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Пдодг рзк, як нмфарз омжгйяг нм-
правйдлмї номбйдкз нм пурі, пйіг жу-
нзлзрзпя ла жагайщлзт номбйдкат 
лаомгмвйаггя, які є кмлпрзрууіилмы 
мплмвмы нмйірзфлмгм лаомглмгм ау-
гзру. 

Наомгмвйаггя, як нмйірзкм-
ноавмвзи ілпрзрур, кмлпрзруыєрщпя 
лд йзхд у праррі 5 Кмлпрзрууії Укоа-
їлз, нозпвяфдліи лаомглмку пувдод-
лірдру, а и в ілхзт праррят, в якзт 
врійыєрщпя лаомгмвйаггя фдодж ноавм 
гомкагял, їт мб’єглалщ, рдозрмоіайщ-
лзт гомкаг рмцм. Так, вігнмвіглм гм 
праррі 38 Кмлпрзрууії Укоаїлз «гом-
кагялз каырщ ноавм боарз уфапрщ в 
уноавйіллі гдоеавлзкз пноавакз у 
впдукоаїлпщкмку ра кіпудвзт одсдод-
лгукат, війщлм мбзоарз і бурз мбоа-
лзкз гм могалів гдоеавлмї вйагз ра 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля». 
Ваорм жажлафзрз, цм смокуйа «ноавм 
боарз уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлз-
кз пноавакз» є ндвлзк фзлмк гдкйа-
оарзвлмы, лд гає вігнмвігі якзк фз-
лмк, фдодж які  кмлкодрлі кдталіжкз 
гомкагялз кмеурщ боарз уфапрщ в 
жажлафдлмку уноавйіллі, в рмку фзпйі 

і в кмлромйі жа вйагмы. Оглак, якцм 
бурз нмвліпры мб’єкрзвлзкз в муілуі 
жкіпру уієї праррі Кмлпрзрууії Укоаї-
лз, її нмймедлля цмгм мбоалля гом-
кагял гм могалів гдоеавлмї вйагз ра 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
кмела вваеарз мглзк іж пнмпмбів 
одайіжауії уноавйілля гдоеавмы ра 
кмлромйы жа її гіяйщліпры, бугуфз її 
нодгправлзкакз у вігнмвіглзт нодг-
правлзущкзт могалат. 

Кмлкодрла вігнмвігщ ла уд нз-
ралля козєрщпя у праррі 5 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз, вігнмвіглм гм якмї лаомг 
жгіиплыє вйагу бджнмпдодглщм і фдодж 
вігнмвіглі могалз вйагз. Оред, вйага 
лаомгу жгіиплыєрщпя у гвмт смокат, 
мглієы іж якзт є уфапрщ в уноавйіллі 
гдоеавлзкз пноавакз фдодж мбоалі 
лзкз і псмокмвалі могалз гдоеавлмї 
вйагз  і могалз кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, мпкійщкз мбоалля і смокувал-
ля вйаглзт проукруо є одайіжауієы 
лаомгмк имгм упралмвфмї сулкуії, а 
жлафзрщ і кмлромйщлмї. 

Дм жгіиплдлля лаомгмвйаггя ндв-
лзк фзлмк каырщ віглмхдлля  нмйм-
едлля праррі 40 Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
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які жакоінйыырщ ноавм гомкагял ла-
ноавйярз ілгзвігуайщлі фз кмйдкрзв-
лі нзпщкмві жвдолдлля, пноякмвалі ла 
вгмпкмлайдлля уноавйілля гдоеавмы. 

Має бджнмпдодглє віглмхдлля гм 
жгіиплдлля лаомгмвйаггя і прарря 36 
Кмлпрзрууії Укоаїлз цмгм ноава 
гомкагял  ла пвмбмгу мб’єглалля у 
нмйірзфлі наорії ра гомкагпщкі могалі-
жауії, в рмку фзпйі і номспнійкз, які є 
пкйагмвзкз гомкагялпщкмгм пупнійщ-
прва як пмуіайщлмї мплмвз лаомгмв-
йаггя. І, лаодхрі, прарря 39 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз, яка лагає ноавм гом-
кагялак номвмгзрз жбмоз, кірзлгз, 
нмтмгз і гдкмлпроауії, цм кає бджнм-
пдодглє віглмхдлля гм лаомгмвйаггя, 
мпкійщкз є дсдкрзвлзк  жапмбмк 
внйзву ла гіяйщліпрщ вйагз, а жлафзрщ 
і ваейзвзк дйдкдлрмк вйагз лаомгу. 

Кмлкодрзжуєрщпя жгіиплдлля ла-
омгмвйаггя і в праррят Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, нозпвяфдлзт гіяйщлмпрі 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, Поджзгдлра 
Укоаїлз, які мбзоаырщпя лаомгмк, 
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз, якзи 
лзкз смокуєрщпя. Опмбйзвд жлафдл-
ля гйя одайіжауії вйагз лаомгу каырщ 
праррі Кмлпрзрууії Укоаїлз, цм прм-
пуырщпя могаліжауії і гіяйщлмпрі мога-
лів кіпудвмгм пакмвоягувалля. 

Дмпйігедлля номбйдкз нмйірзкм-
ноавмвмгм лаомглмгм аугзру лдмбтіг-
лм, лапакндодг, омжнмфарз ж взяплдл-
ля рмгм, цм нодгправйяє пмбмы «нмйі-
рзкм-ноавмвзи лаомглзи аугзр». За 
ыозгзфлзк пймвлзкмк «аугзр» мжла-
фає нубйіфлу ндодвіоку гіяйщлмпрі 
ндвлзт пуб’єкрів. Оред, гмймвлзи 
жкіпр нмлярря аугзру нмйягає у 
ж’япуваллі гмпрмвіолмпрі ра вігнмвіг-
лмпрі гіяйщлмпрі вігнмвіглзт 
пуб’єкрів, жмкодка могалів нубйіфлмї 
вйагз ноавмвзк взкмгак, впралмвйд-
лзк Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоа-
їлз. Віграк, нмпрає ймгіфлд нзралля, 
фз кає ракд ноавм вігнмвіглм гм прар-
рі 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз Укоаїлпщ-
кзи лаомг як єгзлд гедодйм вйагз, 
жгіиплыварз нмйірзкм-ноавмвзи ау-
гзр гіяйщлмпрі гдоеавлзт ра пакмв-
ояглзт могалів вйагз нм гмрозкаллы 
і взкмлаллы нозлузнів ра взкмг ла-
омгмвйаггя. Нандвлм, пуклівів цмгм 

ущмгм лд кмед бурз. Нармкіпрщ, гмйм-
вла номбйдка нмйягає у кдталіжкат 
ракмгм аугзру, їт дсдкрзвлмпрі. Ог-
лак жлмву е ракз взлзкає нзралля 
фз є акруайщлмы номбйдка лаомглмгм 
аугзру жа гіяйщліпры вйагз. Вігнм-
вігщ ракме кає бурз мглмжлафлмы. 
Навірщ у гдоеават іж праймы гдкмк-
оарієы жбдоігаырщпя нмрдлуіилі жа-
гомжз нмоухдлля жапаг лаомгмвйаггя, 
нмпягалля ла имгм нозомглі ноава ж 
бмку гдоеавз, лднммгзлмкі нозкйагз 
ущмгм жапвігфує пуфапла іпрмоія. Сакд 
фдодж уд, гомкагялпщкд пупнійщпрвм, 
имгм ілпрзрурз нмвзллі бурз лапрм-
омеі, каыфз нмрдлуіилм-дсдкрзвлзи 
аопдлай жапмбів и кдрмгів номрзгії 
(бмомрщбз) жа пвмї гомкагялпщкі ноа-
ва і пвмбмгз. 

Щмгм пщмгмгдллзт укоаїлпщкзт 
одайіи уя номбйдкарзка є лагжвзфаи-
лм акруайщлмы. Пмояг ж 
мб’єкрзвлзкз мбправзлакз, жмкодка 
прмпмвлм дкмлмкіфлмгм, пмуіайщлмгм 
таоакрдоу, ракме є мфдвзглзкз, ла 
лах нмгйяг, пуклівлі гії могалів вйа-
гз цмгм мбкдедлля ноав і пвмбмг 
гомкагял. У ущмку жв’яжку нмпрає 
нзралля фз іплуырщ ндодгукмвз ра 
мб’єкрзвлі мбправзлз жаномвагедлля 
в Укоаїлі ракмгм ілпрзруру, як «нмйі-
рзкм-ноавмвзи лаомглзи аугзр». Дйя 
ущмгм ваорм номалайіжуварз пніввіг-
лмхдлля жкіпру жапаглзфмї праррі 1 
Кмлпрзрууії Укоаїлз (жа якмы Укоаї-
ла є пувдодллмы, лджайделмы, гдкмк-
оарзфлмы, пмуіайщлмы, ноавмвмы 
гдоеавмы) іж пуфаплзкз одайіякз 
езррєгіяйщлмпрі укоаїлпщкмгм пупні-
йщпрва. 

Змкодка, цм прмпуєрщпя гдкмкоа-
рзфлмпрі. Оплмвлд у уіи номбйдкі 
нмйягає в рмку, цм лаомг є єгзлзк 
гедодймк вйагз, лмпієк нозомглмгм 
пувдодлірдру і нмвлмвйаггя. Наомгм-
вйаггя жгіиплыєрщпя фдодж смоку-
валля лаомгмк вйаглзт проукруо. Чз 
вігнмвігаырщ кдталіжкз смокувалля 
вйагз нозлузнак лаомгмвйаггя, фз є 
взбмофзи номудп фдплзк і номжмозк, 
фз вігнмвігає віл  пноавелщмку вмйд-
взявйдллы гомкагял і є имку агдква-
рлзк? Нд каеуфз ном лдгмйікз у 
взбмофмку жакмлмгавпрві, мфдвзглзк 
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є капмві сакрз нігкуну взбмоуів, 
сайщпзсікауії оджуйщрарів взбмоів, 
взкмозпралля рак жвалмгм агкіліпр-
оарзвлмгм одпуопу рмцм. Нд кдлх 
ваейзвзк є нзралля фз є лаомг єгз-
лзк і одайщлзк гедодймк вйагз? 
Якцм мб’єкрзвлм муілзрз лзліхлі 
одайії езрря пупнійщпрва, рм взявйя-
єрщпя бджндодфлзк сакрмк, цм гд-
сакрм гедодймк вйагз прайз вігнмві-
глі гоунз гомкагял, ла урозкаллі 
якзт іплуырщ бійщхіпрщ нмйірзфлзт 
наоріи. Як лапйігмк, нмйірзфлі наорії 
ра їт йігдоз прайз мплмвлзкз 
пуб’єкракз взбмофмгм номудпу, вігрі-
плзвхз віг лщмгм гомкагялпщкд пуп-
нійщпрвм. Бійщхд рмгм, наоріилі взбм-
оз нм пурі мбкдезйз кмлпрзрууіилі 
ноава гомкагял бджнмпдодглщм мбзоа-
рз і, мпмбйзвм, бурз мбоалзкз. 

Щмгм Укоаїлз як пмуіайщлмї 
гдоеавз. Бугщ-які аогукдлрз ла км-
озпрщ ущмгм є пуклівлзкз, і ракзкз, 
цм лд взрозкуырщ емглмї козрзкз. 
Пмноз євомілрдгоауіилі номудпз, в 
Укоаїлі прал пмуіайщлмгм жабджнд-
фдлля, мтмомлз жгмомв’я, дкмймгії, 
якмпрі таофувалля рмцм лд вігнмві-
гає євомндипщкзк пралгаорак. В 
Укоаїлі гдпярзоіффякз лд ілгдкпу-
єрщпя жаомбірла нйарля і ндлпії, лд 
гзвйяфзпщ ла оіжкд жомпралля уіл ла 
номгукрз таофувалля, нмпйугз, йікз, 
нмв’яжалі, жмкодка іж мбджуілдлляк 
лауімлайщлмї вайырз, ніглярряк ра-
озсів гйя лапдйдлля цмгм лагалля 
вігнмвіглзт нмпйуг рмцм. Ваорм жа-
жлафзрз, цм пзпрдка лагалля рак 
жвалзт «пубпзгіи» ж бмку гдоеавз 
лапдйдллы, якд лд пномкмелд мнйа-
фуварз нмпйугз йзхд жапвігфує, цм 
бійщхіпрщ лапдйдлля коаїлз жлатм-
гзрщпя жа кдеды біглмпрі. У ущмку 
йалуыеку лд кмела лд жвдолурз 
увагу ла рд, цм гдоеава гм нозиляр-
ря оіхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз № 1-он/2018 віг 28 йырмгм 
2018 омку (пноава ном мнмгаркувал-
ля ндлпіи і цмкіпяфлмгм гмвіфлмгм 
гомхмвмгм урозкалля) мнмгаркувайа 
ндлпії ноауыыфзк ндлпімлдоак. На 
лаху гукку, уд був лдноавмвзи комк 
ж бмку гдоеавз, мнмгаркувалля ндл-
піи є мбкдедлляк кмлпрзрууіилмгм 

ноава ла ноауы, мпкійщкз кмедл нд-
лпімлдо як бугщ-якзи ілхзи гомка-
гялзл, кає ноавм ла ноауы і вігнмві-
глу жа лдї взлагмомгу, як і впі ілхі 
гомкагялз пнйафувайз вігнмвіглі 
нмгаркз, а омбмрмгавуі проатмві нйа-
рдеі. У рми ед фап, кмедл оік жбійщ-
хуырщпя взроарз гдоеавлмгм бы-
гедру ла урозкалля Агкіліпроауії 
Поджзгдлра, Вдотмвлмї Рагз Укоаї-
лз, Уоягу ра ілхзт удлроайщлзт 
могалів, в рмку фзпйі лмвмпрвмодлзт 
алрзкмоунуіилзт, ном цм жапвігфу-
ырщ нмкажлзкз взгарків гдоеавлмгм 
быгедру жа вігнмвіглі омкз, рмбрм 
номвмгзрщпя жа оатулмк нйарлзків 
нмгарків ндвла ілгдкпауія. У нігпук-
ку гдоеава, ла лах нмгйяг, лд взкм-
лує лмоку Кмлпрзрууії Укоаїлз 
ноякмї гії в апндкрі, цм: «кмедл кає 
ноавм ла гмпрарліи езррєвзи оівдлщ 
гйя пдбд і пвмєї пік’ї, цм вкйыфає 
гмпрарлє таофувалля, мгяг, езрйм 
(прарря 48 Оплмвлмгм Закмлу гдоеа-
вз). 

На ндодхкмгі ндодрвмодлля 
Укоаїлз ла пмуіайщлу гдоеаву прмїрщ, 
ла лах нмгйяг, алрзпмуіайщла ноавм-
ва кмлуднуія ра вігнмвігла кмгдйщ 
смокувалля гдоеавлмгм быгедру. 
Пігтіг гм имгм смокувалля жайзха-
єрщпя вігвдорм «оагялпщкзк», мпкійщ-
кз у рі фапз ла ндохмку нйалі жав-
егз буйм жабджндфдлля рак жвалзт 
жагайщлмгдоеавлзт ілрдодпів, а ілрд-
одпів гомкагял - жа жайзхкмвзк 
нозлузнмк. Позлузнмвзи пмуіайщ-
лзи нігтіг гм уієї номбйдкз лд жкі-
лзвпя и гмрдндо, ндохі нмжзуії гдо-
еавлмгм быгедру цмгм взгарків жа-
икаырщ Вдотмвла Рага Укоаїлз, Аг-
кіліпроауія Поджзгдлра, Уояг і кіліп-
рдопрва, вігмкпрва, пзймві проукруоз, 
а нм жайзхкмвмку нозлузну пмуіайщ-
лд жабджндфдлля, мтмомла жгмомв’я, 
дкмймгія, лаука, мпвіра и куйщруоа. 
Нармкіпрщ, якцм взтмгзрз ж рмгм, цм 
лаомг є єгзлзк гедодймк вйагз, рм 
гйя рмгм, цмбз ніглярз оівдлщ жага-
йщлмгм гмбомбуру, лдмбтіглм жкілзрз, 
ла лаху гукку, ігдмймгіы ра кмгдйщ 
взроар гдоеавлмгм быгедру, а віграк 
ла ндохзт имгм нмжзуіят кає бурз 
сіжзфлд и гутмвлд жгмомв’я лаомгу, 
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жабджндфдлля имгм цмлаикдлхд єв-
омндипщкзк оівлдк езрря.  

Щмгм Укоаїлз як ноавмвмї гдо-
еавз. Сйіг жажлафарз, кмлпрзрууіилу 
одгйакдлрауіы рмгм, цм Укоаїла є 
ноавмвмы гдоеавмы, лдмбтіглм, ла 
лах нмгйяг, омжукірз як ндвлу уійщ, 
гм якмї ноаглд гдоеава, як ндопндк-
рзвлу кдру. Взжлафайщлмы мжлакмы 
ноавмвмї гдоеавз є гмрозкалля 
нозлузну вдотмвдлпрва ноава, а пакд 
прал іж жатзпрмк ноав і пвмбмг гомка-
гял. Пом лдлайделзи прал іж пмуіа-
йщлзкз ноавакз гомкагял жажлафдлм 
взцд. Дм ущмгм пйіг гмгарз ном лзжщ-
ку кмейзвіпрщ гомкагял цмгм жатзп-
ру пвмїт ноав у пугат, ілхзт ноавмм-
тмомллзт могалат (номкуоарі, нмйі-
уії). В Укоаїлі капмвм лд взкмлуырщ-
пя оіхдлля лауімлайщлзт пугів, мпмб-
йзвм ж пмуіайщлзт нзралщ. Бійщхд 
рмгм, лд жавегз взкмлуырщпя і оі-
хдлля Євомндипщкмгм Сугу ж ноав 
йыгзлз, гм якмгм жі пкаогакз жвдо-
раырщпя гомкагялз Укоаїлз, які, як 
ноавзйм, жагмвмйщляырщпя. Нд гзв-
йяфзпщ ла лд жмвпік агдкварлд жбійщ-
хдлля одпуопу ноавммтмомллзт мога-
лів (а ракме і алрзкмоунуіилзт мога-
лів), як у сілалпмвмку, рак і в сіжзф-
лмку нйалі, жймфзлліпрщ в Укоаїлз лд 
жкдлхуєрщпя, мпмбйзвм в її емопркзт 
номяват (рдомозпрзфлі акрз рмцм).  

Такзк фзлмк, є гмпрарлщм ндодг-
укмв, нозфзл і мбправзл гйя нмпріи-
лмгм лаомглмгм аугзру жа гіяйщліпры 
вйагз. Якцм вйага є нмомгедлляк і 
жлаояггяк єгзлмгм пвмгм гедодйа – 
лаомгу, рм вмла кає гіярз в могаліф-
ліи єглмпрі ла имгм бйагм, вігнмвігарз 
жапагак лаомгмвйаггя і гіярз лд як 
пакмпріила пзйа, яка номрзпрмїрщ пвм-
єку гедодйу. 

Якзкз е каырщ бурз кдталіжкз 
нмйірзкм-ноавмвмгм лаомглмгм аугзру 
як жанмбіелзкз нмрдлуіилмгм нмпя-
галля гдоеавз ла нмвлмвйаггя лаом-
гу, рак і ла имгм одайщлі номявз? Як 
жапвігфує пщмгмгдлля укоаїлпщкмгм 
пупнійщпрва, мплмвлі озжзкз жгіип-
лдлля лаомгмвйаггя козырщпя, ла 
лах нмгйяг, у нмйірзфліи кмоунуії, 
яка в пвмы фдогу кає пвмї кмодлі у 
лдгмпкмлайіи взбмофіи пзпрдкі, в її 

лдвігнмвіглмпрі жапагак лаомгмвйаг-
гя ра у жвзфаилмку нмоухдллі взкмг 
взбмофмгм жакмлу, мпмбйзвм в жапрм-
пуваллі агкіліпроарзвлмгм одпуопу ж 
бмку вйаглзт проукруо, цм в кілуд-
вмку оатулку нозжвмгзрщ гм гоубмгм 
взкозвйдлля вмйдвзявйдлля гомка-
гял.  

Взцджгагалд пнмлукає гм нмйі-
рзфлмгм лаомглмгм аугзру ж кдрмы 
лаукмвм-мбґоулрмвалмгм взжлафдлля 
ракмї взбмофмї пзпрдкз, яка б лаибі-
йщхд агдкварлм вігнмвігайа нозлуз-
нак і пурі лаомгмвйаггя. Сщмгмглі, ла 
еайщ, бійщхіпрщ як лаомглзт гднурарів 
Укоаїлз, рак і нмйірмймгів, вфдлзт-
ноавмжлавуів, як ноавзйм, жвуеуырщ 
номбйдкз взбмофмгм жакмлмгавпрва гм 
смокайщлзт мжлак рмї, фз ілхмї взбм-
офмї пзпрдкз, а лд гм жкіпрмвлмї її 
пурі, вігнмвіглмпрі лаомгмвйаггы. 
Взцд буйм жажлафдлм, цм номнмоуіила 
(наоріила) пзпрдка взбмоів пнозяє 
ндодрвмодллы нмйірзфлзт наоріи у 
одайщлд гедодйм  вйагз, мбкдеуыфз 
кмлпрзрууіилі ноава гомкагял бджнм-
пдодглщм мбзоарз кмлкодрлзт йыгди, 
а лд наорії ра бурз мбоалзкз бджнмпд-
одглщм, а лд фдодж нмйірзфлі наорії. У 
фапрзлі гоугіи праррі 36 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз игдрщпя ном рд, цм «нмйірзф-
лі наорії  в Укоаїлі пнозяырщ смоку-
валлы і взоаедллы нмйірзфлмї вмйі 
гомкагял, бдоурщ уфапрщ у взбмоат», а 
лд  нігкіляырщ вмйы лаомгу, лд ндод-
рвмоыырщпя у имгм гедодйм. Іплує 
гукка, цм жаномвагедлля пзпрдкз 
взбмоів жа вігкозрзкз наоріилзкз 
пнзпкакз мжлафарзкд, цм гомкагялз 
бугурщ жларз жа кмгм вмлз віггаырщ 
пвмї гмймпз. Оглак, уя пзпрдка, ла 
лах нмгйяг, пурі пноавз лд жкілыє, 
мпкійщкз взбмоуі жайзхаырщпя вігп-
рмомлдлзкз віг пкйагалля узт пнзп-
ків, а жлафзрщ мбкдедлзкз мбзоарз і 
бурз мбоалзкз. За праррды 36 Кмл-
прзрууії Укоаїлз гомкагялз Укоаїлз 
каырщ ла пвмбмгу мб’єглалля лд рійщ-
кз у нмйірзфлі наорії, а у «гомкагпщкі 
могаліжауії гйя жгіиплдлля і жатзпру 
пвмїт ноав і пвмбмг ра жагмвмйдлля 
нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт, 
куйщруолзт ра ілхзт ілрдодпів…». А 
рмку нмпрає нзралля: фмку гомкагпщкі 
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могаліжауії, а лд рійщкз нмйірзфлі нао-
рії, лд кмеурщ жгіиплыварз жатзпр 
ілрдодпів гомкагял, жагмвмйщлярз їт, 
жмкодка, нмйірзфлі ілрдодпз? Ілхзкз 
пймвакз, фмку гомкагялз нмжбавйя-
ырщпя ноава жагмвмйщлярз пвмї нмйі-
рзфлі ілрдодпз фдодж пзпрдку гомкаг-
пщкзт могаліжауіи гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва? Паоріила пзпрдка взбм-
оів жа жакозрзкз пнзпкакз фз вігкоз-
рзкз в бугщ-якмку оажі мбкдеує ноа-
вм гомкагял бурз мбоалзкз вігнмвіг-
лм гм праррі 38 Кмлпрзрууії Укоаїлз. 

На лахд гйзбмкд ндодкмлалля, 
лаибійщх агдкварлмы жапагак лаом-
гмвйаггя є каемозраола пзпрдка 
взбмоів, жа якмы вмйдвзявйдлля гом-
кагял жгіиплыєрщпя як жа їт пакмвз-
пувалляк, рак і фдодж лд рійщкз нмйі-
рзфлі наорії, а и фдодж ілхі гомкагпщ-
кі могаліжауії (мб’єглалля), і, цм ва-
ейзвм, хйятмк взпулдлля калгзгарів 
кіпудвзкз гомкагакз. Пмгйягз прм-
пмвлм рмгм, цм каемозраола пзпрдка 
є лаибійщх пнозярйзвмы гм кмоун-
уіилзт озжзків лд кмеурщ бурз вжярі 
гм увагз, мпкійщкз озжзкз кмоунуії 
жакйагдлі лд в пурі взбмофмї пзпрдкз, 
а у вігнмвіглзт кмоунуіилзт гіят 
вігнмвіглзт мпіб, у лзжщкіи вігнмві-
гайщлмпрі жа нмоухдлля взбмофмгм 
жакмлмгавпрва. 

Гмймвлд, ла лаху гукку, лд у вд-
йзфзлі кмоунуіилзт озжзків рмї фз 
ілхмї взбмофмї пзпрдкз, а у її вігнм-
віглмпрі нозлузнак лаомгмвйаггя, 
номжмомпрі, одайщліи уфапрі гомкагял, 
їт мб’єглалщ у взбмофмку номудпі, 
смокуваллі вйагз. Коік рмгм, каем-
озраола пзпрдка взбмоів жмвпік лд 
мбкдеує уфапрі нмйірзфлзт наоріи у 
взбмоат, які кмеурщ взпуварз пвмїт 
нодгправлзків у каемозраолзт мкоу-
гат, лд кмозпруыфзпщ наоріилзкз 
пнзпкакз, які смокуырщпя гйя влур-
оіхлщмнаоріилмгм кмозпрувалля – лд 
бійщхд. Кйапзфлзк нозкйагмк ракмї 
пзпрдкз є каемозраолі взбмоз в Вд-
йзкмбозралії, цм номявйяєрщпя у ріп-
лмку жв’яжку кіе взбмоудк ра калгз-
гармк у гднурарз. 

Нагжвзфаилм ваейзвзк дйдкдл-
рмк кдталіжку нмйірзфлмгм лаомглмгм 
аугзру є кмлромйщ жа гіяйщліпры мо-

галів вйагз, псмокмвалзт лаомгмк, 
ра їт нодгправлзків. 

Впд взцджажлафдлд прмпуваймпя 
озжзків жгіиплдлля лаомгмк пвмєї 
упралмвфмї сулкуії, які, як ноавзйм, 
нозжвмгярщ гм взкозвйдлля вмйдвз-
явйдлля гомкагял, првмодлля ракзт 
могалів вйагз, які, жймвезваыфз нмв-
лмваедллякз, лагалі їк лаомгмк, 
взкмозпрмвуырщ їт лд в ілрдодпат 
гомкагял. 

У ущмку жв’яжку лабуває вдйзкм-
гм жлафдлля нмпзйдлля вігнмвігайщ-
лмпрі  жа нмоухдлля  взбмофмгм жакм-
лмгавпрва. Сщмгмглі пзпрдклмгм ніг-
тмгу гдоеавз у бмомрщбі ж ракмгм 
омгу нмоухдллякз лдкає. Помгмв-
еуєрщпя нігкун взбмоуів, жймвезвал-
ля взбмофзт кмкіпіи цмгм взкозв-
йдлля оджуйщрарів взбмоів, взкмозп-
ралля агкіліпроарзвлмгм одпуопу рм-
цм. Оглак, кмва игд ном лаилдбджнд-
фліхі жймфзлз номрз вмйдвзявйдлля 
лаомгу, рмбрм номрз мплмв пупнійщлм-
гм кмлпрзрууіилмгм йагу. Взтмгяфз іж 
лагжвзфаилмї пупнійщлмї лдбджндкз 
ракзт ноавмнмоухдлщ, і кає взжлафа-
рзпщ кіоа нмкаоалщ, вкйыфаыфз і гм-
віфлд жапугедлля, мпмбйзвм лдвігвм-
омрліпрщ ракмгм нмкаоалля. Бдж ущмгм 
лавдпрз лайделзи  ноавмнмоягмк у 
уіи ваейзвіи псдоі жгіиплдлля лаом-
гмвйаггя бугд лагрм пуклівлзк фз 
вжагайі кмейзвзк. 

Айд, якцм вед рак роанзймпщ, цм 
наойакдлр коаїлз псмокмвалзи лд 
жмвпік у ноавмвзи пнмпіб, і гіяйщліпрщ 
якмгм лд жмвпік вкйагаєрщпя у оаккз 
взкмг лаомгмвйаггя ра ілрдодпів гом-
кагял, рмгі каырщ пноаущмвуварз 
кдталіжкз нмйірзфлмгм лаомглмгм 
аугзру жа имгм гіяйщліпры, жгіиплы-
валмгм гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк. 
Пдодгупік, кмва кає ирз ном кдта-
ліжк гмпромкмвзт взбмоів наойакдл-
ру. Поз ущмку, гмпромкмві взбмоз лд 
лдпурщ емглзт озжзків цмгм гдпрабі-
йіжауії пупнійщпрва. Взбмоз ра ндод-
взбмоз, як жапвігфує пвірмвзи гмпвіг, 
є дсдкрзвлзк жапмбмк мфзцдлля 
вйагз, лд мфзцдлля якмї нозлмпзрщ 
бійщхд жбзрків гйя пупнійщпрва, як 
нмйірзфлзт, кмоайщлзт ліе сілалпм-
взт, які лд пнівкіолі жі хкмгмы, яку 
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лалмпзрщ лаомгмвйаггы вйага, яка 
вроарзйа гмвіоу лаомгу, рмбрм пвмы 
йдгірзкліпрщ. 

У псдоі кдталіжку нмйірзфлмгм 
лаомглмгм аугзру кає жлатмгзрзпщ і 
гіяйщліпрщ лаомглзт гднурарів, мпкі-
йщкз гднурара, мбоалмгм жа бугщ-якзк 
наоріилзк пнзпкмк (жакозрзк фз 
вігкозрзк), лдмбтіглм, ла лах нмг-
йяг, пноавдгйзвм лажзварз лд лаомг-
лзк, а наоріилзк гднурармк, мпкійщкз 
смокувалля пнзпків є жакозрзк і 
лдгмпрунлзк гйя взбмоуів. 

Сщмгмгліхля ноакрзка омбмрз 
жлафлмї фапрзлз пкйагу Вдотмвлмї 
Рагз Укоаїлз жапвігфує лд рійщкз ном 
їт пуклівлу номсдпіилу жгарліпрщ 
взкмлуварз сулкуіы жакмлмгавуя, 
айд и нубйіфлд лдтрувалля пвмїкз 
мбмв’яжкакз і вігнмвігайщліпры жа їт 
взкмлалля ндодг рзкз, трм віггав жа 
лзт пвмї гмймпз. Ммва игд ном капмві 
лдвігвігувалля (номгуйз) нйдлаолзт 
жапігалщ наойакдлру ра имгм кмкірд-
рів, гмймпувалля мглзт лаомглзт гд-
нурарів жа ілхзт, рак жвалд «лдмпмбз-
прд гмймпувалля», лд гмймпувалля жа 
жакмлмномдкрз жа нмйірзфлзкз кмрз-
вакз рмцм. У ущмку жв’яжку каырщ 
бурз гмкмоіллм ндодгйялурі укмвз і 
нігправз гмпромкмвмгм нмжбавйдлля 
гднурара имгм калгара лд йзхд у 
жв’яжку іж вфзлдлляк лзк жймфзлу ра 
нмжбавйдлля гднурарпщкмї лдгмрмо-
каллмпрі, а ном жвзфаилд лдвзкмлал-
ля гднурармк имгм номсдпіилзт 
мбмв’яжків. Взлзкає гмодфлд нмоів-
лялля прмпмвлм нзралля цмгм жвійщ-
лдлля ноауівлзка жа лмокакз роугм-
вмгм кмгдкпу жа номгуйз бдж нмвае-
лзт нозфзл ра гднурара, якзи кає 
ікулірдр жа ракі гіялля. На лах нмг-
йяг, лдмбтіглм жаномвагзрз мглієы іж 
нігправ вроарз гднурарпщкмгм калга-
ра, як лдномсдпіила лджгарліпрщ вз-
кмлуварз сулкуії жакмлмгавуя. У 
галмку взнагку, гмуійщлмы є нмйм-
едлля Кмлпрзрууії Укоаїлз жа якзк: 
«Гомкагялз каырщ оівлі кмлпрзру-
уіилі ноава і пвмбмгз ра є оівлзкз 
ндодг жакмлмк» (фапрзла ндоха прар-
рі 24 Оплмвлмгм Закмлу гдоеавз). 

Опмбйзвм ваейзвзк є взоіхдлля 
номбйдкз гмймпувалля мглзт лаомг-

лзт гднурарів жа ілхзт. Пмгіблі вйап-
рзві гйя Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
явзца каырщ квайісікуварзпя, як 
лаибійщх лдбджндфлі нмйірзкм-
козкілайщлі жймфзлз,  і уд каырщ 
упвігмкйыварз лд йзхд гднурарз, а и 
гомкагпщкіпрщ. Ндмпмбзпрд гмймпу-
валля є лд фзк ілхзк, як взкмозп-
ралляк у вйаплзт кмозпйзвзт ілрд-
одпат лаомглзкз гднураракз нмвлм-
ваедлщ, лагалзт їт взбмоуякз. У 
пвмы фдогу гмймпувалля мглмгм гдну-
рара жа ілхмгм пйіг квайісікуварзпщ 
цмлаикдлхд як хатоаипрвм, нмгіблм 
рмку, кмйз мпмба нігомбйяє нігнзп 
ілхмї. Нармкіпрщ, лдноавмкіолі гмйм-
пувалля є оівлмжлафлзкз нігнзпак 
ніг гмкукдлракз жагайщлмгдоеавлмгм 
жлафдлля, які кмеурщ карз лдндодг-
бафувалі лапйігкз гйя пупнійщпрва і 
лаомгу. Зодхрмы, нмгіблі гмймпувал-
ля жапвігфуырщ лдтрувалляк вмйі 
взбмоуів, цм гаырщ лайделі нігправз 
ном жаномвагедлля емопркзт кіо 
козкілайщлмгм нмкаоалля. Бійщхд 
рмгм, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у 
пвмєку оіхдллі № 2-о/2018 віг 
28 йырмгм 2018 омку у пноаві цмгм 
пкапувалля Закмлу Укоаїлз «Пом 
жапагз гдоеавлмї кмвлмї нмйірзкз» 
фдодж нмоухдлля номудгуоз имгм 
нозилярря, а пакд нмоухдлля праррі 
84 Кмлпрзрууії Укоаїлз прмпмвлм 
лдмпмбзпрмгм гмймпувалля лаомглзкз 
гднураракз жажлафзв, цм “Опмбзпрд 
гмймпувалля лаомглмгм гднурара 
Укоаїлз мжлафає имгм бджнмпдодглє 
вмйдвзявйдлля ж нзралщ, які омжгйя-
гаырщпя наойакдлрмк. Нджайделм віг 
пнмпмбу утвайдлля оіхдлщ наойакдл-
рмк мпмбзпрд гмймпувалля лаомглмгм 
гднурара Укоаїлз ндодгбафає имгм 
мпмбзпру уфапрщ у номудпі гмймпувал-
ля ра гмрозкалля лзк впралмвйдлзт 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз взкмг цмгм 
омжнмоягедлля лаомглзк гднурармк 
Укоаїлз йзхд пвмїк ноавмк гмймпу, 
жабмомлз имгм гдйдгуварз, а ракме 
жабмомлз нозкупу гм ндодгафі ущмгм 
ноава. Ндгмрозкалля вкажалзт взкмг 
пундодфзрщ нозомгі нодгправлзущкм-
гм калгара лаомглмгм гднурара Укоа-
їлз, якзи є нодгправлзкмк Укоаїлпщ-
кмгм лаомгу у Вдотмвліи Рагі Укоаї-
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лз, і нозлузну оівлмпрі прарупу ла-
омглзт гднурарів Укоаїлз; 
… Ндгмрозкалля узт нозлузнів абм 
лдтрувалля лзкз нмоухує гдкмкоа-
рзфлі взкмгз цмгм кмлпрзрууіилмї 
номудгуоз омжгйягу ра утвайдлля 
жакмлмномдкрів, а ракме правзрщ ніг 
пуклів йдгірзкліпрщ нозилярзт жакм-
лів (гвалагуярзи абжау нулкру 2; 
фдрвдорзи абжау нулкру 2.1). 

Ндбджндфлі озжзкз гйя жгіиплдл-
ля лаомгмвйаггя козырщпя ракме у 
кдталіжкат номвдгдлля одсдодлгу-
ків, як впдукоаїлпщкзт, рак і кіпуд-
взт, рмбрм в кдталіжкат бджнмпдодг-
лщмї гдкмкоарії, жапрмпувалля якзт є 
мглзкз іж номбйдклзт. Напакндодг, 
пйіг жауваезрз, цм емглзи кдталіжк 
номвдгдлля  одсдодлгуків лд кмед 
бурз лавірщ нмрдлуіилм взкмозпралзи 
номрз лаомгмвйаггя. Ваорм жвдолурз 
увагу ла Закмл Укоаїлз «Пом впдук-
оаїлпщкзи одсдодлгук» віг 2012 омку 
(гайі – жакмл), якзи 26 квірля 2018 
омку тмф і лаодхрі взжлалзи Кмлпрз-
рууіилзк Сугмк Укоаїлз ракзк, цм 
лд вігнмвігає Оплмвлмку Закмлу 
гдоеавз ж нігправ нмоухдлля кмл-
прзрууіилмї номудгуоз имгм нозил-
ярря, а ракме ж мгйягу ла впралмв-
йдлля нмжа кдез Кмлпрзрууії Укоаї-
лз нмоягку нозилярря її лмвмї одга-
куії, айд жлафлм упкйаглывав ндвлі уі 
номбйдкз. Гмймвла ж лзт нмйягайа у 
првмодллі кмейзвмпрі нозилярря ла 
одсдодлгукі алрзкмлпрзрууіилзт 
оіхдлщ, цм лд вігнмвігаырщ нозлуз-
нак лаомгмвйаггя.  

Так, жажлафдлзи Закмл лд впралм-
вйывав кілікайщлмї кійщкмпрі гомка-
гял, які каырщ вжярз уфапрщ у одсд-
одлгукі, цмб вваеарз имгм впдукоа-
їлпщкзк. Бійщхд рмгм, у праррі 93 ущм-
гм Закмлу жанзпалм, цм «нзралля, 
взлдпдлм ла впдукоаїлпщкзи одсдодл-
гук, вваеаєрщпя птвайдлзк, якцм жа 
лщмгм номгмймпувайм бійщхд нмймвз-
лз гмймпів уфаплзків одсдодлгуку, 
цм вжяйз уфапрщ у одсдодлгукі». Цд 
мжлафає, якцм жакмл лд ндодгбафає 
кілікайщлм лдмбтіглмї кійщкмпрі уфа-
плзків одсдодлгуку, рм гйя нозиляр-
ря оіхдлщ  гмпрарлщм нозкіомк і гд-
пярз віг 20 вігпмрків  гмймпів гомка-

гял, які вжяйз уфапрщ у гмймпуваллі. 
Нармкіпрщ, игдрщпя ном нозилярря 
оіхдлля, мбмв’яжкмвмгм гйя впієї коа-
їлз. Ндбджндфліпрщ ущмгм Закмлу нм-
йягає в рмку, цм вйага жкмед фдодж 
ракзи одсдодлгук номвдпрз бугщ-якд 
оіхдлля в рмку фзпйі і алрзкмлпрз-
рууіилд, мкзлаыфз жакмлмгавфзи 
могал гдоеавз. Взплмвмк ж ущмгм 
мглмжлафлзи – гйя йдгірзклмпрі оі-
хдлля впдукоаїлпщкмгм жлафдлля ла 
одсдодлгукі кає нозилярз уфапрщ лд 
кдлхд 80-рз вігпмрків взбмоуів, 2/3 ж 
якзт каырщ птвайзрз ракд оіхдлля. 

Коік рмгм, в ущмку Закмлі ндодг-
бафдлзи нмоягмк нозилярря лмвмї 
кмлпрзрууії (нулкр 2 праррі 15), ном 
цм лагмймпзв Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз у пвмєку оіхдллі віг 26 кві-
рля 2018 омку ном имгм пкапувалля. 
Оред, в нмоягку жвзфаилмгм жакмлу 
фдодж лдвзжлафдлу кілікайщлу кійщ-
кіпрщ гомкагял, які віжщкурщ уфапрщ у 
впдукоаїлпщкмку одсдодлгукі кме-
йзвм нозилярз лмву кмлпрзрууіы, фз 
влдпрз гм лдї жкілз нмжа взкмгакз 
Рмжгійу 13 Кмлпрзрууії Укоаїлз, в 
якмку кіпрзрщпя емопркзи нмоягмк 
влдпдлля гм лдї жкіл, якзи жабджндфує 
її прабійщліпрщ, а жлафзрщ і прабійщ-
ліпрщ кмлпрзрууіилмгм йагу. Міе іл-
хзк, у фзлліи Кмлпрзрууії Укоаїлз 
емглзк фзлмк лд игдрщпя ном ноз-
илярря Кмлпрзрууії хйятмк одсдод-
лгуку і ном кмейзвіпрщ взжлафарз 
нмоягмк нозилярря Кмлпрзрууії жа-
кмлакз ном одсдодлгук. Нд жгагу-
єрщпя в Кмлпрзрууії і нмлярря рак 
жвалмї «лмвмї одгакуії кмлпрзрууії», 
ном яку игдрщпя в праррят 3, 15, 16, 
20 ра ілхзт праррят жгагалмгм Закм-
лу. Сакд гйя ущмгм і нмроіблзи ла-
омглзи нмйірзфлзи аугзр абз двдл-
руайщлм жанмбігрз у нозиляррі жакм-
лів, ла кхрайр «Закмлу ном впдукоа-
їлпщкзи одсдодлгук», якзи нм пурі 
гм имгм пкапувалля був  взцд Оплм-
влмгм Закмлу гдоеавз ра првмоывав 
жагомжз гйя лаомгмвйаггя. 

В апндкрі одайіжауії кдталіжку 
нмйірзфлмгм лаомглмгм аугзру вае-
йзвм првмоыварз лдмбтіглі гомкагпщ-
кі ілпрзрурз кмлромйы жі прмомлз 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва жа гіяйщ-
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ліпры могалів вйагз. У ракмку взна-
гку пйіг, ла лах нмгйяг, віглмвзрз 
гіяйщліпрщ рак жвалмгм «Кмкірдру 
лаомглмгм кмлромйы», якзи жа оагял-
пщкзт фапів гіяв гмпзрщ дсдкрзвлм, 
взвфзрз имгм гмпвіг і жапрмпуварз в 
пуфаплзт укмват. Дмуійщлм ракме 
првмозрз в могалат вйагз бійщх дсд-
крзвлу пзпрдку гомкагпщкзт лагйя-
гмвм-кмлромйщлзт оаг іж нмпзйдлзкз 
сулкуіякз і нмвлмваедллякз. І вжа-
гайі ваейзвм прзкуйыварз і пнозярз 
впдбіфлмку омжвзркмві бугщ-якмї гом-
кагпщкмї акрзвлмпрі фдодж кдодеу 
гомкагпщкзт могаліжауіи у впіт псд-
оат езррєгіяйщлмпрі пупнійщпрва, мпм-
бйзвм в мтмомлі жгмомв’я, нмбурмвмгм 
мбпйугмвувалля, взомблзурва ра омж-
нмвпыгедлля номгукрів таофувалля 

рмцм, рмбрм рзт псдо, які бджнмпдод-
глщм внйзваырщ ла прал жгмомв’я ла-
пдйдлля. 

У жавдохдлля пйіг нігкодпйзрз, 
цм йдгірзкліпрщ вйагз кає нігрвдо-
геуварзпщ нмпріилзк нмйірзфлзк 
лаомглзк аугзрмк, оджуйщрармк якм-
гм кмеурщ лд рійщкз жажлафдлі взцд 
лапйігкз, а и ноз мфдвзглмку нмпя-
галлі вйагз ла взжлафайщлі мплмвз 
лаомгмвйаггя, пзпрдкарзфлмку мб-
кдедлі ноав і пвмбмг гомкагял, цм 
гаырщ нігправз ла одайіжауіы ноава 
ла впдлаомглзи пуномрзв, нозкйагмк 
якмгм буйа «Рдвмйыуія гіглмпрі 
2014 омку», ноакрзку і гмпвіг якмї 
Укоаїлпщкзи лаомг вед кає. 
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могалів нубйіфлмї вйагз як дйдкдлра лаомгмвйаггя (нмйірзкм-ноавмвзи апндкр) 
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Matsyuk A. Problems of political and legal people's audit on the activities of 
public authorities as an element of democracy (political and legal aspect) 

In the article due to the essential content of the category of people's power, is 
revealed the concept of "political and legal people's audit on the activities of state 
authorities". The author analyzes the main mechanisms of such an audit as an appropriate 
electoral system, as well as the problems of holding referendums as a form of direct 
democracy, the participation of civil society in controlling the activities of the public 
authorities, the main problem aspects of the functioning of representative bodies and the 
responsibility of officials in violation of fundamental rights and freedoms of a citizen. 

Key words: people's power, the Constitution of Ukraine, people's audit, civil society, 
public authorities, people's deputies of Ukraine. 

 




