
удпз ра ноаглдлля Укоаїлз гм євом-
ндипщкмї ілрдгоауії мпмбйзвмї увагз 
лаукмвуів нмродбуырщ нзралля гао-
кмліжауії ра жаномвагедлля коацмгм 
жаоубіелмгм ра кіелаомглмгм гмпвігу 
цмгм ноавмвмгм жабджндфдлля пмуіа-
йщлм-жабджндфувайщлзт, в рмку фзпйі 
и ндлпіилзт ноавмвіглмпзл. Оглзк іж 
ноімозрдрлзт, ла лаху гукку, ланоя-
кків ракмї гаокмліжауії ра жодхрмы и 
угмпкмлайдлля ндлпіилмгм ноава є 
одсмокувалля ндлпіилмгм жакмлмгав-
прва ж уоатувалляк ра вномвагедл-
ляк кіелаомглзт пмуіайщлзт пралга-
орів.  

Помрд гм номудпу вномвагедлля 
кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів 
гм  ндлпіилмгм ноава Укоаїлз нмроіб-
лм правзрзпя взваедлм, агед і пакі 
пмуіайщлі пралгаорз жкілыырщпя, омж-
взваырщпя, жкіцуырщпя акудлрз у 
кіелаомгліи пмуіайщліи нмйірзуі. 

Тмку нмроіблм воатмвуварз лд йзхд 
пуфаплзи прал гаоалрувалля пмуіайщ-
лзт ноав ла кіелаомглмку оівлі, а и 
рдлгдлуії омжвзрку як пакзт пмуіайщ-
лм-жабджндфувайщлзт віглмпзл, рак і 
їт ноавмвмгм одгуйывалля. Коік рмгм, 
нмвлд кмніывалля жкіпру кіелаомг-
лмгм гмкукдлра у псдоі жабджндфдлля 
пмуіайщлзт ноав кмед бурз жаивзк 
абм и хкігйзвзк. Віграк, ваейзвм ж 
лаукмвмї рмфкз жмоу ж’япуварз, якзи 
внйзв каырщ ра/абм карзкурщ кіела-
омглі пмуіайщлі пралгаорз пзпрдкз 
гедодй ндлпіилмгм ноава Укоаїлз, ж 
мгйягу ла имгм ндодваеаыфзи нубйі-
флм-ноавмвзи таоакрдо.  

Ожлафдла лаукмва номбйдка кає 
ваейзвд ноакрзфлд ра лаукмвд жла-
фдлля, мпкійщкз в укмват  одсмоку-
валля ндлпіилмгм жакмлмгавпрва, 
имгм кмгзсікауії, пакд взомбйдлля 
вйаплзт фз одайіжауія у лауімлайщ-
лмку жакмлмгавпрві жагайщлмвзжла-
лзт кіелаомглзт пмуіайщлзт прал-
гаорів кає жакйапрз мплмву гйя нм-
гайщхмгм омжвзрку ндлпіилмгм ноава 
ра дсдкрзвлмгм ноавмжапрмпувалля у 
уіи псдоі. Вмглмфап, Кмлпрзрууія 
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Укоаїлз жакоінйыє нмпруйар вігнм-
вігайщлмпрі гдоеавз ндодг йыгзлмы, 
а ноава і пвмбмгз ра їт гаоалрії вз-
жлафаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ гія-
йщлмпрі гдоеавз [1]. Згіглм ж нмйм-
едллякз фапрзлз гоугмї  праррі 9 
Оплмвлмгм Закмлу Укоаїлз, укйа-
гдлля кіелаомглзт гмгмвмоів, які 
пундодфарщ Кмлпрзрууії, кмейзвд 
йзхд ніпйя влдпдлля вігнмвіглзт 
жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз. Тмку 
одайіжауія Укоаїлз як гдоеавз гд-
кмкоарзфлмї, ноавмвмї ра пмуіайщлмї 
номйягає фдодж оупйм кмлпрзрууіи-
лмгм ужгмгедлля кіелаомглм-
ноавмвмгм ра лауімлайщлмгм ноавмвм-
гм одгуйывалля, в рмку фзпйі и пзп-
рдкз гедодй ндлпіилмгм ноава.  

Алайіж мпралліт гмпйігедлщ і ну-
бйікауіи пмуіайщлзт пралгаорів ра 
їтлщмгм внйзву ла пзпрдку гедодй 
ноава в Укоаїлі вкажує ла гмпзрщ вд-
йзку увагу ж бмку лаукмвуів гм рдм-
одрзфлзт ра ноакрзфлзт апндкрів уієї 
рдкз. Пзралля кіелаомглзт пмуіайщ-
лзт пралгаорів омжгйягайз у пвмїт 
ноауят ракі лаукмвуі як: Бмймрі-      
ла Н. Б., Ждолакмв В. В., Ілхзл М. І., 
Кмпрык В. Л., Майыга Л. Ю., Мдйщ-
лзк В. П., Пзйзндлкм П. Д., Позйзн-
км С. М., Срахків Б. І., Тзцдлкм О. В., 
Хурмоял Н. М., Швдущ Н. М., Шу-
кзйм М. М., Юхкм А. М., Яомхдл- 
км О. М. ра багарм ілхзт ноавмжлав-
уів. Сдодг віглмплм лдгавліт нубйі-
кауіи ла рдку кіелаомглзт пмуіайщ-
лзт пралгаорів кмела взгійзрз дйдк-
ромллзи лавфайщлзи нмпіблзк «Міе-
лаомглі пмуіайщлі пралгаорз» жа од-
гакуієы В. В. Ждолакмва [2], в якмку 
кмйдкрзв аврмоів омжкозває жагайщлі 
нмймедлля ном пмуіайщлі пралгаорз, 
жмкодка нзралля кіелаомглзт пмуіа-
йщлзт пралгаорів у пмуіайщлмку жа-
бджндфдллі, їт жакоінйдлля у кіела-
омглзт акрат ра лауімлайщлмку жакм-
лмгавпрві, а ракме кіелаомглі прал-
гаорз в гайужі жатзпру пмуіайщлзт 
ноав. Оглак жажлафдла ноауя пноякм-
вала ла ніггмрмвку пругдлрак в мна-
луваллі лавфайщлмї гзпузнйілз, рмку 
вмла лмпзрщ гмпзрщ ужагайщлдлзи 
таоакрдо ра номбйдкз внйзву кіела-
омглзт пмуіайщлзт пралгаорів ла пзп-

рдку гедодй ндлпіилмгм ноава ноак-
рзфлм лд омжгйягаырщпя. 

Сдодг лмвірліт лаукмвзт гмпйі-
гедлщ у ланоякку кіелаомглзт пмуі-
айщлзт пралгаорів тмфдкм жвдолурз 
увагу ла гзпдорауіы ла жгмбурря лау-
кмвмгм прундля калгзгара ыозгзфлзт 
лаук «Міелаомглм-ноавмві пралгаорз 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля», у якіи її 
аврмо А. Л. Кйзкдлкм омбзрщ мгзл іж 
взплмвків ном рд, цм жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз лд нмвліпры вігнмвігає вз-
кмгак кіелаомглм-ноавмвзт пралгао-
рів пмуіайщлмгм жабджндфдлля, тмфа 
вмглмфап ілмгі кіпрзрщ лавірщ бійщх 
взпмкі пралгаорз. Дмпйіглзуя ракме 
првдогеує, цм ікнйдкдлрауія узт 
пралгаорів гмжвмйзрщ ніглярз кіліка-
йщлі омжкіоз пмуіайщлзт взнйар, у 
рмку фзпйі ндлпіи, і впралмвзрз гаоа-
лрії їт взкмлалля. Дйя ущмгм 
А. Л. Кйзкдлкм одкмкдлгує аганру-
варз лауімлайщлд жакмлмгавпрвм, жмк-
одка фдодж влдпдлля жкіл гм Кмлпрз-
рууії Укоаїлз ра акрів пмуіайщлмгм 
жакмлмгавпрва [3, п. 170–171]. 

Ваейзву влдпмк у гмпйігедлля 
кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів 
жомбзйа Н. Б. Бмймріла, якмы гдрайщ-
лм взпвірйдлі ракі нзралля: 1) кіела-
омглд ноавмвд одгуйывалля віглмпзл 
у псдоі пмуіайщлмгм жатзпру; 2) прал-
гаорз ООН у псдоі пмуіайщлмгм жа-
тзпру; 3) кмлвдлуії МОП у псдоі 
пмуіайщлмгм жатзпру; 4) євомндипщкі 
кіелаомглі пралгаорз у гайужі пмуіа-
йщлмгм жатзпру. Окодкм аврмо жунз-
ляєрщпя ла гаоалріят, ндодгбафдлзт 
Євомндипщкмы пмуіайщлмы таорієы 
(ндодгйялурмы) прмпмвлм жакмлмгав-
прва Укоаїлз ном пмуіайщлзи жатзпр 
[4, п. 100–105].  

Пзралля кіелаомглзт пмуіайщ-
лзт пралгаорів ракме лайдезрщ гм 
кмйа лаукмвзт ілрдодпів М. М. Шу-
кзйа, якзи у мгліи іж пвмїт нубйіка-
уіи гмпзрщ гдрайщлм алайіжує гедодйа 
кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорз, 
номнмлує взжлафдлля «кіелаомглзт 
пмуіайщлзт пралгаорів» [5, п. 243–
249], якд віл омжукіє як впралмвйд-
лзи кіелаомглзкз лмокарзвлм-
ноавмвзкз акракз пмуіайщлмгм кілі-
куку. Снзоаыфзпщ ла вед жомбйдлі 
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ра мнубйікмвалі гмпйігедлля кіела-
омглі пмуіайщлі пралгаорз, кз омжг-
йялдкм, якзк фзлмк нмхзодлля ра-
кзт пралгаорів ла ндлпіилі ноавмвіг-
лмпзлз в Укоаїлі внйзває ла якіплу 
ра кійщкіплу таоакрдозпрзку пзпрдкз 
гедодй ндлпіилмгм ноава. 

Віграк, кдрмы галмї нубйікауії є 
ж’япуварз, якзи внйзв фзлзрщ жаном-
вагедлля ра одайіжауія кіелаомглзт 
пмуіайщлзт пралгаорів ла пзпрдку 
гедодй ндлпіилмгм ноава, ж уоату-
валляк пуфаплмгм пралу ндлпіилмгм 
жакмлмгавпрва, одсмокувалля ндл-
піилмї пзпрдкз ра ндлпіилмгм жакмлм-
гавпрва ла рйі нмпзйдлля ілрдгоауіи-
лзт номудпів в Укоаїлі в ланоякку 
Євомндипщкмгм пмыжу в укмват нмга-
йщхмї гймбайіжауії, пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт ра нмйірзфлзт козжмвзт 
явзц в лахіи гдоеаві. 

Дйя гмпяглдлля нмправйдлмї кдрз 
пнозярзкд взкмлалля лапрунлзт жа-
вгалщ: 1) омжкозрз нмлярря кіелаом-
глзт пмуіайщлзт пралгаорів; 
2) номалайіжуварз пуфаплзи прал 
ноавмвмгм одгуйывалля ндлпіилзт 
ноавмвіглмпзл; 3) гарз взжлафдлля 
пзпрдкз гедодй ндлпіилмгм ноава; 
4) взжлафзрз ланоякз внйзву кіела-
омглзт пмуіайщлзт пралгаорів ла пзп-
рдку гедодй ндлпіилмгм ноава; 
5) пномглмжуварз мфікувалзи дсдкр 
віг нмгайщхмї аганрауії лауімлайщлм-
гм ндлпіилмгм жакмлмгавпрва гм кіе-
лаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів. 

Взкйаг мплмвлмгм кардоіайу вао-
рм омжнмфарз ж мжлафдлля кде нмляр-
ря пмуіайщлзт пралгаорів ра жмкодка 
взжлафдлля кіелаомглзт пмуіайщлзт 
пралгаорів. Поавмві жапагз смоку-
валля ра жапрмпувалля гдоеавлзт 
пмуіайщлзт пралгаорів і лмокарзвів, 
пноякмвалзт ла одайіжауіы жакоінйд-
лзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра жакм-
лакз Укоаїлз мплмвлзт пмуіайщлзт 
гаоалріи, взжлафаырщпя Закмлмк 
Укоаїлз «Пом гдоеавлі пмуіайщлі 
пралгаорз ра гдоеавлі пмуіайщлі га-
оалрії» [6]. Так, у Закмлі ніг гдоеав-
лзкз пмуіайщлзкз пралгаоракз ом-
жукіырщпя впралмвйдлі жакмлакз, іл-
хзкз лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз 
пмуіайщлі лмокз і лмокарзвз абм їт 

кмкнйдкп, ла бажі якзт взжлафаырщпя 
оівлі мплмвлзт гдоеавлзт пмуіайщлзт 
гаоалріи, рмбрм впралмвйдлзт жакмла-
кз кілікайщлзт омжкіоів мнйарз ноа-
уі, гмтмгів гомкагял, ндлпіилмгм жа-
бджндфдлля, пмуіайщлмї гмнмкмгз ра 
ілхзт взгів пмуіайщлзт взнйар, впра-
лмвйдлзкз жакмлмгавпрвмк, які жа-
бджндфуырщ оівдлщ езрря лд лзефд 
номезркмвмгм кілікуку (пр. 1 Закм-
лу). Тмбрм бажмвзк гдоеавлзк пмуіа-
йщлзк пралгаормк є номезркмвзи 
кілікук. Такі пралгаорз жапрмпмву-
ырщпя у псдоі гмтмгів лапдйдлля, 
пмуіайщлзт нмпйуг, езрймвм-кмку-
лайщлмгм мбпйугмвувалля, у псдоі 
нмпйуг роалпнмору ра жв’яжку, у псд-
оат мтмомлз жгмомв’я, мпвірз, куйщру-
оз, пнмору ра нмбурмвмгм мбпйугмву-
валля.   

 Впралмвйдлі гдоеавлі пмуіайщлі 
пралгаорз одайіжуырщпя фдодж гдоеа-
влі пмуіайщлі гаоалрії, які впралмв-
йыырщпя ж кдрмы жабджндфдлля кмл-
прзрууіилмгм ноава гомкагял ла гмп-
рарліи езррєвзи оівдлщ. Дм мплмвлзт 
ракзт гаоалріи віглмпярщпя: кіліка-
йщлі омжкіоз жаомбірлмї нйарз, ндлпії 
жа вікмк, лдмнмгаркмвалзи кілікук 
гмтмгів гомкагял, омжкіоз гдоеавлмї 
пмуіайщлмї гмнмкмгз ра ілхзт пмуіа-
йщлзт взнйар. Вмглмфап, ноз нозил-
яррі в Укоаїлі лмвзт жакмлмгавфзт 
акрів у псдоі пмуіайщлмгм жатзпру, у 
рмку фзпйі ндлпіилмгм жабджндфдлля, 
мпмбйзвм ноз взжлафдллі гдоеавлзт 
пмуіайщлзт пралгаорів ра гдоеавлзт 
пмуіайщлзт гаоалріи , нмроіблм боарз 
гм увагз кіелаомглі пмуіайщлі прал-
гаорз, жмкодка ноз впралмвйдллі 
номезркмвмгм кілікуку, взжлафдллі 
кдеі біглмпрі рмцм. Тзк бійщхд, цм 
праррды 9 Кмлпрзрууії Укоаїлз вз-
жлафдлм, цм фзллі кіелаомглі гмгм-
вмоз, жгмгу ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт 
лагалм Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, є 
фапрзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгав-
прва. У пвмы фдогу Закмлмк Укоаїлз 
«Пом кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз» 
жакоінйдлм, цм якцм кіелаомглзк 
гмгмвмомк Укоаїлз, якзи лабоав 
фзллмпрі, впралмвйдлм ілхі ноавзйа, 
ліе рі, цм кіпрярщпя у вігнмвіглмку 
акрі жакмлмгавпрва рм жапрмпмвуырщпя 
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ноавзйа кіелаомглмгм гмгмвмоу [7]. 
Ваейзвм ракме лагмймпзрз ла лдгм-
нуцдллі жвуедлля жкіпру ра мбпягу 
іплуыфзт ноав і пвмбмг, цм жакоінйд-
лм фапрзлмы родрщмы пр. 22 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз. А ж ілхмгм бмку, Ві-
гдлпщка кмлвдлуія ном ноавм кіела-
омглзт гмгмвмоів, уфаплзуды якмї є и  
Укоаїла, у праррі 27 жакоінйыє ноа-
взйм, жа якзк уфаплзк уієї кмлвдлуії 
лд кмед нмпзйарзпя ла нмймедлля 
пвмгм влуроіхлщмгм ноава як ла вз-
ноавгалля гйя лдвзкмлалля лзк кі-
елаомглмгм гмгмвмоу, коік нзралщ, 
цм прмпуырщпя явлзт нмоухдлщ цмгм 
кмкндрдлуії укйагарз ракі гмгмвмоз 
[8].  

Щмгм нмлярря кіелаомглзт пм-
уіайщлзт пралгаорів у лаукмвіи йірд-
оаруоі взпймвйыєрщпя кійщка нмжзуіи. 
Так, С. І. Занаоа жажлафає, цм кіела-
омглзи пмуіайщлзи пралгаор – уд 
внмоягкмвала пзпрдка улівдопайщлзт 
кіелаомглзт лмок ра нозлузнів, 
омжомбйдлзт ла мплмві вжаєклзт угмг 
кіе гдоеавакз цмгм нзралщ, 
нмв’яжалзт іж првмодлляк дкмлмкіф-
лмгм, нмйірзфлмгм, пмуіайщлмгм, куйщ-
руолмгм і ноавмвмгм пдодгмвзца, якд 
б гмжвмйзйм йыгяк гмпягарз пмуіа-
йщлмгм омжвзрку  [9]. Ддцм ілхд вз-
жлафдлля лавмгзрщ М. М. Шукзйм, 
якзи вваеає, цм віглмплм кіелаомг-
лзт пмуіайщлзт пралгаорів нмроіблм 
гмвмозрз лд прійщкз ном лмоку, яка 
жакоінйыє ракі пралгаорз, пкійщкз 
ном кійщкіплі ра якіплі нмкажлзкз ра 
укмвз, цм пнозяырщ їт жакоінйдллы 
ра гаоалруваллы, рмбрм лмока є смо-
кмы жакоінйдлля кіелаомглмгм прал-
гаору, а лд пакзкз пралгаормк. Тмку 
аврмо номнмлує вйаплд взжлафдлля 
кіелаомглзт пралгаорів у псдоі пмуі-
айщлмгм жатзпру, ніг якзкз омжукіє 
пмуіайщлзи кілікук, цм впралмвйд-
лзи кіелаомглзкз лмокарзвлм-
ноавмвзкз акракз ра є мбмв’яжкмвзк 
гйя коаїл нігнзпалрів, лаявліпрщ якм-
гм гає оівлу кмейзвіпрщ лдноауджга-
рлзк мпмбак одайіжмвуварз пвмї ноава 
ра пвмбмгз у нмвлмку мбпяжі [5, 
п. 243-244].  

Як жажлафає А. Л. Кйзкдлкм, 
«улапйігмк врійдлля в кіелаомглд 

нубйіфлд ноавм и лауімлайщлд жакм-
лмгавпрвм гдоеав-фйдлів пвірмвмї 
пнійщлмрз пралгаорів гмкрозлз муіа-
йщлмї гдоеавз взлзкає мб’єкрзвла 
нмродба пдодг їт ндодйіку взмкодкз-
рз пакмпріилу гоуну – кіелаомглі 
пмуіайщлі пралгаорз. Взгійдлля уієї 
гоунз мбґоулрмвалм ракзкз нозфз-
лакз, як рм: а) ндокалдлрлзи омжвз-
рмк жлафдлля и омйі ноав йыгзлз, 
жмкодка пмуіайщлзт, у пралмвйдллі 
гдкмкоарзфлмї ноавмвмї гдоеавлмпрі 
ра гдкмкоарзфлмгм кіелаомглмгм 
пніврмваозпрва; б) жакмлмгавфд жакоі-
нйдлля нозлузну пмуіайщлмї гдоеа-
вз; в) жакоінйдлля ла кіелаомглмку 
оівлі ваейзвмпрі пмуіайщлзт ноав; 
г) мб’єкрзвауія лдмбтіглмпрі гаокмлі-
жауії кіелаомглзт і лауімлайщлзт 
пмуіайщлзт пралгаорів ноав йыгзлз 
ра іл.» [3, п. 32]. 

Нак ікнмлує взжлафдлля кіела-
омглзт пмуіайщлзт пралгаорів, якд 
лавмгзрщ у пвмєку нмпіблзку 
Б. І. Срахків. Так, лаукмвдущ првдо-
геує, цм кіелаомглі пралгаорз у 
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля – уд 
ндодгбафдлі кіелаомглзкз акракз 
наоакдроз лагалля мпмбак мкодкзт 
взгів пмуіайщлмгм жабджндфдлля, цм 
лмпярщ гйя гдоеавз одкмкдлгауіилзи 
абм мбмв’яжкмвзк таоакрдо і одайіжу-
ырщпя фдодж лауімлайщлд жакмлмгав-
првм, рмбрм ракі наоакдроз як: 
1) псдоа жапрмпувалля; 2) мрозкувафі 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля; 3) укмвз 
мрозкалля ноава ла вігнмвіглзи взг 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля; 4) рзнз 
пмуіайщлмї гмнмкмгз; 5) кдрмг лаоа-
тувалля ндоімгзфлзт гомхмвзт вз-
нйар; 6) ндоімг гії ноава ла мрозкал-
ля гмнмкмгз; 7) промк, ж якмгм нмфз-
лаєрщпя взнйара, ланозкйаг, нм бдж-
омбірры. Сралгаорз ндодгбафаырщ 
кілікайщлі пмуіайщлі лмокз ра лмока-
рзвз, рмбрм мбпяг кмлкодрлмгм взгу 
кардоіайщлмгм жабджндфдлля лд кмед 
бурз лзефзк жа мбпяг, якзи жасікпм-
валзи кіелаомглзк акрмк, як првдо-
геує Б. І. Срахків [10, п. 65-66]. 

Офдвзглм, цм в укмват нмгайщ-
хмї нмгйзбйдлмї гймбайіжауії у пвірі 
пралгаорзжмвалі кійщкіплі ра якіплі 
таоакрдозпрзкз у псдоі пмуіайщлмгм 
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жабджндфдлля лабуварзкурщ бійщхмгм 
жлафдлля, мглак в пуфаплзт укмват 
лдоівлмкіолмгм пмуіайщлм-дкмлмкіф-
лмгм омжвзрку, лавірщ в кдеат Євом-
ндипщкмгм Смыжу фз упієї Євомнз, 
взгаєрщпя ндодгфаплзк. Ваейзвм, 
цмб нозилярі пмуіайщлі пралгаорз 
буйз лд йзхд кілікайщлзкз, а цд и 
одайщлзкз, рмбрм ракзкз, які гдоеа-
ва жгарла жабджндфзрз, а лд йзхд 
номгмймпзрз і жакоінзрз у вігнмвіг-
лзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат. У 
номрзйделмку взнагку номбйдкз 
ндлпіилмгм жабджндфдлля бугурщ йзхд 
лаомпрарз, гдкмрзвуыфз ракзк фз-
лмк гомкагял віг акрзвлмї уфапрі у 
ндлпіиліи пзпрдкі гдоеавз. Віграк, 
вваеаєкм, цм нмкз цм ндодгфаплм 
гмвмозрз ном абпмйырлі вдйзфзлз 
кійщкіплмгм нмкажлзка ндлпіилмгм 
жабджндфдлля, мглак в бугщ-якмку 
оажі жаномвагеувалі пмуіайщлі прал-
гаорз в пзпрдкі ндлпіилмгм жабджнд-
фдлля каырщ вігнмвігарз нозлузну 
пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі ра дкмлм-
кіфлмї мбґоулрмвалмпрі. Агед взоі-
хдлля номбйдк ндлпіилмгм жабджнд-
фдлля ндодгбафає омжв’яжалля уіймгм 
кмкнйдкпу нзралщ, якзи вкйыфає 
дкмлмкіфлі, пмуіайщлі, гдкмгоасіфлі 
ра лавірщ нмйірзфлі апндкрз галмї 
номбйдкз.  

Суфаплзи прал омжвзрку пзпрдкз 
гедодй ндлпіилмгм ноава Укоаїлз 
вігжлафаєрщпя акрзвіжауієы омбмрз 
лаг вномвагедлляк кіелаомглзт 
пмуіайщлзт пралгаорів у лауімлайщлд 
жакмлмгавпрвм. У лаукмвіи йірдоаруоі 
взгійяырщ кійщка гоун ракзт гедодй, 
жмкодка кмва игд ном улівдопайщлі, 
одгімлайщлі ра гвмпрмомллі [11, 
п. 501]. Щмгм улівдопайщлзт, рм ном-
віглу омйщ вігігоаырщ Акрз ООН ра 
МОП, жмкодка Загайщла гдкйаоауія 
ноав йыгзлз, Міелаомглзи накр ном 
пмуіайщлі, дкмлмкіфлі і куйщруолі 
ноава, Кмлвдлуія ООН ном ноава 
мпіб ж ілвайігліпры (2006), Кмлвдлуії 
МОП № 102 «Пом кілікайщлі лмокз 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля» (1952), 
№ 117 «Пом мплмвлі уійі ра лмокз 
пмуіайщлмї нмйірзкз» (1962), № 188 
«Пом оівлмноав’я в псдоі пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля» (1962), № 121 «Пом 

гмнмкмгу ла взнагмк номсдпіилмгм 
роавкарзжку» (1964), № 128 «Пом 
гмнмкмгз нм ілвайіглмпрі, нм праомпрі, 
ла взнагмк вроарз гмгувайщлзка» 
(1967), № 157 «Пом впралмвйдлля 
кіелаомглмї пзпрдкз жбдодедлля 
ноав у гайужі пмуіайщлмгм жабджнд-
фдлля» (1982), а ракме лзжка одкм-
кдлгауіи МОП, ланозкйаг, Рдкмкдл-
гауія № 169 «Пом жбдодедлля ноав у 
псдоі пмуіайщлмгм жатзпру.  

Сдодг одгімлайщлзт кіелаомглзт 
акрів, які прмпуырщпя пмуіайщлзт пра-
лгаорів, у рмку фзпйі ндлпіилмгм жа-
бджндфдлля, віглмплм Укоаїлз лаибі-
йщхзи ілрдодп пралмвйярщ кіелаомг-
лі акрз, нозилярі в оаккат Рагз Єв-
омнз, гм якмї втмгзрщ і Укоаїла. В 
ндоху фдогу кмва игд ном Євомнди-
пщку пмуіайщлу таоріы (ндодгйялуру, 
1996), Кмлвдлуіы ном жатзпр ноав 
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг 
(1950), Євомндипщкзи кмгдкп пмуіа-
йщлмгм жабджндфдлля (ндодгйялурзи, 
1990). Коік рмгм, жлафлзи лаукмвзи 
ілрдодп пралмвйярщ акрз ЄС, якзкз 
одгуйыырщпя пмуіайщлі пралгаорз в 
кдеат ущмгм лаглауімлайщлмгм урвм-
одлля. Тзк бійщхд, цм укйавхз Угм-
гу ном апмуіауіы ж ЄС, Укоаїла вжяйа 
ла пдбд лзжку жмбмв’яжалщ цмгм гао-
кмліжауії лауімлайщлмгм жакмлмгавпр-
ва іж жакмлмгавпрвмк Євомпмыжу. Зм-
кодка кмва игд ном Хаоріы Сніврм-
ваозпрва ном мплмвлі пмуіайщлі ноава 
ноауівлзків (1989) ра Хаоріы мплмв-
лзт ноав Євомндипщкмгм Смыжу 
(2000), а ракме мкодкі гзодкрзвз 
ЄС. Дм фзпйа одгімлайщлзт кіелаом-
глзт акрів в пзпрдкі гедодй ндлпіи-
лмгм ноава Укоаїлз лайдеарщ ракме 
кіелаомглі угмгз, укйагдлі в кдеат 
гдоеав-уфаплзущ СНД [12, п. 24]. 

З мгйягу ла нмправйдлу кдру га-
лмї нубйікауії, гмуійщлм номалайіжу-
варз, якзк фзлмк внйзваырщ ла пзп-
рдку гедодй ндлпіилмгм ноава кіе-
лаомглі пмуіайщлі пралгаорз. Помнм-
луєкм омжгйялурз уд ла кмлкодрлмку 
нозкйагі, а пакд як взнйзлуйз фз 
внйзваырщ ла ноавмвд одгуйывалля 
ра вйаплд пзпрдку гедодй ндлпіилмгм 
ноава оарзсікауія Укоаїлмы Кмлвдл-
уії МОП № 102, Кмлвдлуії МОП ном 
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мплмвлі уійі ра лмокз пмуіайщлмї нм-
йірзкз № 117 ра нігнзпалля віг ікдлі 
Укоаїлз Євомндипщкмгм кмгдкпу пм-
уіайщлмгм жатзпру (ндодгйялурмгм).  

На ваейзву омйщ кіелаомглзт 
пмуіайщлзт пралгаорів ноз омжомбуі 
акрів лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва 
вкажує алайіж оіхдлля Кмкірдру Вдо-
тмвлмї Рагз Укоаїлз ж нзралщ пмуіа-
йщлмї нмйірзкз, жаилярмпрі ра ндлпіи-
лмгм жабджндфдлля віг 15.11.2017, якд 
ндодгбафає лдмбтігліпрщ омжомбзрз ра 
влдпрз жкілз гм нмпралмвз «Пом жа-
рвдогедлля лабмоів номгукрів таофу-
валля, лабмоів лдномгмвмйщфзт рмва-
оів ра лабмоів нмпйуг гйя мплмвлзт 
пмуіайщлзт і гдкмгоасіфлзт гоун ла-
пдйдлля» віг 11 емврля 2016 омку 
№ 780 ж кдрмы нозвдгдлля її лмок у 
вігнмвігліпрщ гм нмймедлщ Кмлвдлуії 
МОП ном мплмвлі уійі ра лмокз пмуі-
айщлмї нмйірзкз № 117, жмкодка цмгм 
вкйыфдлля взроар ла жабджндфдлля 
езрймк, кдгзфлзк мбпйугмвувалляк 
ра мпвірмы гм пкйагу лабмоів. У вка-
жалмку оіхдллі ракме жажлафаєрщпя, 
цм ноавмвмы мплмвмы гйя впралмв-
йдлля, жарвдогедлля ра жапрмпувалля 
номезркмвмгм кілікуку в Укоаїлі є 
нмймедлля оарзсікмвалзт кіелаомг-
лзт акрів: Євомндипщкмї пмуіайщлмї 
таорії (ндодгйялурмї), Кмлвдлуіят 
МОП ном мплмвлі уійі ра лмокз пмуі-
айщлмї нмйірзкз № 117, ном кіліка-
йщлі лмокз пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
№ 102, нознзпат Кмлпрзрууії Укоаї-
лз, а ракме ла лмокат жакмлів Укоаї-
лз «Пом номезркмвзи кілікук» і 
«Пом гдоеавлі пмуіайщлі пралгаорз 
ра гдоеавлі пмуіайщлі гаоалрії», жгіг-
лм ж якзкз номезркмвзи кілікук є 
ваоріплмы вдйзфзлмы гмпрарлщмгм 
гйя жабджндфдлля лмокайщлмгм сулк-
уімлувалля могаліжку йыгзлз, жбд-
одедлля имгм жгмомв'я лабмоу номгу-
крів таофувалля, кілікайщлмгм лабмоу 
лдномгмвмйщфзт рмваоів ра кілікайщ-
лмгм лабмоу нмпйуг, лдмбтіглзт гйя 
жагмвмйдлля мплмвлзт пмуіайщлзт і 
куйщруолзт нмродб мпмбзпрмпрі [13]. 
Поз ущмку, фапрзла родря пр. 46 Кмл-
прзрууії Укоаїлз кіпрзрщ нмймедлля, 
жа якзк ндлпії, ілхі взгз пмуіайщлзт 
взнйар ра гмнмкмгз, цм є мплмвлзк 

гедодймк іплувалля, каырщ жабджнд-
фуварз оівдлщ езрря, лд лзефзи віг 
номезркмвмгм кілікуку, впралмвйд-
лмгм жакмлмк.  

Такзк фзлмк, впралмвйдлі ла кі-
елаомглмку оівлі пмуіайщлі пралгао-
рз цмгм ндлпіилмгм жабджндфдлля 
бджнмпдодглщм внйзваырщ як ла жкіпр 
лмокарзвлзт акрів ндлпіилмгм жакм-
лмгавпрва Укоаїлз, рак і ла їт ноавм-
жапрмпувалля. 

Вмглмфап жгіглм ж нмймедллякз 
фапрзлз 2 пр. 4 Закмлу Укоаїлз «Пом 
жагайщлммбмв’яжкмвд ндлпіилд проату-
валля», якцм кіелаомглзк гмгмвм-
омк Укоаїлз, жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ 
якмгм лагала Вдотмвлмы Рагмы 
Укоаїлз, впралмвйдлм ілхі лмокз, 
ліе рі, цм ндодгбафдлі жакмлмгавпр-
вмк Укоаїлз ном ндлпіилд жабджнд-
фдлля, рм жапрмпмвуырщпя лмокз кіе-
лаомглмгм гмгмвмоу. Тмку, ланоз-
кйаг, у взнагку кмйіжії лмок лауімла-
йщлмгм жакмлмгавпрва ра нмймедлщ 
кіелаомглм-ноавмвзт акрів, каырщ  
жапрмпмвуварзпя нмймедлля кіелаом-
глмгм гмгмвмоу.  

Поавм ла пмуіайщлд жабджндфдлля 
ра гмпрарліи езррєвзи оівдлщ жакоін-
йдлм у пр. 11 Міелаомглмгм накру 
ном дкмлмкіфлі, пмуіайщлі и куйщруолі 
ноава, цм жлаихйм пвмє врійдлля в 
нмймедллят пр.пр. 46 ра 48 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз. Тме жакоінйдлі ла кіе-
лаомглмку оівлі пмуіайщлі пралгаорз 
каырщ бджнмпдодгліи внйзв ла пзпрд-
ку гедодй ндлпіилмгм ноава Укоаїлз.   

Як вігмкм, Укоаїла оарзсікувайа 
Кмлвдлуіы МОП ном кілікайщлі лм-
окз пмуіайщлмгм жабджндфдлля № 102 
вігнмвіглзк Закмлмк Укоаїлз віг 
16.03.2016 [14]. Ваейзвм ракме жа-
жлафзрз, цм нмймедлля Кмлвдлуії 
№ 102 вдйзкмы кіомы вігрвмодлі у 
Євомндипщкмку кмгдкпі пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля. Так, гдоеавз-фйдлз 
Рагз Євомнз нігнзпайз уди Кмгдкп, 
воатмвуыфз ваейзвіпрщ  гаокмліжауії  
жатзпру, гаоалрмвалмгм пмуіайщлзк 
жабджндфдлляк, а ракме взроар, цм 
взлзкаырщ у жв'яжку ж узк, вігнмвіг-
лм гм жагайщлзт євомндипщкзт прал-
гаорів. Згіглм ж нмймедллякз ф. 3 
пр. 17 Євомндипщкмгм кмгдкпу пмуіа-

iplex://ukr/doc?code=780-2016-п
iplex://ukr/doc?code=993_016
iplex://ukr/doc?code=993_016
iplex://ukr/doc?code=993_016


Міжнародні соціальні стандарти у системі джерел пенсійного права . . .  
 

 

           253  

йщлмгм жабджндфдлля гомхмва гмнм-
кмга у жв'яжку ж твмомбмы пнйафуєрщ-
пя номрягмк розваймпрі гії мбправзлз 
абм гм взнйарз ндлпії жа вікмк, гмнм-
кмгз нм  ілвайіглмпрі фз гомхмвмї 
гмнмкмгз ла одабійірауіы. Оглак 
розвайіпрщ лагалля  гмнмкмгз  кмед  
мбкдеуварзпя 52 рзелякз гйя кме-
лмгм взнагку твмомбз абм  78  рзе-
лякз  гйя  кмелмгм  лапрунлмгм нд-
оімгу номрягмк рощмт омків, як кмед 
бурз взжлафдлм. 

Як жажлафає у пвмїи нубйікауії, 
нозпвяфдліи номбйдкак гаокмліжауії 
жакмлмгавпрва Укоаїлз цмгм ноав 
мпіб ж ілвайігліпры ж вігнмвіглзкз 
пралгаоракз Євомндипщкмгм Смыжу, 
В. Л. Кмпрык, лмвірлік комкмк ла 
хйяту гаокмліжауії жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ра ЄС іж нзралщ ноав мпіб ж 
ілвайігліпры прайм укйагдлля Угмгз 
ном апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж мглієї 
прмомлз, ра Євомндипщкзк Смыжмк, 
Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж 
армклмї длдогії і їтлікз гдоеавакз-
фйдлакз, ж ілхмї прмомлз (віг 27 фдо-
вля 2014 омку). Угмга ном апмуіауіы 
ндодгбафає пноякувалля жупзйщ прм-
оіл цмгм омжвзрку дсдкрзвлмї кмгдйі 
пмуіайщлмгм жатзпру (пр. 420) [15, 
п. 52]. 

Ваейзвд кіпуд у пзпрдкі гедодй 
ндлпіилмгм ноава Укоаїлз жаикає 
Євомндипщка пмуіайщла таорія (ндод-
гйялура) віг 3 роавля 1996 омку, ном 
цм лдмглмоажмвм жажлафаймпя в йірд-
оаруоі [12, п. 23]. Так, у пр.  12 Хаорії 
жакоінйдлм ноавм ла пмуіайщлзи жа-
тзпр, ж кдрмы дсдкрзвлмгм жгіиплдл-
ля якмгм Срмомлз уієї угмгз жм-
бмв’яжуырщпя: 1) жанмфаркуварз пзп-
рдку пмуіайщлмгм жабджндфдлля абм 
нігрозкуварз її сулкуімлувалля; 
2) нігрозкуварз пзпрдку пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля ла жагмвійщлмку оівлі, 
нозлаиклі ла ракмку, якзи гмоівлыє 
оівлы, лдмбтіглмку гйя оарзсікауії 
Євомндипщкмгм кмгдкпу пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля; 3) гмкйагарз жупзйщ 
гйя нмпрунмвмгм ніглдпдлля пзпрдкз 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля ла бійщх 
взпмкзи оівдлщ; 4) везварз жатмгів 
хйятмк укйагалля вігнмвіглзт гвмп-
рмомлліт i багармпрмомлліт угмг абм в 

ілхзи пнмпіб i вігнмвіглм гм укмв, 
взжлафдлзт у ракзт угмгат, гйя жа-
бджндфдлля: a) оівлмпрі кіе їтлікз 
вйаплзкз гомкагялакз ра гомкагя-
лакз ілхзт Срмоіл у рмку, цм прмпу-
єрщпя ноав ла пмуіайщлд жабджндфдл-
ля, вкйыфаыфз жбдодедлля нійщг, які 
лагаырщпя жакмлмгавпрвмк ном пмуіа-
йщлд жабджндфдлля, лджайделм віг 
ндодпувалля жатзцдлзт мпіб нм рдоз-
рмоіят гдоеав Срмоіл; b) лагалля, 
жбдодедлля ра нмлмвйдлля ноав ла 
пмуіайщлд жабджндфдлля ракзкз жапм-
бакз, як пукаолзи жайік ндоімгів 
проатувалля абм омбмрз, цм буйз 
жгіиплдлі жа жакмлмгавпрвмк кмелмї 
жі Срмоіл [16]. Пом лдмбтігліпрщ нм-
гайщхмї одайіжауії нмймедлщ Євом-
ндипщкмї пмуіайщлмї таорії (ндодгйя-
лурмї) пвігфзрщ рми сакр, цм влдпдл-
ляк жкіл гм Закмлу Укоаїлз ном її 
оарзсікауіы Укоаїла взжлайа 
мбмв’яжкмвзкз гйя пдбд нмймедлля 
нулкрів 3 ра 4 праррі 12 уієї Хаорії, 
рмбрм гмкйагарз жупзййя гйя ніглд-
пдлля оівля пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
ра везварз жатмгів гйя жабджндфдлля 
оівлмпрі у ноават гомкагял мглієї 
гдоеавз-уфаплзуі віглмплм ілхмї.  

Такзк фзлмк, кіелаомглі пмуіа-
йщлі пралгаорз – уд кілікайщлі пмуіа-
йщлі лмокз ра лмокарзвз, жакоінйдлі 
в кіелаомглзт акрат улівдопайщлмгм, 
одгімлайщлмгм абм кіегдоеавлмгм 
оівля, гаоалрмвалі лмокакз кіелаом-
глмгм ра ікнйдкдлрмвалі в лауімлайщ-
лд жакмлмгавпрвм бджнмпдодглщм абм в 
якмпрі кійщкіплзт ра якіплзт моієлрз-
оів пмуіайщлмгм жабджндфдлля. Міе-
лаомглі пмуіайщлі пралгаорз, впралм-
вйдлі у кіелаомглзт гмгмвмоат, жгмгу 
ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагалм Вдотм-
влмы Рагмы Укоаїлз, пралмвйярщ 
фапрзлу жакмлмгавпрва Укоаїлз, а 
рмку ндодгбафаырщ їт гмрозкалля ра 
взкмлалля. Міелаомглм-ноавмві ак-
рз, які кіпрярщ нмймедлля цмгм пмуі-
айщлзт пралгаорів жмкодка у псдоі 
ндлпіилмгм жабджндфдлля (ланозкйаг, 
нмймедлля Євомндипщкмї пмуіайщлмї 
таорії (ндодгйялурмї), абм Угмгз ном 
апмуіауіы Укоаїлз ж ЄС) пнозяырщ 
гаокмліжауії лауімлайщлмгм ндлпіилм-
гм жакмлмгавпрва, лабйзеаыфз ракзк 
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фзлмк пзпрдку гедодй ндлпіилмгм 
ноава жа пвмєы жкіпрмвлмы пкйагм-
вмы гм кіелаомглм взжлалзт моієл-
рзоів омжвзрку пупнійщпрва ра омжбу-

гмвз Укоаїлз як пмуіайщлмї, ноавмвмї 
ра гдкмкоарзфлмї гдоеавз. 
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Мзуаи М. О. Міелаомглі пмуіайщлі пралгаорз у пзпрдкі гедодй ндлпіилмгм 
ноава Укоаїлз 

Алмрауія. У праррі гмпйігеуєрщпя внйзв кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів ла 
ндлпіилд ноавм Укоаїлз. Аврмо омжгйягає нмлярря кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгао-
рів ра имгм пніввіглмхдлля іж пмуіайщлзкз пралгаоракз ра гаоалріякз жа жакмлмгав-
првмк Укоаїлз. Зомбйдлм взплмвмк ном омйщ кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів гйя 
дсдкрзвлмї гаокмліжауії лауімлайщлмгм ндлпіилмгм жакмлмгавпрва ж кіелаомглзк. 
Вномвагедлля кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів пнозяє нігвзцдллы пмуіайщлмї 
жатзцдлмпрі в Укоаїлі. 

Кйюфмві пймва: гедодйа ндлпіилмгм ноава; кіелаомглі пмуіайщлі пралгаорз; пмуі-
айщлд жабджндфдлля. 

 
 
Мзуаи М. А. Мдегулаомглшд пмузайщлшд пралгаорш в пзпрдкд зпрмфлзкмв 

ндлпзмллмгм ноава Укоазлш 
Аллмраузя. В прарщд зппйдгудрпя вйзялзд кдегулаомглшт пмузайщлшт пралгао-

рмв ла ндлпзмллмд ноавм Укоазлш. Аврмо оаппкарозвадр нмлярзд кдегулаомглшт 
пмузайщлшт пралгаормв ра дгм пммрлмхдлзд п пмузайщлшкз пралгаоракз з гаоалрзя-
кз пмгйаплм жакмлмгардйщпрву Укоазлш. Сгдйал вшвмг м омйз кдегулаомглшт пмуз-
айщлшт пралгаормв гйя гаокмлзжаузз лаузмлайщлмгм ндлпзмллмгм жакмлмгардйщпрва 
п кдегулаомглшк. Влдгодлзд кдегулаомглшт пмузайщлшт пралгаормв пнмпмбпрвудр 
нмвшхдлзы пмузайщлми жацзцдллмпрз в Укоазлд. 

Кйюфдвшд пймва: зпрмфлзкз ндлпзмллмгм ноава; кдегулаомглшд пмузайщлшд 
пралгаорш; пмузайщлмд мбдпндфдлзд.  

 
 
Mytsai M. International social standards in the system of pension law of Ukraine 

sources 
Abstract. The article deals with research of influence of international social standards 

on pension law of Ukraine. The author analyses the concept of international social 
standards, as well as its correlation with social standards and social guaranties under law 
of Ukraine. The conclusion regarding role of international social standards in the process 
of harmonization of national pension law with international has been made. The 
implementation of international social standards contributes to improving of social 
protection in Ukraine. 

Key words: sources of pension law; international social standards; social 
maintenance. 




