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Есдкрзвлі кдталіжкз одайіжауії 
ра жатзпру ноав йыгзлз і гомкагялз-
ла пйіг лажварз рієы мплмвмнмйме-
лмы гмкілалрмы, лавкмйм якмї бугу-
єрщпя влуроіхля ра жмвліхля нмйірз-
ка бугщ-якмї дкмлмкіфлм ра пмуіайщлм 
омжвзлдлмї коаїлз пвіру. Зажлафдлзи 
взплмвмк нмвліпры кмодпнмлгує нмйі-
рзуі и лахмї гдоеавз, прарря 3 Кмл-
прзрууії якмї номгмймхує, цм йыгз-
ла, її езрря і жгмомв'я, фдпрщ і гіг-
ліпрщ, лдгмрмокалліпрщ і бджндка вз-
жлаырщпя лаивзцмы пмуіайщлмы уіл-
ліпры, ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт 
гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякм-
валіпрщ гіяйщлмпрі Укоаїлз, гдоеава 
вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа пвмы 
гіяйщліпрщ, урвдогедлля і жабджнд-
фдлля ноав і пвмбмг йыгзлз є гмймв-
лзк мбмв'яжкмк гдоеавз. Оред, віг-
нмвіглм гм Оплмвлмгм Закмлу Укоаї-
лз, жатзпр ноав йыгзлз і гомкагялз-
ла є мглзк іж ноімозрдрлзт жавгалщ 
гдоеавз ра її ілпрзрууіи, а ноава і 

пвмбмгз йыгзлз ра їт гаоалрії взжла-
фаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлм-
прі гдоеавз. 

Як жажлафає В. М. Алгоіїв, пщмгм-
глі взжлалля і ыозгзфла жатзцдліпрщ 
ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла 
пноавдгйзвм вваеаєрщпя гмймвлмы 
мжлакмы ноавмвмї гдоеавлмпрі. Сакд 
жа уієы мжлакмы пуфапла гдкмкоарія 
вігоіжляєрщпя віг пвмїт іпрмозфлзт 
номрмрзнів, прає бійщх взваедлмы і 
гукаллмы [1, п. 4]. Помбйдка ноав 
йыгзлз ра гомкагялзла – мгла ж 
лаиакруайщліхзт у лауімлайщлмку 
жакмлмгавпрві бугщ-якмї коаїлз пвіру. 
Ілпрзрур ноав йыгзлз ра гомкагялз-
ла жакоінйыє пвмбмгу лаомгу і кме-
лмї йыгзлз віг пвавіййя гдоеавлмї 
вйагз і є пдоудвзлмы кмлпрзрууіилм-
гм йагу. Нанозкйаг, каиед 30 % пра-
рди Кмлпрзрууії Укоаїлз нозпвяфдлі 
ноавак і пвмбмгак йыгзлз і гомкагя-
лзла. Сакд ноава і пвмбмгз йыгзлз з   
гомкагялзла, жакоінйдлі в лмокат 
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ноава, првмоыырщ у пвмїи єглмпрі 
ноавмвзи праруп мпмбз. Упі гдоеав-
лм-ноавмві явзца козпрайіжуырщпя у 
ноават йыгзлз, взпрунаырщ мплмвмы, 
удлроайщлмы йалкмы впщмгм гдоеав-
лмгм і ноавмвмгм езрря [2, п. 89].  

Взжлафдллы ноав йыгзлз і гом-
кагялзла в Кмлпрзрууії Укоаїлз 
нозпвяфдлзи Рмжгій ІІ «Поава, пвм-
бмгз ра мбмв’яжкз йыгзлз і гомкагя-
лзла», в якмку вмлз жлатмгярщ пвмє 
жакоінйдлля в дкмлмкіфліи, нмйірзф-
ліи, пмуіайщліи, куйщруоліи, роугмн-
оавмвіи ра ілхзт псдоат. Хаоакрдо-
лмы мпмбйзвіпры лавдгдлмгм омжгійу 
пйіг лажварз рд, цм в лщмку омжкоз-
ваырщпя лд рійщкз ноава йыгзлз, айд 
і жмпдодгеуєрщпя увага ла ноават 
гомкагялзла. Бджндодфлм, уі гва нм-
лярря лд є рмрмелзкз ра вігоіжля-
ырщпя кіе пмбмы, в ндоху фдогу, жа 
мбпягмк пвмгм жкіпру, якзи гйя ракмї 
кардгмоії як ноава йыгзлз є лабагарм 
хзохзк.  

Дйя кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм од-
гуйывалля мплмвлзт ноав і пвмбмг 
йыгзлз і гомкагялзла в Укоаїлі ла 
пуфаплмку драні сулкуімлувалля ла-
хмї гдоеавз таоакрдолзкз є ракі 
вжаєкмнмв'яжалі рдлгдлуії: 1) омжхз-
одлля караймгу ноав і пвмбмг, жакоін-
йдлзт ла оівлі Оплмвлмгм Закмлу; 
2) лмвдйіжауія роагзуіилзт кмлпрз-
рууіилзт ноав, пвмбмг і мбмв'яжків; 
3) ноімозрдрліпрщ лд пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт, як уд буйм оаліхд, а и 
гомкагялпщкзт ра нмйірзфлзт ноав і 
пвмбмг; 4) моієлрауія кмлпрзрууіилм-
ноавмвмї одгйакдлрауії ноавмвмгм 
прарупу мпмбз ла кіелаомглі пралга-
орз ноав йыгзлз; 5) нмпзйдлля гаоа-
лріи мплмвлзт гомкагялпщкзт і нмйі-
рзфлзт ноав і пвмбмг і жвуедлля га-
оалрмвалмпрі дкмлмкіфлзт, пмуіайщ-
лзт і куйщруолзт (гутмвлзт) ноав; 
6) жвуедлля кмйа кмлпрзрууіилзт 
мбмв'яжків; 7) нмпзйдлля в уіймку 
ыозгзфлзт гаоалріи ноав і пвмбмг.  

На гукку Ю.Я. Кмуал-Ойзлдущ, 
ноава гомкагялзла – уд ноава, які 
одгуйыырщ віглмпзлз ілгзвіга ж гдо-
еавмы, у якіи віл омжоатмвує ла жа-
тзпр гдоеавмы пвмїт ноав і акрзвлд 
пнозялля гдоеавз в їт одайіжауії. 

Поава гомкагялзла нмв’яжалі ж сак-
рмк нозлайделмпрі мпмбз гм взжла-
фдлмї гдоеавз. Поава гомкагялзла 
жлатмгярщпя ніг жатзпрмк рієї гдоеа-
вз, гм якмї лайдезрщ гала мпмба. Дм 
ноав гомкагялзла віглмпярщпя, ла-
нозкйаг, взбмофд ноавм, ноавм ла 
мб’єглалля у нмйірзфлі наорії, ноавм 
ла уфапрщ в уноавйіллі пноавакз 
гдоеавз ра ілхі [3].  Поава йыгзлз 
– уд іпрмрлі, лдвігфуеувалі ноава, які 
лайдеарщ їи віг лаомгедлля. Вмлз 
кмеурщ іплуварз лджайделм віг рмгм, 
взжлає їт гдоеава фз лі, жакоінйыє їт 
ла жакмлмгавфмку оівлі абм лі, а ра-
кме лджайделм віг жв’яжку їт лмпія ж 
рієы фз ілхмы гдоеавмы [4, п. 5]. 
Поава йыгзлз – уд моієлрзо, якзи 
гмжвмйяє жапрмпмвуварз «йыгпщкзи 
взкіо» лд йзхд прмпмвлм гдоеавз, 
ноава, жакмлу, ноавмвмгм нмоягку, а и 
гм гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, мпкі-
йщкз прунілщ имгм жоіймпрі ра омжвзр-
ку жлафлмы кіомы жайдезрщ віг пралу 
пноав іж ноавакз йыгзлз, віг мбпягу 
узт ноав ра їт одайіжауії [2, п. 89]. 

Поз ущмку, пйіг нмвліпры нмгм-
гзрзпщ С. С. Айдкпєєвзк, якзи нігк-
одпйывав, цм ноава йыгзлз ж гавліт 
фапів роагзуіилм омжукіырщпя в пугу-
бм «мпмбзпріплмку» жлафдллі – як 
праруп фз нозомглі, лдвіг’єклі ноава і 
пвмбмгз мпмбзпрмпрі, ілгзвіга [5, 
c. 642]. Сйіг ракме нігрозкарз нмжз-
уіы  П. М. Рабілмвзфа, якзи лагмйм-
хує, цм у рзт праррят Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, гд везрм рдокілмймгіфлзи 
взоаж «ноава йыгзлз» лдмбтіглм 
урмфлзрз, цм игдрщпя пакд ном ноава 
мплмвмнмймелі. Такі ноава, як вігм-
км, лдоігкм цд лажзваырщ «нозомг-
лзкз». Айд е мпралліи рдокіл кмед 
омжукірзпя лд рійщкз як ноава «пмуі-
айщлм-нозомглі», рмбрм ракі, цм жу-
кмвйыырщпя пурм бімймгіфлмы нозом-
гмы йыгзлз. Помрд ракд омжукілля 
«нозомглмпрі» ноав йыгзлз, якд цд 
ілмгі кмела жупроірз лавірщ у вірфзж-
ляліи йірдоаруоі, взгаєрщпя нмкзйкм-
взк. І лд в мпраллы фдогу рмку, цм 
имгм кмейзві лдгарзвлі пмуіайщлі 
лапйігкз іпрмоія йыгпрва номгдкмлп-
роувайа лагрм ндодкмлйзвм. Міе іл-
хзк, нмкажмвм, цм у емглмку кіела-
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омглм-ноавмвмку акрі нозккдрлзк 
«нозомглі» («нозомгедлі») цмгм 
ноав йыгзлз лд везваєрщпя [6, п. 67-
68]. 

На лаху гукку, в укмват ХХІ 
прмоіффя, гйя якмгм таоакрдолзк є 
оіпр гймбайіжауії, нмпрунмвд лівдйы-
валля кмогмлів кіе мкодкзкз коаї-
лакз, а ракме гмкілувалля дкмлмкіф-
лзт ра нмйірзфлзт пмыжів лджайделзт 
гдоеав, ноава йыгзлз, їт одайіжауія 
ра жатзпр, мрозкуырщ кмймпайщлу  
акруайщліпрщ. Агед пакд гйя лавдгд-
лмї кардгмоії таоакрдолзк є жмпдод-
гедлля увагз взкйыфлм ла ілгзвігі. 
У пвмы фдогу, омжвзрмк ноав гомка-
гялзла вігбуваєрщпя сакрзфлм ніг 
внйзвмк ілрдодпів мкодкмї гдоеавз, 
цм правзрщ ілгзвіга ла гоугзи нйал. 
Опраллє є лдпукіплзк ж ілрдгоауіи-
лзкз номудпакз, які ла уди фап на-
луырщ як у пвірі, рак і бджнмпдодглщм 
в лахіи гдоеаві. З ущмгм нозвмгу 
О. Ндйіл лагмймхує, цм гйя Укоаїлз 
жатзпр ноав йыгзлз як пкйагмва єв-
омндипщкмї ілрдгоауії є мглзк ж кйы-
фмвзт ланояків її влуроіхлщмї ра жм-
вліхлщмї нмйірзкз, у одайіжауії якмї 
бдоурщ уфапрщ могалз гдоеавлмї вйа-
гз ра могалз кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, гомкагпщкіпрщ, лаукмві упралм-
вз, пугмві ра ноавммтмомллі могалз 
[7, п. 9].  

Сйіг нігкодпйзрз, цм вед розва-
йзи фап Укоаїла мбоайа гйя пдбд 
проардгіы оуту гм впруну гм Євом-
ндипщкмгм Смыжу. Так, ланозкйаг, у 
2017 омуі в нмвлмку мбпяжі лабоайа 
фзллмпрі Угмга ном апмуіауіы кіе 
Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз, ра Євом-
ндипщкзк Смыжмк, Євомндипщкзк 
пніврмваозпрвмк ж армклмї длдогії і 
їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж ілхмї 
прмомлз віг 27.06.2014. Згіглм праррі 
14 жажлафдлмї Угмгз, цм кає лажву 
«Вдотмвдлпрвм ноава ра нмвага гм 
ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвм-
бмг», в оаккат пнівомбірлзурва у 
псдоі ыпрзуії, пвмбмгз ра бджндкз 
прмомлз лагаырщ мпмбйзвмгм жлафдл-
ля урвдогедллы вдотмвдлпрва ноава 
ра укоінйдллы ілпрзрууіи упіт оівлів 
у псдоі уноавйілля жагаймк ра ноавм-
мтмомллзт і пугмвзт могалів жмкодка. 

Снівомбірлзурвм бугд пноякмвалд, 
жмкодка, ла жкіулдлля пугмвмї вйагз, 
нігвзцдлля її дсдкрзвлмпрі, гаоалру-
валля її лджайделмпрі ра лдундодгед-
лмпрі ра бмомрщбу ж кмоунуієы. Снів-
омбірлзурвм у псдоі ыпрзуії, пвмбмгз 
ра бджндкз бугд вігбуварзпя ла мплмві 
нозлузну нмвагз гм ноав йыгзлз ра 
мплмвмнмймелзт пвмбмг. 

Такзк фзлмк, одайіжауіы лайде-
лзт кдталіжків жатзпру ноав йыгзлз 
в Укоаїлі ра жабджндфдлля їт вігнмві-
глмпрі пралгаорак Євомндипщкмгм 
Смыжу пйіг лажварз мглзкз ж гмймв-
лзт ноімозрдрів нмгайщхмгм омжвзрку 
лахмї гдоеавз. У жв’яжку ж узк тмрі-
ймпщ бз жвдолурз увагу ла лапрунлзт 
кйыфмвзт нзраллят, цм нмпраырщ ла 
уди фап ноз одайіжауії кмлпрзрууіи-
лмгм жатзпру ноав йыгзлз в Укоаїлі: 

1. Взжлафдлля ла оівлі кмлпрзру-
уії коаїлз мплмвмнмймелзт ноав йы-
гзлз цд лд пвігфзрщ ном дсдкрзвлд 
жабджндфдлля жажлафдлзт ноав ра їт 
лайделзи ыозгзфлзи жатзпр. 

Нанозкйаг, гдякі євомндипщкі 
гдоеавз, ракі як Вдйзкмбозралія ра 
Швдуія, вжагайі лд каырщ кмлпрзру-
уіи у жвзфаилмку гйя коаїл Євомнз 
омжукіллі. Так, гйя Вдйзкмбозралії 
таоакрдолмы є вігпурліпрщ кмлпрзру-
уії у смокайщлмку ра нзпалмку вз-
гйягі. Факрзфлм бозралпщку кмлпрз-
рууіы пкйагає пукунліпрщ нодудгдл-
рів, лмок нзпалмгм ноава ра гмкроз-
лайщлзт гедодй, нозпвяфдлзт номгм-
ймхдллы ноав і пвмбмг йыгзлз. У 
Швдуії ракме лд жаномвагедлм єгз-
лмгм кмлпрзрууіилмгм акру, а її кмл-
прзрууіы смокуырщ  фмрзоз пакмп-
ріилі лмокарзвлі акрз: Акр ном нод-
прмймлапйігувалля віг 1810 омку, Акр 
ном пвмбмгу гоуку віг 1949 омку, Акр 
ном смоку ноавйілля віг 1974 омку 
ра Акр ном пвмбмгу взоаедлля нмг-
йягів віг 1991 омку. Оглак, лджваеа-
ыфз ла лавдгдлу мбправзлу, Вдйзкм-
бозралія ра Швдуія таоакрдозжуырщ-
пя гмрозкалляк гмпзрщ взпмкмгм оів-
ля жатзпру ноав йыгзлз нмояг ж іл-
хзкз дкмлмкіфлм і пмуіайщлм омжвз-
лдлзкз коаїлакз Євомнз.   

Взцдлавдгдлі нозкйагз є нігрвд-
огедлляк рмгм, цм євомндипщкі коаї-
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лз лд жавегз пнзоаырщпя ла лмокз 
кмлпрзрууіи ноз смокуваллі гмкроз-
лз жатзпру ноав йыгзлз. Зажлафдла 
мбправзла мбукмвйдла рзк сакрмк, 
цм бійщхіпрщ ж узт коаїл ндодбува-
ырщ у пкйагі фзпдйщлзт кіелаомглзт 
могаліжауіи ра дкмлмкіфлзт і нмйі-
рзфлзт пмыжів, кйыфмвзкз пдодг 
якзт, бджндодфлм, пйіг лажварз Оога-
ліжауіы Об’єглалзт Науіи ра Євом-
ндипщкзи Смыж. Сакд кіелаомглі 
лмокз ракзт могаліжауіи ра мб’єглалщ, 
бугуфз лайделзк фзлмк оарзсікмва-
лзкз, пкйагаырщ вагмку фапрзлу ла-
уімлайщлмгм жакмлмгавпрва, в рмку 
фзпйі, і в фапрзлі жатзпру ноав йыгз-
лз.  

І. С. Загмоуи гмодфлм жажлафає, 
цм ноава йыгзлз – уд жагайщла з  
оівла гйя впіт кіоа (лмока) пвмбмгз 
(кмейзвмї нмвдгілкз), лдмбтігла гйя 
жагмвмйдлля мплмвлзт нмродб її іплу-
валля, омжвзрку з  пакмодайіжауії, яка 
в ндвлзт кмлкодрлм-іпрмозфлзт укм-
ват взжлафаєрщпя вжаєклзк взжлал-
ляк пвмбмгз пуб’єкракз ноавмвмгм 
пнійкувалля (ж ілхзкз мпмбакз, пуп-
нійщпрвмк і гдоеавмы) і лд жайдезрщ 
віг її мсіуіилмї сікпауії гдоеавмы 
(ноава йыгзлз сікпуырщпя кіелаом-
глзкз акракз), тмфа з  нмродбує гдо-
еавлмгм взжлалля з  гаоалрувалля. 
Такд омжукілля нмлярря ноав йыгз-
лз, ж уоатувалляк іплуыфзт мпмбйз-
вмпрди, якзкз мтмнйыырщпя впі кард-
гмоії ноав – вкйыфаыфз пмуіайщлм-
дкмлмкіфлі, дкмймгіфлі, тмфа з   лд є 
улівдопайщлзк, мглак вмлм, ла нмгйяг 
вфдлмгм, омжкозває пкзпйз з  нозжла-
фдлля ноав йыгзлз [8, п. 78].  

М. М. Алрмлмвзф, лагмймхує, цм 
пйіг нмгмгзрзпщ ж рзкз лаукмвуякз, 
які вваеаырщ мплмвлзкз ноавакз 
йыгзлз улівдопайщлм взжлалі уіллмп-
рі, жакоінйдлі кіелаомглзкз кмлвдл-
уіякз ра кмлпрзрууіякз гдоеав. Цд, в 
ндоху фдогу, рі лмокз, які в лаууі 
кіелаомглмгм ноава лажзваырщ jus 
cogens. Оглак, жа кзлуйд прмйірря 
уди ндодйік буйм жлафлм омжхзодлм 
жа оатулмк дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт 
ра куйщруолзт ноав, і, як нмпріилм 
нігкодпйыєрщпя ла Гдлдоайщліи апак-
бйдї ООН, впі ноава йыгзлз урвм-

оыырщ єгзлд уійд. Взтмгяфз ж хзом-
кмгм омжукілля «ноав» як взкмг, нод-
рдлжіи, нозвійдїв ра кмейзвмпрди, ла 
пуфаплмку драні ноава йыгзлз лаи-
гмуійщліхд пнозикарз як взкмгз 
йыгди гм пвмїт уоягів гйя жабджнд-
фдлля пвмїт нмродб ра одайіжауії кме-
йзвмпрди [9, п. 15]. 

Сйіг жажлафзрз, цм лаявліпрщ в 
нмймедллят Кмлпрзрууії Укоаїлз 
хзомкмгм пндкроа лмок, нозпвяфдлзт 
взжлафдллы ноав йыгзлз, бджндодф-
лм, пйіг омжгйягарз як сулгакдлра-
йщлд нігґоулря гйя нмгайщхмгм омж-
взрку Укоаїлз як пмуіайщлм моієлрм-
валмї гдоеавз. Тзк бійщхд, цм віг-
нмвіглм гм ф. 3 пр. 8 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз її лмокз є лмокакз ноякмї 
гії, а жвдолдлля гм пугу гйя жатзпру 
кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг йыгз-
лз і гомкагялзла бджнмпдодглщм ла 
нігправі Кмлпрзрууії Укоаїлз гаоал-
руєрщпя. У пвмы фдогу, лайдела ода-
йіжауія жажлафдлзт кмлпрзрууіилзт 
гаоалріи є лдкмейзвмы бдж вігнмвіг-
лмї жмвліхлщмї нмйірзкз коаїлз, 
пноякмвалмї ла нмпрунмву ра взваед-
лу ікнйдкдлрауіы дсдкрзвлзт кіе-
лаомглзт лмок у псдоі жатзпру ноав 
йыгзлз. Зажлафдла мбправзла взкйз-
кала як мпмбзпріплмы пноякмваліпры 
ноав йыгзлз, взжлалля якзт нмвзллд 
вігбуварзпя нмжа кдеакз ілрдодпів 
мкодкм взжлафдлмї гдоеавз, рак євом-
ілрдгоауіилмы нмйірзкмы, цм таоак-
рдозжує ла уди фап нмгайщхзи омжвз-
рмк Укоаїлз.  

2. Ддякі нмймедлля Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, цм нозпвяфдлі ноавак йы-
гзлз, каырщ гдкйаоарзвлм взоаедлу 
кмлпроукуіы, а рмку, є каймдсдкрзв-
лзкз ноз їт нмгайщхіи одайіжауії ла 
ноакрзуі. 

Н. Л. Взлмгоагмва жажлафає, цм 
Кмлпрзрууія Укоаїлз жагаймк вігнмві-
гає євомндипщкзк козрдоіяк, які є 
лдмбтіглзкз и гмпрарлікз гйя одайі-
жауії гомкагялакз пвмбмгз взоаедлля 
нмгйягів ра сулкуімлувалля гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва. Оглак фап, цм 
кзлув ніпйя нмгіи Маигалу, жапвіг-
фзв, цм и гмпі в коаїлі каиед лд жкі-
лзйзпя вжаєкмвіглмпзлз гдоеавз ра 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, гйзбзла 
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ра рдкнз номудпу гдкмкоарзжауії вір-
фзжлялмгм пупнійщлмгм бурря лд віг-
нмвігаырщ мфікувалляк пупнійщпрва. 
Помбйдка нмйягає лд йзхд у лдвігнм-
віглмпрі пзпрдкз гдоеавлмгм уноав-
йілля взкйзкак пщмгмгдлля. Доакарз-
фліпрщ пзруауії нмйягає в рмку, цм 
жлафла фапрзла кмлпрзрууіилзт нмйм-
едлщ лд є пугмймплзкз пуфаплмку 
кдлрайірдру укоаїлпщкмгм лаомгу, у 
якмку лавірщ ніпйя нмгіи Рдвмйыуії 
гіглмпрі и алдкпувалля рдозрмоії Коз-
ку номгмвеуырщ тзкдолм пнмйуфарз-
пя озпз кмкуліпрзфлмї, сдмгайщлмї ра 
пуфаплмї жатіглмї кдлрайщлмпрі [10].  

Як нозкйаг гдкйаоарзвлмпрі 
мкодкзт кмлпрзрууіилзт нмймедлщ 
пйіг лажварз пр. 24 Оплмвлмгм Закмлу 
Укоаїлз. Згіглм уієї лмокз, лд кмед 
бурз нозвійдїв фз мбкдедлщ жа мжла-
какз оапз, кмйщмоу хкіоз, нмйірзф-
лзт, одйігіилзт ра ілхзт ндодкмлалщ, 
прарі, дрліфлмгм ра пмуіайщлмгм нмтм-
гедлля, каилмвмгм пралу, кіпуя ном-
езвалля, жа кмвлзкз абм ілхзкз 
мжлакакз. Рівліпрщ ноав еілкз і фм-
ймвіка жабджндфуєрщпя: лагалляк еіл-
как оівлзт ж фмймвікакз кмейзвмп-
рди у гомкагпщкм-нмйірзфліи і куйщ-
руоліи гіяйщлмпрі, у жгмбуррі мпвірз і 
номсдпіиліи ніггмрмвуі, у ноауі ра 
взлагмомгі жа лдї; пндуіайщлзкз жатм-
гакз цмгм мтмомлз ноауі і жгмомв'я 
еілмк, впралмвйдлляк ндлпіилзт 
нійщг; првмодлляк укмв, які гаырщ 
еілкак кмейзвіпрщ нмєглуварз ноа-
уы ж кардозлпрвмк; ноавмвзк жатзп-
рмк, кардоіайщлмы і кмоайщлмы нігр-
озккмы кардозлпрва і гзрзлпрва, 
вкйыфаыфз лагалля мнйафувалзт 
вігнупрмк ра ілхзт нійщг вагірлзк 
еілкак і кардояк. 

Такзк фзлмк, жажлафдла прарря 
Кмлпрзрууії Укоаїлз гаоалрує ноавм 
еілмк ла оівлі кмейзвмпрі в упіт 
псдоат пупнійщлмгм езрря нмояг ж 
фмймвікакз. Рдайіжауія ущмгм ноава 
жлаихйа пвмє вігмбоаедлля в нмйм-
едллят гвмт жакмлмгавфзт акрів – 
Закмлі Укоаїлз «Пом жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків» ра Закмлі Укоаїлз «Пом 
жапагз жанмбігалля ра номрзгії гзп-
козкілауії в Укоаїлі». Оглак, лджва-

еаыфз ла лаявліпрщ кмлпрзрууіилмї 
лмокз ра пндуіайщлзт жакмлів, одайі-
жауіы ра жатзпр ноава еілмк ла оівлі 
кмейзвмпрі нмояг ж фмймвікакз, ла 
ноакрзуі лд кмела вваеарз гмпрар-
лщм дсдкрзвлзкз. 

Пм-ндохд, лджваеаыфз ла іплуы-
фі нмжзрзвлі комкз Уоягу Укоаїлз, 
цм пнмпрдоігаырщпя в мпраллі омкз у 
псдоі жатзпру ноав еілмк (ланозкйаг, 
у 2017 омуі буйм вігкілдлм лакаж Мі-
ліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз 
№ 256 віг 29.12.1993, якзк жакоінйы-
вавпя Пдодйік ваекзт омбір ра омбір 
іж хкігйзвзкз і лдбджндфлзкз укм-
вакз ноауі, ла якзт жабмомляєрщпя 
жапрмпувалля ноауі еілмк), Кмгдкп 
жакмлів ном ноауы Укоаїлз і гмпзрщ 
кіпрзрщ «прозкуыфі» гйя еілмк нм-
ймедлля, які прмпуырщпя їт ноауі у 
ліфлзи фап, нігждклзт омбір, ланоав-
йдлля у вігоягедлля ра іл. Коік рмгм, 
лавірщ пака Кмлпрзрууія Укоаїлз у ф. 
5 пр. 43 в ндвліи кіоі мбкдеує лайд-
елу одайіжауіы ноава еілмк ла оівлі 
кмейзвмпрі нмояг ж фмймвікакз у 
роугмвзт віглмпзлат. Нагагаєкм, жгі-
глм уієї лмокз взкмозпралля ноауі 
еілмк ла лдбджндфлзт гйя їтлщмгм 
жгмомв'я омбмрат жабмомлдлм. Дм одфі, 
рака кардгмоія як «лдбджндфлі гйя 
жгмомв’я еілмк омбмрз» в нмймедл-
лят лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва 
нмгайщхмгм омжкозрря лд мрозкайа.  

Пм-гоугд, пндуіайщлзи жакмлмга-
вфзи акр, нозпвяфдлзи гмрозкаллы 
нозлузну оівлзт ноав ра кмейзвмп-
рди еілмк ра фмймвіків – Закмл Укоа-
їлз «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав 
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків», 
іглмоує в пвмїт нмймедллят одгуйы-
валля нзралщ номтмгедлля гдоеав-
лмї пйуебз мпмбйзвмгм таоакрдоу. 
Коік рмгм, ла оівлі нігжакмллзт акрів 
гйя еілмк і гмпі впралмвйдлі мбкд-
едлля в фапрзлі гмпруну гм вдйзкмї 
кійщкмпрі номсдпіи у пдкрмоі бджндкз 
ра мбмомлз (у Збомилзт пзйат Укоа-
їлз, Науімлайщліи гваогії Укоаїлз, 
пйуебі узвійщлмгм жатзпру).  

Пм-родрє, лджваеаыфз ла рд, цм 
Закмл Укоаїлз «Пом жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків» кіпрзрщ омжгій VI, нозп-
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вяфдлзи вігнмвігайщлмпрі жа нмоу-
хдлля жакмлмгавпрва ном жабджнд-
фдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків, а в Закмлі Укоаїлз 
«Пом жапагз жанмбігалля ра номрзгії 
гзпкозкілауії в Укоаїлі» ндодгбафд-
лзи омжгій III, якзи кає лажву «Віг-
нмвігайщліпрщ жа нмоухдлля жакмлм-
гавпрва ном жанмбігалля ра номрзгіы 
гзпкозкілауії», одайщлі гієві кдталі-
жкз нозряглдлля нмоухлзків жажла-
фдлзт жакмлмгавфзт акрів гм козкі-
лайщлмї, агкіліпроарзвлмї абм, лавірщ, 
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі віг-
пурлі.  

Ілхзк нозкйагмк гдкйаоарзвлм-
прі мкодкзт нмймедлщ Кмлпрзрууії 
Укоаїлз пйіг лажварз її фапрзлу 1 
праррі 43. Згіглм лавдгдлмї лмокз 
кмедл кає ноавм ла ноауы, цм вкйы-
фає кмейзвіпрщ жаомбйярз пмбі ла 
езрря ноауды, яку віл війщлм мбзоає 
абм ла яку війщлм нмгмгеуєрщпя. У 
пвмы фдогу, одайіжауія жажлафдлмгм 
ноава мбкдеуєрщпя ф. 1 пр. 50 Кмгдк-
пу жакмлів ном ноауы Укоаїлз, жгіглм 
якмї лмокайщла розвайіпрщ омбмфмгм 
фапу ноауівлзків лд кмед ндодвзцу-
варз 40 гмгзл ла рзегдлщ. Поз ущм-
ку, жапрмпувалля нмлаглмокмвмї ноа-
уі, і вігнмвіглм взлагмомгз жа лдї, 
гмпзрщ емопркм прозкуєрщпя ла оівлі 
пр. 62 Кмгдкпу жакмлів ном ноауы 
Укоаїлз. Так жгіглм уієї лмокз лагу-
омфлі омбмрз, як ноавзйм, лд гмнуп-
каырщпя, омбмрмгавдущ кмед жапрмпм-
вуварз лагуомфлі омбмрз рійщкз у 
взляркмвзт взнагкат. Такзкз взляр-
кмвзкз взнагкакз є: (а) номвдгдлля 
омбір, лдмбтіглзт гйя мбмомлз коаї-
лз, а ракме вігвдолдлля гомкагпщкм-
гм абм прзтіилмгм йзта, взомблзфмї 
аваоії і лдгаилмгм упулдлля їт лапйіг-
ків; (б) номвдгдлля гомкагпщкм лдмб-
тіглзт омбір нм вмгмнмпрафаллы, га-
жмнмпрафаллы, мнайдллы, мпвірйдллы, 
калайіжауії, роалпнмору, жв'яжку – гйя 
упулдлля взнагкмвзт абм лдпнмгіва-
лзт мбправзл, які нмоухуырщ ноавз-
йщлд їт сулкуімлувалля; (в) взкм-

лалля валраелм-омжвалраеувайщлзт 
омбір ж кдрмы лдгмнуцдлля абм упу-
лдлля номпрмы оутмкмгм пкйагу фз 
пкунфдлля валраеів у нулкрат вігн-
оавйдлля і нозжлафдлля ра іл.  

3. Пдодгбафдлзи в Кмлпрзрууії 
Укоаїлз кдталіжк жабджндфдлля жатз-
пру ноав йыгзлз лдгарзвлм внйзває 
ла омжвзрмк нмжапугмвмгм водгуйы-
валля пнмоів.  

Так, лаявліпрщ в Кмлпрзрууії 
Укоаїлз нмймедлщ які гаоалруырщ 
кмелмку ноавм ла мпкаоедлля в пугі 
оіхдлщ, гіи фз бджгіяйщлмпрі могалів 
гдоеавлмї вйагз, могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, нмпагмвзт і пйуебм-
взт мпіб (пр. 55) ра взжлафаырщ, цм 
ноавмпуггя в Укоаїлі жгіиплыырщ 
взкйыфлм пугз (пр. 124) в ндвліи кіоі 
лівдйыє кдгіауіилі номудгуоз водгу-
йывалля мкодкзт кардгмоіи пнмоів. 
Так, лджваеаыфз ла рд, цм лавдгдлі 
номудгуоз є гуед нмнуйяолзкз у 
омжвзлдлзт коаїлат пвіру, пр.пр. 55, 
124 Кмлпрзрууії Укоаїлі омбйярщ лд 
дсдкрзвлзк в лахіи гдоеаві жапрм-
пувалля аобіроаелзт жапрдодедлщ у 
узвійщлзт ра роугмвзт гмгмвмоат. 
Зажлафдлд, у пвмы фдогу, жвуеує кмйм 
кмейзвмпрди гйя мпіб ноз вігпрмы-
валлі лзкз пвмїт ноав ра жакмллзт 
ілрдодпів.  

Впд взцдвзкйагдлд пвігфарщ, цм 
лджваеаыфз ла жакоінйдлля в Кмл-
прзрууії Укоаїлз хзомкмгм пндкроа 
нмймедлщ, нозпвяфдлзт ноавак йы-
гзлз, одайіжауія жажлафдлзт ноав ла 
ноакрзуі прзкаєрщпя ж ндвлзкз пкйа-
глмцакз. Упулдлля в каибурлщмку 
лавдгдлзт у гмпйігедллі номбйдклзт 
нзралщ, цм нмпраырщ ла уди фап ноз 
одайіжауії кмлпрзрууіилмгм жатзпру 
ноав йыгзлз, пнозяйм бз нмгайщхм-
ку нмпзйдллы аврмозрдру Кмлпрзру-
уії Укоаїлз пдодг лапдйдлля лахмї 
гдоеавз ра нмпйуезйм бз гмгаркм-
взк нігґоулряк нмгайщхмї дсдкрзв-
лмї одайіжауії кдталіжків впруну 
Укоаїлз гм йав Євомндипщкмгм Смы-
жу. 
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Снiузла Г. О. Кмлпрзрууіилзи жатзпр ноав йыгзлз як пкйагмва євомндипщкмгм 

взбмоу Укоаїлз 
У праррі омжгйялурі кйыфмві нзралля, цм прмпуырщпя кмлпрзрууіилмгм жатзпру 

ноав йыгзлз в Укоаїлі. Акудлрмвалм увагу, цм взжлафдлля ла оівлі Кмлпрзрууії коа-
їлз мплмвмнмймелзт ноав йыгзлз цд лд пвігфзрщ ном дсдкрзвлд жабджндфдлля жажла-
фдлзт ноав ра їт лайделзи ыозгзфлзи жатзпр. Обґоулрмвалм, цм гдякі нмймедлля 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, нозпвяфдлі ноавак йыгзлз, каырщ гдкйаоарзвлм взоаедлу 
кмлпроукуіы, а рмку, є кайм дсдкрзвлзкз ноз нмгайщхіи одайіжауії ла ноакрзуі. 
Зомбйдлм взплмвмк, цм ндодгбафдлзи в Кмлпрзрууії Укоаїлз кдталіжк жабджндфдлля 
жатзпру ноав йыгзлз лдгарзвлм нмжлафаєрщпя ла кмейзвмпрят нмжапугмвмгм водгу-
йывалля пнмоів. 

Кйыфмві пймва: ноава йыгзлз, ноава гомкагялзла, кмлпрзрууіилзи жатзпр, гдл-
гдола оівліпрщ, нмжапугмвд водгуйывалля пнмоів.  
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Снзушла А. А. Кмлпрзруузмллая жацзра ноав фдймвдка как пмправлая фапрщ 
двомндипкмгм вшбмоа Укоазлш 

В прарщд оаппкмродлш кйыфдвшд вмномпш, капаыцздпя кмлпрзруузмллми жацзрш 
ноав фдймвдка в Укоазлд. Акудлрзомвалм влзкалзд ла рмк, фрм жакоднйдлзд ла уомв-
лд Кмлпрзруузз проалш мплмвмнмйагаыцзт ноав фдймвдка дцд лд пвзгдрдйщпрвудр мб 
ъссдкрзвлмк мбдпндфдлзз укажаллшт ноав з зт лагйдеацди ыозгзфдпкми жацзрд. 
Обмплмвалм, фрм лдкмрмошд нмймедлзя Кмлпрзруузз Укоазлш, нмпвяцдллшд ноавак 
фдймвдка, зкдыр гдкйаоарзвлм вшоаедллуы кмлпроукузы, а нмърмку, явйяырпя ка-
ймъссдкрзвлшкз ноз гайщлдихди одайзжаузз ла ноакрзкд. Сгдйал вшвмг, фрм нод-
гупкмродллши в Кмлпрзруузз Укоазлш кдталзжк мбдпндфдлзя жацзрш ноав фдймвд-
ка мрозуардйщлм пкажшвадрпя ла вмжкмелмпрят влдпугдблмгм уодгуйзомвалзя пнмомв. 

Кйыфдвшд пймва: ноава фдймвдка, ноава гоаегалзла, кмлпрзруузмллая жацзра, 
гдлгдолмд оавдлпрвм, влдпугдблмд уодгуйзомвалзд пнмомв. 

 
 
Spitsyna H. Constitutional protection of human rights as a component of 

Ukraine's European choice 
The article deals with the key issues concerning the constitutional protection of 

human rights in Ukraine. Attention has been drawn to the fact that the consolidation of 
fundamental human rights at the level of the country's constitution does not indicate on 
effective enforcement of these rights and their proper legal protection. It is substantiated 
that some provisions of the Constitution of Ukraine relative to human rights are 
declarative, and therefore, ineffective in practical application. It is concluded that the 
constitutional mechanism of the protection of human rights in Ukraine negatively affects 
the possibilities of out-of-court settlement of disputes. 

Key words: human rights, citizen's rights, constitutional protection, gender equality, 
out-of-court settlement of disputes. 

 




