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Систематизація завдань у вирішенні
проблем української трудової еміграції
з правової точки зору
Помбйдка укоаїлпщкмї роугмвмї
кігоауії лд є лмвмы гйя Укоаїлз.
Опраллік фапмк вмла акруайіжувайапя
в пвірйі взкмг ЄС гм Укоаїлз, жмкодка, ланозкілуі 2015 омку буйм нозилярм Закмл Укоаїлз «Пом жмвліхлы
роугмву кігоауіы», якзи, мглак, є
ндвлмы кіомы смокайщлзк взкмлалляк Пйалу гіи ж йібдоайіжауії віжмвмгм одезку кіе Укоаїлмы ра ЄС.
Вмглмфап, имгм нозилярря нмевавзйм
гзпкупії ра мбгмвмодлля в мжлафдлмку
ланоякку. Так, 14 гоугля 2017 омку в
кзївпщкмку Ілпрзрурі ніггмрмвкз кагоів Ддоеавлмї пйуебз жаилярмпрі
Укоаїлз вігбувпя коугйзи прій ла
рдку «Гймбайіжауія озлку ноауі: взкйзкз гйя Укоаїлз». Як вкажуєрщпя в
мгйягі галмгм коугймгм прмйу, «ніг
фап мбгмвмодлля уфаплзкз нмгмгзйз-

пя ж рзк, цм рі взкйзкз, які жаоаж
нмпрайз ндодг озлкмк ноаудвйахрувалля Укоаїлз, каырщ ноякзи внйзв
ла каибурліи омжвзрмк гдоеавз.
Тоугмва кігоауія укоаїлуів жа кмогмл кмед нозжвдпрз гм жлафлмгм нмпйабйдлля дкмлмкіфлмгм ра ілрдйдкруайщлмгм нмрдлуіайу гдоеавз у лаибйзефмку каибурлщмку» [1].
Діиплм, пщмгмглі пзруауія в коаїлі
рака, цм жлафла кійщкіпрщ укоаїлуів
хукаырщ кмейзвмпрі гйя взїжгу ла
ноаудвйахрувалля жа кдеакз Укоаїлз, і фзкайа фапрзла вед взїтайа.
Змкодка, як првдогеуырщ галі пмуімймгіфлмї гоунз «Рдирзлг», кмейзвмпрі ноаудвйахрувалля жа кмогмлмк
хукаырщ 44% укоаїлуів [2]. Цд гомкагялз Укоаїлз, які рійщкз нйалуырщ
і баеаырщ взїтарз ноауыварз жа кдеі
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оіглмї коаїлз. Поз ущмку, жа галзкз,
мжвуфдлзкз в.м. гмймвз Ддоеавлмї
пйуебз жаилярмпрі В. Яомхдлкмк,
бйзжщкм 5 кійщимлів укоаїлуів вед
ноауыырщ ла пщмгмгліхліи гдлщ жа
кмогмлмк (жа взплмвкакз дкпндорів,
жажлафдлі галі є лдрмфлзкз і кмеурщ
жлафлм ндодвзцуварз вкажалу узсоу,
мпкійщкз «лавірщ якбз гдоемогалз
воатмвувайз впіт рзт, трм взїтав, вмлз лд жкмгйз б жасікпуварз фзпйм
роугмвзт кігоалрів. Агед жлафла фапрзла роугмвзт кігоалрів ноауыє жа
кмогмлмк лд нмпріилм, а фап віг фапу»
[3]).
Оред, ж ноакрзфлмї прмомлз акруайщліпрщ мбоалмї рдкарзкз нігрвдогеуєрщпя одайіякз пщмгмгдлля, рмбрм
рзк сакрмк, цм укоаїлуі взїегеаырщ
капмвм жа кмогмл в якмпрі роугмвзт
кігоалрів.
З рдмодрзфлмї прмомлз акруайщліпрщ галмї рдкз мбукмвйыєрщпя гдкійщкмка сакрмоакз:
1) як вкажуырщ сатівуі, «нмфзлаыфз ж Доугмї пвірмвмї віилз, цм
пнозфзлзйа вдйзку кігоауіилу твзйы, фапрка кігоалрів у пвірі жомпйа ж
3% гм 4%. За уі 80 омків прайм жомжукійм, цм кігоауіилі оутз – лдвіг'єкла пкйагмва пуфаплмпрі. Віграк,
пщмгмглі пвір нмродбує лд бмомрщбз ж
кігоауієы, а ноавзйщлмгм уноавйілля
лды» [4]. Ційкмк нмгмгеуыфзпщ іж
галмы рджмы, жажлафзкм, цм уноавйілля кігоауієы кмейзвд йзхд жа
укмвз кмкнйдкплмгм нмєглалля кмейзвмпрди оіжлзт лаук, в рмку фзпйі і
оіжлзт гайужди ноава. В ущмку апндкрі роугмвд ноавм лд нмвзллм прмярз
мпрмомлщ вкажалмї номбйдкз, жапрмпмвуыфз лаявлі в лщмгм одпуопз жагйя
взомбйдлля єгзлмї кмлуднуії унмоягкувалля взїжгу жа кмогмл, ноаудвйахрувалля ра нмвдолдлля ла Барщківцзлу укоаїлпщкзт роугмвзт кігоалрів.
2) воатмвуыфз нмндодглє, пйіг
вкажарз ла вігпурліпрщ гмпрарлщмї
кійщкмпрі лаукмвзт гмпйігедлщ в мбоалмку ланоякку в гайужі роугмвмгм
ноава. Зажвзфаи ноава роугмвзт кігоалрів, їт жатзпр лд є нодгкдрмк взвфдлля гйя сатівуів роугмвмгм ноава,
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цм взгаєрщпя лдвзноавгалзк унуцдлляк ж лахмгм бмку, мпкійщкз пакд
роугмвд ноавм є ноавмк пмуіайщлм
пноякмвалзк, ноавмк жатзпру ноауівлзків. І рми сакр, цм укоаїлпщкі
гомкагялз впрунаырщ в роугмві віглмпзлз жа кдеакз Укоаїлз, нмвзллм
внйзварз ла їтліи ноавмвзи праруп лд
ракзк фзлмк, цмб взкйыфарз їт іж
фзпйа пуб’єкрів лауімлайщлмгм ноава,
а ракзк фзлмк, цмб взявзрз пндузсіку їт як вігнмвіглзт пуб’єкрів,
впралмвзрз мпмбйзвмпрі ноавмвмгм
одгуйывалля їт ноавмвмгм прарупу,
взжлафзрз кдеі жакмлмгавфзт кмейзвмпрди гйя жатзпру їтліт ноав ра
ілрдодпів лмокакз лауімлайщлмгм
жакмлмгавпрва.
Пігпукмвуыфз, взгаєрщпя ндодкмлйзвмы лдмбтігліпрщ впралмвйдлля
жавгалщ роугмвмгм ноава у взоіхдллі
номбйдк укоаїлпщкмї роугмвмї дкігоауії, цм і є кдрмы галмгм лаукмвмгм
гмпйігедлля. Загйя гмпяглдлля нмправйдлмї кдрз ндодгбафаєрщпя нмндодглщм мкодпйзрз іплуыфі ноакрзфлі
номбйдкз, нмв’яжалі іж укоаїлпщкмы
роугмвмы дкігоауієы, в оджуйщрарі
фмгм псмокуйыварз жавгалля гйя
лаукз роугмвмгм ноава у взоіхдллі
взявйдлзт номбйдк.
Алайіж мпралліт нубйікауіи жа
номбйдкарзкмы ра взгійдлля лдвзоіхдлзт оаліхд фапрзл жагайщлмї номбйдкз.
Пмгйзбйдлм
номбйдкакз
укоаїлпщкмї роугмвмї кігоауії жаикаырщпя сатівуі оіжлзт гайужди жлалщ:
В. Вмймгщкм (калг. пмуімй. лаук),
В. Накмлдфлзи (калг. іпрмо. лаук),
Я. В. Пмйялпщка (калг. дкмл. лаук)
С. Ф. Гууу (калг. нмйірмймг. лаук),
О. Шмкайм (куйщруомймг), В. О. Рыйщ
(калг. пмуімймг. лаук), Н. С. Гдвфук
(калг. ндг. лаук), М. Р. Єсікдлкм ра
ояг ілхзт лаукмвуів. В роугмвмку
ноаві нзралля ноавмвмгм одгуйываллі
ноауі ноауівлзків-кігоалрів буйз
нодгкдрмк взвфдлля О. В. Жуобз
(«Опмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывалля ноауі гомкагял Укоаїлз жа кмогмлмк», 2009) ра О. В. Макмгмл («Гаокмліжауія роугмвмгм жакмлмгавпрва
Укоаїлз іж жакмлмгавпрвмк Євомндипщкмгм Смыжу ном одгуйывалля роу-
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гмвзт
віглмпзл
ноауівлзківкігоалрів», 2011). Нд нозкдлхуыфз
жлафуцмпрі жгіиплдллмгм вкажалзкз
гмпйіглзкакз влдпку в омжвзрмк лаукз роугмвмгм ноава, впд е пйіг жажлафзрз, цм галд нзралля нмродбує лд
рійщкз нмгайщхмгм взвфдлля ж мгйягу
ла имгм акруайіжауіы мпраллік фапмк,
айд и бійщхмгм нмгйзбйдлля, мпкійщкз лаявлі впщмгм йзхд гва гзпдорауіилі гмпйігедлля (нозфмку ракі, які
фдодж пнйзл омків вед лдгмпрарлщм
вігмбоаеаырщ пзруауіы іж жмвліхлщмы роугмвмы дкігоауієы, яка пзйщлм жкілзйапя фдодж нмгії 2014 омкі в
коаїлі) лд кмеурщ нмвлмуіллм мтмнзрз увдпщ пндкро номбйдк роугмноавмвмгм таоакрдоу, які нмв’яжалі іж
роугмвмы кігоауієы як впдодгзлі
коаїлз, рак і жа її кдеакз.
Оред, іж жагайщлмї номбйдкз вігпурлмпрі уійіплмї кмлуднуії ноавмвмгм одгуйывалля укоаїлпщкмї роугмвмї
кігоауії (влуроіхлщмї ра жмвліхлщмї)
в галмку гмпйігедллі взмкодкйыєкм
номбйдку вігпурлмпрі номалайіжмвалзт кмейзвмпрди лауімлайщлмгм
жакмлмгавпрва (в рмку фзпйі лмокакз роугмвмгм ноава) цмгм вкажалмгм
одгуйывалля. Воатмвуыфз, цм жапмбакз рійщкз роугмвмгм ноава лд кмейзвм взоіхзрз абпмйырлм впі нзралля роугмвмї кігоауії влапйігмк
кмкнйдкплмпрі ра багармгоаллмпрі
пакмгм явзца, мглак жауваезкм, цм
фіркд уявйдлля ном рд цм пакд кмейзвм і родба омбзрз кмеліи гайужі
ноава жагйя дсдкрзвлмгм гмпяглдлля
кілудвмї кдрз ракмгм внмоягкувалля
впд е нмроіблд. Дмбавзкм, цм ла
ноакрзуі нзралля ном омжомбку жажлафдлмї уійіплмї кмлуднуії вед лдмглмоажмвм нігіикаймпя, жмкодка,
Гмймва
Міелаомглмї
могаліжауії
укоаїлуів
«Чдрвдора
твзйя»
В. Рябдлкм цд у 2013 омуі нігкодпйывав, цм «в Укоаїлі лдкає лавірщ
гдоеавлмї кмлуднуії, яка б взжлафайа нозлузнз, проардгіфлі і ракрзфлі
жавгалля в нзраллі роугмвмгм кігоауіилмгм нмрмку…» [5]. Сщмгмглі пзруауія гмкмоіллм лд жкілзйапя. І
ваейзву омйщ в її жкілі впд е
вігігоає лаука, агед бдж лаукмвм вз-

віодлзт ра мбґоулрмвалзт кмлуднруайщлзт нмймедлщ лдкмейзвм омжомбзрз і дсдкрзвлу гдоеавлу кмлуднуіы.
Завгалля роугмвмгм ноава цмгм
взоіхдлля номбйдк укоаїлпщкмї роугмвмї кігоауії, а в галмку гмпйігедллі нзралля жвуеуєкм гм укоаїлпщкмї
роугмвмї дкігоауії (рмбрм смкупуєкмпя ла жмвліхліи роугмвіи кігоауії гйя
ноаудвйахрувалля укоаїлуів жа кмогмлмк), взрікаырщ іж іплуыфзт номбйдк в мжлафдліи псдоі. Помбйдкз
укоаїлпщкмї роугмвмї дкігоауії кмейзвм омжнмгійзрз ла гдкійщка взгів
жа вігнмвіглзкз козрдоіякз: 1) жа
пуб’єкракз: (а) номбйдкз, які прмпуырщпя бджнмпдодглщм роугмвзт кігоалрів; (б) номбйдкз, які прмпуырщпя
пікди кігоалрів; (в) номбйдкз, які
прмпуырщпя гдоеавз як сулкуімлуыфмгм пуб’єкра влапйігмк взїжгу фапрзлз її гомкагял жа її кдеі; 2) жа лапйігкакз: (а) дкмлмкіфлі; (б) пмуіайщлі; (в) ноавмві; (г) могаліжауіилмкардоіайщлі; 3) в жайделмпрі віг нозфзл нмпзйдлля укоаїлпщкмї роугмвмї
кігоауії (жа мплмвлу рджу бдодкм рми
сакр, цм кігоауія як явзцд іплує вед
гавлм і лікмйз лд нознзляєрщпя, в
ндвлі ндоімгз нмпзйыыфзпщ, а в ндвлі
– пнагаыфз жа ілрдлпзвліпры): (а)
дкмлмкіфлі; (б) пмуіайщлі; (в) нпзтмймгіфлі; ноз фмку кігоауія в жайделмпрі віг нозфзл кмед бурз гмбомвійщлмы, взкухдлмы (лапзйщлзущкд взпдйдлля вйагмы кмоіллмгм лапдйдлля
ж рдозрмоії номезвалля) абм гмбомвійщлм укмвлмы (рмбрм ла гмбомвійщлд
нозилярря мпмбмы оіхдлля ном кігоауіы, жгіиплыє вагмкзи внйзв рзпк
ндвлзт мб’єкрзвлзт мбправзл, як рм
віила в коаїлі, гмймг рмцм). Кйапзсікауіы, мфдвзглм, кмела номгмвеуварз, айд и ж лавдгдлмгм жомжукійм, цм
кігоауія є гуед багармапндкрлзк
явзцдк, якд нмродбує упдпрмомллщмгм
мтмнйдлля ра ввдгдлля имгм жлафуцзт апндкрів у ноавмвд нмйд. Агед,
ланозкйаг, воатувалля нозфзл кігоауії ла жакмлмгавфмку оівлі кмед
гмжвмйзрз ндвлзк фзлмк жкдлхзрз
її: рак, ла рйі омжнмфармї в Укоаїлі
алрзрдомозпрзфлмї мндоауії нмояг іж
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пурм роугмвзкз кігоалракз ж’явзйзпя
кігоалрз, які кмозпруыфзпщ кмейзвіпры ноаудвйахруварзпя жа кмогмлмк,
утзйяырщпя віг нозжмву гм йав гіыфмї укоаїлпщкмї аокії. І лавнакз, номвдгдлд А. Смймгщкм ра А. Фдріпівмы
(лджайделзи удлро гмпйігедлля пупнійщпрва – CEDOS) гмпйігедлля
цмгм сакру нмгалзт в ЄС номрягмк
2015-2016 омків жаяв ла мрозкалля
прарупу біедлуя впралмвзйм, цм ндодваела фапрзла жаявлзків мрозкуырщ вігкмву (нозфзла: «айщрдоларзва
влуроіхлщмї врдфі»), айд ноз ущмку є
лапноавгі лд біедлуякз, а роугмвзкз
кігоалракз, жмкодка, гмпйіглзкз вкажуырщ, цм «іплує гукка, цм жбійщхдлля кійщкмпрі номтафів нозруйку ж
Укоаїлз пвігфзрщ оагхд ном лмві
пнмпмбз йдгайіжауії роугмвмї кігоауії»
(жа 2015-2016 омків 15405 мпіб ж
Укоаїлз буйз нм сакру хукафакз
нозруйку в ЄС, вігнмвіглм гм галзт
Євомпрару) [6].
За галзкз МОП, які буйз мрозкалі ніг фап омжомбкз Помгоакз Гіглмї ноауі гйя Укоаїлз Міелаомглмы
Оогаліжауієы Поауі, «укмвз ноауі
укоаїлпщкзт роугмвзт кігоалрів є
нозфзлмы гйя жалднмкмєлля. Згіглм ж
оджуйщраракз мбпрдедлля, йзхд 38
вігпмрків роугмвзт кігоалрів укйайз
нзпщкмвзи роугмвзи гмгмвіо ж ілмждклзкз омбмрмгавуякз. Ця номбйдка
є мпмбйзвм пдоимжлмы у гдякзт коаїлат-пупігат Укоаїлз. У Рмпії рійщкз
28,9 вігпмрка роугяцзт-кігоалрів
смокайіжувайз пвмї гмкмвйдлмпрі ном
омбмру у нзпщкмвмку взгйягі, а у
Пмйщці фапрка ракзт – йзхд 11,7
вігпмрка. Тійщкз у Чдтії, Біймоупі ра
Нікдффзлі нзпщкмві роугмві гмгмвмоз
нігнзпайм бійщхд нмймвзлз укоаїлпщкзт кігоалрів (вігнмвіглм 58,1, 56,9
ра 52,9 вігпмрка). У бійщхмпрі взнагків нзпщкмвзи роугмвзи гмгмвіо кіе
роугмвзкз кігоалракз ра омбмрмгавуякз був укйагдлзи кмвмы коаїлз
ноаудвйахрувалля, і рійщкз у 25 вігпмркат взнагків имгм буйм ндодкйагдлм укоаїлпщкмы. Опмбйзвм воажйзвзкз гм нмоухдлщ пвмїт роугмвзт
ноав є рі роугмві кігоалрз, які ноауыырщ гмкахлікз ноауівлзкакз
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(18,3 % роугмвзт кігоалрів буйз жаилярі у гмкахліт гмпнмгаопрват у
2013 омуі). Ця кардгмоія укоаїлпщкзт
кігоалрів (ндодваелм еілкз), як ноавзйм, лд смокайіжує пвмї роугмві віглмпзлз (у 16,5 вігпмркат взнагків) у
нзпщкмвіи смокі» [7].
Окоік рмгм, іплуырщ номбйдкз і в
нзраллі нмвдолдлля укоаїлпщкзт роугмвзт кігоалрів гмгмку. Ця номбйдка
лаоажі ракме мрозкайа хзомкмгм лагмймпу, жмкодка, буйа омжомбйдла
гдоеавла номгоака оділрдгоауії, яка,
мглак нмкз-цм є ла прагії вномвагедлля в ноакрзфлу одайіжауіы. На
взкмлалля оділрдгоауіилзт жавгалщ
ла паирі Ддоеавлмї нозкмогмллмї
пйуебз Укоаїлз взкйагдлм нубйікауіы «Кмозпла ілсмокауія гомкагялак Укоаїлз. Дйя рзт, трм нмвдораєрщпя гм Укоаїлз ніпйя розваймгм
ндодбувалля жа кмогмлмк», омжомбйдлмї жа кмхрз ЄС ра жа пнозялля
МОМ. Рмжомбку ракмгм нмпіблзка
пйіг омжуілыварз як ваейзвзи комк
гм одайщлмгм првмодлля укмв укоаїлуяк-роугмвзк кігоалрак гйя нмвдолдлля ла Барщківхзлу.
Такме ніг фап омжомбкз жакмлмномдкру ном жмвліхлы роугмву кігоауіы віг нодгправлзків оіжлзт укоаїлпщкзт гіапнмо ж ілхзт коаїл буйм
взпймвйдлм ояг номнмжзуіи цмгм
гаоалрувалля оділрдгоауії їт в лауімлайщлд пупнійщпрвм ра нігрозккз у
баеаллі нмвдолурзпя, пдодг якзт,
ланозкйаг, жауваедлм ла лдмбтіглмпрі жабджндфзрз ноавм фйдлів омгзл
роугмвзт дкігоалрів ла нмвлу пдодглы мпвіру фдодж вігкозрря лавфайщлзт жакйагів у коаїлат капмвмгм ндодбувалля лахзт жаомбірфал. Буйм
взпймвйдлм цд ояг номнмжзуіи цмгм
1) впралмвйдлля ноімозрдрлмгм ноава
ла мрозкалля, ланозкйаг, ждкдйщлмї
гійялкз гйя бугівлзурва ра мбпйугмвувалля езрймвмгм бугзлку ніпйя
нмвдолдлля ла Барщківцзлу (якцм
ракд ноавм лд буйм взкмозпралм гм
взїжгу ж Укоаїлз); 2) нозоівлялля
ілвдпрзуіи, вкйагдлзт роугмвзкз
кігоалракз, які номезйз жа кдеакз
Укоаїлз лд кдлх як гва омкз, в омжвзрмк вірфзжлялмї дкмлмкікз, нозоів-

Систематизація завдань у вирішенні проблем української трудової . . .
лярз гм ілмждклзт ілвдпрзуіи [8].
Ражмк іж рзк, у нозилярмку в 2015 омуі жакмлі мжлафдлзт нмймедлщ лдкає.
Чзкайа кійщкіпрщ лаоікалщ віг роугмвзт кігоалрів игд в прмомлу взоатувалля проатмвмгм праеу ра ндлпіилмгм жабджндфдлля.
Оред, ж взкйагдлмгм кмейзвм
пзпрдкарзжуварз номбйдкз укоаїлпщкмї роугмвмї дкігоауії жа дранакз її
жгіиплдлля: 1) гм взлзклдлля роугмвзт віглмпзл іж ілмждклзк омбмрмгавудк, рмбрм гмнмкз укоаїлпщкзи гомкагялзл жлатмгзрщпя цд ла рдозрмоії
Укоаїлз ра вфзлыє гії жагйя ноаудвйахрувалля жа її кдеакз; 2) взлзклдлля роугмвзт віглмпзл іж ілмждклзк омбмрмгавудк, рмбрм ыозгзфлд
мсмокйдлля ракзт віглмпзл; 3) сакрзфлзи нмфармк роугмвзт віглмпзл жа
кдеакз Укоаїлз, ндодбіг роугмвзт
віглмпзл ра ндодбувалля в лзт укоаїлпщкмгм роугмвмгм дкігоалра; 4) жакілфдлля роугмвзт віглмпзл укоаїлпщкмгм роугмвмгм дкігоалра ра нмвдолдлля ла рдозрмоіы Укоаїлз. Факуйщрарзвлзи дран – взлзклдлля роугмвзт пнмоів. Дмуійщлм взжлафзрз
якзк фзлмк ла кмелмку ж узт дранів
жапмбакз роугмвмгм ноава (вігнмвіглм, і жакмлмгавпрва) кмейзвм какпзкайщлм жатзпрзрз ноава укоаїлпщкзт
гомкагял.
Пдохзи дран «гм взлзклдлля
роугмвзт віглмпзл» нмродбує: фіркмгм
ра бійщх гмпкмлаймгм взжлафдлля
нмлярря роугмвмгм кігоалра; взжлафдлля мбпягу имгм ноав ра мбмв’яжків;
впралмвйдлля мплмвлзт жапаг нмхуку
омбмрз жа кмогмлмк, впралмвйдлля
гаоалріи гйя укоаїлпщкзт гомкагял
цмгм жабджндфдлля йдгайщлмы омбмрмы іж лайделзк оівлдк укмв ноауі;
взжлафдлля вігнмвігайщлзт пуб’єкрів
жа гмрозкалляк ноав ра ілрдодпів
укоаїлпщкзт гомкагял, які лакагаырщпя ноаудвйахруварзпя жа кмогмлмк. Нанозкйаг, взжлафдлля роугмвмгм кігоалра, лагалмгм в ЗУ «Пом
жмвліхлы роугмву кігоауіы» нмродбує мглмжлафлмгм вгмпкмлайдлля,
мпкійщкз пдодг гмймвлзт жауваедлщ
гм лщмгм, ла лаху гукку, пйіг віглдпрз лдкмодкрлд жапрмпувалля нмлярря

«жгіиплыварзкд мнйафувалу гіяйщліпрщ у гдоеаві ндодбувалля» бдж
жажлафдлля укмвз ном рд, цм мпмба
вваеаєрщпя ракмы у оажі мрозкалля
гмжвмйу ла ндодбувалля ра жгіиплдлля гіяйщлмпрі: в Міелаомгліи кмлвдлуії ном жатзпр ноав впіт роугяцзткігоалрів ра фйдлів їт пікди, везваыфз, рдокіл «бугд жаикарзпя мнйафувалмы гіяйщліпры в гдоеаві, гомкагялзлмк якмї віл лд є», гайі нмяплыєрщпя, цм уд мжлафає мпіб, які вед
мрозкайз гмжвій ла в’їжг, ндодбувалля ра мнйафувалу гіяйщліпрщ ла рдозрмоії ілхмї коаїлз, в рми фап, як лауімлайщлзи Закмл, жапрмпмвуыфз рд е
пакд нмлярря «жгіиплыварзкд мнйафувалу гіяйщліпрщ у коаїлі ндодбувалля», ракмгм урмфлдлля лд кіпрзрщ,
фзк нмомгеує ноавмву кмйіжіы цмгм
прарупу роугмвмгм кігоалра. Пм-гоугд,
лагалм жанйуралд взжлафдлля коаїлз
ндодбувалля бдж жапрмпувалля, як в
Міелаомгліи Кмлвдлуії ном жатзпр
ноав впіт роугяцзт-кігоалрів ра фйдлів їт пікди, нмлярря «гдоеава нмтмгедлля» абм «гдоеава жвзфаилмгм
номезвалля».
Доугзи дран «взлзклдлля роугмвзт віглмпзл іж ілмждклзк омбмрмгавудк, рмбрм ыозгзфлд мсмокйдлля
ракзт віглмпзл» нмродбує: взжлафдлля смокз ра жкіпру роугмвмгм гмгмвмоу кіе укоаїлпщкзк ноауівлзкмккігоалрмк ра ілмждклзк омбмрмгавудк; взжлафдлля мбмв’яжкмвзт ра гмгаркмвзт укмв роугмвмгм гмгмвмоу;
взжлафдлля номудгуоз укйагдлля
ракмгм гмгмвмоу, лагалля ндодкйагафа укоаїлпщкмку гомкагялзлу гйя
лайделмгм ндодкйагу роугмвмгм гмгмвмоу; жабджндфдлля лайделмї аурдлрзсікауії нозкіолзків ілмждклмы
кмвмы укоаїлпщкмку мозгілайу роугмвмгм гмгмвмоу; жабджндфдлля кмейзвмпрі ыозгзфлмгм пуномвмгу укйагдлля роугмвмгм гмгмвмоу гйя ноаудвйахрувалля жа кмогмлмк, а ракме
влдпдлля ноавмк гм укйагдлмгм гмгмвмоу. Нанозкйаг, в ЗУ «Пом жмвліхлы роугмву кігоауіы» лд взжлафдлм
мбмв’яжку гомкагялзла Укоаїлз, якзи
ноаудвйахрмвуєрщпя пакмпріилм, карз нозкіолзк роугмвмгм гмгмвмоу
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укоаїлпщкмы кмвмы, тмфа ракзи
мбмв’яжмк нмкйагдлм ла укоаїлпщкмгм
гомкагялзла, якзи жвдораєрщпя жа
гмнмкмгмы у ноаудвйахруваллі гм
гдоеавлзт могалів фз гм агдлуіи.
Доугзк ваейзвзк лдгмйікмк ЗУ
«Пом жмвліхлы роугмву кігоауіы» є
жапрмпувалля рдокілу «номдкр роугмвмгм гмгмвмоу» в ф. 2 пр. 16, айд, пйіг
мпмбйзвм жауваезрз ла рмку, цм
фзллд лауімлайщлд жакмлмгавпрвм, в
рмку фзпйі і роугмвд, лд кіпрзрщ ракмї
ыозгзфлмї кардгмоії як «номдкр роугмвмгм гмгмвмоу. Тмку, гмуійщлм ндодгбафзрз впд е мбмв’яжмк мрозкалля
лд номдкру, а нозкіолзка мозгілайу
роугмвмгм гмгмвмоу.
Еран сакрзфлмгм нмфарку роугмвзт віглмпзл ра їт ндодбігу жа кдеакз Укоаїлз, вігнмвіглм гм пр. 52 ЗУ
«Пом кіелаомглд нозварлд ноавм»,
водгуйщмвуєрщпя ноавмк гдоеавз, у
якіи взкмлуєрщпя омбмра, якцм ілхд
лд
ндодгбафдлм
жакмлмк
абм
кіелаомглзк гмгмвмомк Укоаїлз. В
пр. 53 впралмвйдлм, цм роугмві віглмпзлз
гомкагял
Укоаїлз,
які
ноауыырщ жа кмогмлмк, одгуйыырщпя
ноавмк Укоаїлз в оажі, якцм: 1) гомкагялз Укоаїлз ноауыырщ у жакмогмллзт гзнймкарзфлзт упралмват
Укоаїлз; 2) гомкагялз Укоаїлз
укйайз ж омбмрмгавуякз - сіжзфлзкз
абм ыозгзфлзкз мпмбакз Укоаїлз
роугмві гмгмвмоз ном взкмлалля омбмрз жа кмогмлмк, у рмку фзпйі в їт
вігмкодкйдлзт нігомжгійат, якцм уд
лд пундодфзрщ жакмлмгавпрву гдоеавз, ла рдозрмоії якмї взкмлуєрщпя
омбмра; 3) уд ндодгбафдлм жакмлмк
абм кіелаомглзк гмгмвмомк Укоаїлз.
Віграк, ноавмвд одгуйывалля роугмвзт
віглмпзл
жгіиплыєрщпя
кіелаомглзкз лмокакз, лмокакз
коаїлз ндодбувалля укоаїлпщкмгм
роугмвмгм
дкігоалра,
а
ракме
вігнмвіглм гм гвмпрмомлліт угмг,
укйагдлзт
Укоаїлмы
ж
кдрмы
пмуіайщлмгм жатзпру укоаїлпщкзт роугмвзт кігоалрів. Сщмгмглі Укоаїлмы
укйагдлм гвмпрмомллі гмгмвмоз ном
ноаудвйахрувалля (абм ном роугмву
гіяйщліпрщ їт гомкагял ла рдозрмоії
ілхмї вігнмвіглмї коаїлз) іж ракзкз
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коаїлакз: Лівія, В’єрлак, Пморугайія,
Лзрва, Пмйщца, Аждобаигеал, Біймоупщ, Віокдлія, РФ, Ммйгмва, Швдиуаоія (віглмплм праезпрів), Іпналія, а
ракме у 2016 омуі буйм укйагдлм гмгмвіо іж Іжоаїйдк. Чапркмвм нзралля
роугмвмї гіяйщлмпрі нігіикаырщпя у
вігнмвіглзт гвмпрмомлліт гмгмвмоат
ном пмуіайщлд жабджндфдлля, якзт
пщмгмглі укйагдлм 23. Іж Чдтієы ра
Сймваффзлмы ла пщмгмглі гвмпрмомллі гмгмвмоз вед жакілфзйз промк гії,
жмкодка, Сймваффзла гдлмлпувайа
угмгу, яка буйа укйагдла ла 3 омкз іж
аврмкарзфлзк номгмведлляк гії, у
2008 омуі; а іж Чдтієы угмгу буйм
укйагдлм цд у 1997 омуі ла 5 омків,
номрд її лд номймлгувайз. Сйіг вкажарз, цм ла паирі жакмлмгавфмї бажз ВР
Угмга кіе ЧР ра Укоаїлмы вкажала
як фзлла (!), номрд лапноавгі іж рдкпру Угмгз жомжукійм, цм її промк гії
вед жакілфзвпя. Пігрвдогеує уд і
ндодйік гмгмвмоів кіе Укоаїлмы ра
ЧР, якзи взкйагдлм ла паирі Пмпмйщпрва Укоаїлз в ЧР [9], гд пдодг 52
гмгмвмоів (цд ж фапів СРСР, які
гіырщ вігнмвіглм гм ноавмлапрунлзурва) лд жажлафдлм Угмгз ном ноаудвйахрувалля. Вкажалд пвігфзрщ ном
лдмбтігліпрщ бійщх одрдйщлмгм ра
вігнмвігайщлмгм млмвйдлля ілсмокауії ла мсіуіилмку паирі жакмлмрвмофмгм могалу.
В алайірзфліи жанзпуі «Помбйдка
пмуіайщлмгм
жатзпру
укоаїлпщкзт
ноауівлзків-кігоалрів»,
взкмлалмы
Науімлайщлзк
ілпрзрурмк
проардгіфлзт гмпйігедлщ Укоаїлз, вкажуєрщпя, цм мплмвлзи лдгмйік угмг
ном ноаудвйахрувалля уд – пкйагліпрщ їт ноакрзфлмгм жапрмпувалля,
нозфмку «жкіпр угмг ном ноаудвйахрувалля, нігнзпалзт ж Пморугайієы ра Лівієы (2003), бійщх кмлкодрлзи. Нзкз ндодгбафдлм кдталіжкз ноаудвйахрувалля, нігбмоу
калгзгарів ра мплмвлі взкмгз гм лзт,
укмвз роугмвзт кмлроакрів рмцм.
Угмга ж Іпналієы (2009) нмхзоыєрщпя мгоажу ла 3 кардгмоії ноауівлзків:
нмпріилзт, пджмллзт ра праезпрів.
Ражмк ж рзк, емглу мпмбу гмпі [пралмк ла емврдль 2012 омку – нозк.
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аврмоа] лд буйм ноаудвйахрмвалм
вігнмвіглм гм нмймедлщ узт угмг,
гмймвлзк фзлмк фдодж пкйагліпрщ
номудгуоз жа уфапрі гдоеавлзт могалів гвмт коаїл, якмї і ноаудгавуі, і
кігоалрз
лакагаырщпя
улзклурз.
Згдбійщхмгм вмлз абм кмозпруырщпя
нмпйугакз нозварлзт нмпдодглзків,
абм кмлракруырщ ланояку, жмкодка, ж
взкмозпралляк дйдкромллмї бажз вакалпіи» [10].
З взкйагдлмгм жомжукійм, цм нмгайщха омбмра кає ирз в ланоякку
укйагдлля гвмпрмомлліт угмг ном
ноаудвйахрувалля (тмфа нігнзпалля
Угмгз ном апмуіауіы іж ЄС вед
взоіхзйм ояг іж жажлафдлзт нзралщ),
айд вмглмфап ваейзвм і жмпдодгзрзпщ
ла жкіпрі ракзт угмг, абз вмлз лд пралмвзйз пмбмы смокайщлу взгзкіпрщ
гіяйщлмпрі.
Еран жакілфдлля роугмвзт віглмпзл укоаїлпщкмгм роугмвмгм дкігоалра
ра нмвдолдлля ла рдозрмоіы Укоаїлз:
ла ущмку драні кмейзвмпрякз вірфзжлялмгм роугмвмгм ноава гмуійщлм
пкмозпрарзпя в оаккат номгоакз оділрдгоауії, жмкодка, бійщх гдрайщлд
взвфдлля номбйдк оділрдгоауії кмед
пвігфзрз, ланозкйаг, ном лдмбтігліпрщ впралмвйдлля гмгаркмвзт ноав
ракзк мпмбак цмгм нмгайщхмгм ноаудвйахрувалля ла рдозрмоії Укоаїлз.
Ражмк іж рзк, жгдбійщхмгм ла ущмку
драні кає жлафдлля ндлпіилд жабджндфдлля, мпкійщкз жажвзфаи гмгмку нмвдораырщпя ж роугмвмї дкігоауії у
ндлпіилмку віуі. Укоаїлмы укйагдлм
ояг ндлпіилзт гвмпрмомлліт угмг,
мглак, їт нмкз-цм лдвдйзка кійщкіпрщ
(уд коаїлз кмйзхлщмгм СРСР, коаїлз
Байрії, Чдпщка Рдпнубйіка, Іпналія,
Пморугайія ра гдякі ілхі). В Бйагмгіилмку смлгі «Занмоука», якзи мнікуєрщпя номбйдкакз укоаїлпщкзт
роугмвзт кігоалрів, вкажуєрщпя, цм
«укоаїлпщкі ноауівлзкз, які ноауывайз у Годуії фз Ірайії, гд ракме жмпдодгедла вдйзка кійщкіпрщ укоаїлпщкзт
кігоалрів, гмпі йзхд ж ваекзкз жупзййякз кмгйз мрозкарз жаомбйдлі

лзкз гомхі ла ндлпії. Пдвлзт жоухдлщ вгаймпя гмпяглурз в Ірайії.
Снійщлм ж ірайіипщкзкз наорлдоакз,
сулгауія
«Занмоука»
гмнмкагає
укоаїлпщкзк кігоалрак, які ноауывайз в Ірайії, мрозкарз пвмї ндлпіилі
влдпкз ла рдозрмоії Укоаїлз. Подгправлзк Фмлгу жауваеує: «Пмноз рд,
цм ракмї угмгз кіе Укоаїлмы ра Ірайієы лдкає, ноавм ла раку ндлпіы
ндодгбафдлд ірайіипщкзк жакмлмгавпрвмк. Пдодгмвмоз ном ндлпіилу угмгу кіе узкз гвмка коаїлакз вдгурщпя нозбйзжлм ж 2004 омку, айд ірайіиуі лд нмпніхаырщ, бм лабагарм бійщхд
укоаїлуів ноауыє в Ірайії, ліе ірайіиуів в Укоаїлі, рме ірайіипщка вйага
лдмтмфд ігд ла нігнзпалля ракмї угмгз» [11]. Орме, ла галмку драні ндопндкрзвлзк є як укйагдлля вкажалзт
гвмпрмомлліт угмг, рак і омжвзрмк
вйаплмгм ндлпіилмгм жакмлмгавпрва жа
вігнмвіглзк ланояккмк.
Факуйщрарзвлзи дран – взлзклдлля роугмвзт пнмоів – нмродбує
гмгаркмвмгм взвфдлля ла нодгкдр
рмгм фз кмейзвм лмокакз лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва фз лауімлайщлзкз номудгуоакз нігрозкарз укоаїлпщкмгм роугмвмгм кігоалра жа кмогмлмк.
У нігпукку, пйіг вкажарз ла рд,
цм укоаїлпщка роугмва дкігоауія є
багармапндкрлзк ра багармгоаллзк
явзцдк, уноавйілля якзк нмродбує
вгмпкмлайдлля, жмкодка, лапакндодг
в фапрзлі имгм ноавмвмгм уодгуйывалля. Зомбзрз уд кмейзвм йзхд жа
укмвз кмкнйдкплмгм нігтмгу гм
мжлафдлмї номбйдкз, в рмку фзпйі і
пзлрджувавхз лаукмві омжомбкз оіжлзт псдо жлалщ ра оіжлзт гайужди
ноава. Тоугмвд ноавм у взоіхдллі
номбйдк роугмвмї дкігоауії ж Укоаїлз
кає ракме гмпрарлі кмейзвмпрі цмгм
нмкоацдлля пралу ноавмвмгм пралу ра
жатзпру укоаїлпщкзт гомкагял – роугмвзт дкігоалрів, фмку і пйіг нозгійзрз увагу в нмгайщхзт лаукмвзт
нубйікауіят.
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Inshin М. Systemization of tasks in solving problems of Ukrainian labor emigration from the legal point of view
The article gives a generalized list of practical problems that accompany Ukrainian
labor emigration. The problems of Ukrainian labor emigration during the stages of its
implementation are systematized. Formulated a number of specific tasks for science of
labor law, the solution of which will help to eliminate or minimize the identified problems.
Key words: labor law, tasks, Ukrainian labor migration, problems, solutions.
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Концепція права на публічну службу
у контексті сьогодення: науковотеоретичний аспект
Оглзк іж мплмвмнмймелзт ноімозрдрів урвдогедлля Укоаїлз як гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї ра ноавмвмї
гдоеавз є могаліжауія і номвдгдлля
лзжкз кмлуднруайщлзт одсмок, які б
пнозяйз її праймку омжвзрку, вномвагедлля взпмкзт пралгаорів езрря
ра взтіг ла номвіглі нмжзуії у пвірі
[1], [2]. У пзпрдкі ракзт одсмок номвіглд кіпуд лайдезрщ одсмокі нубйіфлмї пйуебз як ваейзвмї пкйагмвмї
смокувалля лмвірлщмї кмгдйі ноавмвмї вжаєкмгії пупнійщпрва, мпмбз ра
гдоеавз фдодж нозжку одсмокз гдудлроайіжауії, взтмгяфз іж лдмбтіглмпрі жабджндфдлля ноімозрдрлмпрі ноав,
пвмбмг йыгзлз, нозлузну вдотмвдлпрва ноава, гзлакіфлмгм омжвзрку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва [3, п. 21–33],
[4, п. 20–25], [5, п. 26–32].
Напакндодг, могаліжауія ілпрзрууіилмї одсмокз нубйіфлмї пйуебз
нігнмоягкмвала взомбйдллы гієвзт,
кмлуднруайщлзт кдталіжків жабджндфдлля ноімозрдрлмпрі ноав, пвмбмг
йыгзлз цмгм гіяйщлмпрі гдоеавз ра
її ілпрзрууіи. Позлагіглм лагагарз,
цм жа жкіпрмк Кмлпрзрууії Укоаїлз
(пр. 3) «йыгзла, її езрря і жгмомв'я,
фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокалліпрщ і
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бджндка взжлаырщпя в Укоаїлі лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры». Поз
ущмку, Оплмвлзи Закмл Укоаїлз
впралмвйыє, цм «ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і
пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз», а
«урвдогедлля і жабджндфдлля ноав і
пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк мбмв'яжкмк гдоеавз».
Нмвірля кмлуднуія одсмокувалля нубйіфлмї пйуебз нмв’яжала іж гієвіпры, дсдкрзвліпры ра гмпрунліпры
ноава гомкагял ла гдоеавлу пйуебу
ра пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля. Дмодфлм лагмймпзрз, цм
жгіглм лмок
Кмлпрзрууії Укоаїлз
(пр. 38) гомкагялз каырщ ноавм боарз уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлзкз
пноавакз, у впдукоаїлпщкмку ра кіпудвзт одсдодлгукат, війщлм мбзоарз
і бурз мбоалзкз гм могалів гдоеавлмї
вйагз ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Такме Кмлпрзрууієы Укоаїлз гаоалрмвалм, цм «гомкагялз кмозпруырщпя оівлзк ноавмк гмпруну
гм гдоеавлмї пйуебз, а ракме гм
пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля». У кмлрдкпрі лайделмї могаліжауії ра номвдгдлля нубйіфлмноавмвзт одсмок ла мпмбйзву увагу
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жапйугмвує одсмокувалля ра ланмвлдлля лмвірлік, пурліплзк жкіпрмк
ноава ла нубйіфлу пйуебу.
З ноавмвмї рмфкз жмоу, ноавм ла
нубйіфлу пйуебу таоакрдозжуєрщпя
ракзкз пурліплзкз мжлакакз: нмндохд, уд ноавм пноякмвалд ла гмпрун мпмбз гм нубйіфлмї пйуебз; нмгоугд, уд ноавм пзпрдклм нмв’яжалд
іж ракзкз мплмвмнмймелзкз, кмлпрзрууіилзкз ноавакз як: ноавм ла ноауы; ноавм ла гдоеавлу пйуебу; ноавм ла пйуебу в могалат кіпудвмгм
пакмвоягувалля; нм-родрє, уд ноавм
взпрунає мплмвмнмймелзк кмлпроукрзвлзк дйдкдлрмк ноавмпуб’єкрлмпрі
нубйіфлзт пйуебмвуів; нм-фдрвдорд,
жгіиплдлля ущмгм ноава пнозяє взлзклдллы, жкілі ра нознзлдллы вігнмвіглзт пйуебмвм-роугмвзт ноавмвіглмпзл.
Сйіг вігжлафзрз, цм номрягмк
1993–2018 оо. в Укоаїлі буйм утвайдлм лзжку, ндодваелм, гдкйаоарзвлзт жакмлів ж нзралщ нубйіфлмї пйуебз [6], [7], [8], [9], [10], жгіиплдлм
комкз у ланоякку угмпкмлайдлля
роугмвмгм жакмлмгавпрва, жмкодка,
лмок Кмгдкпу жакмлів ном ноауы
Укоаїлз (гайі – КЗнП) [11]. Тдмодрзкм-ноавмвзи алайіж ракзт жакмлмгавфзт акрів жапвігфує, цм вмлз лд
рійщкз лд жабджндфзйз номудп урвдогедлля в Укоаїлі лмвірлщмї кмгдйі
нубйіфлмї пйуебз, а жагмпрозйз лдмбтігліпрщ ілпрзрууіилмгм одсмокувалля. Такзи взплмвмк, ндодгупік, номгзкрмвалм лдгмпкмлайіпры ра воажйзвіпры ноава ла нубйіфлу пйуебу,
взтмгяфз іж лапрунлзт фзллзків: лд
вігнмвігліпрщ пралу, гзлакіуі омжвзрку пупнійщпрва ра гдоеавз; лд вігнмвігліпрщ гдкйаомвалзк одсмокак
нубйіфлмгм (гдоеавлмгм) уноавйілля;
гдкйаоувалля ноімозрдрлмпрі уоатувалля кіелаомглмгм (євомндипщкмгм)
гмпвігу, бдж пзпрдклмї муілкз влуроіхлщмнубйіфлзт номбйдк ра мпмбйзвмпрди; лддсдкрзвліпрщ нубйіфлмгм
(гдоеавлмгм) уноавйілля; вігпурліпрщ
лайделмгм жакмлмгавфмгм жабджндфдлля; лдужгмгедліпрщ роугмвмгм жакмлмгавпрва ра жакмлмгавпрва ж нзралщ нубйіфлмї пйуебз; лаявліпрщ

нмйірзкм-ноавмвмгм внйзву; лдгмпкмлайіпрщ гдоеавлмї пйуебз ра пйуебз
в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля;
лдгмпкмлайіпрщ кдталіжків одайіжауії
ра гаоалрувалля ноава ла нубйіфлу
пйуебу ра ілхзт нмв’яжалзт іж лзк
ноав; лдгмпкмлайіпрщ кдталіжків ноавмвмї мтмомлз ра жатзпру; вігпурліпрщ
лайделмї кмрзвауії цмгм нубйіфлмї
пйуебз;
лдгмпкмлайіпрщ
ноавмпуб’єкрлмпрі нубйіфлзт пйуебмвуів;
лдгмпкмлайіпрщ, пундодфйзвіпрщ жакмлмгавфм впралмвйдлзт мбкдедлщ ра
жабмомл; лдгмпкмлайіпрщ пйуебмвмроугмвзт ноавмвіглмпзл; вігпурліпрщ
якіплзт кдталіжків номрзгії кмоунуії;
лдгмпкмлайіпрщ гдоеавлмгм лагйягу
ра гомкагпщкмгм кмлромйы рмцм.
Уоатмвуыфз ракі фзллзкз, ноавм ла
нубйіфлу пйуебу нмродбує якіплмгм і
пзпрдклмгм одсмокувалля, ланмвлдлля лайделзк ноавмвзк жкіпрмк.
У ущмку ланоякку утвайдлм лзжку
гдкйаоарзвлзт гмкукдлрів проардгіфлмгм таоакрдоу цмгм одсмокувалля
гдоеавлмї пйуебз ра пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля [12],
[13], [14]. Ражмк іж рзк, бугд пноавдгйзвзк лагмймпзрз, цм одсмокувалля нубйіфлмї пйуебз, лапакндодг,
нмродбує кмлкйдкплмї ра проардгіфлмї
муілкз кдрз, жавгалщ одсмок у нубйіфлм-ноавмвіи псдоі, кмлпмйігауії
жупзйщ пупнійщпрва ра гдоеавз фдодж
нозжку омжвзрку лмвірлщмгм жакмлмгавпрва ном нубйіфлу пйуебу ра омжбугмву пуфаплмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва, имгм лмвірлы кмгзсікауіы
[15].
Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвмрдмодрзфлд гмпйігедлля кмлуднуії
ноава ла нубйіфлу пйуебу фдодж нозжку пуфаплзт рдлгдлуіи омжвзрку
пупнійщпрва ра гдоеавз. У ыозгзфліи
йірдоаруоі жажлафдла номбйдкарзка
фапркмвм омжгйягайапя у ноауят ракзт
вфдлзт-ыозпрів як: В. С. Вдлдгікрмв,
І. В. Зуб, М. І. Ілхзл, М. М. Кйдкнаопщкзи, І. П. Лавоілфук, С. С. Луках,
А. Р. Мауык,
В. Я. Мауык,
О. В. Пдрозхзл,
П. Д. Пзйзндлкм,
С. М. Позйзнкм, О. І. Помудвпщкзи,
Г. І. Чалзхдва,
В. І. Щдобзла,
Н. М. Хурмоял, О. М. Яомхдлкм ра
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іл. Сйіг жауваезрз, цм гмпрарлщм
ваейзвзк ра кмлпроукрзвлзк взгаєрщпя вкйаг узт ра ілхзт вфдлзтноавлзків у омжвзрмк ноавмвмї гмкрозлз нубйіфлмї пйуебз, мпмбйзвм у
кмлрдкпрі пуфаплзт одсмок у нубйіфлм-ноавмвіи псдоі. Ражмк іж рзк, уоатмвуыфз пуфаплі рдлгдлуії омжвзрку
пупнійщпрва ра гдоеавз, лдмбтігліпрщ
смокувалля її гієвмї ра дсдкрзвлмї
кмгдйі, ваейзвмгм ра кйыфмвмгм жлафдлля лабуваырщ нзралля цмгм нмпзйдлля вігнмвіглзт одсмокауіилзт
комків, лапакндодг, игдрщпя ном лдмбтігліпрщ угмпкмлайдлля ноава ла
нубйіфлу пйуебу, жабджндфдлля имгм
гмпрунлмпрі ра гієвмпрі, у рмку фзпйі
кдталіжків одайіжауії, гаоалрувалля
ра ноавмвмї мтмомлз.
Напакндодг, гмпйігеуыфз ноавм
ла нубйіфлу пйуебу, ваорм жвдолурз
увагу ла рдмодрзкм-ноавмві нігтмгз
гм омжукілля пурлмпрі, нозлузнів
гдоеавлмї пйуебз. Агед, жа пвмєы
пурры, ноавм ла нубйіфлу пйуебу
взнйзває іж пурі ноава ла ноауы ра
пзпрдклм нмв’яжалд іж ноавмк ла гдоеавлу пйуебу [16, п. 158-160]. У
ыозгзфліи йірдоаруоі лагмймхуєрщпя,
цм гдоеавла пйуеба є пкйаглзк пмуіайщлм-ноавмвзк ілпрзрурмк, якзи
явйяє пмбмы пзпрдку ноавмвзт лмок,
цм
одгйакдлруырщ
гдоеавлмпйуебмві віглмпзлз, рмбрм ноава,
мбмв’яжкз, мбкдедлля, жабмомлз, прзкуйз, вігнмвігайщліпрщ пйуебмвуів у
псдоі номтмгедлля і нознзлдлля
пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл [3, п. 16].
У рми ед фап, у Закмлі Укоаїлз «Пом
гдоеавлу пйуебу» ндодгбафдлм йдгайщлд омжукілля рдокілу «гдоеавла
пйуеба» як нубйіфла, номсдпіила,
нмйірзфлм лдундодгедла гіяйщліпрщ іж
ноакрзфлмгм взкмлалля жавгалщ і
сулкуіи гдоеавз, жмкодка цмгм: алайіжу гдоеавлмї нмйірзкз ла жагайщлмгдоеавлмку, гайуждвмку і одгімлайщлмку оівлят ра ніггмрмвкз номнмжзуіи прмпмвлм її смокувалля, у рмку
фзпйі омжомбйдлля ра номвдгдлля
дкпндорзжз номдкрів номгоак, кмлуднуіи, проардгіи, номдкрів жакмлів ра
ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів,
номдкрів кіелаомглзт гмгмвмоів;
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жабджндфдлля одайіжауії гдоеавлмї
нмйірзкз, взкмлалля жагайщлмгдоеавлзт, гайуждвзт і одгімлайщлзт номгоак, взкмлалля жакмлів ра ілхзт
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів; жабджндфдлля лагалля гмпрунлзт і якіплзт
агкіліпроарзвлзт нмпйуг; жгіиплдлля
гдоеавлмгм лагйягу ра кмлромйы жа
гмрозкалляк жакмлмгавпрва; уноавйілля гдоеавлзкз сілалпмвзкз одпуопакз, каилмк ра кмлромйы жа їт
взкмозпралляк; уноавйілля ндопмлаймк гдоеавлзт могалів; одайіжауії
ілхзт нмвлмваедлщ гдоеавлмгм могалу, взжлафдлзт жакмлмгавпрвмк.
Ммела нмгмгзрзпя іж рзк, цм ракд
взжлафдлля є гмпрарлщм гомкіжгкзк
ра ракзк, цм ндвлмы кіомы пноякмвалд ла жвуедлля псдоз гдоеавлмї
пйуебз, її ілпрзрууіилмгм омжвзрку
[16, п. 158-160]. Офдвзглм, цм ракзи
нігтіг жакмлмгавуя лд кає гмпрарлщмгм кмлпроукрзвлу гйя смокувалля
дсдкрзвлмї кмгдйі нубйіфлмї пйуебз,
яка пноякмвала ла жабджндфдлля лайделмгм сулкуімлувалля нубйіфлмноавмвзт ілпрзрурів вйагз ( ланозкйаг, могалз гдоеавлмї вйагз, кіпудвмгм пакмвоягувалля рмцм).
Взтмгяфз іж жажлафдлмгм, нубйіфла пйуеба явйяє пмбмы нубйіфлу,
номсдпіилу, нмйірзфлм лдундодгедлу
гіяйщліпрщ пноякмвалу ла ноакрзфлд
взкмлалля жавгалщ, сулкуіи ра нмвлмваедлщ нубйіфлм-ноавмвзт ілпрзрурів вйагз у нмоягку ндодгбафдлмку
жакмлмк.
Дмодфлм лагмймпзрз, цм ноавм ла
нубйіфлу пйуебу ріплм нмв’яжалд іж
впрунмк ла гдоеавлу пйуебу. Тмку,
взгаєрщпя кмодкрлзк гмпйігзрз мпмбйзвмпрі ноава ла нубйіфлу пйуебу
фдодж нозжку имгм лмвауіи. Бдоуфз
гм увагз кіелаомглзи гмпвіг, жмкодка, гмпвіг євомндипщкзт гдоеав [17]
Закмл Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу» (пр. 19) впралмвйыє, цм ноавм ла
гдоеавлу пйуебу, нм-ндохд, каырщ
нмвлмйірлі гомкагялз Укоаїлз, які
війщлм вмймгіырщ гдоеавлмы кмвмы
ра якзк нозпвмєлм прунілщ взцмї
мпвірз лд лзефд: кагіпроа – гйя нмпаг кардгмоіи «А», «Б»; бакайавоа,
кмймгхмгм бакайавоа – гйя нмпаг
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кардгмоії «В»; нм-гоугд, кає мбкдедлля мпмба, яка: гмпягйа хіпргдпярзн’ярзоіфлмгм віку; в упралмвйдлмку
жакмлмк нмоягку взжлала лдгієжгарлмы абм гієжгарліпрщ якмї мбкдедла;
кає пугзкіпрщ жа вфзлдлля укзплмгм
жймфзлу, якцм рака пугзкіпрщ лд нмгахдла абм лд жляра в упралмвйдлмку
жакмлмк нмоягку; вігнмвіглм гм оіхдлля пугу нмжбавйдла ноава жаикарзпя гіяйщліпры, нмв’яжалмы ж взкмлалляк сулкуіи гдоеавз, абм жаикарз вігнмвіглі нмпагз; ніггавайапя
агкіліпроарзвлмку пряглдллы жа кмоунуіилд абм нмв’яжалд ж кмоунуієы
ноавмнмоухдлля – номрягмк рощмт
омків ж гля лабоалля вігнмвіглзк
оіхдлляк пугу жакмллмї пзйз; кає
гомкагялпрвм ілхмї гдоеавз; лд
номихйа пндуіайщлу ндодвіоку абм лд
лагайа жгмгу ла її номвдгдлля; нігнагає ніг жабмомлу, впралмвйдлу Закмлу
Укоаїлз «Пом мфзцдлля вйагз» [18];
нм-родрє, ніг фап одайіжауії гомкагялакз ноава ла гдоеавлу пйуебу лд
гмнупкаырщпя бугщ-які смокз гзпкозкілауії, взжлафдлі жакмлмгавпрвмк; нм-фдрвдорд, мпмба, яка нодрдлгує ла жаилярря нмпагз гдоеавлмї
пйуебз, нмвзлла вігнмвігарз ракзк
жагайщлзк взкмгак: гйя нмпаг кардгмоії «А» – жагайщлзи прае омбмрз лд
кдлхд пдкз омків; гмпвіг омбмрз ла
нмпагат гдоеавлмї пйуебз кардгмоіи
«А», «Б» абм ла нмпагат лд лзефд
кдоівлзків проукруолзт нігомжгійів в
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля,
абм гмпвіг омбмрз ла кдоівлзт нмпагат у вігнмвігліи псдоі лд кдлх як
роз омкз; війщлд вмймгілля гдоеавлмы кмвмы, вмймгілля ілмждклмы
кмвмы, яка є мглієы ж мсіуіилзт кмв
Рагз Євомнз; гйя нмпаг кардгмоії
«Б» у гдоеавлмку могалі, ыозпгзкуія якмгм нмхзоыєрщпя ла впы рдозрмоіы Укоаїлз, ра имгм анаоарі – гмпвіг омбмрз ла нмпагат гдоеавлмї
пйуебз кардгмоіи «Б», «В» абм гмпвіг
пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля, абм гмпвіг омбмрз ла кдоівлзт нмпагат нігнозєкпрв, упралмв ра
могаліжауіи лджайделм віг смокз
вйаплмпрі лд кдлхд гвмт омків, війщлд
вмймгілля гдоеавлмы кмвмы; гйя

нмпаг кардгмоії «Б» у гдоеавлмку
могалі, ыозпгзкуія якмгм нмхзоыєрщпя ла рдозрмоіы мглієї абм кійщкмт
мбйапрди, кіпра Кзєва абм Сдвапрмнмйя, ра имгм анаоарі – гмпвіг омбмрз
ла нмпагат гдоеавлмї пйуебз кардгмоіи «Б» фз «В» абм гмпвіг пйуебз в
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля,
абм гмпвіг омбмрз ла кдоівлзт нмпагат нігнозєкпрв, упралмв ра могаліжауіи лджайделм віг смокз вйаплмпрі
лд кдлхд гвмт омків, війщлд вмймгілля гдоеавлмы кмвмы; гйя нмпаг кардгмоії «Б» в ілхмку гдоеавлмку
могалі – гмпвіг омбмрз ла нмпагат
гдоеавлмї пйуебз кардгмоіи «Б» фз
«В» абм гмпвіг пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля, абм гмпвіг
омбмрз ла кдоівлзт нмпагат нігнозєкпрв, упралмв ра могаліжауіи лджайделм віг смокз вйаплмпрі лд кдлхд
мглмгм омку, війщлд вмймгілля гдоеавлмы кмвмы; гйя нмпаг кардгмоії «В»
– лаявліпрщ взцмї мпвірз прундля
кмймгхмгм бакайавоа абм бакайавоа,
війщлд вмймгілля гдоеавлмы кмвмы;
нм-н’ярд, cндуіайщлі взкмгз гм мпіб,
які нодрдлгуырщ ла жаилярря нмпаг
гдоеавлмї пйуебз кардгмоіи «Б» і
«В», взжлафаырщпя пуб’єкрмк нозжлафдлля ж уоатувалляк взкмг пндуіайщлзт жакмлів; нм-хмпрд, мпмбз, які
нодрдлгуырщ ла жаилярря нмпаг гдоеавлмї пйуебз кардгмоії «А», каырщ
вігнмвігарз рзнмвзк взкмгак (вкйыфаыфз пндуіайщлі), жарвдогедлзк
Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз [16,
п. 151-160]. Коік рмгм, нозилярря ла
гдоеавлу пйуебу пуномвмгеуєрщпя
нозилярряк Позпягз гдоеавлмгм
пйуебмвуя. Цд є пвігфдлляк рмгм, цм
гдоеавла пйуеба пноякмвала ла
урвдогедлля ноав і пвмбмг йыгзлз,
нігнмоягкмвуєрщпя ілрдодпак пупнійщпрва ра гдоеавз.
У ыозгзфліи йірдоаруоі гмодфлм
вкажуєрщпя ла рд, цм ноз одайіжауії
ноава ла гдоеавлу пйуебу, взгаєрщпя
гмуійщлзк: жабджндфзрз лайделі укмвз взвфдлля нодрдлгдлракз ла нмпагз гдоеавлмї пйуебз, гдоеавлзкз
пйуебмвуякз ілмждклзт кмв у омбмфзи фап; жабджндфдлля кмлкодрзжауії
взкмг гм номсдпіилмї мпвірз гйя жа-
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илярря нмпаг гдоеавлмї пйуебз (ланозкйаг, ыозгзфла, дкмлмкіфла, мпвіра у псдоі гдоеавлмгм (нубйіфлмгм)
уноавйілля рмцм) [16, п. 151-160].
Сйіг жауваезрз, цм жгіглм Закмлу
Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу»
(пр. 31), ла нмпагу гдоеавлмї пйуебз
нозжлафаєрщпя ндодкмедущ кмлкуопу
ла нігправі вігнмвіглмгм оіхдлля
пуб’єкра нозжлафдлля ж гмрозкалляк
нознзпів впралмвйдлзт ла нігправі
мкодкзт жакмлів [19], [20], [21]. Поз
ущмку, ваорм нігкодпйзрз, цм кмнія
вігнмвіглмгм оіхдлля взгаєрщпя гдоеавлмку пйуебмвуы, цд мгла кмнія
жбдоігаєрщпя в имгм мпмбмвіи пноаві.
Оглафд, ла ноакрзуі взлзкаырщ нзралля нмв’яжалі іж жабджндфдлляк
кмлкуоплзт нігтмгів гм жалярря нмпаг гдоеавлмї пйуебз, мпкійщкз лд
жавегз кмлкуопз номвмгзрщпя дсдкрзвлм. Такме, іплуырщ
взнагкат,
кмйз вакалрлі нмпагз лд жанмвлыырщпя фдодж жарягувалля кмлкуоплзт
номудгуо.
З нозилярряк ла гдоеавлу пйуебу, мпмба, цмгм якмї жгіиплдлм
нозжлафдлля лабуває ноавмпуб’єкрлмпрі гдоеавлмгм пйуебмвуя [22,
п. 310–370], [23, п. 186–191]. Такме іж
ноавмк
ла
гдоеавлу
пйуебу
нмв’яжалм лабурря гдоеавлзк пйуебмвудк лзжкз роугмвзт ноав цмгм
жгіиплдлля пйуебмвмї као’єоз, мнйарз
ноауі, омбмфмгм фапу, фапу вігнмфзлку, мтмомлз ноауі, жамтмфдлщ, нігвзцдлля квайісікауії (ндодквайісікауіы), пмуіайщлзт гаоалріи, а ракме
мбкдедлщ, жабмомл, нмлдпдлля гзпузнйілаолмї ра кардоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі рмцм. З кдрмы жабджндфдлля лайделзт укмв гйя номсдпіилмгм
жомпралля гдоеавлзт пйуебмвуів,
гмодфлзк буйм б гмпвігфдлзт сатівуів нозжлафарз ла взці вакалрлі нмпагз бдж кмлкуопу. Цд пнозяйм б бійщхіи кмрзвауії ноауі, номсдпімлайіжауії гдоеавлмї пйуебз.
Познзлдлля ноава ла гдоеавлу
пйуебу жукмвйдлм лзжкмы нігправ
нознзлдлля гдоеавлмї пйуебз. Закмл Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу»
(пр. 81) ндодгбафає, цм гдоеавла
пйуеба нознзляєрщпя: у оажі вроарз
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ноава ла гдоеавлу пйуебу абм имгм
мбкдедлля; у оажі жакілфдлля промку
нозжлафдлля ла нмпагу гдоеавлмї
пйуебз; жа іліуіарзвмы гдоеавлмгм
пйуебмвуя абм жа угмгмы прмоіл; жа
іліуіарзвмы пуб’єкра нозжлафдлля; у
оажі лапралля мбправзл, цм пкйайзпя
лджайделм віг вмйі прмоіл; у оажі лджгмгз гдоеавлмгм пйуебмвуя ла номтмгедлля гдоеавлмї пйуебз у
жв’яжку іж жкілмы її іпрмрлзт укмв; у
оажі гмпяглдлля гдоеавлзк пйуебмвудк 65-оіфлмгм віку, якцм ілхд лд
ндодгбафдлм жакмлмк; у оажі жапрмпувалля жабмомлз, ндодгбафдлмї Закмлмк Укоаїлз «Пом мфзцдлля вйагз».
Дмодфлм вігжлафзрз, цм взцджажлафдлі мпмбйзвмпрі жгіиплдлля ноава
ла гдоеавлу пйуебу нмвлмы кіомы
прмпуырщпя ноава ла нубйіфлу пйуебу. Агед, ілпрзрур нубйіфлмї пйуебз,
ндодваелм, сулкуімлує фдодж нозжку
гдоеавлмї пйуебз, мпмбйзвм уоатмвуыфз рд, цм ілпрзрур пйуебз кіпудвмгм пакмвоягувалля ндодбуває у
пралі одсмокувалля ніг
внйзвмк
номудпів гдудлроайіжауії вйагз, ілхзт нмв’яжалзт іж лды одсмок.
Уоатмвуыфз пуфаплі номудпз,
нмв’яжалі іж акрзвіжауієы пнівноауі
Укоаїлз ра гдоеав-фйдлів ЄС, цм
взкйзкалм лдмбтігліпры гмрозкалля
і взкмлалля нознзпів Угмгз ном апмуіауіы [24], уійкмк пйухлзк взгаєрщпя уоатувалля кмлпроукрзвлмгм
євомндипщкмгм гмпвігу цмгм ноавмвмгм одгуйывалля нубйіфлмї пйуебз.
Ммела нмгмгзрзпя іж Л. В. Поугзупмк, цм «гаокмліжауія гдоеавлмї
пйуебз хйятмк вігнмвіглмпрі жакмлмгавпрва у псдоі гдоеавлмї пйуебз
кіелаомглзк пралгаорак ра лмокак
ЄС є лдмбтіглмы укмвмы гйя гмрозкалля уіллмпрди ЄС, лабйзедлля
гдоеавлмї пйуебз гм євомндипщкзт
нозлузнів, які взпуваырщпя гм коаїл
- калгзгарів ла впрун гм ЄС, а ракме
нозлузнів «лайделмгм воягувалля»,
які жакоінйдлі оіхдллякз Рагз Євомнз, цм пнозярзкд нмгайщхмку
фйдлпрву Укоаїлз в ЄС» [25, п. 72].
Вмглмфап, в укмват пщмгмгдлля лд
ваорм абпмйырзжуварз гмпвіг ЄС цмгм нубйіфлмї пйуебз, цм гмймвлзк
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фзлмк нмв’яжалм іж ракзкз фзллзкакз як: лаявліпрщ оіжлзт жавгалщ, сулкуіи ра нмвлмваедлщ нубйіфлмї пйуебз, цм взкйзкалм пралмк омжвзрку
ЄС ра имгм ілпрзрурів; лаявліпрщ
гмпвігу мкодкзт гдоеав-фйдлів ЄС;
лаявліпрщ вйаплзт номудпів одсмокувалля нубйіфлмї пйуебз рмцм. Дм
рмгм е, лдмбтіглм уоатуварз, цм в
Укоаїлі вігбуваєрщпя номудп пралмвйдлля ілпрзруру нубйіфлмї пйуебз. У
ракіи пзруауії взгаєрщпя кмлпроукрзвлзк номудпз кмлпмйігауії пупнійщпрва, гдоеавз, лаукмвзт хкій ноава,
нубйіфлмї пйуебз цмгм могаліжауії ра
номвдгдлля вігнмвіглмї одсмокз.
Оред, кмела жомбзрз взплмвмк,
цм ноавм ла нубйіфлу пйуебу є мплмвмнмймелзк, пзпрдклзк ноавмк гомкагял ла жаилярря нмпаг у нубйіфлмноавмвзт ілпрзрурат вйагз у нмоягку
ра ла укмват ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк.
Оплмвлзкз мпмбйзвмпрякз ноава
ла нубйіфлу пйуебу є лапрунлі: уд
пзпрдклд, кмлпрзрууіилд ноавм; взнйзває іж жкіпру ноава ла ноауы; пзпрдклм нмв’яжалд іж ноавмк ла гдоеавлу пйуебу ра пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; ноавмкмфлзкз мпмбакз є гомкагялз Укоаїлз;
ндодгбафає жаилярря мпмбмы нмпаг у
нубйіфлм-ноавмвзт ілпрзрурат вйагз;
ндодгбафає пндуіайщлу номудгуоу
одайіжауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї
мтмомлз; жукмвйыє взлзклдлля, жкілу, нознзлдлля пйуебмвм-роугмвзт
ноавмвіглмпзл; ндодгбафає лабурря
ноавмкмфлмы
мпмбмы
ноавмпуб’єкрлмпрі нубйіфлмгм пйуебмвуя;
таоакрдозжуєрщпя пндуіайщлмы номудгуомы нознзлдлля; нігйягає гдоеавлмку лагйягу ра гомкагпщкмку
кмлромйы.
Закмлмгавфд жабджндфдлля ноава
ла нубйіфлу пйуебу ваорм номвагзрз
хйятмк
гммноауывалля
номдкру
Тоугмвмгм кмгдпу Укоаїлз, якзи жлатмгзрщпя ла омжгйягі у Вдотмвліи

Рагі Укоаїлз ра гмруєрщпя гм гоугмгм
фзралля, а ракме омжомбкз лмвірлщмгм жакмлмгавпрва ном нубйіфлу пйуебу ла мплмві лауімлайщлмгм ра кіелаомглмгм гмпвігу.
Уоатмвуыфз взкйагдлд, мплмвлзкз рдлгдлуіякз угмпкмлайдлля
ноава ла нубйіфлу пйуебу є лапрунлі:
1) омжомбка, жарвдогедлля пуфаплмї,
дсдкрзвлмї Кмлуднуії одсмокз нубйіфлмгм уноавйілля ра нубйіфлмї пйуебз ла ндоімг гм 2030 омку ла мплмві
лауімлайщлмгм, кіелаомглмгм гмпвігу;
2) смокувалля, гаокмліжауія роугмвмгм жакмлмгавпрва ра жакмлмгавпрва
ном нубйіфлу пйуебу; 3) жабджндфдлля кмрзвауії, номсдпімлайіжауії нубйіфлмї пйуебз фдодж нозжку жаномвагедлля
мнрзкайщлмї,
лаукмвммбгоулрмвалмї пзпрдкз номсдпіилзт
взкмг, гаоалріи, жамтмфдлщ, мбкдедлщ
ра жабмомл цмгм вігнмвіглзт нмпаг;
4) жабджндфдлля дсдкрзвлмпрі, вігкозрмпрі, гмпрунлмпрі кдталіжків одайіжауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї
мтмомлз ноава ла нубйіфлу пйуебу;
5) жабджндфдлля вігкозрмпрі, номжмомпрі жаномвагедлзт жабмомл ра мбкдедлщ цмгм нубйіфлмї пйуебз;
6) нмпзйдлля дсдкрзвлмпрі ра гмпрунлмпрі ноав, які взнйзваырщ іж жкіпру
ноава ла нубйіфлу пйуебу; 7) нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі, гієвмпрі, гмпрунлмпрі ноава ла гдоеавлу пйуебу ра
пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; 8) нмпзйдлля дсдкрзвлмпрі
іплуыфмї кмгдйі ноавмпуб’єкрлмпрі
нубйіфлзт пйуебмвуів; 9) нмпзйдлля
дсдкрзвлмпрі гдоеавлмгм лагйягу ра
гомкагпщкмгм кмлромйы ж нзралщ нубйіфлмї пйуебз; 10) омжомбка, дкпндорлд мбгмвмодлля, нмпйігуыфд утвайдлля Кмгдкпу ном нубйіфлу пйуебу,
як оджуйщрар кмлпмйігауії жупзйщ
унмвлмваедлзт ілпрзрурів нубйіфлмї
вйагз, ноавлзфзт хкій ра хкій нубйіфлмї пйуебз, дкпндорів рмцм.
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Кмпрык В. Л. Кмлуднуія ноава ла нубйіфлу пйуебу у кмлрдкпрі пщмгмгдлля:
лаукмвм-рдмодрзфлзи апндкр
У лаукмвіи праррі гмпйігеуырщпя номбйдкз ілпрзрууіилзт лмвауіи ноава ла
нубйіфлу пйуебу в укмват пщмгмгдлля. Помалайіжмвалм кйыфмві номбйдкз цмгм ілпрзруру нубйіфлмї пйуебз, нігкодпйдлм ваейзвіпрщ пзпрдклзт ра якіплзт одсмок.
Вігжлафдлм пзпрдклзи жв'яжмк ноава ла нубйіфлу пйуебу ж ноавмк ла ноауы ра ноавмк ла гдоеавлу пйуебу. Акудлрмвалм увагу ла мпмбйзвмпрят одайіжауії ноава ла
гдоеавлу пйуебу. Нагмймхдлм ла пурлмпрі ра мжлакат ноава ла нубйіфлу пйуебу.
Вігжлафдлм ваейзвіпрщ євомндипщкмгм гмпвігу цмгм одсмокз нубйіфлмї пйуебз.
Взжлафдлм рдлгдлуії угмпкмлайдлля ноава ла нубйіфлу пйуебу.

Кйыфмві пймва: нубйіфла пйуеба; ноавм ла ноауы; ноавм ла гдоеавлу пйуебу;
ноавм ла пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; ноавм ла нубйіфлу пйуебу;
ноавмпуб’єкрліпрщ нубйіфлзт пйуебмвуів; Кмлуднуія одсмокувалля нубйіфлмї пйуебз; кмгдкп ном нубйіфлу пйуебу.

Кмпрык В. Л. Кмлуднузя ноава ла нубйзфлуы пйуебу в кмлрдкпрд пмводкдллмпрз: лауфлм-рдмодрзфдпкзи апндкр
В лауфлми прарщд зппйдгуырпя номбйдкш злпрзруузмлайщлшт лмваузи ноава ла
нубйзфлуы пйуебу в пдгмгляхлзт упймвзят. Помалайзжзомвалш кйыфдвшд номбйдкш нм злпрзрура нубйзфлми пйуебш, нмгфдоклура ваелмпрщ пзпрдклшт з кафдпрвдллшт одсмок. Оркдфдлм пзпрдклши пвяжщ ноава ла нубйзфлуы пйуебу ноавм ла роуг
з ноавм ла гмпугаопрвдллуы пйуебу. Акудлрзомвалм влзкалзд ла мпмбдллмпрят одайзжаузз ноава ла гмпугаопрвдллуы пйуебу. Оркдфдлм пуцлмпрз з нозжлакат ноава
ла нубйзфлуы пйуебу. Оркдфдла ваелмпрщ двомндипкмгм мншра одсмокш нубйзфлми
пйуебш. Онодгдйдлш рдлгдлузз пмвдохдлпрвмвалзя ноава ла нубйзфлуы пйуебу.

Кйыфдвшд пймва: нубйзфлая пйуеба; ноавм ла роуг; ноавм ла гмпугаопрвдллуы
пйуебу; ноавм ла пйуебд в могалат кдпрлмгм пакмуноавйдлзя; ноавм ла нубйзфлуы
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пйуебу; ноавмпубчдкрлмпрщ нубйзфлшт пйуеацзт; Кмлуднузя одсмокзомвалзя нубйзфлми пйуебш; кмгдкп м нубйзфлми пйуебд.

Kostiuk V. The пoncept of the right to public service in the context of the present: a scientific-theoretical aspect
In a scientific article the problems of institutional innovations of the right to public
service in the present conditions are researched. The key problems with the public service
institute have been analyzed, the importance of systemic and qualitative reforms has been
emphasized.
It is noted that the latest concept of reforming the public service is connected with
the efficiency, efficiency and accessibility of citizens' rights to the civil service and service
in local self-government bodies. It is appropriate to emphasize that, in accordance with
the norms of the Constitution of Ukraine (Article 38), citizens have the right to participate in the management of state affairs, in all-Ukrainian and local referendums, to freely
elect and be elected to bodies of state power and local self-government bodies. Also, the
Constitution of Ukraine guarantees that "citizens enjoy equal access to the civil service,
as well as to service in local self-government bodies". In the context of proper organization and implementation of public-law reforms, special attention needs to be paid to reforming and filling with the latest, substantive content of the right to public service.
From a legal point of view, the right to public service is characterized by such essential features: first, this right is directed at the person's access to public service; secondly, this right is systematically linked with such fundamental, constitutional rights as: the
right to work; the right to a civil service; the right to serve in local self-government bodies; Thirdly, this right is a fundamental constructive element of the legal personality of
public servants; fourth, the exercise of this right contributes to the emergence, change and
termination of the relevant labor-legal relationships.
It is emphasized that the right to public service is a fundamental, systematic right of
citizens to hold positions in public-law institutions of power in accordance with the procedure and under the conditions stipulated by the legislation.
The main features of the right to public service are the following: it is a systemic,
constitutional right; stems from the content of the right to work; systematically connected with the right to civil service and service in local self-government bodies; eligible citizens are citizens of Ukraine; provides for the occupation of positions in public-law institutions of power; provides for a special procedure for the implementation, guarantee and
legal protection; causes the emergence, change, termination of employment and labor
relations; envisages the acquisition by a competent person of the legal personality of a
public servant; characterized by a special suspension procedure; subject to state supervision and public control.
It is concluded that the main tendencies of improving the right to public service are
the following: 1) the development and approval of a modern, effective Concept of Public
Administration and Public Service Reform for the period up to 2030 based on national
and international experience; 2) formation and harmonization of labor legislation and
legislation on public service; 3) ensuring the motivation and professionalization of the
public service through the prism of the introduction of an optimal, scientifically sound
system of professional requirements, guarantees, incentives, restrictions and prohibitions
for the respective positions; 4) ensuring the effectiveness, openness and availability of
mechanisms for the implementation, guarantee and legal protection of the right to public
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service; 5) ensuring the openness and transparency of the prohibitions and restrictions
imposed on public service; 6) increasing the effectiveness and accessibility of rights arising from the content of the right to a public service; 7) increase the efficiency, effectiveness and accessibility of the right to civil service and service in local self-government
bodies; 8) increasing the effectiveness of the existing model of legal personality of public
servants; 9) increasing the effectiveness of public oversight and public oversight of public
service issues; 10) development and adoption of the Code of Public Service, as a result of
the consolidation of efforts of authorized public authorities, law schools and public service
schools, experts, etc.

Key words: public service; the right to work; the right to a civil service; the right to
serve in local self-government bodies; the right to a public service; legal personality of
public servants; Concept of reforming the public service; public service code.
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Perspectives of the institution of social
security legislation of Ukraine: theoretical
and legal aspects
Target setting. The issue of the
formation of sources of social welfare
rights is one of the most controversial
in the scientific literature. Creation of a
functioning legislative framework is
one of the most important signs of the
development of a civilized state. The
complex process of the formation of
national security and social legislation
of Ukraine indicates a large amount of
theoretical and practical issues that
require in-depth study, among them the problem of the future prospects of
codification as the highest form of
systematization. The creation of a
European social security system in
Ukraine should be based on an active
legislative process in the field of social
security. However, in general, legal
science continues to remain "nationally
closed" and does not go beyond our
Ukrainian environment. This affects
the processes of lawmaking, which ...
absolutely do not fit into European
processes with their legal tendencies [1,
p. 64]. Y. S. Shemshuchenko, analyzing
the codification processes in Ukraine,
emphasizes that since the state is
unable to stop the pace and extent of
the accumulation of social issues
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requiring
legal
regulation,
and
artificially reduce its interference in the
regulation of these issues, then to
resolve this contradiction only the
search for ways to improve the lawmaking activity remains [2, p. 32].
Status of research. The analysis of
the doctrine of the right to social
security shows that the issue of
codification of the social security
legislation of Ukraine are the most
mentioned in the special scientific
literature.
The
process
of
systematization of the social and legal
legislation of Ukraine was studied by
scientists: V. M. Andriiv, N. B. Bolotina,
V. Ya. Burak, Ye. A. Hetman,
O. V. Moskalenko,
O. L. Kuchma,
S. M. Prylypko,
S. M. Synchuk,
B. I. Stashkiv,
M. M. Shumylo,
O. M. Yaroshenko and others. At the
same time, scientists have not yet
reached a common view on this issue.
Therefore, a comprehensive study
should be carried out taking into
account the trends of modern state
development in order to deal the issue
of improving social security legislation.
Presentation of the main material.
There is a position in the doctrine of
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social security that adoption of a
codification act in the field of social
security is a precept of time and
necessity. However, the current chaotic
fragmentation of security and social
legislation of Ukraine, the lack of a
systematic approach to legal regulation
and the inconsistency of many rules
create
practical
difficulties
in
implementing effective social security
and codifying legislation. In this regard,
N. B. Bolotina emphasized that there is
an urgent need for a general act in the
field of social security, which would
establish the general principles of the
whole system of legal mechanism in this
area. Such an act should be the
Fundamentals of the law on social
security, which would provide a
structural and systemic link in each
structural part of the right to social
security (its sub-sectors) and in general
in the field of law [3, p. 29]. As
S. N. Prylypko quite rightly emphasizes
that at the present stage the theoretical
and
practical
basis
for
the
systematization of social legislation has
been formed, which must be carried out
through codification [4, p. 26].
Yu. V. Vasilieva states that social
security legislation is unsystematic,
controversial and difficult to apply. It is
increasingly becoming a secret area of
expertise, which can only be understood
by professionals. An obvious crisis of
social welfare legislation requires action
not only to streamline, but to
substantially
revise
all
sectoral
legislation [5, p. 3]. Accordingly, there is
no unanimous opinion among scholars
as to what the new social security code
should be. A. V. Skorobogatko believes
that such an act should be the Social
Code, which will include the most
important norms and at the highest
level will regulate the entire set of
relations in this area [6, p. 479].
According to T. S. Prokopova, Ukraine
needs an act that would record the
unity and completion of the creation of
a system of legislation on social security
and insurance as a summing document.
Such an act should be a new legislative
act - the Code of Social Insurance and

Citizens' Securement [7, p. 326].
L. M. Kniazkova points out that taking
into account the existing system of
legislation of Ukraine, it is worth
supporting the idea of establishing a
Social Security Code [8, p. 456].
I. S. Yaroshenko writes about the
necessity of adopting the Code of Social
Security which, in her opinion, will
promote the harmonization of legal
norms in this sphere [9, p. 7]. In view of
this, the concept of a new codification
act remains open to the fact that it does
not become an unsystematic collection
of social security regulations. The fact
that such fears are not groundless is
evidenced by the practical attempts to
codify the social legislation that we can
observe now in Ukraine. For example, as
it is seen from the draft of Social Code
dated February 15, 2013, No. 2311 [10]
(hereafter - the draft of Social Code)
the document lacks a clear systemic
approach to divide into General and
Particular parts. In particular, the
attribution to the General Part of the
bases of compulsory state social
insurance and social services appears to
be alogistic. In addition, the General
Part of the draft of Social Code
proposes a list of state standards and
guarantees, the regulations of which are
placed inconsistently. Namely: among
the main state guarantees, which are
determined exclusively by the laws,
there is no living wage guaranteed by
the Constitution of Ukraine (Article
15), although in Article 12, 18 of the
draft of Social Code, this notion applies
and determines its legal content.
The concept of "social" used in the
draft of Social Code of Ukraine implies,
in its essence, covers of all social human
rights, not only social standards, social
insurance, social services and social
security of vulnerable categories of
citizens. Proceeding from the positions
defined in the scientific literature, social
rights and freedoms of a human and
citizen – are a measure of possible
behavior or human activities in the
social sphere, which involves satisfying
legitimate interests and needs in the
field of labor, social security and health
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care maintaining [11, p. 189]. As we see
from this definition, the concept of
"social rights" is derived from the notion
of "social" and therefore, besides the
state social standards, social insurance,
social assistance, social services includes
the right to work, education, health
care. Accordingly, the name "Social
Code" is much broader in its meaning
than the range of social relations
covered by the proposed codification
act. Taking into account the above
arguments, we consider that the name of
the codification act of the socialsecurity legislation proposed by the
drafters of the Social Code project needs
to be reconsidered and changed. Іn our
opinion, the Code of Social Security of
Ukraine, which in its essence is in line
with the European Code of Social
Security, would be more acceptable as
regards to linguistic positions and the
content of this codification act. Thus, it
is specified that this collection of laws is
the result of the codification of the
social security legislation.
Although it seems premature to
codify all of the social security
legislation of Ukraine. In this issue, the
N. M. Tolkunova’s opinion is stressed,
which emphasizes that the possibility of
streamlining a large array of socialsecurity legislation through codification
in one codification act in the present
day looks controversial [12, p. 137].
This approach will lead to the creation
of a very cumbersome collection of laws,
which is unlikely to contribute to the
effective systematization of the social
security
legislation
of
Ukraine.
Innovative on this issue is the position
of the scientist O. V. Moskalenko,
which points to the expediency of
codification of social security legislation,
depending on the organizational and
legal form of social security. She stresses
that such an approach will make it
possible to eliminate the plurality and
controversy of normative acts, will
greatly facilitate enforcement, promote
the rule of law and increase the level of
guarantees for the realization of the
rights of Ukrainian citizens in the field
of social security [13, p. 326]. In our

30

opinion, the codification of social
security legislation should be carried
out under the sub-sectors of social
welfare.
Based on doctrinal approaches, it
should be noted that among scholars
was formed the idea that as a formed
sub-sector of social welfare law should
be considered pension law. Accordingly,
in our opinion, it is desirable to start
codification with the drafting of the
Pension Code of Ukraine, which in turn
will help to streamline the dispersed
pension legislation and eliminate the
possible conflicts that exist in this
legislation. We support the view
F. G. Burchak who writes that the
improvement of legislation is essential
to overcome the conflicts in laws. In the
process of codification it is possible to
detect
and
eliminate
existing
contradictions between different acts in
order to streamline the entire system.
But for this purpose it is necessary to
develop a methodology for passage of
draft codification legislative acts. It is
about
providing
proper
legal
terminology and expertise [14, p. 8].
It should be noted that the idea of
creating the Pension Code of Ukraine is
not new in the right of social security,
in particular, this issue was studied in
Ukrainian
studies
by
Ukrainian
scientists: V. M. Andriiv, N. B. Bolotina,
I. M. Syrota,
L. P. Shumna,
M. M. Shumylo and others. The argument of M. M. Shumylo that the crisis
of sources of social security law is present in Ukraine is argued. He considers
that the main way of overcoming this
crisis is the codification of pension legislation [15, p. 281-282]. The scientist
argues that the result of the pension
reform should be the Pension Code of
Ukraine, which will take into account
the provisions of the current legislation, as well as consolidate innovations
that will improve the pension provision
of citizens [16, p. 152]. For example,
scientists M. L. Zakharov, E. H. Tuchkova, V. B. Sevostianova, based on
modern realities, reasonably indicate
that the basis of the draft of Pension
Code should be based on universally
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recognized in the world practice of the
concepts of social insurance, the international experience of the operation of
obligatory insurance pension systems in
economically developed countries [17,
p. 3]. It is clear that the content of the
future Pension Code should be determined through a constructive dialogue
between scientists and practitioners in
order to prepare a draft quality regulatory act that will cover all the peculiarities of this area of social security relations. Thus, the initial stage of the codification of the social security legislation of Ukraine, we believe, should be
to streamline the pension legislation of
Ukraine as an important component of
the law of social security.
The process of systematization of
social security legislation in the form of
codification as a trend towards the
future should be based on incorporation
measures that should be considered as a
prerequisite, the first steps towards
codification. Incorporation - (from Latin
In corporo - in aggregate) - this is a
form of systematization, when normative
acts of a certain level are combined in
whole or in part in various collections
or collections in a certain order
(chronological, alphabetical, systemically
substantive) [18, p. 67]. We support the
position of A. V. Mitskevych who in the
1960s emphasized that since the
codification of legislation is the most
complex, long time-consuming, kind of
systematic
legislative
processing,
moreover, never covers all normative
material, incorporation becomes a
necessary “companion” of codification,
its complement and at the same time a
prerequisite for further codification
works [19, p. 85]. It should be distinguished between official incorporation
that is the publication of the relevant
collections
of
incorporated
laws
specifically authorized by the state
authorities and informal incorporation,
which is carried out by departments,
organizations and individuals [20,
p. 141]. In Ukraine, the process of
official incorporation of social security
legislation as a prerequisite for
codification develops slowly, as a rule, it

is a practice of system-substantive or
chronological incorporation aimed at
uniting in collections of legislative acts
by social security institutions. At the
same time, in Ukraine, the so-called
unofficial
incorporation
is
being
widespread, which is realized through
publication of collections of legal acts of
social security legislation in the private
publishing sphere. Although this
practice contributes to raising the legal
knowledge of citizens, it is not always
based on a professional approach in a
selection of normative acts and can
serve to spread this kind of deformation
of the public's legal consciousness as
legal
dilettantism
(meaning
free
treatment of the law (superficial or
inadequate interpretation of legal norms,
absence a systematic approach in their
assessment) [21].
In order to form a single scientific
views on the subject in the scientific
literature [22, p. 70] the following
proposals are made regarding the need
for the creation of an authorized body
on the codification of Ukrainian
legislation - a specially authorized
commission. This point of view deserves attention because it allows us to
approach the issue of efficient systematization of the social-security legislation of Ukraine in the form of codification, taking into account the complexity, gradualness, caused by objective
factors, some slowness of the process of
codification of the social security legislation of Ukraine. Specially authorized
commission on the codification of legislation, in our opinion, should be established as a joint body of the Ministry of
Justice and Ministry of Social Policy of
Ukraine. Such an approach will allow
consolidating the efforts of lawyers and
specialists in the social security sector
to work effectively in the codification
system. Timely is also drawing attention to the need to involve the legislative process to the public - this will
facilitate counting of the process of
drafting the Pension Code of Ukraine,
the interests of different social groups,
transparency, openness and accessibility of laws [23, p. 5].
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Conclusions. Taking into account
the aforementioned, it should be
concluded that the formation of the
right to social security as a branch of
law requires the activation of the lawmaking process in the form of
systematization of social security
legislation in order to streamline, bring
into conformity the chaotic-dispersed
array of valid normative legal acts. The
codification should be considered as
the highest form of systematization of
the social security legislation of
Ukraine. The codification of the social
security legislation of Ukraine is a
process of systematization of the
current legislation, which requires the
coordinated
cooperation
of
representatives of the authorities and
society with the aim of developing and
adopting codification acts in the field
of social security that are consistent
with the European traditions of
democratic development. An important

step towards the codification of social
security legislation should be the
intensification of the process of official
incorporation in this area, which will
increase the general level of legal
culture of the population of Ukraine in
social matters. The drafting and
adoption of a draft of Pension Code of
Ukraine can be a grounded start of
codification of social and security
legislation, taking into account the
importance of pension legal relations in
the field of social security and doctrinal
provisions regarding the existence of a
pension right as a sub-sector of social
security rights. In the codification
process, special attention should be
paid to the system that will be the
basis of the Pension Code of Ukraine,
which will prevent confusion in legal
terminology, and will comply with the
principle of clarity of the current
legislation.
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Тзцдлкм О. В. Пдопндкрзвз внмоягкувалля пмуіайщлм-жабджндфувайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз: рдмодрзфлм-ноавмвзи апндкр
В праррі алайіжуырщпя номбйдкз вгмпкмлайдлля пмуіайщлм- жабджндфувайщлмгм жакмлмгавпрва в Укоаїлі. Акудлруєрщпя увага ла мпмбйзвмпрят ракзт смок пзпрдкарзжауії жакмлмгавпрва як кмгзсікауія ра ілкмонмоауія. Дмпйігеуєрщпя номудп првмодлля
бажз лауімлайщлмгм пмуіайщлм- жабджндфувайщлмгм жакмлмгавпрва. Рмжгйягаырщпя номбйдкз жакмлмрвмофмї гіяйщлмпрі в фапрзлі првмодлля єгзлмгм кмгзсікауіилмгм акру
Укоаїлз в псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля.
Кйыфмві пймва: пмуіайщлм-жабджндфувайщлд жакмлмгавпрвм, пзпрдкарзжауія пмуіайщлм-жабджндфувайщлмгм жакмлмгавпрва, кмгзсікауія, ілкмонмоауія, Пдлпіилзи кмгдкп
Укоаїлз.

Тзцдлкм Е. В. Пдопндкрзвш унмоягмфзвалзя пмузайщлм-мбдпндфзрдйщлмгм жакмлмгардйщпрва Укоазлш: рдмодрзфдпкм-ноавмвми апндкр
В прарщд алайзжзоуырпя номбйдкш пмвдохдлпрвмвалзя пмузайщлм- мбдпндфзрдйщлмгм жакмлмгардйщпрва в Укоазлд. Акудлрзоудрпя влзкалзд ла мпмбдллмпрят ракзт
смок пзпрдкарзжаузз жакмлмгардйщпрва как кмгзсзкаузя з злкмонмоаузя. Иппйдгудрпя номудпп пмжгалзя бажш лаузмлайщлмгм пмузайщлм- мбдпндфзрдйщлмгм жакмлмгардйщпрва. Раппкарозваырпя номбйдкш жакмлмрвмофдпкми гдярдйщлмпрз в фапрз пмжгалзя дгзлмгм кмгзсзкаузмллмгм акра Укоазлш в псдод пмузайщлмгм мбдпндфдлзя.
Кйыфдвшд пймва: пмузайщлм-мбдпндфзрдйщлмд жакмлмгардйщпрвм, пзпрдкарзжаузя
пмузайщлм-мбдпндфзрдйщлмгм жакмлмгардйщпрва, кмгзсзкаузя, злкмонмоаузя, Пдлпзмллши кмгдкп Укоазлш.
Tishchenko O. Perspectives of the institution of social security legislation of
Ukraine: theoretical and legal aspects
The article analyzes the problems of improving social and security legislation in
Ukraine. The emphasis is placed on the peculiarities of such forms of systematization of
legislation as codification and incorporation. The process of creation of the base of the
national social and security legislation is researched. The problems of lawmaking activity
in the part of creation of a single codification act of Ukraine in the field of social security
are considered.
Key words: social and security legislation, systematization of social-security legislation, codification, incorporation, the Pension пode of Ukraine.
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Дотримання трудових прав
працівників: елоквенція судової
практики України
Ілрдодп гм пугмвмї ноакрзкз цмгм гмрозкалля роугмвзт ноав кмела
нмв’яжуварз іж нмфаркмк взлзклдлля
ноавмвзт віглмпзл кіе ноауівлзкмк
ра омбмрмгавудк. В Укоаїлі пугмва
ноакрзка в мжлафдліи псдоі жавегз
взпвірйывайапя у ноауят акагдкіфлзт
ыозпрів ра ыозпрів-ноакрзків. Наукмвуі лд йзхд взпвірйыырщ мкодкі
апндкрз пугмвмї ноакрзкз цмгм гмрозкалля роугмвзт ноав айд и ніггаырщ її козрзуі у оажі кмйз в ліи
кіпрярщпя нмкзйкз ноавмвмгм таоакрдоу, лд віолм жапрмпмвуырщпя лмокз
роугмвмгм жакмлмгавпрва.
Опраллік фапмк пугакз нозилярм
лзжку оіхдлщ, нмпралмв, цм прмпуырщпя пноав ном гмрозкалля роугмвзт ноав ноауівлзків. Ддякі ж лзт
нігрвдогеуырщ нігтмгз, цм пкйайзпя
оаліхд у лаукмвіи гмкрозлі ра пугмвіи ноакрзуі, ілхі пвігфарщ ном жкілу
вдкрмоу пугмвмї ноакрзкз у омжгйягувалзт пноават. Сдодг пугмвмї ноакрзкз жупроіфаырщпя ракме и оіхдлля
в якзт рйукафзрщпя, жапрмпмвуєрщпя
роугмвд жакмлмгавпрвм взтмгяфз іж
лмвзт нмгйягів цмгм жатзпру роугмвзт ноав.

Сакд рмку, вкажалзи прал лаявлзт номбйдк роугм-ноавмвмгм таоакрдоу є нмруелзк нмхрмвтмк гйя
жгіиплдлля лаукмвмї омжвігкз у жагалмку ноавмвмку вдкрмоі.
Мдрмы уієї омбмрз є алайіж пугмвмї ноакрзкз у пноават ном гмрозкалля роугмвзт ноав ноауівлзків ра
взявйдлля пралу гмрозкалля мжлафдлзт ноав в Укоаїлі.
Наявлзи нйапр пугмвмї ноакрзкз
цмгм гмрозкалля роугмвзт ноав
нмв’яжалзи у ндоху фдогу іж фзпйдллзкз нмоухдллякз пуб’єкрзвлзт
роугмвзт ноав ноауівлзків. Згіглм ж
галзкз, лавдгдлзкз в Рдкмкдлгауіят
наойакдлрпщкзт пйуталщ ном прал
гмрозкалля кмлпрзрууіилзт гаоалріи
роугмвзт ноав жа 2008 оік, жажлафаєрщпя, цм алайіж оджуйщрарів ндодвіомк, жгіиплдлзт номрягмк 2008 о.
гдоеавлзкз могалакз і номспнійкмвзкз могаліжауіякз, пвігфзрщ ном рд,
цм каиед 90% ндодвіодлзт омбмрмгавуів лд гмрозкуырщпя взкмг роугмвмгм жакмлмгавпрва. Наифапріхд
нмоухуырщпя лмокз цмгм: (а) мнйарз
ноауі – 95506 нмоухдлщ абм 60,2%
віг жагайщлмї кійщкмпрі взявйдлзт
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нмоухдлщ; (б) омбмфмгм фапу и фапу
вігнмфзлку – 26620 нмоухдлщ, цм пралмвзрщ каиед 16,7% взявйдлзт нмоухдлщ; (в) роугмвзт гмгмвмоів – 13099
нмоухдлщ, абм 8,2% взявйдлзт нмоухдлщ; (г) ноавзй вдгдлля роугмвзт
клземк – 9635 нмоухдлщ; (г) укйагалля и взкмлалля кмйдкрзвлзт гмгмвмоів – 4854 нмоухдлля; (д) роугмвмї
гзпузнйілз – 4184 нмоухдлля [1].
Сщмгмглі
в
пзйу
лзжкз
мб’єкрзвлзт ра пуб’єкрзвлзт нозфзл
(розвайіпрщ номудпу омжгйягу пноавз,
жймвезвалля номудпуайщлзкз ноавакз, лддсдкрзвліпрщ взкмлалля оіхдлля пугу рмцм) ноауівлзкз лд
фапрм жвдораырщпя в лауімлайщлі пугз
жа жатзпрмк пвмгм роугмвмгм ноава.
Срарзпрзфлі галі ном вігноавйдлля
ноавмпуггя кіпудвзкз жагайщлзкз
пугакз Сукпщкмї мбйапрі пвігфарщ, цм
номрягмк 2012 о. у номвагедллі узт
пугів ндодбувайм 18663 пноавз нмжмвлмгм номвагедлля (у 2011 о. –
21171), ж якзт – пнмоз, цм взлзкаырщ іж роугмвзт ноавмвіглмпзл – 746,
цм пралмвзрщ йзхд 4% віг жагайщлмгм
мбпягу пноав) [2]. Зваеаыфз ла лапйігкз гймбайщлмї дкмлмкіфлмї козжз
кмела жомбзрз взплмвмк, цм капмві
нмоухдлля роугмвзт ноав мпраллік
фапмк праырщ цд взоажліхзкз. Нанозкйаг, в «Алайіжі пралу жгіиплдлля
ноавмпуггя Луущкмгм кіпщкоаимллмгм
пугу жа ндохд нівоіффя 2012 омку в
нмоівляллі ж ндохзк нівоіффяк 2011
омку» жажлафаєрщпя, цм у 2012 о. жкдлхзйапщ кійщкіпрщ нмжмвів, цм взлзкаырщ ж роугмвзт ноавмвіглмпзл (ндохд нівоіффя 2012 о. – 52 пноавз;
ндохд нівоіффя 2011 о. – 51 пноава
(тмфа жа ілхзкз галзкз – 61[3]). У
пвмы фдогу, у прарзпрзфлзт галзт
Пмйравпщкмгм оаимллмгм пугу Пмйравпщкмї мбйапрі жа 2012 о. пнмоз, цм
взлзкаырщ іж роугмвзт ноавмвіглмпзл, віглдпдлі гм «лаибійщх акруайщлзт у 2012 о.», тмфа жа вдпщ оік ракзт
буйм омжгйялурм у 43 пноават, цм
пралмвзрщ йзхд 3,06% віг жагайщлмї
кійщкмпрі омжгйялурзт пноав [4].
Ваорм жвдолурз ракме увагу ла
рд, цм жатзпрзрз вйаплі, гаоалрмвалі
Кмлпрзрууієы роугмві ноава ноауів-
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лзк кмед і хйятмк мпкаоедлля оіхдлля пугу в пугат взцзт ілпралуіи
(в нмоягку андйяуії фз капауії).
Позкіомк, взтмгяфз ж алайіжу прарзпрзфлзт галзт ном омбмру кіпудвзт
пугів ра андйяуіилмгм пугу Чдолігівпщкмї мбйапрі ж омжгйягу узвійщлзт
пноав у 2012 омуі кмела жомбзрз
взплмвмк, цм в андйяуіилмку нмоягку гм пугу у 2012 о. жвдолуймпя 158
ноауівлзків-андйялрів і жа оджуйщраракз ндодгйягу пугмк буйм пкапмвалм
37 оіхдлщ, цм пралмвзрщ 23,4 % (у
2011 о. ракзи мбпяг пкапмвалзт пноав
був ла 5,8% взцзк нмоівлялм ж
2012 о.) [5].
Щм е гм кіелаомглзт ілпрзрууіи,
рм є пдлп вігкірзрз, цм ж смокайщлмї
рмфкз жмоу кмлпрзрууіилі ноава вмлз
лд мтмомляырщ і лд жатзцаырщ, мпкійщкз гія укоаїлпщкмї Кмлпрзрууії нмхзоыєрщпя йзхд ла рдозрмоіы Укоаїлз, а гаоалрії взкмлалля и жатзпру
жакоінйдлзт у ліи ноав ра пвмбмг нмкйагаырщпя ла вігнмвіглі лауімлайщлі
могалз вйагз ра їт нмпагмвзт мпіб.
Поз ущмку, жваеаыфз ла рд, цм лауімлайщлзи Оплмвлзи Закмл пкйагавпя
і нозикавпя ніг внйзвмк сулгакдлрайщлзт кіелаомглм-ноавмвзт акрів
(гм одфі, їт мплмвлі нмймедлля вігрвмоыырщпя в рдкпрі Кмлпрзрууії), мпмба,
фзї гаоалрмвалі Кмлпрзрууієы роугмві
ноава буйм нмоухдлм, а лауімлайщлі
пнмпмбз жатзпру узт ноав буйз взфдоналі, наоайдйі узт кмлпрзрууіилзт
ноав кмела жлаирз в кіелаомглзт
акрат. Згдбійщхмгм мкодкі мплмвлі
ноава гаоалруырщпя гдкійщкмка акракз, цм гмжмйяє ноауівлзкмві-едорві
мбзоарз, гм якмї кіелаомглмї ілпрзрууії имку жвдолурзпя жа жатзпрмк. Такзк фзлмк, гомкагялзл Укоаїлз, кмед жвдолурзпя жа жатзпрмк пвмїт мплмвмнмймелзт роугмвзт ноав (бійщхіпрщ ж якзт вігмбоаедла в Кмлпрзрууії Укоаїлз) гм вігнмвіглзт кіелаомглзт ілпрзрууіи. Позфмку кіелаомглі
акрз, ла нігправі якзт првмодлі жгагалі
ілпрзрууії, ноякм одгйакдлруырщ нодвдлрзвлу мтмомлу абм жатзпр рмгм фз
ілхмгм роугмвмгм ноава.
Пмояг іж узк, жваеаыфз ла кмлрдлр-алайіж взкйагдлмї в кдодеі Іл-
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рдолдр прарзпрзфлмї ілсмокауії, цм
жмпдодгедла ла мсіуіилмку вдб-паирі
Ддоеавлмї
пугмвмї
агкіліпроауії
Укоаїлз (www.court.gov.ua), лд взгаєрщпя кмейзвзк у номудпі лахмгм
гмпйігедлля вігнмвіпрз ла жанзралля,
якзи вігпмрмк пкйагає омжгйяг пугакз пноав ж нозвмгу нмоухдлщ роугмвзт ноав ноауівлзків, мпкійщкз пугакз ракд омжкдеувалля лд номвагзрщпя. Щм, жвзфаилм, кмела віглдпрз гм
лдгмйіків кдталіжку жабджндфдлля
роугмвзт ноав і пвмбмг. Вваеаєкм,
цм алайіжу (в рмку фзпйі і прарзпрзфлмку) мбмв’яжкмвм кає жажларз прал
гмрозкалля роугмвзт ноав ра пвмбмг
йыгзлз і гомкагялзла, мпкійщкз уди
номудп пйуезрщ йаккупмвзк наніоудк, цм пвігфзрщ ном гієвіпрщ ра дсдкрзвліпрщ одайіжауії нмймедлщ жакмлмгавпрва ном ноауы в гдоеаві. Оред, пномбуєкм жомбзрз мгйяг пугмвмї
ноакрзкз жа мб’єкрмк жатзпру – роугмвзт ноав ноауівлзків.
Наинмхзодліхзк
нмоухдлляк
ноава ла ноауы є лдмбґоулрмвала
вігкмва у нозиляррі ноауівлзка ла
омбмру, а ракме бугщ-якд мбкдедлля
ноав фз впралмвйдлля ндодваг ноз
укйагдллі, жкілі фз нознзлдллі роугмвмгм гмгмвмоу жайделм віг нмтмгедлля мпмбз, пмуіайщлмгм и каилмвмгм пралу, оапмвмї и лауімлайщлмї
лайделмпрі, прарі, кмвз, нмйірзфлзт
нмгйягів,
одйігіилзт
ндодкмлалщ,
фйдлпрва у номспнійуі фз ілхмку
мб'єглаллі гомкагял, омгу и таоакрдоу жалярщ, кіпуя номезвалля, цм
ноякм пундодфзрщ і Кмлпрзрууії, і
пр. 22 КЗнП Укоаїлз [6]. Поз ущмку
ноауівлзкмві ндодг нмгафды в пуг
нмжмвлмї жаявз ж нозвмгу ракмгм нмоухдлля лайдезрщ нмндодглщм номалайіжуварз жажлафдлі гії омбмрмгавуя
и жіправзрз ж лапрунлзкз взкйыфдллякз іж ущмгм жагайщлмгм ноавзйа: а)
вігпурліпрщ у омбмрмгавуя вакалрлзт
кіпущ; б) лдгмпрарліпрщ абм боак лайделмї квайісікауії (у ноауівлзка,
якзи лаикаєрщпя ла омбмру); в) мбкдедлля, впралмвйдлі жакмлмгавпрвмк цмгм нозимку ла омбмру мкодкзт кардгмоіи ноауівлзків (їт вік,
прал жгмомв'я, ваекі фз хкігйзві

укмвз ноауі (цмгм лднмвлмйірліт і
еілмк), жабмомла в пугмвмку нмоягку
мбіикарз ндвлі нмпагз, омбмра бйзжщкзт омгзфів (пр. 251 КЗнП Укоаїлз),
гомкагялпрвм (ла мкодкі нмпагз кмеурщ нозикарзпя рійщкз гомкагялз
Укоаїлз) ра іл. [7]. За взляркмк
мкодпйдлзт взнагків вігкмву у нозиляррі ла омбмру ноауівлзка пйіг
квайісікуварз як нмоухдлля ноава
ла ноауы.
Окоік ущмгм, нмоухдллякз роугмвзт ноав ноауівлзка, цм кмеурщ
бурз нігправакз гйя жвдолдлля гм
пугу, є:
– лдпрвмодлля гдоеавмы укмв
гйя нмвлмгм жгіиплдлля гйя ноауівлзка ноава ла ноауы, гаоалріи цмгм
оівлзт кмейзвмпрди у взбмоі номсдпії и омгу роугмвмї гіяйщлмпрі, лджгіиплдлля номгоакз номсдпіилмрдтліфлмгм лавфалля, ніггмрмвкз и
ндодніггмрмвкз кагоів вігнмвіглм гм
пупнійщлзт нмродб (як ноавзйм, пноавз жа нмжмвакз цмгм ракзт нмоухдлщ
взоіхуырщпя пугакз лд ла кмозпрщ
ноауівлзків (Дзв., лано. [8, 9, 10]);
– нозкухувалля гдоеавмы абм
мкодкзк її могалмк вйагз ноауівлзка
гм ноауі впундодф війщлмку вмйдвзявйдллы мпраллщмгм бдж уоатувалля
впралмвйдлзт жакмлмгавпрвмк взлярків;
– лджабджндфдлля лайделзт, бджндфлзт і жгмомвзт укмв ноауі (жауваезкм, цм ноауівлзкз жвдораырщпя ж
нмжмвлзкз жаявакз гм пугу ла уіи
нігправі в мплмвлмку ніпйя рмгм, як
жажлаырщ хкмгз ла омбмфмку кіпуі ж
укажалзт нозфзл [11] абм мрозкаырщ
ухкмгедлля, фдодж які взжлаырщпя в
нмгайщхмку ілвайігакз [12, 13]; абм е
жвдораырщпя гм пугу бйзжщкі омгзфі
нмрдонійзт, які фдодж нмоухдлля їт
роугмвзт ноав омбмрмгавудк жагзлуйз
ла омбмфмку кіпуі фз мрозкайз роавкз, в оджуйщрарі якзт жагзлуйз [14]);
– взнйара жаомбірлмї нйарз, лзефмї віг взжлафдлмї жакмлмгавпрвмк (жа
лаявлмпрі мбґоулрмвалзт гмкажів,
пугз, як ноавзйм, фапркмвм фз в нмвлмку мбпяжі жагмвмйщляырщ взкмгз
нмжзвафа ла нігправі ракмгм нмоухдлля [15]);
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– лдпвмєфаплд мгдоеалля мнйарз
ноауі;
– взкмозпралля ноауі мпіб еілмфмї праррі абм лднмвлмйірліт ла лдбджндфлзт гйя їт жгмомв’я омбмрат.
Сйіг кмлпраруварз, цм нмоухдлля ноава ла ноауы кає капмвзи таоакрдо, агед сігуоує у 67727 оіхдллят
пугу, цм жлаигдлі жа нмхукмвзк жанзрмк «нмоухдлля ноава ла ноауы»
(у кардгмоії «узвійщлі пноавз») ла
мсіуіилмку вдб-паирі Єгзлмгм гдоеавлмгм одєпроу пугмвзт оіхдлщ пралмк ла 23 вдодпля 2015 о [16]. Алайіжуыфз вкажалі оіхдлля нм омкат кмела кмлпраруварз, цм у 2010 ракзт
оіхдлщ пугу лайіфуваймпя 1589, у
2013 омуі їт вед лайіфуваймпя 16724,
а в 2014 омуі алайіжмвалзт оіхдлщ
пугу буйм вед 17767. Як жомжукійм іж
кмлрдлр-алайіжу нмоухдлля ноава ла
ноауы кає гзлакіку у бік жомпралля.
Нд кмела лд жвдолурз увагу и ла
рд, цм ноавм ла жаомбірлу нйару є
нодгкдрмк фзпйдллзт роугмвзт пнмоів у пугат Укоаїлз. Пмоухдлля ноава ла жаомбірлу нйару є лаибійщх
нмхзодлмы нігправмы гйя жвдолдлля
ноауівлзків гм пугу ж мгйягу ла алайіж оіхдлщ пугу ж 2001 о. гм 2015 о. у
кардгмоії «узвійщлі пноавз». За нмхукмвзк жанзрмк «нмоухдлля ноава
ла жаомбірлу нйару» (у кардгмоії «узвійщлі пноавз») ла мсіуіилмку вдбпаирі Єгзлмгм гдоеавлмгм одєпроу
пугмвзт оіхдлщ 23 вдодпля 2015 о.
жлаигдлм 74199 оіхдлщ пугів [17]. У
2014 омуі жгіглм жі прарзпрзфлзкз
галзкз ДСА, цм мноаущмвалі Вдотмвлзк Сугмк Укоаїлз ла взкмгу ном
пряглдлля лаоатмвалмї, айд лдвзнйафдлмї ноауівлзкак пукз жаомбірлмї
нйарз, буйм взгалм 16,2 рзп. [26,9 рзп.]

пугмвзт лакажів (їт фапрка віг кійщкмпрі взгалзт жкдлхзйапщ і пралмвзйа
8 % [9,2 %]); в уіймку, жагмвмйдлм
взкмгз ном пряглдлля лаоатмвалмї
жаомбірлмї нйарз в пукі 126 кйл
322 рзп. гол [18]. Пмоухдлля ноава
ла жаомбірлу нйару нігрвдогеуырщ
прарзпрзфлі галі гіяйщлмпрі кіпудвзт
жагайщлзт пугів. Позкіомк галі кіпудвзт жагайщлзт пугів Сукпщкмї мбйапрі пвігфарщ, цм жа 2012 о. пугакз
взгалм 26573 взкмлавфзт гмкукдлрів
ла пуку 91605722 гол, ж лзт – 935 ла
пуку 6148251 гол. жа оіхдллякз цмгм роугмвзт пнмоів [2].
Пігпукувавхз взкйагдлд, кмедкм кмлпраруварз, цм кдра омбмрз
гмпяглура, агед жгіиплдлм алайіж пугмвмї ноакрзкз у пноават ном гмрозкалля роугмвзт ноав ноауівлзків ра
взявйдлм прал гмрозкалля мжлафдлзт
ноав в Укоаїлі. Такме аврмо нозихмв гм лапрунлзт взплмвків. Пмндохд, роугмві ноава ноауівлзків
ндокалдлрлм є мб’єкрмк пугмвмгм
жатзпру в Укоаїлі. Пм-гоугд, алайіж
пугмвзт пноав пвігфзрщ ном лджагмвійщлзи прал гмрозкалля омбмрмгавуякз в Укоаїлі омжгйягувалзт ноав
ноауівлзків ра цмоіфлд жбійщхдлля
фзпйа ракзт пноав. Опщ фмку в укмват одсмокувалля роугм-ноавмвмгм
нмйя впд бійщхмї акруайщлмпрі лабуває омжомбйдлля и угмпкмлайдлля
дсдкрзвлмгм ноавмвмгм кдталіжку
жатзпру и нодвдлрзвлмї мтмомлз роугмвзт
ноав
ноауівлзків
іж
мбмв’яжкмвзк воатувалляк ужагайщлдлмї ра пзпрдкарзжмвалмї пугмвмї
ноакрзкз у уіи псдоі. Пм-родрє, взявйдлм лаинмхзодліхі нмоухдлля
роугмвзт ноав ноауівлзків.
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Эра прарщя нмпвяцдла алайзжу пугдблми ноакрзкз Укоазлш, кмрмоая кападрпя
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Vavzhenchuk S. Observance of labor rights: eloquence of judicial practice in
Ukraine
This article analyses the judicial practice in Ukraine in cases connected to
observance of labor rights. Special attention is paid to analyzing the state of compliance
by employers in Ukraine with the rights of employees and the detection of major
violations of labor rights.

Key words: observance of labor rights, protection of the rights, judicial practice..
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Основні функції трудо-правового
режиму
Лыгзла жа пвмєы нозомгмы, як
ноавзйм, є пакмгмпрарлщмы бімпмуіайщлмы іпрмрмы. Позомга лагійзйа її
ноавмк ла езрря. А цмб езрз, вмла
нмвзлла їпрз. А цмб їпрз вмла нмвзлла ноауыварз, карз нмродбу у
ноауі. Агед пакд ноауды првмоыырщпя кардоіайщлі і гутмвлі бйага. Мардоіайщлі нмродбз є ндохммплмвмы іплувалля йыгзлз, якзт вмла нмродбує
лд оажмвм, а нмпріилм. Сакд роугмва
гіяйщліпрщ кмед лагарз ракі нмродбз
як пакмку ноауівлзку – взомблзку
узт бйаг, рак і пупнійщпрву, і гдоеаві.
Тмку ваейзвм, цм пакд роугмвд ноавм ра одезк уієї гайужі жабджндфуырщ
лмокарзвлм рі укмвз, в якзт і жавгякз якзк номрікає роугмва гіяйщліпрщ і
првмоыырщпя кардоіайщлі і гутмвлі
бйага.
Помбйдкак ноавмвмгм одезку ра
имгм сулкуіи нозгійяйз увагу вігмкі
вфдлі як рдмоії ноава, рак і гайуждвзт лаук, жмкодка: С. С. Айдкпєєв,
В. С. Алгоєєв,
В. В. Бєйєвудва,
В. С. Вдлдгікрмв, В. М. Гмохдлщмв,
Н. Д. Гдрщкалудва,
С. А. Івалмв,
В. Б. Іпакмв, О. В. Змоіла, О. В. Майщкм, М. І. Маружмв,
В. Я. Напрык,
С. П. Пмгодбляк, О. І. Помудвпщкзи,

О. С. Рмгімлмв,
І. С. Сакмцдлкм,
В. М. Тмйкулмва,
І. О. Смкмймва,
Є. О. Хаозрмлмв, Е. Ф. Шакпукмва
ра ілхі вфдлі.
Мдрмы праррі є нмгайщха рдмодрзфла омжомбка пурлмпрі мплмвлзт
сулкуіи роугм-ноавмвмгм одезку,
ж’япувалля їт вйапрзвмпрди ра нозжлафдлля.
Як жауваеує О. І. Помудвпщкзи,
нозомгла пурліпрщ сулкуії – нмхук
наорлдоа. Тійщкз в наоі ж ілхзк
явзцдк сулкуія взноавгмвує пвмє
іплувалля. Позєглавхзпщ гм ілхмгм
явзца, сулкуія, хйятмк омжкозрря
ндвлзт якмпрди ущмгм гоугмгм явзца, взноавгмвує пвмє нозомглд іплувалля [1, п. 229]. Фулкуія як кардгмоія, номгмвеує гайі вфдлзи, кмед
омжгйягарзпя як пнмпіб (жапіб), жа
гмнмкмгмы якмгм омжкозваырщпя
ндвлі якмпрі ілхмгм явзца, гм якмгм
її нозєглайз. За гмнмкмгмы сулкуії,
рак бз кмвзрз, взрягуырщпя ла пвір
ндвлі якмпрі, цм кіпрярщпя в гоугмку
явзці, і які нмрік жмвлі имгм таоакрдозжуырщ [1, п. 230]. Оред, пномбуєкм «взряглурз ла пвір» ракд ноавмвд явзцд, як роугм-ноавмвзи одезк
і взжлафзрз вйапрзвмпрі имгм мплмв-
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лзт сулкуіи, як гмпрмилмгм наорлдопрва.
Поз ущмку лдмбтіглм жауваезрз,
цм роугм-ноавмвзи одезк ввібоав в
пдбд впі пкйагмві, цм взжлафаырщ пмуіайщлд нозжлафдлля роугмвмгм ноава
ра имгм пмуіайщлу пкйагмву: лмокз
роугмвмгм ноава, гаоалрії, нозлузнз,
лмокз-нозлузнз рмцм. Взтмгяфз ж
взкйагдлмгм,
сулкуії
роугмноавмвмгм одезку нмвзллі вігрвмоыварз пурліпрщ лмок роугмвмгм ноава
як гайужі, имгм пйуебмвмгм нозжлафдлля. Агед ймгіфлм, цм віг пурлмпрі
нозжлафдлля лмок роугмвмгм ноава
жайдезрщ жкіпр пакзт сулкуіи роугмноавмвмгм одезку, мпкійщкз мпраллі,
як кз жауваеувайз, є имгм пкйагмвмы. Тмку є жакмлмкіолзк, цм лаоівлі іж роугмвзк ноавмк, роугмноавмвзи одезк взкмлує жабджндфувайщлу сулкуіы в кдеат пмуіайщлмї
сулкуії і уноавйілпщку сулкуіы у
кдеат взомблзфмї сулкуії, нігпзйыыфз ноз ущмку їтліи внйзв і взпрунаыфз як номяв пурлмпрі роугмвмгм
ноава. Оред, кмела гмвмозрз ном
пмуіайщлм-жабджндфувайщлу і взомблзфм-уноавйілпщку сулкуії роугмноавмвмгм одезку. Поз ущмку сулкуії роугм-ноавмвмгм одезку нм віглмхдллы гм сулкуіи гайужі роугмвмгм ноава пніввіглмпярщпя як мпмбйзвд
гм жагайщлмгм, як взгмвд нм віглмхдллы гм омгмвмгм. Вмлз є вжаєкммбукмвйыыфзкз ра сулкуімлуырщ
вігнмвіглм гм взжлафдлмї кдрз.
Алайіж кдрмгу ноавмвмгм одгуйывалля нмкажує, цм роугм-ноавмвзи
одезк кає вйаплд сулкуімлайщлд
нозжлафдлля і, вігнмвіглм, взкмлує
таоакрдолі гйя лщмгм сулкуії. Ндмбтіглм жауваезрз, цм роугм-ноавмвзи
одезк кмед жгіиплыварз лд мглу, а
гдкійщка сулкуіи. Тур номявйяєрщпя
улівдопайщла
вйапрзвіпрщ
роугмноавмвмгм одезку лагаварз мглмфаплм оіжлу сулкуімлайщлу гіы (уійщмву,
муілмфлу, кмрзвауіилу, ілсмокарзвлу, моієлрмвалу). Як нмкажує сулкуімлайщлзи алайіж роугм-ноавмвмгм
одезку кмела имгм гія в ріи фз ілхіи кіоі, взкмлує в кдрмгі ноавмвмгм
одгуйывалля ракі мплмвлі сулкуії:
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пмуіайщлм-жабджндфувайщлу, взомблзфм-жабджндфувайщлу ра сулкуіы пнозялля пмуіайщлмгм гіаймгу ра нозкзодлля, цм жукмвйдлі кдрмы і пмуіайщлзк нозжлафдлляк роугмвмгм ноава,
ра які нігкодпйыырщ ндвлі гдрайі, фапрзлкз в мплмвліи сулкуії гайужі роугмвмгм ноава. Окоік мплмвлзт сулкуіи роугм-ноавмвзи одезк жгіиплыє
ракме гмгаркмві: уійщмву, муілмфлу,
жамтмфувайщлу, кмрзвауіилу.
На пуфаплмку драні жкіпр пмуіайщлмї сулкуії роугмвмгм ноава жлмву
нмпрунмвм омжхзоыєрщпя оажмк іж
лмвзкз жавгаллякз роугмвмгм ноава.
Цд у пвмы фдогу лд кмед лд нмжлафзрзпя і ла сулкуіят роугм-ноавмвмгм
одезку жмкодка. Ммва игд ном првмодлля лдмбтіглзт ноавмвзт укмв гйя
гмпяглдлля мнрзкайщлмгм ужгмгедлля пмуіайщлмї і взомблзфмї прмомлз ілрдодпів як ноауівлзка рак і омбмрмгавуя. Цд мжлафає, цм жкіпр як пмуіайщлмї ра взомблзфмї сулкуіи роугмвмгм ноава, рак і жкіпр пмуіайщлмжабджндфувайщлмї
ра
взомблзфмжабджндфувайщлмї сулкуіи роугмноавмвмгм одезку, їт одайіжауія взтмгярщ жа оаккз ілгзвігуайщлзт роугмвзт віглмпзл.
Ндмбтіглм жауваезрз, цм жкіпр
пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї сулкуії
роугм-ноавмвмгм одезку кає воатмвуварз Кмлуднуіы гіглмї ноауі і жабджндфуварз її одайіжауіы [2], агед
пмуіайщлм-жабджндфувайщла сулкуія
роугм-ноавмвмгм одезку цмгм жаомбірлмї нйарз жабджндфує омжхзодлд
вігрвмодлля як йыгпщкмгм, рак і роугмвмгм нмрдлуіайу, дкмлмкіфлу пвмбмгу ноауыыфіи йыгзлі і имгм пік'ї.
Лыгпщкзи апндкр дкмлмкікз, жмкодка
роугмвзи нмрдлуіай, якіпрщ роугмвмгм
езрря, гукаліжауія ноауі ра жабджндфдлля гіглмї ноауі праырщ лагайщлзкз в укмват гймбайіжмвалмгм пвіру.
Зомпралля квайісікауії ноауівлзків
ра гігла мнйара ноауі пнозяырщ нігвзцдллы оівля кмлкуодлрмпномкмелмпрі укоаїлпщкмї дкмлмкікз [3,
п. 228-232].
Ражмк
ж
рзк,
пмуіайщлмжабджндфувайщла
сулкуія
роугмноавмвмгм одезку лд нмгйзлаєрщпя

Основні функції трудо-правового режиму
рійщкз Кмлуднуієы гіглмї ноауі. З
Кмлуднуієы гіглмї ноауі пмуіайщлмжабджндфувайщла
сулкуія
роугмноавмвмгм одезку нмв’яжує і мтмнйыє
пмуіайщлі гаоалрії, нійщгз ра кмкндлпауії, нзралля жаилярмпрі, жабджндфдлля бджндфлзт укмв ноауі, пмуіайщлу прабійщліпрщ у псдоі роугмвзт віглмпзл. Вкажала сулкуія одайіжуєрщпя
віг гдоеавлмгм гм гмгмвіолмгм оівля
хйятмк укйагдлля гдлдоайщлмї угмгз, гайуждвзт, рдозрмоіайщлзт угмг,
кмйдкрзвлзт гмгмвмоів ра ілхзт ймкайщлзт акрів, цм нозикаырщпя бджнмпдодглщм ла нігнозєкпрві.
Смуіайщлі гаоалрії, нійщгз ра кмкндлпауії, цм мтмнйыырщпя пмуіайщлмжабджндфувайщлмы сулкуієы роугмноавмвмгм одезку мбґоулрмвуырщпя
рзк, цм кдрмы їт, нмояг іж жабджндфдлляк кмейзвмпрі одайіжауії роугмвзт ноав ноауыыфмї йыгзлз, є нігвзцдлля
пмуіайщлмї
жатзцдлмпрі
ноауівлзків. Пзралля жаилярмпрі ракме нмпігаырщ фійщлд кіпуд в одайіжауії пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї сулкуії роугм-ноавмвмгм одезку. Агед
жаиляріпрщ є укмвмы гіглмї ноауі.
Тмку смокуйывалля гдоеавлмї нмйірзкз пнозялля жаилярмпрі лапдйдлля
в якмпрі «акрзвлмї» є нмжзрзвлзк
комкмк гм првмодлля пнозярйзвзт
укмв дсдкрзвлмгм ноаудвйахрувалля
гйя гомкагял Укоаїлз. На гукку
Р. І. Шабалмва, сакрзфла одайіжауія
ілхзт номгмймхдлзт нозлузнів жаилярмпрі лапдйдлля (жабджндфдлля оівлзт кмейзвмпрди лапдйдлля у одайіжауії кмлпрзрууіилмгм ноава ла
ноауы; пнозялля дсдкрзвлмку взкмозпраллы роугмвмгм нмрдлуіайу ра
жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатзпру
лапдйдлля віг бджомбірря) жайдеарзкд
пакд віг мнрзкайщлмгм ра дсдкрзвлмгм жгіиплдлля акрзвлмї уфапрі гдоеавз у пнозяллі жаилярмпрі гомкагял
Укоаїлз [4, п. 202].
Вдгуфз кмву ном бджндфлі укмвз
ноауі, як дйдкдлру ланоякку одайіжауії пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї сулкуії роугм-ноавмвмгм одезку, пыгз
лдмбтіглм вкйыфарз взкмозпралля
лмвірліт жатмгів нмндодгеувайщлмномсійакрзфлмгм таоакрдоу, цм нм-

ндодгеуырщ роавкарзжк, пкдорліпрщ
ноауівлзків, жабджндфуырщ нпзтіфлд
жгмомв’я ноауівлзків. Рдайіжауія взцдвкажалзт номбйдк вдгд гм нігвзцдлля оівля прабійщлмпрі у псдоі
роугмвзт віглмпзл.
Забджндфдлля пмуіайщлмї прабійщлмпрі ра жкдлхдлля оівля пмуіайщлзт
кмлсйікрів ла нігнозєкпрві є жагайщлмы номбйдкмы пнійщлзт ілрдодпів
ноауівлзка, омбмрмгавуя і гдоеавз. А
рмку одайіжауія пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї сулкуії роугм-ноавмвмгм
одезку нмв'яжала лд рійщкз ж ілрдодпакз ноауівлзків і омбмрмгавуів, а
и ілрдодпакз пупнійщпрва в уіймку. З
узт нмжзуіи лдмбтіглм гмвмозрз ном
кммогзлауіы пнійщлзт жупзйщ ноауівлзків, омбмрмгавуів, гдоеавз у
одайіжауії пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї
сулкуії роугм-ноавмвмгм одезку. В
лмвзт
укмват
гмпнмгаоывалля
мб’єкрзвлм жкілзвпя рзн віглмпзл
кіе гмпнмгаоыыфзкз пуб’єкракз,
ноауівлзкакз і гдоеавмы, хйятмк
жаномвагедлля пмуіайщлмгм наорлдопрва. Цд, у пвмы фдогу, лд кмгйм лд
нмжлафзрзпя ла кдталіжкі одайіжауії
пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї сулкуії
роугм-ноавмвмгм одезку жмкодка і
пмуіайщлмї сулкуії роугмвмгм ноава,
як гайужі жагаймк. Рдайіжауія пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї сулкуії роугмноавмвмгм одезку, як нігоівлдвмї
пмуіайщлмї сулкуії роугмвмгм ноава, є
лдкмейзвмы бдж мпраллщмї і лавнакз,
мпкійщкз вмлз комкуырщ в мгліи хдодлжі ж мглієы кдрмы: првмодлля
пнозярйзвмгм ноавмвмгм кйікару гйя
жабджндфдлля одайіжауії ноава ла ноауы, жабджндфдлля роугмвзт ноав і
гаоалріи, пмуіайщлмгм жатзпру ноауівлзків, цм вкйыфає в пдбд і Кмлуднуіы гіглмї мнйарз ноауі, жабджндфдлля
пмуіайщлмгм кзоу і прабійщлмпрі жа
гмнмкмгмы кдталіжків пмуіайщлмгм
наорлдопрва.
Смуіайщла прабійщліпрщ гзкрує
гмпяглдлля пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі. Дйя рмгм, цмб жабджндфзрз пноавдгйзвзи нігтіг гм одгуйывалля
ноауі лдмбтіглзи її ноавмвзи жатзпр
[5, п. 176-179]. Тмку пйіг нігкодпйзрз
и нмпзйдлля жатзплмї сулкуії лд
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рійщкз роугмвмгм ноава, а и сулкуіи
роугм-ноавмвмгм одезку. Сакд уі
сулкуії нмвзллі нмйягарз у жабджндфдллі, «жатзпрі ноав, жакмллзт ілрдодпів ілгзвігуайщлзт і кмйдкрзвлзт
пуб’єкрів роугмвмгм ноава у пмуіайщлм-роугмвіи псдоі» [5, п. 176-179].
Ндмбтіглм жауваезрз, цм сулкуії
роугм-ноавмвмгм одезку нмвзллі
жабджндфуварз роугмві пралгаорз в
псдоі ноауі, які бджукмвлм нмвзллі
бугуварзпя ла пноавдгйзвзт жапагат
лд рійщкз нм віглмхдллы гм ноауівлзка, а и нм віглмхдллы гм омбмрмгавуя. Цд мжлафає, цм мбмв'яжкз омбмрмгавуя цмгм лагалля кілікайщлзт
пмуіайщлзт гаоалріи, цм ндодгбафдлі
гдоеавмы нмвзллі бурз нмв'яжалі ж
роугмвмы гіяйщліпры ра лд нмвзллі
првмоыварз лдндодбмолзт ндодхкмг
в уноавйіллі роугмвмы гіяйщліпры.
Гмвмояфз
ном
взомблзфмжабджндфувайщлу сулкуіы роугмноавмвмгм одезку, яка є номгмведлляк взомблзфмї сулкуії вйаплд роугмвмгм ноава, як гайужі ноава, лдмбтіглм нігкодпйзрз, цм пурліпрщ їт
мбукмвйдла дкмлмкіфлзк номрзпрмялляк ноауі і канірайу. Позфзлакз
ущмгм мб’єкрзвлмгм явзца є урвмодлля ілпрзруру пмуіайщлмгм наорлдопрва, якзи взпрунає жйагмгедлзк кдталіжкмк пмуіайщлмгм гіаймгу кіе взомблзфмы і пмуіайщлмы прмомлмы в
номудпі ноауі жа уфапры гдоеавз.
О. І. Помудвпщкзи жауваеував ж ущмгм
нозвмгу, цм ноауя і канірай є лдвіг’єклзкз сакрмоакз іплувалля і
омжвзрку пупнійщлмгм взомблзурва.
Поауі і канірайу мб’єкрзвлм нозракаллі лд рійщкз жакмлмкіолмпрі їт
єглмпрі, айд и пундодфлмпрі, які взявйяырщпя у смокі ілрдодпів омбмрмгавуів і ноауівлзків гм омжнмгійу оджуйщрарів взомблзурва. [6, п. 224].
Чз кмела пщмгмглі правзрз нзралля
ном ндодвагз пмуіайщлмї сулкуії лаг
взомблзфмы і, лавнакз? З ущмгм нозвмгу, ланозкйаг, А. М. Сйыпао, жажлафає, цм сулкуія взомблзфа лд
нмвзлла одайіжмвуварзпя жа оатулмк
мбкдедлля пмуіайщлмї [7]. Пмгмгеуыфзпщ ж вфдлзк ж галмгм нозвмгу,
Н. Д. Гдрщкалудва жауваеує ракме
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ном рд, цм жакмлмгавдущ лд вноаві
впралмвйыварз ракі мбкдедлля кмейзвмпрди омбмрмгавуя, які кмеурщ
жвдпрз лалівдущ паку пурліпрщ пвмбмгз дкмлмкіфлмї (нігнозєклзущкмї)
гіяйщлмпрі, мпкійщкз нмбугмва нозлузну пвмбмгз роугмвмгм гмгмвмоу
йзхд ла мглмпрмомлліи пвмбмгі ноауівлзка кмед нозжвдпрз гм взкозвйдлля пакмї пурлмпрі пмуіайщлмроугмвзт віглмпзл. Тмку ноавмвд
жабджндфдлля взомблзфмгм байалпу –
жі прмомлз омбмрмгавуя, і пмуіайщлмгм
– жі прмомлз ноауівлзка вігмбоаеає
жагайщлі мб’єкрзвлі нмродбз, цм ланоавйдлі ла бйагм впщмгм пупнійщпрва
[8, п. 191-192].
Позжлафдлля роугмвмгм ноава ра
имгм пмуіайщла пурліпрщ взжлафає
прунілщ внйзву дкмлмкіфлзт фзллзків ла жкіпр сулкуіи роугм-ноавмвмгм
одезку ра, вігнмвіглм, кмед взжлафарз кмейзвмпрі имгм внйзву ла
дкмлмкіфлзи омжвзрмк. У лмвзт укмват гмпнмгаоывалля лдмбтіглм, цмб
пзпрдка пмуіайщлмгм жатзпру ноауівлзків нмв'яжувайапя ж лагалляк ноауівлзкак пралгаорлзт роугмвзт гаоалріи, жабджндфувайа оівлі укмвз
кмлкуодлуії. Тмку лдмбтіглм воатмвуварз ракме ракі мпмбйзвмпрі дкмлмкіфлмгм омжвзрку як іплувалля
ндвлмї вігнмвіглмпрі кіе нмнзрмк
лапдйдлля, имгм нйармпномкмеліпры і
взомблзурвмк рмваоів ра нмпйуг. З
узт нмжзуіи жабджндфдлля агдкварлмї
мнйарз ноауі, гіглзт укмв вігрвмодлля омбмфмї пзйз є жавгалляк як пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї, рак і взомблзфм-жабджндфувайщлмї сулкуіи роугм-ноавмвмгм одезку жмкодка і, сулкуіи роугмвмгм ноава жагаймк.
Оред, пмуіайщлм-жабджндфувайщла
ра взомблзфм-жабджндфувайщла сулкуії роугм-ноавмвмгм одезку, взтмгяфз ж пмуіайщлмгм нозжлафдлля гайужі
роугмвмгм ноава, нмвзллі бажуварзпя
ла роугмвзт пралгаорат у псдоі ноауі,
кдталіжку одайіжауії Кмлуднуії гіглмї
ноауі, ла пноавдгйзвзт жапагат лд
рійщкз нм віглмхдллы гм ноауівлзка,
а и нм віглмхдллы гм омбмрмгавуя.
Цд мжлафає, цм мбмв'яжкз омбмрмгавуя цмгм лагалля гдоеавмы кіліка-
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йщлзт пмуіайщлзт гаоалріи нмвзллі
бурз нмв'яжалі ж роугмвмы гіяйщліпры
ра лд нмвзллі фзлзрз ндодхкмгз в
уноавйіллі взомблзурвмк ра роугмвмы гіяйщліпры.
Оплмвлі сулкуії роугм-ноавмвмгм
одезку ріплм нмв’яжалі ж сулкуіякз
гайужі роугмвмгм ноава і сулкуіякз
гдоеавз. Цд мбукмвйдлм ндох жа впд
рзкз сакрмоакз, цм сулкуії роугмноавмвмгм одезку, як і сулкуії гайужі, взжлафаырщпя в пзпрдкі впіт сулкуіи гдоеавз і ноава ла мплмві
мб’єкрзвлмгм ніжлалля жакмлмкіолмпрди пупнійщлмгм омжвзрку і алайіжу
пмуіайщлмї гіиплмпрі. Тмку сулкуії
роугм-ноавмвмгм одезку, як пкйагмву
кдрмгу роугмвмгм ноава, лдмбтіглм
омжгйягарз в пзпрдкі ж сулкуіякз
роугмвмгм ноава, як гайужі жмкодка, і
сулкуіякз гдоеавз і ноава жагаймк,
мпкійщкз роугмвд ноавм, одгуйыыфз
роугмві віглмпзлз, бджнмпдодглщм
внйзває ла рдкнз пупнійщлмгм омжвзрку.
Оплмву сулкуіи роугмвмгм ноава
і роугм-ноавмвмгм одезку, коік пмуіайщлмї (пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї) і
взомблзфмї
(взомблзфм-жабджндфувайщлмї), які є іпрмозфлм прабійщлзкз
у лажві, айд гзлакіфлзкз жа жкіпрмк,
в жайделмпрі віг мб’єкрзвлзт і пмуіайщлзт сакрмоів, пкйагає цд рака гайуждва сулкуія роугмвмгм ноава як
сулкуія пмуіайщлмгм гіаймгу ра нозкзодлля ра сулкуія, цм вйапрзва
роугм-ноавмвмку одезку – пнозялля
пмуіайщлмгм гіаймгу ра нозкзодлля.
Нд взнагкмвм пмуіайщлд наорлдопрвм
ж узт нмжзуіи омжгйягаєрщпя як вжаєкмвіглмпзлз кіе пуб’єкракз пзпрдкз
в мпмбі гдоеавз, омбмрмгавуів ра
номспніймк, які, пнівноауыыфз ла
оіжлзт оівлят (лауімлайщлмку, гайуждвмку, рдозрмоіайщлмку, ймкайщлмку), нмкйзкалі жабджндфуварз гмрозкалля ноав ра гаоалріи, а ракме одайіжауіы мплмвлзт сулкуіи мжлафдлзт
пуб’єкрів у псдоі їт гіяйщлмпрі [9,
п. 155].
Бугщ-яка гдоеава, яка взжлає пдбд ноавмвмы, гдкмкоарзфлмы і пмуіайщлмы нмвзлла првмоыварз укмвз
гйя жабджндфдлля жйагмгз і кзоу в

пупнійщпрві. Айд мглзкз одгуйярзвлзкз сулкуіякз вмла мбіирзпя лд
кмед, мпкійщкз пупнійщпрвм првмоыєрщпя і іплує в оджуйщрарі вжаєкмгії
ноауі і канірайу і є оджуйщрармк уієї
вжаєкмгії. Сакд ж узт нмжзуіи лмокз
роугмвмгм ноава ра имгм одезк є
бійщх дсдкрзвлзк фзллзкмк у лайагмгедллі пмуіайщлмгм кзоу і бйагмнмйуффя як ла мкодкмку нігнозєкпрві, гайужі, рак і в пупнійщпрві ра гдоеаві в уіймку. Дйя ущмгм гдоеава,
хйятмк лмок роугмвмгм ноава, жабджндфує кілікайщлі пмуіайщлі гаоалрії
гйя ноауівлзків у псдоі мнйарз ноауі, одезку омбмрз, вігнмфзлку, рак і
впралмвйыє ндвлі ндодвагз гйя омбмрмгавуів цмгм ндодгоунувалля кагоів
ла взомблзурві у взнагкат пкмомфдлля фзпдйщлмпрі ноауівлзків, впралмвйдлля лднмвлмгм омбмфмгм фапу гйя
мкодкзт ноауівлзків, впралмвйдлля
взномбувалля ноз нозиляррі ла омбмру рмцм. Оглак, як нмкажує іпрмоія
омжвзрку гдоеавлмпрі [9], лагаварз
ракмгм омгу нійщгз і гаоалрії гйя прмоіл роугмвзт віглмпзл гдоеава кмед
йзхд рмгі, кмйз вмла у лзт вігфуває
ндвлу нмродбу, ж кдрмы лайагмгедлля пмуіайщлмгм пнівомбірлзурва кіе
вкажалзкз пуб’єкракз, ра лд гмнуцдлля оіжлмгм омгу кмлсйікрів, які
кмеурщ ндодомпрз у віилз. З жаномвагедлляк лмвзт рдтлмймгіи, іллмвауіилмгм взомблзурва нмродбз ноауівлзків і омбмрмгавуів жомпраырщ, а
рмку мглзкз кілікайщлзкз гаоалріякз і нійщгакз жі прмомлз гдоеавз уед
лд мбіирзпя. Вкажала номбйдка взоіхуєрщпя хйятмк жаномвагедлля ракмгм ілпрзруру роугмвмгм ноава як
пмуіайщлд наорлдопрвм, цм гмжвмйяє
ндвлзк фзлмк кмкндлпуварз лдоівліпрщ прмоіл, жмкодка ноауівлзка, як
бійщх пйабхмї прмомлз у дкмлмкіфлмку омжукіллі, ндодг омбмрмгавудк.
Цд првмоыє ндвлзи сулгакдлр гйя
смокувалля кзоу ла оівлі мкодкзт
нігнозєкпрв рдозрмоії, гайужі ра гдоеавз в уіймку. Тмку рійщкз пмуіайщлзи гіаймг кіе ноауівлзкакз, омбмрмгавуякз, їт нодгправлзкакз і гдоеавмы кмед псмокуварз прабійщлд
вжаєкмвзгіглд і лайагмгедлд пнівом-
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бірлзурвм ж кдрмы жабджндфдлля пмуіайщлмгм кзоу в пупнійщпрві.
Така сулкуія роугм-ноавмвмгм
одезку як пнозялля пмуіайщлмгм
гіаймгу ра нозкзодлля гапрщ кмейзвіпрщ
«ноз
смокуваллі
оіжлзт
пмуіайщлзт рдтлмймгіи в гдоеаві ..
гмрозкарзпщ байалпу ілрдодпів лапдйдлля, гдоеавз і біжлдпу. Фмокувалля наорлдопщкзт віглмпзл у пмуіайщлм-роугмвіи псдоі гмжвмйзрщ лд рійщкз гмкмгрзпя пріикмпрі дкмлмкіфлмгм
жомпралля, вгмпкмлайдлля проукруоз
дкмлмкікз і нігвзцдлля одлрабдйщлмпрі гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів, айд і
віглмвзрз пмуіайщлу прабійщліпрщ у
пупнійщпрві, нігвзцзвхз рзк пакзк
дкмлмкіфлу і лауімлайщлу бджндку
впієї коаїлз [10, п. 159].
Взплмвкз. Як бафзкм, мплмвлі
сулкуії роугм-ноавмвмгм одезку
ріплм нмв’яжалі кіе пмбмы і лд кмеурщ іплуварз і номявйярз пвіи внйзв
ла пупнійщлі віглмпзлз у псдоі ноауі
пакмпріилм. Рдайіжауія сулкуії пнозялля пмуіайщлмгм гіаймгу ра нозкзодлля лдкмейзва бдж пмуіайщлмжабджндфувайщлмї
ра
взомблзфмжабджндфувайщлмї сулкуіи. В пвмы

фдогу
одайіжауія
пмуіайщлмжабджндфувайщлмї сулкуії лдкмейзва
бдж взомблзфм-жабджндфувайщлмї і
лавнакз. Тмку лдмбтігла їт жбайалпмвала одайіжауія гйя жабджндфдлля
пмуіайщлмї прабійщлмпрі, жйагмгедлмпрі ра кзоу в пупнійщпрві. У жв’яжку ж
взцд взкйагдлзк мплмву сулкуії
роугм-ноавмвмгм одезку пкйагаырщ
ракі
сулкуії
як:
пмуіайщлмжабджндфувайщла, яка ланоавйдла ла
жагмвмйдлля нмродб і ілрдодпів ноауівлзка; взомблзфм-жабджндфувайщла,
яка ланоавйдла ла жагмвмйдлля нмродб і ілрдодпів омбмрмгавуя ра сулкуія пнозялля пмуіайщлмгм гіаймгу ра
нозкзодлля, яка ланоавйдла ла жагмвмйдлля нмродб гдоеавз, як прмомлз
пмуіайщлмгм гіаймгу і уфаплзка пупнійщлзт ноавмвіглмпзл у псдоі лаикалмї ноауі. У впіт узт сулкуіят врійыєрщпя нозлузн гукаліжку, якзи, жа
пймвакз О. І. Помудвпщкмгм, кає номявйярзпя в рмку, «цмб гдоеава, пупнійщпрвм, а рак і омбмрмгавуі гіиплм
взжлавайз йыгзлу, її ноава і пвмбмгз
лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры» [1,
п. 228-230].
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Срарщя нмпвяцдла мпвдцдлзы пвмипрв з лажлафдлзя мплмвлшт сулкузи роугмноавмвмгм одезка. Аврмомк мркдфадрпя, фрм мплмву сулкузз роугм-ноавмвмгм одезка пмправйяыр ракзд сулкузз как пмузайщлм-мбдпндфзрдйщлая, номзжвмгпрвдллм-мбдпндфзрдйщлая з сулкузя пмгдипрвзя пмузайщлмку гзаймгу з нозкзодлзы.
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Vakaryuk L. Basic functions of labor-legal regime
The article is devoted to the illumination of the properties and the appointment of
the main functions of the labor-legal regime. The author stresses that the basis of the
function of labor-legal regime are functions such as social-security, productionproviding and the function of promoting social dialogue and reconciliation.

Key words: the main functions, the labor-legal regime, the social-security function,
the production-providing function and the function of promoting social dialogue and
reconciliation..
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Підстави виникнення трудових
відносин: трудовий договір за проектом
Трудового кодексу та досвід Чеської
Республіки
КЗнП Укоаїлз, нозилярзи цд у
1971 омуі, іж фзпйдллзк жкілакз, гм
пщмгмглі номгмвеує водгуйщмвуварз
роугмві віглмпзлз в лджайделіи вед
каиед 27 омків коаїлі. Нмвзи Тоугмвзи кмгдкп омжомбйяырщ вед лд мгзл
оік і, нмноз нмпріилі жаявз ном рд, цм
віл мр-мр бугд нозилярзи, впд е омбмра лаг имгм жкіпрмк розває. І уд
взгаєрщпя пноавдгйзвзк, агед лмвзи
ТК нмвзлдл бурз, якцм і лд ігдайщлзк, рм тмфа б агдкварлзк і дсдкрзвлзк. Сакд рмку акруайщлзк нзралляк пщмгмгдлля нмпрає нмгайщхзи
алайіж нмймедлщ Помдкру ТК Укоаїлз, жмкодка имгм одгакуії, ніггмрмвйдлмї гм гоугмгм фзралля віг
24.07.2017 іж уоатувалляк впіт нмндодгліт жауваедлщ [1].
Алайіжмк оіжлзт номдкрів ТК
Укоаїлз жаикайзпщ і жаикаырщпя уійзи ояг вігмкзт сатівуів лаукмвуів
(О. В. Взхлмвдущка, С. М. Позйзнкм, П. Д. Пзйзндлкм, В. І. Помкмндлкм, О. І. Помудвпщкзи, В. Г. Рмралщ,
О. М. Яомхдлкм ра ілхі), лд воатм-
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вуыфз пндуіайіпрів, які нмкйзкалі гм
ущмгм жа омгмк пвмєї бджнмпдодглщмї
гіяйщлмпрі (і лауімлайщлі могалз ра
могаліжауії, і кіелаомглі, і мкодкм
євомндипщкі). Вмглмфап, омбмра в
ущмку ланоякку лд вроафає пвмєї акруайщлмпрі в пзйу гмпромї нмродбз в
лмвмку роугмвмку жакмлмгавпрві,
лдмбтіглмпрі аганрмвалмпрі нмймедлщ
ущмгм лмвмгм жакмлмгавпрва гм євомндипщкзт взкмг, а ракме фдодж лаявліпрщ ваг в жкіпрі Помдкру.
Оред, кдрмы галмгм гмпйігедлля
є алайіж нмймедлщ номдкру ТК Укоаїлз цмгм нігправ взлзклдлля роугмвзт віглмпзл, а ракме цмгм рзт ноавмвзт віглмпзл, які є нодгкдрмк одгуйывалля галзк Помдкрмк. Завгаллякз, які ндодгбафаєрщпя взоіхзрз в
кдеат галмї лаукмвмї омбмрз, є: впралмвзрз, воатмвуыфз кмейзвзи мбпяг
гмпйігедлля, лаявлі номбйдклі кмкдлрз в мпралліи одгакуії номдкру
ТК цмгм нігправ взлзклдлля роугмвзт віглмпзл ра псдоз гії Помдкру;
взвфзрз гмпвіг Чдпщкмї Рдпнубйікз
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цмгм вкйыфдлля в псдоу гії ТК ЧР
узвійщлм-ноавмвзт віглмпзл, увівхз
нмлярря «мплмвлі роугмві ноавмвіглмпзлз»; жомбзрз вігнмвіглі взплмвкз ж ніглярмгм нзралля.
Взкйаг мплмвлмгм кардоіайу. За
жагайщлзк ноавзймк, нігправмы взлзклдлля роугмвзт віглмпзл є роугмвзи гмгмвіо. Змкодка, ф. 2 пр. 2
фзллмгм КЗнП Укоаїлз впралмвйыє,
цм ноауівлзкз одайіжуырщ ноавм ла
ноауы хйятмк укйагдлля роугмвмгм
гмгмвмоу ном омбмру ла нігнозєкпрві,
в упралмві, могаліжауії абм ж сіжзфлмы
мпмбмы [2]. Ч. 2 пр. 30 номдкру ТК
Укоаїлз нм пурі кіпрзрщ алаймгіфлу
лмоку, вкажуыфз, цм нігправмы гйя
взлзклдлля роугмвзт віглмпзл є
роугмвзи гмгмвіо.
Оред, номалайіжуєкм галу нігправу гйя взлзклдлля роугмвзт віглмпзл.
Напакндодг вігжлафзкм, цм в фапрзлі водгуйывалля ракмї ыозгзфлмї
нігправз гйя взлзклдлля роугмвзт
віглмпзл як укйагдлля роугмвмгм
гмгмвмоу номдкр ТК кіпрзрщ фзкайм
нмжзрзвлзт гмпяглдлщ. Нанозкйаг,
лагалм лмвд взжлафдлля роугмвмгм
гмгмвмоу. Так, пщмгмглі фзллзк
КЗнП роугмвзи гмгмвіо взжлафаєрщпя
лапрунлзк фзлмк: уд є угмга кіе
ноауівлзкмк і вйаплзкмк нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії абм унмвлмваедлзк лзк могалмк фз сіжзфлмы
мпмбмы, жа якмы ноауівлзк жмбмв'яжуєрщпя взкмлуварз омбмру, взжлафдлу
уієы угмгмы, ж нігйягалляк влуроіхлщмку роугмвмку омжнмоягкмві, а
вйаплзк нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії абм унмвлмваедлзи лзк
могал фз сіжзфла мпмба жмбмв'яжуєрщпя взнйафуварз ноауівлзкмві жаомбірлу нйару і жабджндфуварз укмвз ноауі, лдмбтіглі гйя взкмлалля омбмрз,
ндодгбафдлі жакмлмгавпрвмк ном ноауы, кмйдкрзвлзк гмгмвмомк і угмгмы
прмоіл (ф. 1 пр. 21).
На лдгмйікз галмгм взжлафдлля
вед лдмглмоажмвм вкажував уійзи ояг
гмпйіглзків (жмкодка, і Н. М. Мдйщлзфук, В. І. Щдобзла, М. І. Ілхзл,
О. М. Яомхдлкм, С. М. Позйзнкм
рмцм), номнмлуыфз оіжлмкалірлі ва-

оіалрз омжкозрря ущмгм сулгакдлрайщлмгм нмлярря впієї пзпрдкз роугмвмгм ноава. Нд вгаыфзпщ в гзпкупіы
ра гдрайщлзи алайіж уієї номбйдкз,
жажлафзкм, цм в мпралліи одгакуії
номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз
лагалм, ла лаху гукку, гмпзрщ вгайд
взжлафдлля роугмвмгм гмгмвмоу, фзк,
взгаєрщпя, каырщ бурз нознзлдлі
гмпроі пундодфкз лавкмйм ущмгм рдокілу. Так, жмкодка, пйіг нігкодпйзрз
мпмбйзву ваейзвіпрщ рмгм, цм в номдкрі жакіпрщ оагялпщкмї кмлпроукуії
«вйаплзк нігнозєкпрва, упралмвз,
могаліжауії абм унмвлмваедлзи лзк
могал» жапрмпмвалм пуфаплзи рдокіл
«омбмрмгавдущ»; ракме жомбйдлм лагмймп ла рмку, цм ноауівлзк кає мпмбзпрм взкмлуварз гмоуфдлу имку
омбмру;
омжхзодлм
жажлафдлм
мбмв’яжкз омбмрмгавуя як прмомлз
роугмвмгм гмгмвмоу; нігвзцдлм оівдлщ жатзпру роугмвзт ноав ноауівлзків хйятмк вкажівкз ла рд, цм
укмвз ноауі каырщ бурз лайделі,
бджндфлі ра жгмомві, а ракме ла рд, цм
жаомбірлу нйару омбмрмгавдущ кає
взнйафуварз пвмєфаплм ра в нмвлмку
мбпяжі. Оред, лаоажі роугмвзи гмгмвіо
взжлафаєрщпя вкажалзк номдкрмк як
угмга кіе ноауівлзкмк і омбмрмгавудк,
жа
якмы
ноауівлзк
жмбмв’яжуєрщпя мпмбзпрм взкмлуварз
омбмру, взжлафдлу уієы угмгмы, ж
гмгдоеалляк роугмвмгм жакмлмгавпрва, ноавзй влуроіхлщмгм роугмвмгм
омжнмоягку, кмйдкрзвлмгм гмгмвмоу,
лмокарзвлзт акрів омбмрмгавуя ніг
кдоівлзурвмк ра кмлромйдк омбмрмгавуя, а омбмрмгавдущ - лагарз ноауівлзкмві омбмру жа уієы угмгмы,
жабджндфуварз лайделі, бджндфлі ра
жгмомві укмвз ноауі, лайделі паліраолм-нмбурмві укмвз ра пвмєфаплм і в
нмвлмку мбпяжі взнйафуварз жаомбірлу нйару (ф. 1 пр. 31).
В уіймку нмжзрзвлм муілыыфз
номнмлмвалд нмймедлля номдкру, впд
е вігжлафзкм, цм нмродбує бійщхмї
кмлкодрзжауії нмлярря «омбмра», якд
жапрмпмвуєрщпя в номдкрі ТК. Змкодка, ж алайіжу мкодкзт нмймедлщ вбафаєрщпя, цм в номдкрі омбмра мрмрмелыєрщпя іж роугмвмы сулкуієы. Так в

49

Публiчне право № 2 (30) (2018)
ф. 1 пр. 30, омжкозваыфз роугмві віглмпзлз, вкажуєрщпя, цм уд є віглмпзлз кіе ноауівлзкмк і омбмрмгавудк,
цм ндодгбафаырщ взкмлалля мпмбзпрм ноауівлзкмк жа взлагмомгу взжлафдлмї омбмрмгавудк омбмрз (роугмвмї
сулкуії) ніг кдоівлзурвмк ра кмлромйдк омбмрмгавуя ж мбмв’яжкмвзк
гмгдоеалляк ноавзй влуроіхлщмгм
роугмвмгм омжнмоягку; а в н. 3 ф. 2
пр. 32 омжкозваєрщпя роугмва сулкуія, яку взкмлуварзкд ноауівлзк,
ракзк фзлмк: уд є лаикдлувалля
номсдпії, пндуіайіжауії, квайісікауії,
нмпагз вігнмвіглм гм впралмвйдлмї
кйапзсікауії номсдпіи ра квайісікауіилзт таоакрдозпрзк. Оглак, взгаєрщпя, цм, нм-ндохд, омбмра є нмлярряк вуефзк жа роугмву сулкуіы,
мпкійщкз омбмра взкмлуєрщпя в кдеат
ндвлмї роугмвмї сулкуії; і, нм-гоугд,
ноауівлзк взкмлує лд номпрм омбмру,
а омбмру в кдеат рієї роугмвмї сулкуії, цмгм якмї укйагавпя роугмвзи
гмгмвіо, рмбрм віглмплм якмї буйм
гмпяглурм нмндодглі гмкмвйдлмпрі.
Сйіг нігкодпйзрз, цм нмгіблд
рвдогедлля жатзцає і в пвмєку гзпдорауіилмку гмпйігедллі А. П. Тзта,
яка номвівхз гдрайщлзи алайіж пурлмпрі роугмвмї сулкуії, жажлафає лапрунлд: «лд кмедкм нмгмгзрзпщ іж
смокуйывалляк пурлмпрі роугмвмї
сулкуії, взкйагдлзк у праррят 31, 23
номдкру ТК Укоаїлз, в якзт жажлафдла сулкуія ноауівлзка жвдгдла гм
взжлафдлмї омбмрмгавудк омбмрз. Пмндохд, лагмймпзкм ла рмку, цм ноауівлзк взкмлує лд номпрм взжлафдлу
омбмрмгавудк омбмру, а взжлафдлу
лзк омбмру, яку нмгмгзвпя взкмлуварз ноауівлзк. Ця мбправзла є гмпзрщ
ваейзвмы ж мгйягу ла іпрмоіы пралмвйдлля ноавмвмгм одгуйывалля жкіл
роугмвмгм гмгмвмоу, мпкійщкз бдж її
воатувалля ноауівлзк кмед жлмву
мнзлзрзпя в пралі нмвлмгм тмймнпрва
фз бйзжщкмку гм лщмгм, як уд буйм,
ланозкйаг, цд в ндоімг Сдодглщмвіффя» [3, c. 92]. На гукку гмпйіглзуі,
«роугмва сулкуія – уд, ж мглмгм бмку, мбмв’яжкмва укмва роугмвмгм гмгмвмоу, а ж ілхмгм – омбмра ноауівлзка (яка буйа жаномнмлмвала омбм-
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рмгавудк ра ла яку нмгмгзвпя ноауівлзк ніг фап укйагалля роугмвмгм
гмгмвмоу) жа мглієы абм гдкійщкмка
нмпагакз, номсдпіякз, пндуіайщлмпрякз (пндуіайіжауіякз) іж жажлафдлляк квайісікауії вігнмвіглм гм храрлмгм омжнзпу лаикафа, сулкуімлайщлзт мбмв’яжків, нмпагмвмї ілпроукуії,
цм кає в гмпрарліи кіоі бурз взжлафдлм у роугмвмку гмгмвмоі… мплмвлзкз дйдкдлракз роугмвмї сулкуії є
«нмпага», «номсдпія», «пндуіайщліпрщ» ра «квайісікауія» ноауівлзка,
кмроі у пукунлмпрі і є взжлафдлляк
мжлафдлмгм рдокіла (имгм жкіпрмк).
Зажлафдлі дйдкдлрз роугмвмї сулкуії,
нмжа пуклівмк, каырщ вдйзкд жлафдлля як гйя ноауівлзка, рак і гйя омбмрмгавуя,
мпкійщкз
вмлз
ріплм
нмв’яжалі кіе пмбмы і нмтмгярщ мгзл
віг мглмгм» [3, c. 91].
Оред, воатмвуыфз взкйагдлд,
взгаєрщпя, цм жагйя гмрозкалля в
нмймедллят номдкру ноавзй йілгвіпрзкз (гм одфі, ла лдмбтіглмпрі гмрозкалля узт ноавзй гмпзрщ кардгмозфлм і, лак уд взгаєрщпя пноавдгйзвзк
і гмодфлзк, лагмймхує Н. М. Хурмоял [4, c. 12-133]) ра жагйя улдкмейзвйдлля жймвезвалщ ж бмку омбмрмгавуя цмгм взкагалля віг ноауівлзка омбмрз, яка лд буйа мбукмвйдла
роугмвзк гмгмвмомк, гмуійщліхд буйм в ф. 1 пр. 30 лд у гуекат жажлафзрз
«роугмвмї сулкуії», а жапрмпуварз
пймвмпнмйуфдлля «взжлафдлмї омбмрмгавудк омбмрз в кдеат мбукмвйдлмї роугмвмї сулкуії».
Вігкірзкм пдодг нмжзрзвлзт лмвдй номдкру і рми сакр, цм рдндо (ж
кмкдлру впруну в пзйу ТК Укоаїлз)
роугмвзи гмгмвіо мсіуіилм бугд гедодймк роугмвмгм ноава, мпкійщкз в
пр. 10 вкажалм, цм роугмві віглмпзлз
одгуйыырщпя ракме гдлдоайщлмы, гайуждвзкз (кіегайуждвзкз), рдозрмоіайщлзкз угмгакз, кмйдкрзвлзк ра
роугмвзк гмгмвмоакз. Срмомлз кмйдкрзвлзт угмг, кмйдкрзвлзт гмгмвмоів,
роугмвмгм гмгмвмоу каырщ ноавм водгуйыварз в угмгі фз гмгмвмоі віглмпзлз, лд водгуйщмвалі роугмвзк жакмлмгавпрвмк. Оред, роугмвзи гмгмвіо
лабзоає лмвмгм ыозгзфлмгм жабаов-
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йдлля, нмпзйыє пвмї нмжзуії ла рдодлі
одгуйывалля роугмвзт віглмпзл.
Ражмк іж рзк, жвдолдкм увагу ла
іплуыфу вед лд мгзл оік в Укоаїлі
номбйдку, ж якмы ла ноакрзуі прзкаєрщпя фзкайм ноауівлзків: уд укйагдлля жакіпрщ роугмвзт гмгмвмоів узвійщлм-ноавмвзт гмгмвмоів ном взкмлалля ндвлмї омбмрз. Поауівлзків
рака смока ноаудвйахрувалля жафапрз вйахрмвує фдодж вігпурліпрщ кмейзвмпрі вжагайі ноаудвйахруварзпщ,
рмгі вмлз нмгмгеуырщпя ла тмф яку б
омбмру і ла бугщ-якзт укмват. Рмбмрмгавуяк рака смока ноаудвйахрувалля взгігла лапакндодг фдодж вігпурліпрщ фзкайзт мбкдедлщ цмгм омжіовалля ракзт узвійщлм-ноавмвзт гмгмвмоів (ла вігкілу віг фіркм ндодгбафдлзт нігправ нознзлдлля роугмвмгм
гмгмвмоу), вігпурлмпрі лдмбтіглмпрі
гмрозкалля взкмг ном мтмомлу ноауі,
кмейзвмпрі нмкйагдлля ла взкмлавуя
омбір жа узвійщлм-ноавмвзк гмгмвмомк
бійщхмї вігнмвігайщлмпрі, аліе ла
ноауівлзка (кдеі ракмї вігнмвігайщлмпрі фіркм впралмвйдлі КЗнП).
Раліхд, пдодг взгіглзт кмкдлрів
гйя омбмрмгавуів, ракме буйа і кдлха
пука взроар ла ракмгм «ноауівлзка»,
мглак, ж емврля 2017 омку гдцм пзруауія жкілзйапя. Вігрдндо, жгіглм іж пр.
18 Закмлу «Пом жагайщлммбмв’яжкмвд
гдоеавлд пмуіайщлд проатувалля»,
проатуваллы у жв’яжку ж рзкфапмвмы
вроармы ноауджгарлмпрі ж 11.10.2017
нігйягаырщ мпмбз, які взкмлуырщ омбмрз абм лагаырщ нмпйугз ла нігправі
узвійщлм-ноавмвмгм гмгмвмоу ла нігнозєкпрват, в упралмват, могаліжауіят
бугщ-якмї смокз вйаплмпрі ра гмпнмгаоывалля, в рмку фзпйі в ілмждклзт
гзнймкарзфлзт
ра
кмлпуйщпщкзт
упралмват, ілхзт нодгправлзурват
лдоджзгдлрів абм у сіжзфлзт мпіб [5].
Тдндо взкмлавдущ омбір, якзи ноауыє
ла нігправі узвійщлм-ноавмвмгм гмгмвмоу, як і бугщ-якзи ноауівлзк, кає
ноавм ла: гмнмкмгу нм рзкфапмвіи
лдноауджгарлмпрі, у р. ф. фдодж гмгйяг
жа твмомы гзрзлмы; гмнмкмгу нм вагірлмпрі ра нмймгат; гмнмкмгу ла нмтмвалля; мнйафувалд йікувалля в одабійірауіилзт віггійдллят палармолм-

куоморлзт жакйагів (пр. 20 Закмлу
№ 1105). Згіглм іж омж’яплдллякз
І. Валфдлкм, ноавм ла кардоіайщлд
жабджндфдлля ра пмуіайщлі нмпйугз жа
проатувалляк у жв’яжку ж рзкфапмвмы
вроармы ноауджгарлмпрі взлзкає ж
лапралляк проатмвмгм взнагку в ндоімг жаилярря нігнозєклзущкмы ра ілхмы гіяйщліпры (ф. 1 пр. 19 Закмлу
№ 1105). ФСС взнйафуварзкд гмнмкмгу нм рзкфапмвіи лдноауджгарлмпрі
взкмлавуяк омбір жа узвійщлмноавмвзк гмгмвмомк нмфзлаыфз ж
хмпрмгм гля лдноауджгарлмпрі жа вдпщ
ндоімг гм її віглмвйдлля абм гм впралмвйдлля МСЕК ілвайіглмпрі. Взнйара гмнмкмгз лд жайдеарзкд віг жавдохдлля омбір жа ракзк гмгмвмомк в
ндоімг вроарз ноауджгарлмпрі (ф. 2
пр. 22 Закмлу № 1105). Взкмлавдущ
омбір жкмед мрозкарз кардоіайщлд
жабджндфдлля у жв’яжку ж рзкфапмвмы
вроармы ноауджгарлмпрі жа мплмвлзк
кіпудк гіяйщлмпрі (ф. 1 пр. 30 Закмлу
№ 1105). Позжлафарзкд гмнмкмгу
кмкіпія (унмвлмваедлзи) іж пмупроату
нігнозєкпрва, гд взкмлуырщ омбмрз
[6].
Як бафзкм, влдпдлі гм жакмлмгавпрва жкілз пуррєвм омжхзоыырщ кмейзвмпрі мпіб, які ноауыырщ жа узвійщлм-ноавмвзкз гмгмвмоакз, лагаыфз їк фапркмвм ноава ноауівлзків, цм
ноауыырщ жа роугмвзк гмгмвмомк. І
уд є гуед уікавзк в кмлрдкпрі взвфдлля гмпвігу ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглмпзл жа Тоугмвзк
кмгдкпмк Чдпщкмї Рдпнубйікз.
Тоугмвзи Кмгдкп ЧР був нозилярзи лд рак гавлм – у 2006 омуі. Айд
віл був нозилярзи у вед Євомндипщкіи гдоеаві, яка буйа у пкйагі ЄС, цм
омбзрщ її гмпвіг ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглмпзл кмозплзк
гйя Укоаїлз, мпкійщкз ЧР ракме буйа
в пкйагі СРСР, іж піфля 1993 омку
прайа лджайделмы, айд гмпзрщ хвзгкм жкмгйа євомндїжуварзпя і жаилярз
гіглд кіпуд пдодг коаїл ЄС.
В § 30 Тоугмвмгм Кмгдкпу вкажалм, цм жайдела ноауя кмед бурз взкмлала взкйыфлм в мплмвлзт роугмвзт ноавмвіглмпзлат, якцм вмла лд
одгуйыєрщпя пндуіайщлзк жакмлмгав-
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првмк. Оплмвлзкз роугмвзкз ноавмвіглмпзлакз є рі, цм взлзкаырщ ла
нігправі роугмвмгм гмгмвмоу, ра ноавмві віглмпзлз, які взлзкаырщ ла
нігправі гмгмвмоів ном ноауы нмжа
роугмвзкз віглмпзлакз [7].
Вкйыфдлля ноавмвзт віглмпзл,
які взлзкаырщ ла нігправі ноавмвзт
гмгмвмоів, цм лд ряглурщ взлзклдлля
бджнмпдодглщм роугмвзт віглмпзл, гм
пкйагу мплмвлзт роугмвзт ноавмвіглмпзл лд є лмвдймы гйя фдпщкмгм
роугмвмгм жакмлмгавпрва, мпкійщкз цд
в Тоугмвзи кмгдкп ЧР, цм був нозилярзи 1965 омку ра лабув фзллмпрі
у 1966 омуі, був увдгдлзи ілпрзрур
гмгмвмоів ном ноауы нмжа роугмвзт
віглмпзл. Мдрмы ракмгм лмвмввдгдлля буйм лагарз кмейзвіпрщ одайіжуварз пдбд в роугмвзт віглмпзлат мпмбак, які лд кмеурщ ущмгм жомбзрз в
жвзфаилмку нмоягку ла нігправі укйагдлля роугмвмгм гмгмвмоу жа жагайщлзк ноавзймк фдодж пвмы праоіпрщ,
фз фдодж твмомбу, фз фдодж лдмбтігліпрщ гмгйягарз жа фйдлакз омгзлз,
абз мбпяг ра гоасік взкмлалля омбір
жа ракзкз лмвмввдгдлзкз гмгмвмоакз
вігнмвігав нмродбак ра взкмгак ракмгм взгу ноауівлзків. В нмгайщхмку
буйм жауваедлм, цм ракі гмгмвмоз
каырщ взляркмвзи таоакрдо і каырщ
жапрмпмвуварзпя йзхд в рзт взнагкат, кмйз лдкмейзвм укйапрз роугмвзи гмгмвіо. Кмгдкпмк буйм ндодгбафдлм гва взгз гмгмвмоів: гмгмвіо ном
роугмву гіяйщліпрщ ра ном взкмлалля.
Снмфарку пуррєву оіжлзуы кіе лзкз
лдкмейзвм буйм впралмвзрз, мпкійщкз жакмлмгавфм буйз вігпурлі кмлкодрлі взкмгз ра мжлакз узт гмгмвмоів. Вваеаймпя, цм нодгкдрмк гмгмвмоів ном взкмлалля омбір буйм взкмлалля фіркм взжлафдлмгм пндузсіфлмгм жавгалля віг омбмрмгавуя, в рми
фап як нодгкдрмк гмгмвмоу ном роугмву гіяйщліпрщ буйа гіяйщліпрщ, яка
нмвзлла буйа бурз кдлхмы жа мбпягмк аліе ра, віглмплм якмї нмвзлдл
був укйагарзпя роугмвзи гмгмвіо.
Звіплм, цм ла ноакрзуі уі гмгмвмоз
жафапрз взкйзкайз фзкайм нзралщ
цмгм їт жапрмпувалля. Тмку, віг кмкдлру їт нмявз у Кмгдкпі 1966 омку
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гм кмкдлру, кмйз їт лаибійщх нмвлмуіллм водгуйывайз в роугмвмку жакмлмгавпрві (вед в ТК ЧР 2006 омку)
як взг жайделмї ноауі, буйм влдпдлм
віглмплм узт гмгмвмоів 32 жкілз в
фдпщкд жакмлмгавпрвм [8].
Сщмгмглі, лзлі фзллзи ТК ЧР
2006 омку іж мпраллікз жкілакз, в
Рмжгійі 3, каыфз лажву «Дмгмвмоз
ном ноауы нмжа роугмвзкз віглмпзлакз», кіпрзрщ 4 наоагоасз, жгіглм іж
якзкз омжоіжляырщ гмгмвмоз ном взкмлалля омбмрз ра гмгмвмоз ном роугмву гіяйщліпрщ. Згіглм іж §74: ф.1 Рмбмрмгавдущ нмвзлдл жабджндфзрз взкмлалля пвмїт жавгалщ лаиндохд ноауівлзкак в роугмвзт віглмпзлат. Ч. 2
В гмгмвмоат ном ноауы, взкмлувалу
нмжа роугмвзт віглмпзл, омбмрмгавдущ
лд нмвзлдл гдрайіжуварз ра взжлафарз
омбмфзи фап ноауівлзка. §75 взжлафає пурліпрщ гмгмвмоів ном взкмлалля
омбмрз, а § 76 водгуйщмвує мплмвлі
жапагз укйагдлля гмгмвмоу ном роугмву гіяйщліпрщ. Вкажалі гва взгз гмгмвмоів укйагаырщпя мбмв’яжкмвм в нзпщкмвіи смокі, мгзл дкждкнйяо взгаєрщпя ноауівлзку. Дм ноауівлзків,
ноауыыфзт ла нігправі мжлафдлзт
гмгмвмоів, жапрмпмвуырщпя нмймедлля
ТК ЧР, мкоік лапрунлзт взнагків:
1) ндодвдгдлля ла ілху ноауы ра ндодкіцдлля; 2) рзкфапмвд жакоінйдлля;
3) кмкндлпауії; 4) омбмфзи фап і фап
вігнмфзлку; номрд взкмлалля ноауі лд
кмед ндодвзцуварз 12 гмгзл номрягмк 24 гмгзл нмпнійщ; 5) ндодхкмгз в
омбмрі ж бмку ноауівлзка; 6) вігнупрка; 7) жакілфдлля роугмвзт віглмпзл;
8) взлагмомга, жа взкйыфдлляк кілікайщлмї жаомбірлмї нйарз; 9) кмкндлпауії жа вігоягедлля [7].
В піфлі 2012 омку Закмлмк
365/2011 буйм жлмву влдпдлм ояг жкіл
лд рійщкз в роугмвд жакмлмгавпрвм,
айд рдндо і в жакмлмгавпрвм цмгм пмуіайщлмгм, кдгзфлмгм ра ндлпіилмгм
проатувалля [9]. Дм ввдгдлля уієї лмвдйз ла ноауівлзків, цм ноауыырщ жа
мжлафдлзкз взгакз гмгмвмоів, лд омжнмвпыгеувайзпя лмокз пмуіайщлмгм,
кдгзфлмгм ра ндлпіилмгм проатувалля,
а ж 2012 омку жа укмвз вігнмвіглмпрі
ндвлзк, впралмвйдлзк в жакмлмгавпрві
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укмвак (ланозкйаг, взкмлалля взкмгз цмгм пукз жаомбірлмї нйарз жа
мжлафдлзкз гмгмвмоакз), ла ракзт
ноауівлзків омжнмвпыгеуырщпя вкажалі лмокз, цм какпзкайщлм лабйзеує їт гм прарупу лаикалзт ноауівлзків, цм ноауыырщ жа роугмвзк гмгмвмомк.
Ражмк іж рзк, цм в фдпщкіи лаукмвіи йірдоаруоі [10, c. 75] вігкіфаєрщпя,
цм уі взгз гмгмвмоів каырщ бійщх
глуфкзи таоакрдо, є бджукмвлм взгіглзкз гйя омбмрмгавуів фдодж бійщх
пномцдлзи нмоягмк нознзлдлля віглмпзл, цм взлзкаырщ ла їт нігправі,
айд впд е ракі ноауівлзкз, цм ноауыырщ ла їт нігправі, є кдлх жатзцдлзкз (ланозкйаг, фдодж вігпурліпрщ мбйіку омбмфмгм фапу вмлз кмеурщ ноауыварз бійщхд ліе взжлафдлі 300 гмгзл, айд жайзхарзпщ в прарупі ноауівлзка, цм ноауыє жа гмгмвмомк ном
роугмву гіяйщліпрщ, лармкіпрщ жа фдпщкзк жакмлмгавпрвмк в ракмку взнагку
вед рака гіяйщліпрщ кає одгуйыварзпя
як ноауя, взкмлувала ла нігправі роугмвмгм гмгмвмоу).
Хмфа уі взгз гмгмвмоів ра мпмбйзвмпрі їт жапрмпувалля і одгуйывалля
нмродбуырщ нмгайщхмгм взвфдлля, впд

е ж лавдгдлмгм жомжукійм, цм фдпщкзи
жакмлмгавдущ влдпдлзкз жкілакз омжхзозв ноавмву гіы роугмвмгм жакмлмгавпрва, вкйыфзвхз іж гдякзкз
взкйыфдллякз гм кмйа имгм пуб’єкрів
мпіб, цм ноауыырщ ла нігправі, ж укоаїлпщкмї ноавмвмї рмфкз жмоу, узвійщлмноавмвзт гмгмвмоів. Взгаєрщпя, цм
ракзи нігтіг кає оауіы і кмед бурз
жанмжзфдлзи укоаїлпщкзк жакмлмгавудк в лмвмку ТК Укоаїлз, мпкійщкз
нмкйагд кілдущ фзпйдллзк гзпкупіяк
ла номбйдкак, які іплуырщ пщмгмглі у
псдоі укйагдлля узвійщлм-ноавмвзт
гмгмвмоів (гмгмвмоів ном лагалля нмпйуг ра гмгмвмоів нігоягу).
Пігпукмвуыфз, пйіг вкажарз ла
нмродбу бійщх одрдйщлмї омбмрз лаг
номдкрмк ТК Укоаїлз, жмкодка, нмндохд, лдмбтігла єгзла пзпрдка нмлярщ ра рдокілів (пйіг жвдолурз увагу
ла взжлафдлля роугмвмї сулкуії ра
улзклдлля пзруауіи, гд роугмва сулкуія мрмрмелыєрщпя іж омбмрмы), і нмгоугд, лдмбтіглд мпкзпйдлля гмуійщлмпрі вкйыфдлля гдякзт взгів ноавмвзт віглмпзл гм кмйа ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзк жакмлмгавпрвмк, як
уд нмкажалм ла нозкйагі Чдпщкмї Рдпнубйікз.
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Вмйшлду В. В. Оплмвалзя вмжлзклмвдлзя роугмвшт мрлмхдлзи: роугмвми гмгмвмо нм номдкру Тоугмвмгм кмгдкпа з мншр Чдхпкми Рдпнубйзкз
Срарщя нмпвяцдла алайзжу нмймедлзи номдкра ТК Укоазлш мрлмпзрдйщлм мплмвалзи вмжлзклмвдлзя роугмвшт мрлмхдлзи. Алайзжзоудрпя роугмвми гмгмвмо как мплмвалзд вмжлзклмвдлзя роугмвшт мрлмхдлзи. Позвмгзрпя мншр Чдхпкми Рдпнубйзкз,
в кмрмоми ввдгдлм нмлярзд «мплмвлшт роугмвшт ноавммрлмхдлзи», в кмрмоши вкйыфдлш лднмподгпрвдллм роугмвшд мрлмхдлзя, вмжлзкаыцзд ла мплмвалзз роугмвмгм гмгмвмоа, з гва взга ноавмвшт мрлмхдлзи, вмжлзкаыцзт «влд роугмвшк гмгмвмоак», лм
одгуйзоуырпя ТК ЧР, рм дпрщ нм пурз явйядрпя алаймгмк гоаегалпкм-ноавмвшт гмгмвмомв (гмгмвмоа нмгояга з гмгмвмоа м нодгмправйдлзз упйуг) в Укоазлд

Кйыфдвшд пймва: роугмвшд мрлмхдлзя, мплмвалзя вмжлзклмвдлзя, роугмвми гмгмвмо, гоаегалпкм-ноавмвшд гмгмвмош, мншр Чдхпкми Рдпнубйзкз.
Volynets V. The grounds for the emergence of labor relations: the labor contract
under the draft Labour code and the experience of the Czech Republic
The article is devoted to the analysis of draft Labour Code, regarding the grounds for
labour relations origin. The labor contract as a ground for labour relations origin is
analyzed. The experience of the Czech Republic is described, where the concept of “basic
labour legal relationship” is introduced, which includes both labour relations that arise on
the basis of the labour contract, and two types of labour relations, which arise “outside the
labour contracts”, but are being regulated by the Labour Code of the Czech Republic, in
other words, they are the analogue of civil contracts (contract of work and labour, and
service agreement) in Ukraine.

Key words: labour relations, origin grounds, labour contract, civil contracts, the Czech
Republic experience.
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України
Есдкрзвлі кдталіжкз одайіжауії
ра жатзпру ноав йыгзлз і гомкагялзла пйіг лажварз рієы мплмвмнмймелмы гмкілалрмы, лавкмйм якмї бугуєрщпя влуроіхля ра жмвліхля нмйірзка бугщ-якмї дкмлмкіфлм ра пмуіайщлм
омжвзлдлмї коаїлз пвіру. Зажлафдлзи
взплмвмк нмвліпры кмодпнмлгує нмйірзуі и лахмї гдоеавз, прарря 3 Кмлпрзрууії якмї номгмймхує, цм йыгзла, її езрря і жгмомв'я, фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокалліпрщ і бджндка взжлаырщпя лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры, ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт
гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі Укоаїлз, гдоеава
вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа пвмы
гіяйщліпрщ, урвдогедлля і жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк мбмв'яжкмк гдоеавз. Оред, вігнмвіглм гм Оплмвлмгм Закмлу Укоаїлз, жатзпр ноав йыгзлз і гомкагялзла є мглзк іж ноімозрдрлзт жавгалщ
гдоеавз ра її ілпрзрууіи, а ноава і

пвмбмгз йыгзлз ра їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз.
Як жажлафає В. М. Алгоіїв, пщмгмглі 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 гомкагялзла жакоінйыє пвмбмгу лаомгу і кмелмї йыгзлз віг пвавіййя гдоеавлмї
вйагз і є пдоудвзлмы кмлпрзрууіилмгм йагу. Нанозкйаг, каиед 30 % прарди Кмлпрзрууії Укоаїлз нозпвяфдлі
ноавак і пвмбмгак йыгзлз і гомкагялзла. Сакд ноава і пвмбмгз йыгзлз з
гомкагялзла, жакоінйдлі в лмокат
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ноава, првмоыырщ у пвмїи єглмпрі
ноавмвзи праруп мпмбз. Упі гдоеавлм-ноавмві явзца козпрайіжуырщпя у
ноават йыгзлз, взпрунаырщ мплмвмы,
удлроайщлмы йалкмы впщмгм гдоеавлмгм і ноавмвмгм езрря [2, п. 89].
Взжлафдллы ноав йыгзлз і гомкагялзла в Кмлпрзрууії Укоаїлз
нозпвяфдлзи Рмжгій ІІ «Поава, пвмбмгз ра мбмв’яжкз йыгзлз і гомкагялзла», в якмку вмлз жлатмгярщ пвмє
жакоінйдлля в дкмлмкіфліи, нмйірзфліи, пмуіайщліи, куйщруоліи, роугмноавмвіи ра ілхзт псдоат. Хаоакрдолмы мпмбйзвіпры лавдгдлмгм омжгійу
пйіг лажварз рд, цм в лщмку омжкозваырщпя лд рійщкз ноава йыгзлз, айд
і жмпдодгеуєрщпя увага ла ноават
гомкагялзла. Бджндодфлм, уі гва нмлярря лд є рмрмелзкз ра вігоіжляырщпя кіе пмбмы, в ндоху фдогу, жа
мбпягмк пвмгм жкіпру, якзи гйя ракмї
кардгмоії як ноава йыгзлз є лабагарм
хзохзк.
Дйя кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм одгуйывалля мплмвлзт ноав і пвмбмг
йыгзлз і гомкагялзла в Укоаїлі ла
пуфаплмку драні сулкуімлувалля лахмї гдоеавз таоакрдолзкз є ракі
вжаєкмнмв'яжалі рдлгдлуії: 1) омжхзодлля караймгу ноав і пвмбмг, жакоінйдлзт ла оівлі Оплмвлмгм Закмлу;
2) лмвдйіжауія роагзуіилзт кмлпрзрууіилзт ноав, пвмбмг і мбмв'яжків;
3) ноімозрдрліпрщ
лд
пмуіайщлмдкмлмкіфлзт, як уд буйм оаліхд, а и
гомкагялпщкзт ра нмйірзфлзт ноав і
пвмбмг; 4) моієлрауія кмлпрзрууіилмноавмвмї одгйакдлрауії ноавмвмгм
прарупу мпмбз ла кіелаомглі пралгаорз ноав йыгзлз; 5) нмпзйдлля гаоалріи мплмвлзт гомкагялпщкзт і нмйірзфлзт ноав і пвмбмг і жвуедлля гаоалрмвалмпрі дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт 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 гдоеавмы, у якіи віл омжоатмвує ла жатзпр гдоеавмы пвмїт ноав і акрзвлд
пнозялля гдоеавз в їт одайіжауії.
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Поава гомкагялзла нмв’яжалі ж сакрмк нозлайделмпрі мпмбз гм взжлафдлмї гдоеавз. Поава гомкагялзла
жлатмгярщпя ніг жатзпрмк рієї гдоеавз, гм якмї лайдезрщ гала мпмба. Дм
ноав гомкагялзла віглмпярщпя, ланозкйаг, 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 ракме 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, мпкійщкз прунілщ имгм жоіймпрі ра омжвзрку жлафлмы кіомы жайдезрщ віг пралу
пноав іж ноавакз йыгзлз, віг мбпягу
узт ноав ра їт одайіжауії [2, п. 89].
Поз ущмку, пйіг нмвліпры нмгмгзрзпщ С. С. Айдкпєєвзк, якзи нігкодпйывав, цм ноава йыгзлз ж гавліт
фапів роагзуіилм омжукіырщпя в пугубм «мпмбзпріплмку» жлафдллі – як
праруп фз нозомглі, лдвіг’єклі ноава і
пвмбмгз мпмбзпрмпрі, ілгзвіга [5,
c. 642]. Сйіг ракме нігрозкарз нмжзуіы П. М. Рабілмвзфа, якзи лагмймхує, цм у рзт праррят Кмлпрзрууії
Укоаїлз, гд везрм рдокілмймгіфлзи
взоаж «ноава йыгзлз» лдмбтіглм
урмфлзрз, цм игдрщпя пакд ном ноава
мплмвмнмймелі. Такі ноава, як вігмкм, лдоігкм цд лажзваырщ «нозомглзкз». Айд е мпралліи рдокіл кмед
омжукірзпя лд рійщкз як ноава «пмуіайщлм-нозомглі», рмбрм ракі, цм жукмвйыырщпя пурм бімймгіфлмы нозомгмы йыгзлз. Помрд ракд омжукілля
«нозомглмпрі» ноав йыгзлз, якд цд
ілмгі кмела жупроірз лавірщ у вірфзжляліи йірдоаруоі, взгаєрщпя нмкзйкмвзк. І лд в мпраллы фдогу рмку, цм
имгм кмейзві лдгарзвлі пмуіайщлі
лапйігкз іпрмоія йыгпрва номгдкмлпроувайа лагрм ндодкмлйзвм. Міе ілхзк, нмкажмвм, цм у емглмку кіела-

Конституційний захист прав людини як складова європейського вибору . . .
омглм-ноавмвмку акрі нозккдрлзк
«нозомглі» («нозомгедлі») цмгм
ноав йыгзлз лд везваєрщпя [6, п. 6768].
На лаху гукку, в укмват ХХІ
прмоіффя, гйя якмгм таоакрдолзк є
оіпр гймбайіжауії, нмпрунмвд лівдйывалля кмогмлів кіе мкодкзкз коаїлакз, а ракме гмкілувалля дкмлмкіфлзт ра нмйірзфлзт пмыжів лджайделзт
гдоеав, ноава йыгзлз, їт одайіжауія
ра жатзпр, мрозкуырщ кмймпайщлу
акруайщліпрщ. Агед пакд гйя лавдгдлмї кардгмоії таоакрдолзк є жмпдодгедлля увагз взкйыфлм ла ілгзвігі.
У пвмы фдогу, омжвзрмк ноав гомкагялзла вігбуваєрщпя сакрзфлм ніг
внйзвмк ілрдодпів мкодкмї гдоеавз,
цм правзрщ ілгзвіга ла гоугзи нйал.
Опраллє є лдпукіплзк ж ілрдгоауіилзкз номудпакз, які ла уди фап налуырщ як у пвірі, рак і бджнмпдодглщм
в лахіи гдоеаві. З ущмгм нозвмгу
О. Ндйіл лагмймхує, цм гйя Укоаїлз
жатзпр ноав йыгзлз як пкйагмва євомндипщкмї ілрдгоауії є мглзк ж кйыфмвзт ланояків її влуроіхлщмї ра жмвліхлщмї нмйірзкз, у одайіжауії якмї
бдоурщ уфапрщ могалз гдоеавлмї вйагз ра могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, гомкагпщкіпрщ, лаукмві упралмвз, пугмві ра ноавммтмомллі могалз
[7, п. 9].
Сйіг нігкодпйзрз, цм вед розвайзи фап Укоаїла мбоайа гйя пдбд
проардгіы оуту гм впруну гм Євомндипщкмгм Смыжу. Так, ланозкйаг, у
2017 омуі в нмвлмку мбпяжі лабоайа
фзллмпрі Угмга ном апмуіауіы кіе
Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз, ра Євомндипщкзк 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 пвмбмг», в оаккат пнівомбірлзурва у
псдоі ыпрзуії, пвмбмгз ра бджндкз
прмомлз лагаырщ мпмбйзвмгм жлафдлля урвдогедллы вдотмвдлпрва ноава
ра укоінйдллы ілпрзрууіи упіт оівлів
у псдоі уноавйілля жагаймк ра ноавммтмомллзт і пугмвзт могалів жмкодка.

Снівомбірлзурвм бугд пноякмвалд,
жмкодка, ла жкіулдлля пугмвмї вйагз,
нігвзцдлля її дсдкрзвлмпрі, гаоалрувалля її лджайделмпрі ра лдундодгедлмпрі ра бмомрщбу ж кмоунуієы. Снівомбірлзурвм у псдоі ыпрзуії, пвмбмгз
ра бджндкз бугд вігбуварзпя ла мплмві
нозлузну нмвагз гм ноав йыгзлз ра
мплмвмнмймелзт пвмбмг.
Такзк фзлмк, одайіжауіы лайделзт кдталіжків жатзпру ноав йыгзлз
в Укоаїлі ра жабджндфдлля їт вігнмвіглмпрі пралгаорак Євомндипщкмгм
Смыжу пйіг лажварз мглзкз ж гмймвлзт ноімозрдрів нмгайщхмгм омжвзрку
лахмї гдоеавз. У жв’яжку ж узк тмріймпщ бз жвдолурз увагу ла лапрунлзт
кйыфмвзт нзраллят, цм нмпраырщ ла
уди фап ноз одайіжауії кмлпрзрууіилмгм жатзпру ноав йыгзлз в Укоаїлі:
1. Взжлафдлля ла оівлі кмлпрзрууії коаїлз мплмвмнмймелзт ноав йыгзлз 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 кмлпрзрууіи у жвзфаилмку гйя коаїл Євомнз
омжукіллі. Так, гйя Вдйзкмбозралії
таоакрдолмы є вігпурліпрщ кмлпрзрууії у смокайщлмку ра нзпалмку взгйягі. Факрзфлм бозралпщку кмлпрзрууіы пкйагає пукунліпрщ нодудгдлрів, лмок нзпалмгм ноава ра гмкрозлайщлзт гедодй, нозпвяфдлзт номгмймхдллы ноав і пвмбмг йыгзлз. У
Швдуії ракме лд жаномвагедлм єгзлмгм кмлпрзрууіилмгм акру, а її кмлпрзрууіы смокуырщ фмрзоз пакмпріилі лмокарзвлі акрз: Акр ном нодпрмймлапйігувалля віг 1810 омку, Акр
ном пвмбмгу гоуку віг 1949 омку, Акр
ном смоку ноавйілля віг 1974 омку
ра Акр ном пвмбмгу взоаедлля нмгйягів віг 1991 омку. Оглак, лджваеаыфз ла лавдгдлу мбправзлу, Вдйзкмбозралія ра Швдуія таоакрдозжуырщпя гмрозкалляк гмпзрщ взпмкмгм оівля жатзпру ноав йыгзлз нмояг ж ілхзкз дкмлмкіфлм і пмуіайщлм омжвзлдлзкз коаїлакз Євомнз.
Взцдлавдгдлі нозкйагз є нігрвдогедлляк рмгм, цм євомндипщкі коаї-
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лз лд жавегз пнзоаырщпя ла лмокз
кмлпрзрууіи ноз смокуваллі гмкрозлз жатзпру ноав йыгзлз. Зажлафдла
мбправзла мбукмвйдла рзк сакрмк,
цм бійщхіпрщ ж узт коаїл ндодбуваырщ у пкйагі фзпдйщлзт кіелаомглзт
могаліжауіи ра дкмлмкіфлзт і нмйірзфлзт пмыжів, кйыфмвзкз пдодг
якзт, бджндодфлм, пйіг лажварз Оогаліжауіы Об’єглалзт Науіи ра Євомндипщкзи Смыж. Сакд кіелаомглі
лмокз ракзт могаліжауіи ра мб’єглалщ,
бугуфз лайделзк фзлмк оарзсікмвалзкз, пкйагаырщ вагмку фапрзлу лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, в рмку
фзпйі, і в фапрзлі жатзпру ноав йыгзлз.
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 іплувалля, омжвзрку з пакмодайіжауії, яка
в ндвлзт кмлкодрлм-іпрмозфлзт укмват взжлафаєрщпя вжаєклзк взжлалляк пвмбмгз пуб’єкракз ноавмвмгм
пнійкувалля (ж ілхзкз мпмбакз, пупнійщпрвмк і гдоеавмы) і лд жайдезрщ
віг її мсіуіилмї сікпауії гдоеавмы
(ноава йыгзлз сікпуырщпя кіелаомглзкз акракз), тмфа з нмродбує гдоеавлмгм взжлалля з гаоалрувалля.
Такд омжукілля нмлярря ноав йыгзлз, ж уоатувалляк іплуыфзт мпмбйзвмпрди, якзкз мтмнйыырщпя впі кардгмоії ноав – вкйыфаыфз пмуіайщлмдкмлмкіфлі, дкмймгіфлі, тмфа з лд є
улівдопайщлзк, мглак вмлм, ла нмгйяг
вфдлмгм, омжкозває пкзпйз з нозжлафдлля ноав йыгзлз [8, п. 78].
М. М. Алрмлмвзф, лагмймхує, цм
пйіг нмгмгзрзпщ ж рзкз лаукмвуякз,
які вваеаырщ мплмвлзкз ноавакз
йыгзлз улівдопайщлм взжлалі уіллмпрі, жакоінйдлі кіелаомглзкз кмлвдлуіякз 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 апакбйдї ООН, впі ноава йыгзлз урвм-
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оыырщ єгзлд уійд. Взтмгяфз ж хзомкмгм омжукілля «ноав» як взкмг, нодрдлжіи, нозвійдїв ра кмейзвмпрди, ла
пуфаплмку драні ноава йыгзлз лаигмуійщліхд пнозикарз як взкмгз
йыгди гм пвмїт уоягів гйя жабджндфдлля пвмїт нмродб ра одайіжауії кмейзвмпрди [9, п. 15].
Сйіг жажлафзрз, цм лаявліпрщ в
нмймедллят Кмлпрзрууії Укоаїлз
хзомкмгм пндкроа лмок, нозпвяфдлзт
взжлафдллы ноав йыгзлз, бджндодфлм, пйіг омжгйягарз як сулгакдлрайщлд нігґоулря гйя нмгайщхмгм омжвзрку Укоаїлз як пмуіайщлм моієлрмвалмї гдоеавз. Тзк бійщхд, цм вігнмвіглм гм ф. 3 пр. 8 Кмлпрзрууії
Укоаїлз її лмокз є лмокакз ноякмї
гії, а жвдолдлля гм пугу гйя жатзпру
кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла бджнмпдодглщм ла
нігправі Кмлпрзрууії Укоаїлз гаоалруєрщпя. У пвмы фдогу, лайдела одайіжауія жажлафдлзт кмлпрзрууіилзт
гаоалріи є лдкмейзвмы бдж вігнмвіглмї жмвліхлщмї нмйірзкз коаїлз,
пноякмвалмї ла нмпрунмву ра взваедлу ікнйдкдлрауіы дсдкрзвлзт кіелаомглзт лмок у псдоі жатзпру ноав
йыгзлз. Зажлафдла мбправзла взкйзкала як мпмбзпріплмы пноякмваліпры
ноав йыгзлз, взжлалля якзт нмвзллд
вігбуварзпя нмжа кдеакз ілрдодпів
мкодкм взжлафдлмї гдоеавз, рак євомілрдгоауіилмы нмйірзкмы, цм таоакрдозжує ла уди фап нмгайщхзи омжвзрмк Укоаїлз.
2. Ддякі нмймедлля Кмлпрзрууії
Укоаїлз, цм нозпвяфдлі ноавак йыгзлз, каырщ гдкйаоарзвлм взоаедлу
кмлпроукуіы, а рмку, є каймдсдкрзвлзкз ноз їт нмгайщхіи одайіжауії ла
ноакрзуі.
Н. Л. Взлмгоагмва жажлафає, цм
Кмлпрзрууія Укоаїлз жагаймк вігнмвігає євомндипщкзк козрдоіяк, які є
лдмбтіглзкз и гмпрарлікз гйя одайіжауії гомкагялакз пвмбмгз взоаедлля
нмгйягів ра сулкуімлувалля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. Оглак фап, цм
кзлув ніпйя нмгіи Маигалу, жапвігфзв, цм и гмпі в коаїлі каиед лд жкілзйзпя вжаєкмвіглмпзлз гдоеавз ра
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, гйзбзла
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ра рдкнз номудпу гдкмкоарзжауії вірфзжлялмгм пупнійщлмгм бурря лд вігнмвігаырщ мфікувалляк пупнійщпрва.
Помбйдка нмйягає лд йзхд у лдвігнмвіглмпрі пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйілля взкйзкак пщмгмгдлля. Доакарзфліпрщ пзруауії нмйягає в рмку, цм
жлафла фапрзла кмлпрзрууіилзт нмймедлщ лд є пугмймплзкз пуфаплмку
кдлрайірдру укоаїлпщкмгм лаомгу, у
якмку лавірщ ніпйя нмгіи Рдвмйыуії
гіглмпрі и алдкпувалля рдозрмоії Козку номгмвеуырщ тзкдолм пнмйуфарзпя 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 мжлакакз оапз, кмйщмоу хкіоз, нмйірзфлзт, одйігіилзт ра ілхзт ндодкмлалщ,
прарі, дрліфлмгм ра пмуіайщлмгм нмтмгедлля, каилмвмгм пралу, кіпуя номезвалля, жа кмвлзкз абм ілхзкз
мжлакакз. Рівліпрщ ноав еілкз і фмймвіка жабджндфуєрщпя: лагалляк еілкак оівлзт ж фмймвікакз кмейзвмпрди у гомкагпщкм-нмйірзфліи і куйщруоліи гіяйщлмпрі, у жгмбуррі мпвірз і
номсдпіиліи ніггмрмвуі, у ноауі ра
взлагмомгі жа лдї; пндуіайщлзкз жатмгакз цмгм мтмомлз ноауі і жгмомв'я
еілмк,
впралмвйдлляк
ндлпіилзт
нійщг; првмодлляк укмв, які гаырщ
еілкак кмейзвіпрщ нмєглуварз ноауы ж кардозлпрвмк; ноавмвзк жатзпрмк, кардоіайщлмы і кмоайщлмы нігрозккмы 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 нмймедллят гвмт жакмлмгавфзт акрів –
Закмлі Укоаїлз «Пом жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків» ра Закмлі Укоаїлз «Пом
жапагз жанмбігалля ра номрзгії гзпкозкілауії в Укоаїлі». Оглак, лджва-

еаыфз ла лаявліпрщ кмлпрзрууіилмї
лмокз ра пндуіайщлзт жакмлів, одайіжауіы ра жатзпр ноава еілмк ла оівлі
кмейзвмпрі нмояг ж фмймвікакз, ла
ноакрзуі лд кмела вваеарз гмпрарлщм дсдкрзвлзкз.
Пм-ндохд, лджваеаыфз ла іплуыфі нмжзрзвлі комкз Уоягу Укоаїлз,
цм пнмпрдоігаырщпя в мпраллі омкз у
псдоі жатзпру ноав еілмк (ланозкйаг,
у 2017 омуі буйм вігкілдлм лакаж Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз
№ 256 віг 29.12.1993, якзк жакоінйывавпя Пдодйік ваекзт омбір ра омбір
іж хкігйзвзкз і лдбджндфлзкз укмвакз ноауі, ла якзт жабмомляєрщпя
жапрмпувалля ноауі еілмк), Кмгдкп
жакмлів ном ноауы Укоаїлз і гмпзрщ
кіпрзрщ «прозкуыфі» гйя еілмк нмймедлля, які прмпуырщпя їт ноауі у
ліфлзи фап, нігждклзт омбір, ланоавйдлля у вігоягедлля ра іл. Коік рмгм,
лавірщ пака Кмлпрзрууія Укоаїлз у ф.
5 пр. 43 в ндвліи кіоі мбкдеує лайделу одайіжауіы ноава еілмк ла оівлі
кмейзвмпрі нмояг ж фмймвікакз у
роугмвзт віглмпзлат. Нагагаєкм, жгіглм 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 нмймедллят лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва
нмгайщхмгм омжкозрря лд мрозкайа.
Пм-гоугд, пндуіайщлзи жакмлмгавфзи акр, нозпвяфдлзи гмрозкаллы
нозлузну оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк ра фмймвіків – Закмл Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків»,
іглмоує в пвмїт нмймедллят одгуйывалля нзралщ номтмгедлля гдоеавлмї пйуебз мпмбйзвмгм таоакрдоу.
Коік рмгм, ла оівлі нігжакмллзт акрів
гйя еілмк і гмпі впралмвйдлі мбкдедлля в фапрзлі гмпруну гм вдйзкмї
кійщкмпрі номсдпіи у пдкрмоі бджндкз
ра мбмомлз (у Збомилзт пзйат Укоаїлз, 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 нмоухдлля жакмлмгавпрва ном жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків, а в Закмлі Укоаїлз
«Пом жапагз жанмбігалля ра номрзгії
гзпкозкілауії в Укоаїлі» ндодгбафдлзи омжгій III, якзи кає лажву «Вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля жакмлмгавпрва ном жанмбігалля ра номрзгіы
гзпкозкілауії», одайщлі гієві кдталіжкз нозряглдлля нмоухлзків жажлафдлзт жакмлмгавфзт акрів гм козкілайщлмї, агкіліпроарзвлмї абм, лавірщ,
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі вігпурлі.
Ілхзк нозкйагмк гдкйаоарзвлмпрі мкодкзт нмймедлщ Кмлпрзрууії
Укоаїлз пйіг лажварз її фапрзлу 1
праррі 43. Згіглм лавдгдлмї лмокз
кмедл кає ноавм ла ноауы, цм вкйыфає 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 Кмгдкпу жакмлів ном ноауы Укоаїлз, жгіглм
якмї лмокайщла розвайіпрщ омбмфмгм
фапу ноауівлзків лд кмед ндодвзцуварз 40 гмгзл ла рзегдлщ. Поз ущмку, жапрмпувалля нмлаглмокмвмї ноауі, і вігнмвіглм взлагмомгз жа лдї,
гмпзрщ емопркм прозкуєрщпя ла оівлі
пр. 62 Кмгдкпу жакмлів ном ноауы
Укоаїлз. Так жгіглм уієї лмокз лагуомфлі омбмрз, як ноавзйм, лд гмнупкаырщпя, омбмрмгавдущ кмед жапрмпмвуварз лагуомфлі омбмрз рійщкз у
взляркмвзт взнагкат. Такзкз взляркмвзкз взнагкакз є: (а) номвдгдлля
омбір, лдмбтіглзт гйя мбмомлз коаїлз, а ракме вігвдолдлля гомкагпщкмгм абм прзтіилмгм йзта, взомблзфмї
аваоії і лдгаилмгм упулдлля їт лапйігків; (б) номвдгдлля гомкагпщкм лдмбтіглзт омбір нм вмгмнмпрафаллы, гажмнмпрафаллы, мнайдллы, мпвірйдллы,
калайіжауії, роалпнмору, жв'яжку – гйя
упулдлля взнагкмвзт абм лдпнмгівалзт мбправзл, які нмоухуырщ ноавзйщлд їт сулкуімлувалля; (в) взкм-
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лалля валраелм-омжвалраеувайщлзт
омбір ж кдрмы лдгмнуцдлля абм упулдлля номпрмы оутмкмгм пкйагу фз
пкунфдлля валраеів у нулкрат вігноавйдлля і нозжлафдлля ра іл.
3. Пдодгбафдлзи в Кмлпрзрууії
Укоаїлз кдталіжк жабджндфдлля жатзпру ноав йыгзлз лдгарзвлм внйзває
ла омжвзрмк нмжапугмвмгм водгуйывалля 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 пйуебмвзт мпіб (пр. 55) ра взжлафаырщ, цм
ноавмпуггя в Укоаїлі жгіиплыырщ
взкйыфлм пугз (пр. 124) в ндвліи кіоі
лівдйыє кдгіауіилі номудгуоз водгуйывалля 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 жапрмпувалля аобіроаелзт жапрдодедлщ у
узвійщлзт ра роугмвзт гмгмвмоат.
Зажлафдлд, у пвмы фдогу, жвуеує кмйм
кмейзвмпрди гйя мпіб ноз вігпрмываллі лзкз пвмїт ноав ра жакмллзт
ілрдодпів.
Впд взцдвзкйагдлд пвігфарщ, цм
лджваеаыфз ла жакоінйдлля в Кмлпрзрууії Укоаїлз хзомкмгм пндкроа
нмймедлщ, нозпвяфдлзт ноавак йыгзлз, одайіжауія жажлафдлзт ноав ла
ноакрзуі прзкаєрщпя ж ндвлзкз пкйаглмцакз. Упулдлля в каибурлщмку
лавдгдлзт у гмпйігедллі номбйдклзт
нзралщ, цм нмпраырщ ла уди фап ноз
одайіжауії кмлпрзрууіилмгм жатзпру
ноав йыгзлз, пнозяйм бз нмгайщхмку нмпзйдллы аврмозрдру Кмлпрзрууії Укоаїлз пдодг лапдйдлля лахмї
гдоеавз ра нмпйуезйм бз гмгаркмвзк нігґоулряк нмгайщхмї дсдкрзвлмї одайіжауії кдталіжків впруну
Укоаїлз гм йав Євомндипщкмгм Смыжу.
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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 коаїлз мплмвмнмймелзт ноав йыгзлз цд лд пвігфзрщ ном дсдкрзвлд жабджндфдлля жажлафдлзт 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 водгуйывалля пнмоів.
Кйыфмві пймва: ноава йыгзлз, ноава гомкагялзла, кмлпрзрууіилзи жатзпр, гдлгдола 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 уомвлд 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 каймъссдкрзвлшкз ноз гайщлдихди одайзжаузз ла ноакрзкд. Сгдйал вшвмг, фрм нодгупкмродллши в Кмлпрзруузз Укоазлш кдталзжк мбдпндфдлзя жацзрш ноав фдймвдка 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.
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Проблеми політико-правового народного
аудиту за діяльністю органів публічної
влади як елемента народовладдя
(політико-правовий аспект)
Пдодг рзк, як нмфарз омжгйяг нмправйдлмї номбйдкз нм пурі, пйіг жунзлзрзпя ла жагайщлзт номбйдкат
лаомгмвйаггя, які є кмлпрзрууіилмы
мплмвмы нмйірзфлмгм лаомглмгм аугзру.
Наомгмвйаггя,
як
нмйірзкмноавмвзи ілпрзрур, кмлпрзруыєрщпя
лд йзхд у праррі 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз, нозпвяфдліи лаомглмку пувдодлірдру, а и в ілхзт праррят, в якзт
врійыєрщпя лаомгмвйаггя фдодж ноавм
гомкагял, їт мб’єглалщ, рдозрмоіайщлзт гомкаг рмцм. Так, вігнмвіглм гм
праррі 38 Кмлпрзрууії Укоаїлз «гомкагялз каырщ ноавм боарз уфапрщ в
уноавйіллі гдоеавлзкз пноавакз у
впдукоаїлпщкмку ра кіпудвзт одсдодлгукат, війщлм мбзоарз і бурз мбоалзкз гм могалів гдоеавлмї вйагз ра
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля».
Ваорм жажлафзрз, цм смокуйа «ноавм
боарз уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлзкз пноавакз» є ндвлзк фзлмк гдкйаоарзвлмы, лд гає вігнмвігі якзк фзлмк, 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 Укоаїлз, її нмймедлля цмгм мбоалля гомкагял 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 нодгправлзущкзт могалат.
Кмлкодрла вігнмвігщ ла уд нзралля козєрщпя у праррі 5 Кмлпрзрууії 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 пакмвоягувалля, мпкійщкз мбоалля і смокувалля вйаглзт проукруо є одайіжауієы
лаомгмк имгм упралмвфмї сулкуії, а
жлафзрщ і кмлромйщлмї.
Дм жгіиплдлля лаомгмвйаггя ндвлзк фзлмк каырщ віглмхдлля нмймедлля праррі 40 Кмлпрзрууії Укоаїлз,
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які жакоінйыырщ ноавм гомкагял ланоавйярз ілгзвігуайщлі фз кмйдкрзвлі 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 могаліжауії, в рмку фзпйі і номспнійкз, які є
пкйагмвзкз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва як пмуіайщлмї мплмвз лаомгмвйаггя. І, лаодхрі, прарря 39 Кмлпрзрууії Укоаїлз, яка лагає ноавм гомкагялак номвмгзрз жбмоз, кірзлгз,
нмтмгз і гдкмлпроауії, цм кає бджнмпдодглє віглмхдлля гм лаомгмвйаггя,
мпкійщкз є дсдкрзвлзк
жапмбмк
внйзву ла гіяйщліпрщ вйагз, а жлафзрщ
і ваейзвзк дйдкдлрмк вйагз лаомгу.
Кмлкодрзжуєрщпя жгіиплдлля лаомгмвйаггя і в праррят Кмлпрзрууії
Укоаїлз, нозпвяфдлзт гіяйщлмпрі
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, Поджзгдлра
Укоаїлз, які мбзоаырщпя лаомгмк,
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз, якзи
лзкз смокуєрщпя. Опмбйзвд жлафдлля гйя одайіжауії вйагз лаомгу каырщ
праррі Кмлпрзрууії Укоаїлз, цм прмпуырщпя могаліжауії і гіяйщлмпрі могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Дмпйігедлля номбйдкз нмйірзкмноавмвмгм лаомглмгм аугзру лдмбтіглм, лапакндодг, омжнмфарз ж взяплдлля рмгм, цм нодгправйяє пмбмы «нмйірзкм-ноавмвзи лаомглзи аугзр». За
ыозгзфлзк пймвлзкмк «аугзр» мжлафає нубйіфлу ндодвіоку гіяйщлмпрі
ндвлзт пуб’єкрів. Оред, гмймвлзи
жкіпр нмлярря аугзру нмйягає у
ж’япуваллі гмпрмвіолмпрі ра вігнмвіглмпрі
гіяйщлмпрі
вігнмвіглзт
пуб’єкрів, жмкодка могалів нубйіфлмї
вйагз ноавмвзк взкмгак, впралмвйдлзк Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоаїлз. Віграк, нмпрає ймгіфлд нзралля,
фз кає ракд ноавм вігнмвіглм гм праррі 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз Укоаїлпщкзи лаомг як єгзлд гедодйм вйагз,
жгіиплыварз нмйірзкм-ноавмвзи аугзр гіяйщлмпрі гдоеавлзт ра пакмвояглзт могалів вйагз нм гмрозкаллы
і взкмлаллы нозлузнів ра взкмг лаомгмвйаггя. Нандвлм, пуклівів цмгм
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ущмгм лд кмед бурз. Нармкіпрщ, гмймвла номбйдка нмйягає у кдталіжкат
ракмгм аугзру, їт дсдкрзвлмпрі. Оглак жлмву е ракз взлзкає нзралля
фз є акруайщлмы номбйдка лаомглмгм
аугзру жа гіяйщліпры вйагз. Вігнмвігщ ракме кає бурз мглмжлафлмы.
Навірщ у гдоеават іж праймы гдкмкоарієы жбдоігаырщпя нмрдлуіилі жагомжз 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 лапрмомеі, каыфз нмрдлуіилм-дсдкрзвлзи
аопдлай жапмбів и кдрмгів номрзгії
(бмомрщбз) жа пвмї гомкагялпщкі ноава і пвмбмгз.
Щмгм пщмгмгдллзт укоаїлпщкзт
одайіи уя номбйдкарзка є лагжвзфаилм
акруайщлмы.
Пмояг
ж
мб’єкрзвлзкз мбправзлакз, жмкодка
прмпмвлм дкмлмкіфлмгм, пмуіайщлмгм
таоакрдоу, ракме є мфдвзглзкз, ла
лах нмгйяг, пуклівлі гії могалів вйагз 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 «нмйірзкм-ноавмвзи лаомглзи аугзр». Дйя
ущмгм ваорм номалайіжуварз пніввіглмхдлля жкіпру жапаглзфмї праррі 1
Кмлпрзрууії Укоаїлз (жа якмы Укоаїла є пувдодллмы, лджайделмы, гдкмкоарзфлмы, пмуіайщлмы, ноавмвмы
гдоеавмы) іж пуфаплзкз одайіякз
езррєгіяйщлмпрі укоаїлпщкмгм пупнійщпрва.
Змкодка, цм прмпуєрщпя гдкмкоарзфлмпрі. Оплмвлд у уіи номбйдкі
нмйягає в рмку, цм лаомг є єгзлзк
гедодймк вйагз, лмпієк нозомглмгм
пувдодлірдру і нмвлмвйаггя. Наомгмвйаггя жгіиплыєрщпя фдодж смокувалля лаомгмк вйаглзт проукруо. Чз
вігнмвігаырщ кдталіжкз смокувалля
вйагз нозлузнак лаомгмвйаггя, фз є
взбмофзи номудп фдплзк і номжмозк,
фз вігнмвігає віл пноавелщмку вмйдвзявйдллы гомкагял і є имку агдкварлзк? Нд каеуфз ном лдгмйікз у
взбмофмку жакмлмгавпрві, мфдвзглзк
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є капмві сакрз нігкуну взбмоуів,
сайщпзсікауії оджуйщрарів взбмоів,
взкмозпралля рак жвалмгм агкіліпроарзвлмгм одпуопу рмцм. Нд кдлх
ваейзвзк є нзралля фз є лаомг єгзлзк і одайщлзк гедодймк вйагз?
Якцм мб’єкрзвлм муілзрз лзліхлі
одайії езрря пупнійщпрва, рм взявйяєрщпя бджндодфлзк сакрмк, цм гдсакрм гедодймк вйагз прайз вігнмвіглі гоунз гомкагял, ла урозкаллі
якзт іплуырщ бійщхіпрщ нмйірзфлзт
наоріи. Як лапйігмк, нмйірзфлі наорії
ра їт йігдоз прайз мплмвлзкз
пуб’єкракз взбмофмгм номудпу, вігріплзвхз віг лщмгм гомкагялпщкд пупнійщпрвм. Бійщхд рмгм, наоріилі взбмоз нм пурі мбкдезйз кмлпрзрууіилі
ноава гомкагял бджнмпдодглщм мбзоарз і, мпмбйзвм, бурз мбоалзкз.
Щмгм Укоаїлз як пмуіайщлмї
гдоеавз. Бугщ-які аогукдлрз ла кмозпрщ ущмгм є пуклівлзкз, і ракзкз,
цм лд взрозкуырщ емглмї козрзкз.
Пмноз євомілрдгоауіилі номудпз, в
Укоаїлі прал пмуіайщлмгм жабджндфдлля, мтмомлз жгмомв’я, дкмймгії,
якмпрі таофувалля рмцм лд вігнмвігає євомндипщкзк пралгаорак. В
Укоаїлі гдпярзоіффякз лд ілгдкпуєрщпя жаомбірла нйарля і ндлпії, лд
гзвйяфзпщ ла оіжкд жомпралля уіл ла
номгукрз таофувалля, нмпйугз, йікз,
нмв’яжалі, жмкодка іж мбджуілдлляк
лауімлайщлмї вайырз, ніглярряк раозсів гйя лапдйдлля цмгм лагалля
вігнмвіглзт нмпйуг рмцм. Ваорм жажлафзрз, цм пзпрдка лагалля рак
жвалзт «пубпзгіи» ж бмку гдоеавз
лапдйдллы, якд лд пномкмелд мнйафуварз нмпйугз йзхд жапвігфує, цм
бійщхіпрщ лапдйдлля коаїлз жлатмгзрщпя жа кдеды біглмпрі. У ущмку
йалуыеку лд кмела лд жвдолурз
увагу ла рд, цм гдоеава гм нозилярря оіхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз № 1-он/2018 віг 28 йырмгм
2018 омку (пноава ном мнмгаркувалля ндлпіи і цмкіпяфлмгм гмвіфлмгм
гомхмвмгм урозкалля) мнмгаркувайа
ндлпії ноауыыфзк ндлпімлдоак. На
лаху гукку, уд був лдноавмвзи комк
ж бмку гдоеавз, мнмгаркувалля ндлпіи є мбкдедлляк кмлпрзрууіилмгм

ноава ла ноауы, мпкійщкз кмедл ндлпімлдо як бугщ-якзи ілхзи гомкагялзл, кає ноавм ла ноауы і вігнмвіглу жа лдї взлагмомгу, як і впі ілхі
гомкагялз пнйафувайз вігнмвіглі
нмгаркз, а омбмрмгавуі проатмві нйардеі. У рми ед фап, кмедл оік жбійщхуырщпя взроарз гдоеавлмгм быгедру ла урозкалля Агкіліпроауії
Поджзгдлра, Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, Уоягу ра ілхзт удлроайщлзт
могалів, в рмку фзпйі лмвмпрвмодлзт
алрзкмоунуіилзт, ном цм жапвігфуырщ нмкажлзкз взгарків гдоеавлмгм
быгедру жа вігнмвіглі омкз, рмбрм
номвмгзрщпя жа оатулмк нйарлзків
нмгарків ндвла ілгдкпауія. У нігпукку гдоеава, ла лах нмгйяг, лд взкмлує 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 гдоеавз).
На
ндодхкмгі
ндодрвмодлля
Укоаїлз ла пмуіайщлу гдоеаву прмїрщ,
ла лах нмгйяг, алрзпмуіайщла ноавмва кмлуднуія ра вігнмвігла кмгдйщ
смокувалля гдоеавлмгм быгедру.
Пігтіг гм имгм смокувалля жайзхаєрщпя вігвдорм «оагялпщкзк», мпкійщкз у рі фапз ла ндохмку нйалі жавегз буйм жабджндфдлля рак жвалзт
жагайщлмгдоеавлзт ілрдодпів, а ілрдодпів гомкагял - жа жайзхкмвзк
нозлузнмк. Позлузнмвзи пмуіайщлзи нігтіг гм уієї номбйдкз лд жкілзвпя и гмрдндо, ндохі нмжзуії гдоеавлмгм быгедру цмгм взгарків жаикаырщ Вдотмвла Рага Укоаїлз, Агкіліпроауія Поджзгдлра, Уояг і кіліпрдопрва, вігмкпрва, пзймві проукруоз,
а нм жайзхкмвмку нозлузну пмуіайщлд 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 жагайщлмгм 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 євомндипщкзк оівлдк езрря.
Щмгм Укоаїлз як ноавмвмї гдоеавз. Сйіг жажлафарз, кмлпрзрууіилу
одгйакдлрауіы рмгм, цм Укоаїла є
ноавмвмы гдоеавмы, лдмбтіглм, ла
лах нмгйяг, омжукірз як ндвлу уійщ,
гм якмї ноаглд гдоеава, як ндопндкрзвлу кдру. Взжлафайщлмы мжлакмы
ноавмвмї гдоеавз є гмрозкалля
нозлузну вдотмвдлпрва ноава, а пакд
прал іж жатзпрмк ноав і пвмбмг гомкагял. Пом лдлайделзи прал іж пмуіайщлзкз ноавакз гомкагял жажлафдлм
взцд. Дм ущмгм пйіг гмгарз ном лзжщку кмейзвіпрщ гомкагял цмгм жатзпру пвмїт ноав у пугат, ілхзт ноавммтмомллзт могалат (номкуоарі, нмйіуії). В Укоаїлі капмвм лд взкмлуырщпя оіхдлля лауімлайщлзт пугів, мпмбйзвм ж пмуіайщлзт нзралщ. Бійщхд
рмгм, лд жавегз взкмлуырщпя і оіхдлля Євомндипщкмгм Сугу ж ноав
йыгзлз, гм якмгм жі пкаогакз жвдораырщпя гомкагялз Укоаїлз, які, як
ноавзйм, жагмвмйщляырщпя. Нд гзвйяфзпщ ла лд жмвпік агдкварлд жбійщхдлля одпуопу ноавммтмомллзт могалів (а ракме і алрзкмоунуіилзт могалів), як у сілалпмвмку, рак і в сіжзфлмку нйалі, жймфзлліпрщ в Укоаїлз лд
жкдлхуєрщпя, мпмбйзвм в її емопркзт
номяват (рдомозпрзфлі акрз рмцм).
Такзк фзлмк, є гмпрарлщм ндодгукмв, нозфзл і мбправзл гйя нмпріилмгм лаомглмгм аугзру жа гіяйщліпры
вйагз. Якцм вйага є нмомгедлляк і
жлаояггяк єгзлмгм пвмгм гедодйа –
лаомгу, рм вмла кає гіярз в могаліфліи єглмпрі ла имгм бйагм, вігнмвігарз
жапагак лаомгмвйаггя і гіярз лд як
пакмпріила пзйа, яка номрзпрмїрщ пвмєку гедодйу.
Якзкз е каырщ бурз кдталіжкз
нмйірзкм-ноавмвмгм лаомглмгм аугзру
як жанмбіелзкз нмрдлуіилмгм нмпягалля гдоеавз ла нмвлмвйаггя лаомгу, рак і ла имгм одайщлі номявз? Як
жапвігфує пщмгмгдлля укоаїлпщкмгм
пупнійщпрва, мплмвлі озжзкз жгіиплдлля лаомгмвйаггя козырщпя, ла
лах нмгйяг, у нмйірзфліи кмоунуії,
яка в пвмы фдогу кає пвмї кмодлі у
лдгмпкмлайіи взбмофіи пзпрдкі, в її
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лдвігнмвіглмпрі жапагак лаомгмвйаггя ра у жвзфаилмку нмоухдллі взкмг
взбмофмгм жакмлу, мпмбйзвм в жапрмпуваллі агкіліпроарзвлмгм одпуопу ж
бмку вйаглзт проукруо, цм в кілудвмку оатулку нозжвмгзрщ гм гоубмгм
взкозвйдлля вмйдвзявйдлля гомкагял.
Взцджгагалд пнмлукає гм нмйірзфлмгм лаомглмгм аугзру ж кдрмы
лаукмвм-мбґоулрмвалмгм взжлафдлля
ракмї взбмофмї пзпрдкз, яка б лаибійщхд агдкварлм вігнмвігайа нозлузнак і пурі лаомгмвйаггя. Сщмгмглі, ла
еайщ, бійщхіпрщ як лаомглзт гднурарів
Укоаїлз, рак і нмйірмймгів, вфдлзтноавмжлавуів, як ноавзйм, жвуеуырщ
номбйдкз взбмофмгм жакмлмгавпрва гм
смокайщлзт мжлак рмї, фз ілхмї взбмофмї 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 бджнмпдодглщм мбзоарз кмлкодрлзт йыгди,
а лд наорії ра бурз мбоалзкз бджнмпдодглщм, а лд фдодж нмйірзфлі наорії. У
фапрзлі гоугіи праррі 36 Кмлпрзрууії
Укоаїлз игдрщпя ном рд, цм «нмйірзфлі наорії в Укоаїлі пнозяырщ смокуваллы і взоаедллы нмйірзфлмї вмйі
гомкагял, бдоурщ уфапрщ у взбмоат», а
лд нігкіляырщ вмйы лаомгу, лд ндодрвмоыырщпя 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 вігпрмомлдлзкз віг пкйагалля узт пнзпків, а жлафзрщ мбкдедлзкз мбзоарз і
бурз мбоалзкз. За праррды 36 Кмлпрзрууії Укоаїлз гомкагялз Укоаїлз
каырщ ла пвмбмгу мб’єглалля лд рійщкз 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 наорії, лд кмеурщ жгіиплыварз жатзпр
ілрдодпів гомкагял, жагмвмйщлярз їт,
жмкодка, нмйірзфлі ілрдодпз? Ілхзкз
пймвакз, фмку гомкагялз нмжбавйяырщпя ноава жагмвмйщлярз пвмї нмйірзфлі ілрдодпз фдодж пзпрдку гомкагпщкзт могаліжауіи гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва? Паоріила пзпрдка взбмоів жа жакозрзкз пнзпкакз фз вігкозрзкз в бугщ-якмку оажі мбкдеує ноавм гомкагял бурз мбоалзкз вігнмвіглм гм праррі 38 Кмлпрзрууії Укоаїлз.
На лахд гйзбмкд ндодкмлалля,
лаибійщх агдкварлмы жапагак лаомгмвйаггя є каемозраола пзпрдка
взбмоів, жа якмы вмйдвзявйдлля гомкагял жгіиплыєрщпя як жа їт пакмвзпувалляк, рак і фдодж лд рійщкз нмйірзфлі наорії, а и фдодж ілхі гомкагпщкі могаліжауії (мб’єглалля), і, цм ваейзвм, хйятмк взпулдлля калгзгарів
кіпудвзкз гомкагакз. Пмгйягз прмпмвлм рмгм, цм каемозраола пзпрдка
є лаибійщх пнозярйзвмы гм кмоунуіилзт 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 вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля взбмофмгм
жакмлмгавпрва.
Гмймвлд, ла лаху гукку, лд у вдйзфзлі кмоунуіилзт озжзків рмї фз
ілхмї взбмофмї пзпрдкз, а у її вігнмвіглмпрі нозлузнак лаомгмвйаггя,
номжмомпрі, одайщліи уфапрі гомкагял,
їт мб’єглалщ у взбмофмку номудпі,
смокуваллі вйагз. Коік рмгм, каемозраола пзпрдка взбмоів жмвпік лд
мбкдеує уфапрі нмйірзфлзт наоріи у
взбмоат, які кмеурщ взпуварз пвмїт
нодгправлзків у каемозраолзт мкоугат, лд кмозпруыфзпщ наоріилзкз
пнзпкакз, які смокуырщпя гйя влуроіхлщмнаоріилмгм кмозпрувалля – лд
бійщхд. Кйапзфлзк нозкйагмк ракмї
пзпрдкз є каемозраолі взбмоз в Вдйзкмбозралії, цм номявйяєрщпя у ріплмку жв’яжку кіе взбмоудк ра калгзгармк у гднурарз.
Нагжвзфаилм ваейзвзк дйдкдлрмк 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 вмйдвзявйдлля гомкагял, првмодлля ракзт
могалів вйагз, які, жймвезваыфз нмвлмваедллякз, лагалі їк лаомгмк,
взкмозпрмвуырщ їт лд в ілрдодпат
гомкагял.
У ущмку жв’яжку лабуває вдйзкмгм жлафдлля нмпзйдлля вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля взбмофмгм жакмлмгавпрва. Сщмгмглі пзпрдклмгм нігтмгу гдоеавз у бмомрщбі ж ракмгм
омгу нмоухдллякз лдкає. Помгмвеуєрщпя нігкун взбмоуів, жймвезвалля взбмофзт кмкіпіи цмгм взкозвйдлля оджуйщрарів взбмоів, взкмозпралля агкіліпроарзвлмгм одпуопу рмцм. Оглак, кмва игд ном лаилдбджндфліхі жймфзлз номрз вмйдвзявйдлля
лаомгу, рмбрм номрз мплмв пупнійщлмгм кмлпрзрууіилмгм йагу. Взтмгяфз іж
лагжвзфаилмї пупнійщлмї лдбджндкз
ракзт ноавмнмоухдлщ, і кає взжлафарзпщ кіоа нмкаоалщ, вкйыфаыфз і гмвіфлд жапугедлля, мпмбйзвм лдвігвмомрліпрщ ракмгм нмкаоалля. Бдж ущмгм
лавдпрз лайделзи ноавмнмоягмк у
уіи ваейзвіи псдоі жгіиплдлля лаомгмвйаггя 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 гомкагял, рмгі каырщ пноаущмвуварз
кдталіжкз нмйірзфлмгм лаомглмгм
аугзру жа имгм гіяйщліпры, жгіиплывалмгм гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк.
Пдодгупік, кмва кає ирз ном кдталіжк гмпромкмвзт взбмоів наойакдлру. Поз ущмку, гмпромкмві взбмоз лд
лдпурщ емглзт озжзків цмгм гдпрабійіжауії пупнійщпрва. Взбмоз ра ндодвзбмоз, як жапвігфує пвірмвзи гмпвіг,
є дсдкрзвлзк жапмбмк мфзцдлля
вйагз, лд мфзцдлля якмї нозлмпзрщ
бійщхд жбзрків гйя пупнійщпрва, як
нмйірзфлзт, кмоайщлзт ліе сілалпмвзт, 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, мпкійщкз гднурара, мбоалмгм жа бугщ-якзк
наоріилзк пнзпкмк (жакозрзк фз
вігкозрзк), лдмбтіглм, ла лах нмгйяг, пноавдгйзвм лажзварз лд лаомглзк, 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 кмкірдрів, гмймпувалля мглзт лаомглзт гднурарів жа ілхзт, рак жвалд «лдмпмбзпрд гмймпувалля», лд гмймпувалля жа
жакмлмномдкрз жа нмйірзфлзкз кмрзвакз 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 лдгмрмокаллмпрі, а ном жвзфаилд лдвзкмлалля гднурармк имгм номсдпіилзт
мбмв’яжків. Взлзкає гмодфлд нмоівлялля прмпмвлм нзралля цмгм жвійщлдлля ноауівлзка жа лмокакз роугмвмгм кмгдкпу жа номгуйз бдж нмваелзт нозфзл ра гднурара, якзи кає
ікулірдр жа ракі гіялля. На лах нмгйяг, лдмбтіглм жаномвагзрз мглієы іж
нігправ вроарз гднурарпщкмгм калгара, як лдномсдпіила лджгарліпрщ взкмлуварз сулкуії жакмлмгавуя. У
галмку взнагку, гмуійщлмы є нмймедлля Кмлпрзрууії Укоаїлз жа якзк:
«Гомкагялз каырщ оівлі кмлпрзрууіилі ноава і пвмбмгз ра є оівлзкз
ндодг жакмлмк» (фапрзла ндоха праррі 24 Оплмвлмгм Закмлу гдоеавз).
Опмбйзвм ваейзвзк є взоіхдлля
номбйдкз гмймпувалля мглзт лаомг-
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лзт гднурарів жа ілхзт. Пмгіблі вйапрзві гйя Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
явзца каырщ квайісікуварзпя, як
лаибійщх
лдбджндфлі
нмйірзкмкозкілайщлі жймфзлз, і уд каырщ
упвігмкйыварз лд йзхд гднурарз, а и
гомкагпщкіпрщ. Ндмпмбзпрд гмймпувалля є лд фзк ілхзк, як взкмозпралляк у вйаплзт кмозпйзвзт ілрдодпат лаомглзкз гднураракз нмвлмваедлщ, лагалзт їт взбмоуякз. У
пвмы фдогу гмймпувалля мглмгм гднурара жа ілхмгм пйіг квайісікуварзпщ
цмлаикдлхд як хатоаипрвм, нмгіблм
рмку, кмйз мпмба нігомбйяє нігнзп
ілхмї. Нармкіпрщ, лдноавмкіолі гмймпувалля є оівлмжлафлзкз нігнзпак
ніг гмкукдлракз жагайщлмгдоеавлмгм
жлафдлля, які кмеурщ карз лдндодгбафувалі лапйігкз гйя пупнійщпрва і
лаомгу. Зодхрмы, нмгіблі гмймпувалля 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 омжгйягаырщпя наойакдлрмк. Нджайделм віг
пнмпмбу утвайдлля оіхдлщ наойакдлрмк мпмбзпрд гмймпувалля лаомглмгм
гднурара Укоаїлз ндодгбафає имгм
мпмбзпру уфапрщ у номудпі гмймпувалля 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 нодгправлзущкмгм калгара лаомглмгм гднурара Укоаїлз, якзи є нодгправлзкмк Укоаїлпщкмгм лаомгу у Вдотмвліи Рагі Укоаї-
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лз, і нозлузну оівлмпрі прарупу лаомглзт
гднурарів
Укоаїлз;
… Ндгмрозкалля узт нозлузнів абм
лдтрувалля лзкз нмоухує гдкмкоарзфлі взкмгз цмгм кмлпрзрууіилмї
номудгуоз омжгйягу ра утвайдлля
жакмлмномдкрів, а ракме правзрщ ніг
пуклів йдгірзкліпрщ нозилярзт жакмлів (гвалагуярзи абжау нулкру 2;
фдрвдорзи абжау нулкру 2.1).
Ндбджндфлі озжзкз гйя жгіиплдлля лаомгмвйаггя козырщпя ракме у
кдталіжкат номвдгдлля одсдодлгуків, як впдукоаїлпщкзт, рак і кіпудвзт, рмбрм в кдталіжкат бджнмпдодглщмї 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 впдукоаїлпщкзи одсдодлгук» віг 2012 омку
(гайі – жакмл), якзи 26 квірля 2018
омку тмф і лаодхрі взжлалзи Кмлпрзрууіилзк Сугмк Укоаїлз ракзк, цм
лд вігнмвігає Оплмвлмку Закмлу
гдоеавз ж нігправ нмоухдлля кмлпрзрууіилмї номудгуоз имгм нозилярря, а ракме ж мгйягу ла впралмвйдлля нмжа кдез Кмлпрзрууії Укоаїлз нмоягку нозилярря її лмвмї одгакуії, айд жлафлм упкйаглывав ндвлі уі
номбйдкз. Гмймвла ж лзт нмйягайа у
првмодллі кмейзвмпрі нозилярря ла
одсдодлгукі
алрзкмлпрзрууіилзт
оіхдлщ, цм лд вігнмвігаырщ нозлузнак лаомгмвйаггя.
Так, жажлафдлзи Закмл лд впралмвйывав кілікайщлмї кійщкмпрі гомкагял, які каырщ вжярз уфапрщ у одсдодлгукі, цмб вваеарз имгм впдукоаїлпщкзк. Бійщхд рмгм, у праррі 93 ущмгм Закмлу жанзпалм, цм «нзралля,
взлдпдлм ла впдукоаїлпщкзи одсдодлгук, вваеаєрщпя птвайдлзк, якцм жа
лщмгм номгмймпувайм бійщхд нмймвзлз гмймпів уфаплзків одсдодлгуку,
цм вжяйз уфапрщ у одсдодлгукі». Цд
мжлафає, якцм жакмл лд ндодгбафає
кілікайщлм лдмбтіглмї кійщкмпрі уфаплзків одсдодлгуку, рм гйя нозилярря оіхдлщ гмпрарлщм нозкіомк і гдпярз віг 20 вігпмрків гмймпів гомка-

гял, які вжяйз уфапрщ у гмймпуваллі.
Нармкіпрщ, игдрщпя ном нозилярря
оіхдлля, мбмв’яжкмвмгм гйя впієї коаїлз. Ндбджндфліпрщ ущмгм Закмлу нмйягає в рмку, цм вйага жкмед фдодж
ракзи одсдодлгук номвдпрз бугщ-якд
оіхдлля в рмку фзпйі і алрзкмлпрзрууіилд, мкзлаыфз жакмлмгавфзи
могал гдоеавз. Взплмвмк ж ущмгм
мглмжлафлзи – гйя йдгірзклмпрі оіхдлля 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 ндодгбафдлзи нмоягмк нозилярря лмвмї
кмлпрзрууії (нулкр 2 праррі 15), ном
цм лагмймпзв Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз у пвмєку оіхдллі віг 26 квірля 2018 омку ном имгм пкапувалля.
Оред, в нмоягку жвзфаилмгм жакмлу
фдодж лдвзжлафдлу кілікайщлу кійщкіпрщ гомкагял, які віжщкурщ уфапрщ у
впдукоаїлпщкмку одсдодлгукі кмейзвм 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 прабійщліпрщ кмлпрзрууіилмгм йагу. Міе ілхзк, у фзлліи Кмлпрзрууії Укоаїлз
емглзк фзлмк лд игдрщпя ном нозилярря Кмлпрзрууії хйятмк одсдодлгуку і ном кмейзвіпрщ взжлафарз
нмоягмк нозилярря Кмлпрзрууії жакмлакз ном одсдодлгук. Нд жгагуєрщпя в Кмлпрзрууії і нмлярря рак
жвалмї «лмвмї одгакуії кмлпрзрууії»,
ном яку игдрщпя в праррят 3, 15, 16,
20 ра ілхзт праррят жгагалмгм Закмлу. Сакд гйя ущмгм і нмроіблзи лаомглзи нмйірзфлзи аугзр абз двдлруайщлм жанмбігрз у нозиляррі жакмлів, ла кхрайр «Закмлу ном впдукоаїлпщкзи одсдодлгук», якзи нм пурі
гм имгм пкапувалля був взцд Оплмвлмгм Закмлу гдоеавз ра првмоывав
жагомжз гйя лаомгмвйаггя.
В апндкрі одайіжауії кдталіжку
нмйірзфлмгм лаомглмгм аугзру ваейзвм првмоыварз лдмбтіглі гомкагпщкі ілпрзрурз кмлромйы жі прмомлз
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва жа гіяйщ-
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ліпры могалів вйагз. У ракмку взнагку пйіг, ла лах нмгйяг, віглмвзрз
гіяйщліпрщ рак жвалмгм «Кмкірдру
лаомглмгм кмлромйы», якзи жа оагялпщкзт фапів гіяв гмпзрщ дсдкрзвлм,
взвфзрз имгм гмпвіг і жапрмпуварз в
пуфаплзт укмват. Дмуійщлм ракме
првмозрз в могалат вйагз бійщх дсдкрзвлу пзпрдку гомкагпщкзт лагйягмвм-кмлромйщлзт оаг іж нмпзйдлзкз
сулкуіякз і нмвлмваедллякз. І вжагайі ваейзвм прзкуйыварз і пнозярз
впдбіфлмку омжвзркмві бугщ-якмї гомкагпщкмї акрзвлмпрі фдодж кдодеу
гомкагпщкзт могаліжауіи у впіт псдоат езррєгіяйщлмпрі пупнійщпрва, мпмбйзвм в мтмомлі жгмомв’я, нмбурмвмгм
мбпйугмвувалля, взомблзурва ра омжнмвпыгедлля номгукрів таофувалля

рмцм, рмбрм рзт псдо, які бджнмпдодглщм внйзваырщ ла прал жгмомв’я лапдйдлля.
У жавдохдлля пйіг нігкодпйзрз,
цм йдгірзкліпрщ вйагз кає нігрвдогеуварзпщ нмпріилзк нмйірзфлзк
лаомглзк аугзрмк, оджуйщрармк якмгм кмеурщ лд рійщкз жажлафдлі взцд
лапйігкз, а и ноз мфдвзглмку нмпягаллі вйагз ла взжлафайщлі мплмвз
лаомгмвйаггя, пзпрдкарзфлмку мбкдедлі 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.

Мауык А. А. Помбйдкз нмйірзкм-ноавмвмгм лаомглмгм аугзру жа гіяйщліпры
могалів нубйіфлмї вйагз як дйдкдлра лаомгмвйаггя (нмйірзкм-ноавмвзи апндкр)
У праррі фдодж пурліплзи жкіпр кардгмоії лаомгмвйаггя омжкозваєрщпя нмлярря
«нмйірзкм-ноавмвмгм лаомглмгм аугзру жа гіяйщліпры могалів гдоеавлмї вйагз». Аврмомк номалайіжмвалм мплмвлі кдталіжкз ракмгм аугзру як лайдела взбмофа пзпрдка,
а ракме номбйдкз номвдгдлля одсдодлгуків як смокз бджнмпдодглщмї гдкмкоарії,
уфапрщ гомкагялпщкмгм пупнійщпрва у кмлромйі жа гіяйщліпры могалів вйагз, мплмвлі
номбйдклі апндкрз сулкуімлувалля нодгправлзущкзт могалів ра вігнмвігайщлмпрі
нмпагмвзт мпіб жа нмоухдлляк сулгакдлрайщлзт ноав і пвмбмг гомкагялзла.
Кйыфмві пймва: лаомгмвйаггя, Кмлпрзрууія Укоаїлз, лаомглзи аугзр, гомкагялпщкд пупнійщпрвм, могалз гдоеавлмї вйагз, лаомглі гднурарз Укоаїлз.

Мауык А. А. Помбйдкш нмйзрзкм-ноавмвмгм лаомглмгм аугзра жа гдярдйщлмпрщы могалмв нубйзфлми вйапрз как ъйдкдлра лаомгмвйапрзя (нмйзрзкм-ноавмвми
апндкр)
В прарщд фдодж пуцлмпрлмд пмгдоеалзд кардгмозз лаомгмвйапрзя оапкошвадрпя
нмлярзд «нмйзрзкм-ноавмвмгм лаомглмгм аугзра жа гдярдйщлмпрщы могалмв гмпугаопрвдллми вйапрз». Аврмомк номалайзжзомвалш мплмвлшд кдталзжкш ракмгм аугзра
как лагйдеацая зжбзоардйщлая пзпрдка, а ракед номбйдкш номвдгдлзя одсдодлгукмв как смокш лднмподгпрвдллми гдкмкоарзз, уфапрзд гоаегалпкмгм мбцдпрва в
кмлромйд жа гдярдйщлмпрщы могалмв вйапрз, мплмвлшд номбйдклшд апндкрш сулкузмлзомвалзя нодгправзрдйщлшт могалмв з мрвдрпрвдллмпрз гмйелмпрлшт йзу жа лаоухдлзд сулгакдлрайщлшт ноав з пвмбмг гоаегалзла.
Кйыфдвшд пймва: лаомгмвйапрзд, Кмлпрзруузя Укоазлш, лаомглши аугзр, гоаегалпкмд мбцдпрвм, могалш гмпугаопрвдллми вйапрз, лаомглшд гднурарш Укоазлш.
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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.
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Створення та еволюція автономних
громад в Іспанії
Впщмгм жа гдкійщка омків Іпналія
номихйа хйят віг уліраолмї ра
удлроайіжмвалмї гдоеавз гм вкоаи
гдудлроайіжмвалмї гдоеавз жі пкйаглмы проукруомы ла одгімлайщлмку
оівлі. Гмймвлзк ілпрзрууіилзк гоавудк і лагавафдк нмпйуг прайз аврмлмклі гомкагз, ла які нознагає ндодваела фапрзла гдоеавлзт взгарків і
лаибійщха фапрка гдоеавлзт пйуебмвуів у коаїлі. Вмглмфап, уі гомкагз
каырщ лзжку мпмбйзвмпрди, які вігоіжляырщ їт віг жвзфаилзт сдгдоайщлзт
кмгдйди: їт вігкозріи проукруоі боакує дсдкрзвлзт кммогзлауіилзт кдталіжків, нозракаллзт гдудлроайіжмвалзк пзпрдкак. З ілхмгм бмку, кіпудві могалз вйагз лмокарзвлм ра
сілалпмвм нігйдгйі нм віглмхдллы гм
ілхзт оівлів уноавйілля, цм правзрщ
ніг пуклів їт езррєжгарліпрщ як ілпрзрурів, пномкмелзт лагаварз дсдкрзвлі гдоеавлі нмпйугз.
Мдра галмї праррі – ж’япуварз мплмвлі озпз одгімлайщлмї ра кіпудвмї
вйагз Іпналії, взжлафзрз мплмвлі мпмбйзвмпрі ра омжкозрз номудп двмйыуії
аврмлмклзт гомкаг, номалайіжуварз
пнійщлі нмвлмваедлля кіе удлроайщлзкз могалакз вйагз ра могалакз
кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Іпналія – уд пмуіайщлм пкйагла
коаїла, і уя пкйагліпрщ вігбзваєрщпя ла
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її ілпрзрууіиліи аотірдкруоі и ла сулкуімлуваллі її нмйірзфлм-агкіліпроарзвлмї пзпрдкз. В гдякзт одгімлат
лапдйдлля гмвмозрщ ла кмват, цм є в
рзт одгімлат гоугзкз мсіуіилзкз
нмояг ж іпналпщкмы (гайщєгм в Гайіуії,
бапкпщка у Коаїлі Бапків і Наваооі,
карайалпщка у Караймлії, Вайдлпії ра
ла Байдаопщкзт мпромват); в гдякзт
одгімлат жапрмпмвуєрщпя мпмбйзвд узвійщлд ноавм (в Аоагмлі, Караймлії,
Наваооі, гвмт номвілуіят Коаїлз Бапків, Гайіуії ра Вайдлпії, ла Байдаопщкзт мпромват); іплуырщ ракме гві пзпрдкз одгімлайщлмгм сілалпувалля
(мгла гйя Коаїлз Бапків і Наваооз, а
ілха – гйя одхрз одгімлів). Такі омжбіелмпрі нмв'яжалі ж іплувалляк ла
рдозрмоії пуфаплмї гдоеавз фзпйдллзт
пдодглщмвіфлзт кмомйівпрв, цм мб'єглайзпщ у н'ярлагуярмку прмйіррі, номгмвеуыфз вмглмфап жбдоігарз вйаплзи
нмйірзфлзи і агкіліпроарзвлзи упроіи
ра ноавмву пзпрдку. Оглак віила жа
пнагмк (1701-1714 оо.) нозвдйа гм
вйагз в Іпналії гзлапріы Буобмлів, а ж
лды – лмву смоку удлроайіжмвалмгм
упромы гдоеавз. Цдлроайіжмвалзи
упроіи омжбугмвувавпя вномгмве віпіклагуярмгм ра гдв'ярлагуярмгм прмйірщ і нозжвів гм нмгійу рдозрмоії
гдоеавз ла номвілуії жа соалуужщкмы
кмгдййы нодсдкруо.

Створення та еволюція автономних громад в Іспанії
Помрд у гдв'ярлагуярмку прмйіррі
нм впіи Євомні нмфайз нмправарз лауімлайіжк, нмйірзфлі ра куйщруолі
оутз, цм мрмрмелывайз дрліфлу Науіы жі првмодлляк гдоеавз. Віграк, у
гоугіи нмймвзлі гдв'ярлагуярмгм прмйірря вігбуйзпя номдкрз іпналпщкмї
одгімлайіжауії ра сдгдоайіжауії, які,
врік, лд кайз ыозгзфлмї пзйз. Дмвдймпя фдкарз фапів Доугмї Рдпнубйікз
(1931-1939 оо.), яка кмлпрзрууіилм
жакоінзйа ноавм куліузнайірдрів і
одгімлів ла аврмлмкіы. В 1932 омуі
ндохзи прарур ном пакмвоягувалля
буйм утвайдлм в Караймлії, а в 1936
омуі, нмпдодг Гомкагялпщкмї віилз,
буйм утвайдлм алаймгіфлзи прарур
коаїлз Бапків; рмгі е був номгмймпмвалзи прарур ном пакмвоягувалля
Гайіуії, кмрози, урік, лд був мпрармфлм утвайдлзи. Піпйя Гомкагялпщкмї
віилз гзкраруоа гдлдоайа Фоалкм
(1939-1975 оо.) нмкілфзйа ж бугщякзкз пномбакз жаномвагзрз рдозрмоіайщлу аврмлмкіы, мпкійщкз аврмозраолзи одезк ндодгбафав йзхд
удлроайіжмвалу смоку ноавйілля [8,
п. 77–78].
Кмлпрзрууія 1978 омку, цм фзлла
гм пщмгмглі, нмвдолуйа гмпвіг Доугмї
Рдпнубйікз ра жагмвмйщлзйа нмнзр ла
пакмвоягувалля мкодкзт рдозрмоіи
(ндодваелм, в Коаїлі Бапків і Караймлії), првмозвхз одгімлз (аврмлмклі
гомкагз) ж ндвлзкз нмвлмваедллякз
ра вйаплзкз нмйірзфлзкз ілпрзруракз ж взжлалзк прарупмк (жакмлз,
птвайдлі Паойакдлрмк Іпналії як одгімлайщлі "кмлпрзрууії"). Оглак аврмоз Кмлпрзрууії жаномвагзйз вігкозру
кмгдйщ, кмроа, бдж пукліву, ндодгбафайа првмодлля бапкпщкмї ра караймлпщкмї гомкаг, айд гдрайщлм лд взжлафайа рмфлу кійщкіпрщ одгімлів, які бугурщ лзкз урвмодлі, ра гмнупкайа
кмейзвіпрщ їт урвмодлля в ндвлзи
фап і ж оіжлзкз оівлякз вігнмвігайщлмпрі. Буйм жакоінйдлм йзхд ноавм
гмпруну гм одгімлайщлмї аврмлмкії ра
"лауімлайщлмпрди" (двсдкіжк, жапрмпмвалзи гйя улзклдлля рдокілу "лауія").
Срвмодлля аврмлмклзт гомкаг ра
їт кмлсігуоауія у рак жваліи "Ддоеаві

аврмлмкіи" буйм, жодхрмы, лдмбтіглмы ндодгукмвмы гдкмкоарзжауії
коаїлз. Оглзк іж лаинмхзодліхзт
гапдй ніг фап гдкмлпроауіи жа гдкмкоаріы буйм "пвмбмга, акліпрія ра праруп аврмлмкії", рмбрм гдкмлпроалрз
взкагайз нмйірзфлзт пвмбмг, акліпрії
гйя нмйірзфлзт в'яжлів і взжлалля
ноава ла пакмвоягувалля рзт одгімлів, які ущмгм жабаеаырщ. Якцм аврмоз Кмлпрзрууії, гіиплм, ноаглуйз
омжв'яжарз іпналпщку рдозрмоіайщлу
номбйдку в Караймлії ра Коаїлі Бапків (жагмпродлу в мпраллщмку взнагку
фдодж рдомозпрзфлі ланагз ж бмку
ЕТА), рм гуед пкмом аврмлмкла пзпрдка нмхзозйапщ ла впы коаїлу, в
оджуйщрарі фмгм її рдозрмоія прайа
омжгійдла ла 17 одгімлів ра 2 аврмлмклі кіпра [2].
Оред, номудп гдудлроайіжауії в
Іпналії кає одгімлайщлу бажу. Оглак в
рми фап кіпудві могалз вйагз лд
мрозкайз лайделмгм кіпуя в нмйірзфлмку нмоягку гдллмку. Бійщхіпрщ
іж лзт – уд пійщпщкі куліузнайірдрз,
цм лд каырщ вйаплзт одпуопів і пзйщлм жайдеарщ віг гдоеавз. На нмфарку ндодтмгу гм гдкмкоарії куліузнайірдрз, жа взляркмк вдйзкзт кіпр,
які нмпрунмвм нмфзлаырщ вігігоаварз
ндвлу омйщ ла нмйірзфліи аодлі, буйз
гйя жакмлмгавуів ла гоугмояглмку
нйалі.
Якцм кмела првдогеуварз, цм
кілудвмы кдрмы буйм жагмвмйдлля
взкмг Коаїлз Бапків і Караймлії ном
пакмвоягувалля, рм омжнмгій коаїлз
ла аврмлмклі гомкагз вігбувпя ла
мплмві номвілуіи, цм кайз "пнійщлі
іпрмозфлі, куйщруолі ра дкмлмкіфлі
таоакрдозпрзкз" (прарря 143 Кмлпрзрууії), бдж нмндодглщмгм нйалувалля
и нмгмгедлля кмгдйі гдоеавз. Як
жажлафдлм взцд, лдрмфліпрщ кмгдйі
прмпувайапщ кійщкмпрі одгімлів, які
вмла кайа жодхрмы ндодгбафзрз;
коік рмгм, лд буйм взжлафдлм алі нмвлмваедлщ, які уі одгімлз кайз б ла
пдбд ндодбоарз, алі озрку гдудлроайіжауії. Тме, ж мглмгм бмку, в Кмлпрзрууії лд буйм жажлафдлм, які аврмлмклі гомкагз првмоыварзкурщпя ра
якмы бугд їт кмлсігуоауія; а ж ілхмгм
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– ла нмфаркмвзт дранат гдудлроайіжауії урвмозйапщ іліуіарзвла гоуна
одгімлів (гомкагз ж нозпкмодлзк нмоягкмк лабурря аврмлмкії), цм мрозкайз взцзи оівдлщ нмвлмваедлщ і
вігнмвігайщлмпрі (Коаїла Бапків, Караймлія, Гайіуія, Наваооа, Вайдлпія,
Калаопщкі мпромвз и Алгайупія). За
оджуйщраракз гмкмвйдлмпрди, нігнзпалзт у 1992 омуі кіе Смуіайіпрзфлмы наорієы (PSOE) ра Наомглмы
наорієы (РР), буйм пралгаорзжмвалм
пзпрдку нмвлмваедлщ і гмжвмйдлм
одхрі гдпярщмк одгімлак (гомкагз ж
нмвійщліхзк нмоягкмк лабурря аврмлмкії) ндодбоарз ла пдбд нмвлмваедлля в гайужі мпвірз и мтмомлз жгмомв'я, цм гмжвмйзйм впралмвзрз лмвзи байалп кіе гомкагакз в гоугіи
нмймвзлі 1990т омків [4; 8, п. 77–80].
Такзк фзлмк, Іпналія є мпмбйзвмы пдодг кдлх ліе 20 коаїл пвіру,
цм каырщ проукруоу сдгдоарзвлмгм
рзну (тмфа вмлз и нодгправйяырщ
нмлаг 40% лапдйдлля нйалдрз), влапйігмк мпмбйзвмпрди її номудпу гдудлроайіжауії, оухіилмы пзймы якмгм
прайз взкмгз ндозсдоіилзт лауімлайіпрзфлзт оутів, а ракме влапйігмк
проіккмпрі ущмгм номудпу, якзи жа
кмомркзи фап ндодрвмозв Іпналіы в
мглу ж лаибійщх гдудлроайіжмвалзт
ла одгімлайщлмку оівлі гдоеав пвіру.
Так, боак взжлафдлля кмгдйі рдозрмоіайщлмгм омжнмгійу вйагз, цм
вігнмвігає уліраолмку фз жакозрмку
сдгдоарзвлмку упромы, – рмбрм взбіо
вігкозрмї кмгдйі, яка псмокувайапщ
ніг внйзвмк "нмхрмвтів" і взкмг бійщхмї пакмвояглмпрі ж бмку лауімлайіпрзфлзт йігдоів Коаїлз Бапків і
Караймлії (взкмг, лдгаилм нігтмнйдлзт ілхзкз одгімлакз) – гмжвмйзв
аврмлмклзк гомкагак гмпягрз ракмгм
оівля пакмвоягувалля, цм таоакрдолзи гйя сдгдоарзвлзт коаїл, уілмы
вігпурлмпрі прабійщлзт, ндодгбафувалзт, жомжукійзт і кмкнйдкплзт лмок
гйя гомкагял.
Сроікка ра пнозфзлдла взкмгакз
нмйірзфлмгм кмкдлру гдудлроайіжауія
іпналпщкмї пзпрдкз прайа оджуйщрармк
вжаєкмгії лзжкз фзллзків. З мглмгм
бмку, взжлафдлля кмгдйі ндодгалля
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нмвлмваедлщ. У ущмку пдлпі, праррі
148 ра 149 Кмлпрзрууії впралмвйыырщ
рі нмвлмваедлля ра кмкндрдлуії, які
аврмлмклі гомкагз кмеурщ взжлафарз
гйя пдбд в пвмїт прарурат, і рі, які
лайдеарщ гм взкйыфлзт нмвлмваедлщ
гдоеавз. Вмглмфап, прарря 150.2 ндодгбафає кмейзвіпрщ ндодгалля нмвлмваедлщ, цм "лайдеарщ" гдоеаві,
аврмлмклзк гомкагак. З ілхмгм бмку,
номнмоуіила взбмофа пзпрдка, жа якмї
номвілуії є взбмофзкз мкоугакз, лагає ндодвагу нодгправлзурву в лауімлайщлмку Паойакдлрі рзт нмйірзфлзт
урвмодлщ, які каырщ дйдкрмоар, жмпдодгедлзи у кмлкодрлзт номвілуіят
[4]. Хмфа їтлє жагайщлмлауімлайщлд
нодгправлзурвм є лджлафлзк, як у
взнагку ндозсдоіилзт лауімлайіпрзфлзт наоріи, пзпрдка лагає їк взоіхайщлу омйщ у жбдодедллі фз жкілі
лауімлайщлмгм уоягу ра, як лапйігмк,
лагійяє їт вдйзфджлзкз ндодгмвіолзкз кмейзвмпрякз у прмпулкат кіе
удлроайщлзк уоягмк і наойакдлракз
їтліт кдлхзл. Віграк, ндодгмвмоз
вігбуваырщпя кіе уоягмк, якзи нодгправйяє наоріы бійщхмпрі в лауімлайщлмку Паойакдлрі, ра лауімлайіпрзфлзкз наоріякз, якзк роагзуіилм
лагавайапщ ндодвага в мбкіл ла прабійщліпрщ уоягу, ндодгалля нмвлмваедлщ, одпуопз и ілсоапроукруолі ілвдпрзуії; ракі нмпрункз, пвмєы фдогмы, нмомгеуырщ птмеі взкмгз ж бмку ілхзт одгімлів ра впд лмві взкмгз,
цм жодхрмы нмпзйыє рзпк ла уійу
пзпрдку. Щд нмроіблм взгійзрз іплувалля ндозсдоіилзт лауімлайіпрзфлзт наоріи ж дрліфлмы бажмы, цм нігкодпйыє омжбіелі куйщруолі дйдкдлрз, як мр кмва, кмроі жакілзйз оапмвзи фзллзк як кйыфмвзи у лауімлайіжкі гдв'ярлагуярмгм прмйірря. Дм
рмгм е, мкоік пвмєї уіллмпрі як жлаояггя кмкулікауії, кмва лабуйа лагжвзфаилмї пзквмйіфлмї пзйз у мб'єглаллі ра взжлафдллі лауії ра, вмглмфап, прайа сакрмомк взоіжлдлля вігнмвіглзт гоун ж-нмкіе одхрз нмйірзфлмї пнійщлмрз. Зомжукійм, цм пупнійщпрва гвагуярщ ндохмгм ра гдв'ярлагуярмгм прмйірщ лдкмела нмоівлыварз кіе пмбмы і цм пщмгмглі, ж рмфкз
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жмоу пмуімймгії, лауімлайщлі таоакрдозпрзкз нмпріилм жкілыырщпя в пзйу
жкіхувалля оап, дрліфлзт гоун, кмв і
оіжлзт одйігіи. Оглак дрліфлзи лауімлайіжк ноаглд ндодрвмозрз куйщруолд оіжлмкалірря ла нігґоулря гйя
првмодлля лмвзт гдоеав, які взжлафайз б нмлярря гомкагялпрва, взтмгяфз жі пвмїт гзсдодлуіилзт мжлак.
Такзк фзлмк, Іпналія є уліраолмы гдоеавмы, цм жбдоігає номвілуіы
як ндовіплу смоку рдозрмоіайщлмгм
упромы, ла яку лакйагдлм нпдвгмсдгдоарзвлу лагпроукруоу, цм двмйыуімлує у сулкуії жабджндфдлля
прабійщлмпрі удлроайщлзт уоягів ра у
озркі взкмг лауімлайіпрзфлзт уоягів
ном пакмвоягувалля. Ці уоягз пномкмгйзпя гмкмвзрзпщ ном оівдлщ нмвлмваедлщ, цм ілмгі ндодвзцуырщ
нмвлмваедлля пуб'єкрів сдгдоарзвлзт гдоеав. Тмку вмлз вігкзгаырщ
кмейзвіпрщ жакозрря ра пралгаорзжауії кмгдйі абм бугщ-якзи кдталіжк
багармпрмомллщмї кммогзлауії, лармкіпрщ вігфуваыфз пвіи жв'яжмк взкйыфлм ж нмйдк гвмпрмомлліт ндодгмвмоів
ж удлроайщлзк уоягмк, рмбрм ж гмкмвйдлмпрякз, гмпяглурзкз кіе мглзк
ра ілхзк уоягакз [8, п. 81–83].
Паоагмкп "Ддоеавз аврмлмкіи",
цм, жлафлмы кіомы, прайа лапйігкмк
взкмг бапкпщкмгм ра караймлпщкмгм
лауімлайіжку ном пакмвоягувалля ра
гмжвмйзйа аврмлмклзк гомкагак гмпягрз гуед взпмкмгм оівля пакмвоягувалля, взкйзкав лджгмгу и ніггававпя гдйдгірзкіжауії ж бмку оагзкайщлзт козрзків жпдодгзлз рзт пакзт
лауімлайіпрзфлзт наоріи, які буйз
ноз вйагі вномгмве бійщхмї фзпрзлз
гдкмкоарзфлмгм ноавйілля в Іпналії.
Ейіпдм Агеа лажвав уди сдлмкдл
"наоагмкпмк гзпралуії кіе ілпрзрууіилмы одайщліпры ра нмйірзфлмігдмймгіфлзкз гдбаракз" [1].
Нмва пзпрдка кіеуоягмвзт віглмпзл жмбмв'яжайа нмйірзфлзи удлро
ра ндозсдоіы гм нмпріилмгм номудпу
ндодгмвмоів. Ілакхд каеуфз, лдвдйзкд кмйм нмвлмваедлщ є взкйыфлзк
гйя кмлкодрлмгм оівля уоягу, а бійщхіпрщ нмвлмваедлщ є пнійщлзкз. Ваейзвзк кмкдлрмк уієї гдудлроайіжм-

валмї кмгдйі "кммндоарзвлмгм рзну" є
лд номпрм ндодгалля фз гдйдгувалля
нмвлмваедлщ і одпуопів віг удлроайщлмгм гм публауімлайщлмгм оівлів, а
оагхд рд, цм впі оівлі уоягу жкухдлі
вжаєкмгіярз.
Бійщхіпрщ нмвлмваедлщ є пнійщлзкз гйя удлроайщлмгм уоягу ра аврмлмклзт гомкаг. Дмвмйі фапрм лавірщ
роанйяєрщпя, цм тмфа ндвлі кмкндрдлуії смокайщлм ра взкйыфлм нмкйагдлі ла удлроайщлзи уояг, ланозкйаг,
одайіжауія жмвліхлщмї нмйірзкз, аврмлмклі гомкагз номвмгярщ вйаплу
жмвліхлы нмйірзку в дкмлмкіфлзт ра
лавірщ нмйірзфлзт уійят.
Ндмбтіглм нігкодпйзрз, цм ла вігкілу віг ілхзт жлафлм гдудлроайіжмвалзт коаїл, гд Кмлпрзрууія взжлафає
омжнмгій нмвлмваедлщ кіе удлроайщлзк уоягмк і сдгдоайщлзкз пуб'єкракз, вігкозрзи абм лджавдохдлзи
таоакрдо іпналпщкмї кмгдйі ра взбіо
ла кмозпрщ гвмпрмомлліт ндодгмвмоів
кіе уоягакз мжлафає, цм псдоу кмкндрдлуіи одгімлів і, мнмпдодгкмвалм,
псдоу кмкндрдлуіи гдоеавз взжлафаырщ прарурз аврмлмклзт гомкаг.
Віглмплм нмвлмваедлщ, взжлалзт у
прарурі, одгімлз кмеурщ, жайделм віг
кмлкодрлзт мбправзл, уномвагеуварз
нмйірзку удлроайщлмгм уоягу в ндвліи гайужі; омжомбйярз нігжакмллі
акрз гм жакмлів, утвайдлзт ла гдоеавлмку оівлі; вномвагеуварз пнійщлу
нмйірзку абм лдпрз мглммпіблу вігнмвігайщліпрщ жа утвайдлля и уномвагедлля лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у
кдеат пвмїт взкйыфлзт нмвлмваедлщ
[3].
Оглак, як жажлафдлм взцд, лаифапріхд нмвлмваедлля є пнійщлзкз гйя
удлроайщлмгм ра одгімлайщлзт уоягів.
Тмы кіомы, якмы аврмлмклі гомкагз
ндодбоайз ла пдбд лмві нмвлмваедлля, омжнмгій вігнмвігайщлмпрі кіе
гдоеавмы ра гомкагакз пноякмвуєрщпя фдодж "бажмвд жакмлмгавпрвм
гдоеавз" – ракзи взг лмокарзвлмноавмвзт акрів, які ланояку лд взжлафдлі в Кмлпрзрууії ра які пйугуырщ
гйя впралмвйдлля кілікайщлмгм лабмоу жакмлмгавфзт взкмг, цм гіырщ ла
впіи рдозрмоії Іпналії. Помбйдка нм-
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йягає у рмку, як взжлафзрз, кмйз пакд уі "кілікайщлі" взкмгз бажмвмгм
жакмлмгавпрва праырщ жагомжйзвзкз
гйя псдоз одгімлайщлмгм пакмвоягувалля. Нд нігйягає пукліву, цм вігнмвігайщліпрщ жа омжв'яжалля кмлсйікрів цмгм нмвлмваедлщ нмкйагдлм ла
Кмлпрзрууіилзи пуг, айд у пмрлят
нмпралмв віл лд жкіг фіркм мкодпйзрз
кдеі нмвлмваедлщ гдоеавз у ракзт
ваейзвзт псдоат – ракме нмкйагдлзт ла одгімлз – як мпвіра, мтмомла
жгмомв'я, дкмлмкіка и мтмомла лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца. Тмку оаккмві
гдоеавлі жакмлз ж багарщмт нзралщ
взжлафаырщ кдеі пакмвоягувалля
аврмлмклзт гомкаг і ру лмокарзвлмноавмву бажу, яку вмлз каырщ омжомбзрз пакмпріилм [9].
Іпналпщка кіпудва проукруоа є
вкоаи соагкдлрмвалмы, тмфа прунілщ
ракмї соагкдлрауії є оіжлзк у оіжлзт
одгімлат. Іплує бйзжщкм 13000 кіпудвзт урвмодлщ, ж якзт 8122 – куліузнайірдрз. Вдйзку кійщкіпрщ іпналпщкзт куліузнайірдрів кмела нмяплзрз
рзк, цм бійщхіпрщ іж лзт є пійщпщкзкз, ж гуед каймы фзпдйщліпры лапдйдлля. Так, нмлаг 1000 куліузнайірдрів каырщ кдлх ліе 100 езрдйів; 60%
куліузнайірдрів каырщ кдлх ліе
1000 езрдйів, а 84% – кдлх ліе 5000
езрдйів. Такі куліузнайірдрз лавояг
фз жгарлі лагаварз лапдйдллы бажмві
нмпйугз; в лагаллі ракзт нмпйуг вмлз
є жайделзкз віг бійщхзт жа омжкіомк
рдозрмоіайщлзт агкіліпроауіи, ндодваелм номвілуіи.
Рдайії пійщпщкзт куліузнайірдрів
кмлроапруырщ ж одайіякз хдпрз вдйзкзт кіпр, гд кдхкає нмлаг 500 рзпяф йыгди ра 14 кіпр ж лапдйдлляк
нмлаг 300 рзпяф. Пмймвзла ракзт
кіпр жмпдодгедла в рощмт одгімлат
(Магозг, Караймлія і Алгайупія) ра
пкйагає бажу кіпудвмї вйагз в Іпналії.
Така жагайщла, ндодваелм пійщпщка, проукруоа каиед лд жкілзйапя ж
1960-т ра 1970-т омків гвагуярмгм
прмйірря – гдпярзйірщ ілрдлпзвлмї
влуроіхлщмї кігоауії ж пійщпщкзт оаимлів гм кіпр. Хмфа пйабкіпрщ кіпудвзт ілпрзрурів бійщхд нозракалла
пдодглщм-нівліфлзк одгімлак нівмпр-
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омва, роагзуіилд жагайщлд пкдомвувалля могаліжауії кіпудвзт нмгарків ж
нмйірзфлмгм удлроу нмправзйм іпналпщкі куліузнайірдрз в уіймку, лавірщ
вдйзкі ра пдодглі, у пралмвзцд нмйірзфлмгм и агкіліпроарзвлмгм нігнмоягкувалля удлроайщлмку уоягу ра, в
гоугу фдогу, уоягак одгімлів [8,
п. 87–89].
Алайіж двмйыуії у кійщкмпрі куліузнайірдрів в Іпналії пвігфзрщ, цм
номрягмк гдпярзйірщ у 1960т ра 1970т
омкат кійщкіпрщ куліузнайірдрів пкмомрзйапщ ла 13%, а ж 1980т омків жайзхаєрщпя віглмплм прабійщлмы. Сакд
номрягмк узт гдпярзйірщ у коаїлат
удлроайщлмї ра нівліфлмї Євомнз ілрдлпзвлм вномвагеувайапя нмйірзкз
жйзрря куліузнайірдрів ж кдрмы нмпзйдлля ущмгм оівля уноавйілля ра
жабджндфдлля дсдкрзвліхмгм лагалля
гдоеавлзт нмпйуг ла кіпудвмку оівлі.
Оглак в Іпналії взцджгагалд мбкдедлд пкмомфдлля кійщкмпрі куліузнайірдрів лд буйм оджуйщрармк емглмї
номгукалмї нмйірзкз удлроайщлмгм
уоягу – вмлм прайм нозомглзк лапйігкмк сіжзфлмгм жлзклдлля багарщмт
гомкаг ніпйя кігоауії лапдйдлля гм
кіпр ра нмбугмвз хзомкмї вмгмгмпнмгаопщкмї ілсоапроукруоз.
Ндкає пукліву, цм соагкдлрауія
куліузнайщлмї проукруоз є ндодхкмгмы гйя дсдкрзвлмгм лагалля нмпйуг
ра пнівноауі ж ілхзкз оівлякз воягувалля у жаномвагедллі удлроайщлзт і одгімлайщлзт уоягмвзт нмпйуг.
Напноавгі, бійщхіпрщ іпналпщкзт куліузнайірдрів ноакрзфлм лд каырщ
йыгпщкзт і кардоіайщлзт одпуопів гйя
нігрозкалля пвмєї кіждолмї агкіліпроарзвлмї проукруоз, цм омбзрщ їт
мглмфаплм вкоаи жайделзкз сілалпмвм віг удлроайщлмгм уоягу ра віг
пвмгм одгімлайщлмгм уоягу в лагаллі
лапдйдллы бажмвзт нмпйуг. Цікавм,
цм лджваеаыфз ла пвмы лдпномкмеліпрщ лагаварз нмпйугз, кайі куліузнайірдрз гуед гмбод вігігоаырщ пвмы
омйщ
нмйірзфлм-нодгправлзущкзт
ілпрзрурів, нмпзйыыфз нмфурря нозлайделмпрі гомкагял гм пвмїт кайзт
кіпудвзт гомкаг, пнозяыфз акрзвліхзк смокак гомкагялпщкмгм жайу-

Створення та еволюція автономних громад в Іспанії
фдлля (у рмку фзпйі уфапрі у взбмоат) у вдйзкзт кіпрат ра в уіймку лд
взкагаыфз емопркмї наоріилмї гзпузнйілз, бійщх таоакрдолмї гйя вдйзкзт кіпр ра ілхзт оівлів уноавйілля [8, п. 89–91].
Оред, жагайщлмы озпмы іпналпщкзт куліузнайірдрів є їтля ілпрзрууіила пйабкіпрщ, мглак ноавга и рд,
цм куліузнайірдрз є лагжвзфаилм
лдмглмоіглзкз, цм вігмбоаеає пмуіайщлу, куйщруолу, рдозрмоіайщлу, дкмлмкіфлу и гдкмгоасіфлу оіжлмкалірліпрщ коаїлз. Пмноз уі омжбіелмпрі,
цм нмяплыырщ могаліжауіилу кмлсігуоауіы куліузнайірдрів ра нозилярря лзкз гзсдодлуіимвалзт нмвлмваедлщ і сілалпувалля, удлроайщлзи
уояг роагзуіилм ноаглув лав'яжарз
пралгаорзжмвалу и удлроайіжмвалу
смоку могаліжауії, цм жодхрмы врійзймпщ у лагалля лзк мбмв'яжкмвмгм
лабмоу пралгаорзжмвалзт кмкндрдлуіи, жайделм йзхд віг кійщкмпрі лапдйдлля.
Кмлпрзрууія 1978 омку мсіуіилм
взжлайа аврмлмкіы кіпудвзт могалів
вйагз, а Закмл ном кіпудві могалз
вйагз 1985 омку лагав їк кмейзвіпрщ
жгіиплыварз нмвлмваедлля у бугщякмку пдкрмоі, якзи вмлз вваеайз
нмроіблзк гйя їтлщмї гомкагз (жагайщлд нмймедлля ном кмкндрдлуіы).
Помрд уя кмейзвіпрщ прає фзпрм рдмодрзфлмы, кмйз бійщхіпрщ кіпудвзт
могалів вйагз лд каырщ у пвмєку омжнмоягедллі гмпрарліт дкмлмкіфлзт
одпуопів. Віграк взлзкає наоагмкп: у
рми фап, як кіпщкі куліузнайірдрз
кмкндлпуырщ лдпрафу лайделзт нмпйуг, вігнмвігайщліпрщ жа які нмкйагаєрщпя ла ілхі могалз уноавйілля їтлі бмоелзкз (ндодбзоаырщ ла пдбд
"лднозракаллі" нмвлмваедлля), бійщхіпрщ пійщпщкзт куліузнайірдрів
лджгарлі лагаварз лавірщ бажмві нмпйугз, які вмлз жмбмв'яжалі лагаварз
жа жакмлмк.
З ілхмгм бмку, пйіг уоатмвуварз
рд жлафдлля, якд кайм гйя куліузнайірдрів првмодлля аврмлмклзт гомкаг.
Міпудві могалз вйагз каырщ жакмлмгавфі нмвлмваедлля і кмеурщ утвайыварз лмокарзвлм-ноавмві акрз в

уіи псдоі, номрд нмрдонаырщ віг нмгвіилмї сілалпмвмї ра лмокарзвлмї
жайделмпрі: віг удлроайщлмгм уоягу
ра, нмлаг упд, віг уоягу пвмгм одгімлу.
Аврмлмклі гомкагз, цм є мплмвлзкз
нмйірзфлзкз и ілпрзрууіилзкз гоавуякз, вігкмвзйзпщ віг гдудлроайіжауії ла кмозпрщ пвмїт кіпудвзт могалів
вйагз ра гдйдгувалля рзт кмлкодрлзт
кмкндрдлуіи, мрозкарз
які віг
удлроайщлмї вйагз їк кмхрувайм вдйзкзт жупзйщ. Тмку уди рзн віглмпзл
кіе оівлякз уноавйілля бажуєрщпя лд
ла ймгіуі дсдкрзвлмї могаліжауіилмї
кмкндрдлрлмпрі, а ла ймгіуі кмлпдовауії вйагз [5].
Ваоіалр жйзрря/мб'єглалля куліузнайірдрів буйм вігкзлурм уіймы
лзжкмы оіжлзт, ілмгі номрзйделзт,
гоавуів: нмйірзфлзкз наоріякз бійщхмпрі (пзйщлм вкмоілдлі у пійщпщкзт
одгімлат, вмлз взкмозпрмвуырщ лдфзпйдллд лапдйдлля як ндодгмві жагмлз
гйя мрозкалля гмймпів і ндвлзт взбмолзт нмпаг); аврмлмклзкз гомкагакз, які бмярщпя пзйщлзт кіпудвзт
могалів вйагз ла пвмїи рдозрмоії, цм
кмгйз б прарз нмйірзфлмы ра ілпрзрууіилмы номрзвагмы їк пакзк; номвілуіякз, нмжаяк нмпзйдлля куліузнайірдрів кмгйм б нмправзрз ніг пуклів пакд їтлє іплувалля як гмнмкіелзт пуб'єкрів у пійщпщкзт куліузнайірдрат; ра пакзкз езрдйякз, цм
пнозикайз жйзрря як жагомжу іплуваллы їтлщмї каймї гомкагз, а жаоажмк і рзк лдбагарщмк нмпйугак, які
вмлз гмпі мрозкувайз.
Щд мглзк нозкйагмк вдорзкайщлмї
пнівноауі
є
кмлпмоуіукз
("consorcios"), які кмеурщ гоарз ндвлу омйщ ла оіжлзт оівлят уноавйілля
ра лавірщ у прмпулкат ж нозварлзкз
мндоармоакз. В Іпналії гіє бйзжщкм
1000 кмлпмоуіуків, у якзт бдоурщ
уфапрщ кіпудві могалз вйагз. Вмлз
каырщ гуед глуфку могаліжауіилу
проукруоу, цм гмжвмйяє їк пкмозпрарзпщ ндодвагакз дкмлмкії ла капхрабі, номрд аврмлмклі гомкагз в лзт
каырщ гмкілуыфу нмжзуіы нм віглмхдллы гм кайзт ра пдодгліт могалів
вйагз, і вмглмфап кмлпмоуіукз мрозкуырщ кмлромйщ лаг лагалляк ндв-
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лзт нозракаллзт куліузнайірдрак
нмпйуг ла вігнмвігліи рдозрмоії.
Ілхмы айщрдоларзвмы мб'єглаллы куліузнайірдрів прайм првмодлля
кіекуліузнайщлзт смокуй пнівноауі,
вігмкзт
як
"пнівгоуелмпрі"
("mancomunidades").
Обмв'яжкмвд
лагалля нмпйуг нігхрмвтлуйм куліузнайірдрз пнівноауыварз кіе пмбмы
бдж емглзт мбкдедлщ, мкоік вйаплмгм
баеалля, цм уійкмк ужгмгеуєрщпя ж
нозлузнакз пубпзгіаолмпрі ра пакмвоягувалля. Бугуфз гмбомвійщлзкз,
пнівгоуелмпрі є ракме гуед глуфкзк
взгмк могаліжауії, якзи пкйагаєрщпя
жайделм віг укмв (пмуіайщлзт, дкмлмкіфлзт, гдмгоасіфлзт рмцм) куліузнайірдрів, які взоіхуырщ ноауыварз оажмк. Така проукруоа гмжвмйяє
куліузнайірдрак
жбдоігарз
пвмы
нодгправлзущку смоку и мглмфаплм
бурз пнійщлм пномкмелзкз смокуварз єгзлу агкіліпроарзвлу могаліжауіы гйя лагалля куліузнайщлзт нмпйуг.
Оглак номудп кіекуліузнайщлмї
пнівноауі, цм омжгмолувпя у вігнмвігщ
ла нмродбу жаномнмлуварз дсдкрзвліхі куліузнайщлі нмпйугз, ілмгі взкйзкає жанзралля цмгм имгм пноавелщмгм сулкуімлувалля. Оплмвлд жапрдодедлля нмйягає у рмку, цм кмйз
уі могаліжауії мб'єглуырщ нодгправлзків кіпудвзт могалів вйагз, рм жайзхаєрщпя кайм кіпуя гйя лайделмї
нігжвірлмпрі ра кмлромйы ж бмку мнмжзуії фз гомкагял. З ілхмгм бмку, рми
сакр, цм їт првмодлля жайдезрщ йзхд
віг нмйірзфлмї вмйі куліузнайірдрів і
цм вмлз бдоурщ уфапрщ у гуед глуфкзт смокуйат пнівноауі, мжлафає, цм
уд вігкозває кмейзвмпрі гйя оіжлмкалірлзт ваоіалрів куліузнайщлзт
пнійщлзт нігнозєкпрв ж куліузнайірдракз, які лайдеарщ гм бійщх ліе
мглієї апмуіауії, ра жі пнівгоуелмпрякз, првмодлзкз багарм омків рмку [8,
п. 92–93].
Пігпукмвуыфз, кмела урвдогеуварз, цм "Ддоеава аврмлмкіи" – уд
пзйщлм гдудлроайіжмвала ла одгімлайщлмку оівлі гдоеава, яка смокайщлм
є уліраолмы, айд жомжукіймы гйя сдгдоарзвлзт гдоеав жа пвмїк сулкуім-
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лувалляк. Гомкагз каырщ взпмкзи
оівдлщ кмлпрзрууіилм гаоалрмвалмгм
пакмвоягувалля, пвмї нодгправлзущкі
ілпрзрурз ра жакмлмгавфі нмвлмваедлля, абм нмвлмваедлля пнівжакмлмрвмодлля, ж бійщхмпрі нзралщ;
пнмоз цмгм омжнмгійу кмкндрдлуіи
взоіхує Кмлпрзрууіилзи пуг ла мплмві ноавмвзт козрдоіїв. Оглак нмпріилм вігкозрзи таоакрдо іпналпщкмї
кмгдйі, жаплмвалмї ла нмйірзфлзт
гмкмвйдлмпрят кіе удлромк і ндозсдоієы, лд гмжвмйяє взжлафзрз мпрармфлу кмгдйщ, баеалу гйя впіт прмоіл.
Шйят лдвнзллзт жажіталщ ла нмвлмваедлля гдоеавз номигдлм, і вед
ноакрзфлм лд жайзхзймпщ нмвлмваедлщ, які кмела буйм б ндодгаварз
одгімлак. Обгмвмодлля рмфарщпя йзхд
лавкмйм лджлафлзт ілрдовдлуіи гдоеавз, які вмла жгіиплыє фдодж оаккмві жакмлз ном мплмвлі нмпйугз, мбмв'яжкмві ла впіи рдозрмоії коаїлз.
Вмглмфап, рми сакр, цм впі аврмлмклі
гомкагз каырщ мглакмві нмвлмваедлля, лд мжлафає, цм впі жапрмпмвуырщ мглакмву нмйірзку. Змкодка, нмйірзфла аврмлмкія одгімлів ґоулруєрщпя ла кмейзвмпрі омжомбйярз ра
вномвагеуварз оіжлу нмйірзку ж фіркзкз смокакз сілалпувалля. Ікмвіолм, лдоівліпрщ у нмйірзуі є уілмы
гдудлроайіжауії.
Іпналпщка сдгдоайіжмвала проукруоа лд кає ілпроукдлрів кіеуоягмвмї
кммогзлауії, нозракаллмї сдгдоарзвлзк гдоеавак. З мгйягу ла рд, цм
кмейзвмпрі нігвзцдлля оівля пакмвоягувалля ж взкмгакз гм гдоеавз
ндодгарз бійщхд нмвлмваедлщ ноакрзфлм взфдоналі, гдбарз цмгм кмейзвзт ланоякків каибурлщмгм омжвзрку вдгурщпя лавкмйм: угмпкмлайдлля
фзллмї пзпрдкз; жакозрря кмгдйі
хйятмк сдгдоайіжауії коаїлз; ра жакіцдлля нозлузну сдгдоайщлмї оівлмпрі оіхуфмы нігрозккмы апзкдроії
ла мплмві гвмпрмомлліт, а лд багармпрмомлліт гмкмвйдлмпрди [8, п. 99].
Іплує роз лдкзлуфі номбйдкз у
лакагаллят одсмокуварз пзпрдку:
пзпрдка сілалпувалля, цм рвдогм
нігрозкувайа б гмпрарліпрщ, аврмлмкіы ра пнійщлу сіпкайщлу вігнмвіга-

Створення та еволюція автономних громад в Іспанії
йщліпрщ пуб-лауімлайщлзт уоягів; взжлалля ра жатзпр одгімлайщлзт омжбіелмпрди (мпмбйзвм гоугзт мсіуіилзт
кмв) як пнійщлмгм іпналпщкмгм пнагку, а лд як взкйыфлзт лагбалщ аврмлмклзт гомкаг; ра угмпкмлайдлля
ілпроукдлрів кіеуоягмвмї кммогзла-

уії, мпмбйзвм ндодрвмодлля Сдлару ла
пноавгі нодгправлзущку Пайару аврмлмклзт гомкаг, цм гмжвмйзйм б гомкагак боарз акрзвлу уфапрщ в утвайдллі гдоеавлзт оіхдлщ, які внйзваырщ ла їтлы псдоу кмкндрдлуіи..
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Чдолдедлкм О. М. Срвмодлля ра двмйыуія аврмлмклзт гомкаг в Іпналії
У праррі взпвірйыырщпя номбйдкз ра мпмбйзвмпрі рдозрмоіайщлмгм упромы Іпналії,
алайіжуєрщпя пндузсіфлзи таоакрдо її одгімлайщлмї ра кіпудвмї вйагз. Алайіжуєрщпя
номудп гдудлроайіжауії в Іпналії. Дмпйігеуєрщпя двмйыуія аврмлмклзт гомкаг. Взжлафаырщпя оіжлі смокз кіекуліузнайщлмї пнівноауі. Позгійдлм увагу нзраллы байалпу
нмвлмваедлщ, кмкндрдлуії ра вігнмвігайщлмпрі кіе удлроайщлзкз могалакз вйагз ра
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Кйыфмві пймва: аврмлмклі гомкагз, пакмвоягувалля, гдудлроайіжауія, нмвлмваедлля, одсмокз, кмлпмйігауія, пнівноауя, куліузнайірдр.

Чдолдедлкм Е. Н. Смжгалзд з ъвмйыузя аврмлмклшт мбцзл в Ипналзз
В прарщд мпвдцаырпя номбйдкш з мпмбдллмпрз рдоозрмозайщлмгм упромипрва Ипналзз, алайзжзоудрпя пндузсзфдпкзи таоакрдо дд одгзмлайщлми з кдпрлми вйапрз.
Алайзжзоудрпя номудпп гдудлроайзжаузз в Ипналзз. Иппйдгудрпя ъвмйыузя аврмлмклшт мбцзл. Онодгдйяырпя оажйзфлшд смокш кдекулзузнайщлмгм пмроуглзфдпрва.
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Угдйдлм влзкалзд вмномпу байалпа нмйлмкмфзи, кмкндрдлузз з мрвдрпрвдллмпрз
кдегу удлроайщлшкз могалакз вйапрз з могалакз кдпрлмгм пакмуноавйдлзя.
Кйыфмві пймва: аврмлмклшд мбцзлш, пакмуноавйдлзд, гдудлроайзжаузя, нмйлмкмфзя, одсмокш, кмлпмйзгаузя, пмроуглзфдпрвм, кулзузнайзрдр.

Chernezhenko O. Creation and evolution of autonomous communities in Spain
The article deals with the problems and features of the territorial structure of Spain;
analyzes the specific nature of its regional and local powers; and analyses the process of
decentralization in Spain. It explores the evolution of autonomous communities. It
determines the different forms of inter-municipal cooperation. The article goes on to
examine balance of power, competence and responsibility between central authorities and
local-self-government.
Key words: autonomous communities, self-government, decentralization, powers,
reforms, consolidation, cooperation, municipality.
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Історико-правові аспекти
становлення та розвитку доктрини
конституціоналізму
Дйя лаибійщх нмвлмгм ж’япувалля
ыозгзфлмгм жкіпру ра кдталіжків сулкуімлувалля кмлпрзрууіилмгм ноава
у пуфаплзт укмват имгм ілрдолауімлайіжауії лдмбтіглзк ра баеалзк є
воатувалля іпрмозкм-ноавмвмгм гмпвігу як Укоаїлз, рак пакм ілхзт коаїл пвіру цмгм смокувалля гмкрозлз
кмлпрзрууімлайіжку як пупнійщлмнмйірзфлмгм
ра
сіймпмспщкмноавмвмгм явзца гіиплмпрі ра вігнмвіглмї роалпсмокауії нодгкдру кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм одгуйывалля у
оіжлі ндоімгз имгм кмгдоліжауії.
Як ймгіфлм нознупрзрз у жажлафдлмку кмлрдкпрі, нмродба в угмпкмлайдллі ра номгодпзвлмку омжвзрку
кмлпрзрууіилм-ноавмвзт нозлузнів
ра лмок нмв’яжала ж жагайщлзк пралмвйдлляк драну кмлпрзрууімлайіжку в
іпрмоії ноава ра нозилярряк ндохзт
пвірмвзт кмлпрзрууіи.
Сдодг укоаїлпщкзт вфдлзт номбйдкак пралмвйдлля ра омжвзрку гмкрозлз кмлпрзрууімлайіжку нозгійяйапя увага в ноауят ракзт уфдлзт, як
М. О. Баикуоармв, М. В. Буомкдлпщкзи, Ю. О. Вмймхзл, В. І. Євілрмв,
Ю. М. Каніуа, М. І. Кмжыбоа, О. Л. Км-

нзйдлкм, А. Р. Коупял, В. Ф. Пмгмоійкм, В. М. Шанмвай, С. В. Шдвфук,
Ю. С. Шдкхуфдлкм ра іл.
Мдрмы праррі є омжкозрря мпмбйзвмпрди пралмвйдлля ра омжвзрку
гмкрозлз кмлпрзрууімлайіжку в іпрмозкм-ноавмвмку кмлрдкпрі.
За вйуфлзк взоажмк номсдпмоа
А. Шаим, кмлпрзрууімлайіжк явйяє
пмбмы пукунліпрщ нозлузнів, нмоягмк
гіяйщлмпрі ра ілпрзрууіилзт кдталіжків, які роагзуіилм взкмозпрмвуырщпя ж кдрмы мбкдедлля гдоеавлмї
вйагз [1]. Такзк фзлмк, кмлпрзрууімлайіжк є кмкнйдкпмк ігди, нозлузнів ра нмоягку гіяйщлмпрі, в мплмві
якзт йдезрщ номпра кмлуднуія, цм
вйага гдоеавз ґоулруєрщпя ла ноаві
(кмлпрзрууії) ра мглмфаплм лды мбкдеуєрщпя.
Оред, кмлпрзрууімлайіжк могаліфлм нмв’яжалзи ж Оплмвлзк Закмлмк
– Кмлпрзрууієы. Бдж кмлпрзрууімлайіжку лдкає одайщлм фзллмї кмлпрзрууії, ном цм пвігфзрщ пуклзи гмпвіг
рмрайіраолзт коаїл, айд кмлпрзрууімлайіжк кмед іплуварз і бдж нзпалмгм
Оплмвлмгм Закмлу. З нмжзуіи кмлпрзрууімлайіжку Кмлпрзрууія лікмйз
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лд омжгйягаєрщпя рійщкз як пзпрдка
нмжзрзвлзт лмок абм як «кана вйагз»; її гмймвла сулкуія нмйягає в
ракіи могаліжауії гдоеавлмї вйагз,
яка улдкмейзвйыє номяв гдоеавлмгм
пвавіййя, а ракме у жабмомлі ндодрвмодлля гдоеавлмї вйагз в ілпроукдлр
нозгліфдлля агодпарів гдоеавлмвйаглзт нознзпів.
Тоагзуія кмлпрзрууімлайіжку, жа
пйухлмы гуккмы С. Шдвфука, кає
гавлы іпрмоіы. Як жажлафзв акдозкалпщкзи гмпйіглзк Д. Біййіап, «кмлпрзрууімлайіжк – уд номбйдка, цм руобувайа укз йыгпрва ж фапів праомгавлщмї
Годуії ра Рзку: як урвмозрз гдоеавлу
вйагу, яка жгарла нігрозкуварз прабійщліпрщ ра нмоягмк, цм є лдмбтіглзкз
гйя гмпяглдлля уійди гомкагз, ра мглмфаплм взжлафарз ра проукруоуварз
раку вйагу у пнмпіб, якзи бз лд гмнупкав рзоалії» [2]. Пмхук взоіхдлля
ущмгм нзралля – кмгдйди мбкдедлля
гдоеавлмї вйагз ра мглмфаплм урвдогедлля ра гаоалрія мплмвлзт ноав ра
пвмбмг, а ракме пупнійщлмї пноавдгйзвмпрі – мпщ рак кмела мтаоакрдозжуварз впы іпрмоіы євомндипщкмгм кмлпрзрууімлайіжку ра вжагайі євомндипщкмї нмйірзфлмї гуккз.
Такзк фзлмк, кмлпрзрууімлайіжк
як сіймпмспщкм-ноавмвд явзцд кає
гва взкіоз: мнзпмвзи (descriptive) ра
нознзпмвзи (prescriptive). В мнзпмвмку пдлпі, – нзхд номсдпмо Г. Капндо, – віл ндодваелм прмпуєрщпя іпрмозфлмї бмомрщбз жа кмлпрзрууіилд
взжлалля ноава лаомгу ла рд, цм віл
кає кмлпрзрууіилі ноава, пвмбмгз ра
нозвійдї ... В нознзпмвмку пдлпі ...
имгм жлафдлля вкйыфає впі рі таоакрдозпрзкз могаліжауії гдоеавлмї вйагз, які омжгйягаырщпя як лдвіг’єклі
дйдкдлрз ... Кмлпрзрууії [3].
Такзк фзлмк, як жгаєрщпя, мнзпмвзи взкіо кмлпрзрууімлайіжку прмпуєрщпя іпрмозфлмгм кмлрдкпру омжвзрку ігди мбкдедлля гдоеавлмї вйагз.
Сакд кмлпрзрууіилі ноава ра пвмбмгз,
а ракме кмлпрзрууіилі нозлузнз взпрунаырщ лагіилзк ра дсдкрзвлзк
кдталіжкмк мбкдедлля гдоеавлмї
вйагз. В ущмку апндкрі нмйягає
жв’яжмк кіе кмлпрзрууіилзк лмока-
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рзвіжкмк як пзпрдкмы кмлпрзрууіилзт лмок і нозлузнів лаивзцмї ыозгзфлмї пзйз ра йдгірзкліпры як нмйірзкм-ноавмвмы ра кмоайщлмы кардгмоієы.
Лдгірзкліпрщ у ущмку пдлпі мжлафає лд номпрм вігнмвігліпрщ ндвлзт
гіи гдоеавз, врійдлзт у ноавмву смоку, кмлпрзрууіилзк лмокак ра
нозлузнак, а вігнмвігліпрщ мплмвмнмймелзк уіллмпряк ноавмвмї пзпрдкз ра гдкмкоарзфлмгм пупнійщпрва,
які кмеурщ і лд бурз фіркм псмокуйщмвалі у кмлпрзрууіилмку рдкпрі, а
нмтмгзрз віг іпрмозфлмгм гмпвігу
лаомгу абм узвійіжауії, а ракме нмтмгзрз віг кмлпрзрууіилмгм гуту. Цд
мжлафає, цм пуфаплзи кмлпрзрууімлайіжк лд жайзхає кіпуя ноавмвіи «кіпрдфкмвмпрі», а нмв’яжалзи ж жагайщлмйыгпщкзкз нмйірзфлзкз ра ноавмвзкз уіллмпрякз.
Іпрмозфлзи ра іпрмозкм-ноавмвзи
взкіо кмлпрзрууімлайіжку взкагає
жвдолдлля гм узвійіжауіилзт уіллмпрди і роагзуіи, укмоілдлзт у ноавмвіи
пвігмкмпрі ра пупнійщлзт уіллмпрят,
гм пнозилярря гіаймгу кіе кмлпрзрууіилзкз пуггякз ра ілхзкз ноакрзфлзкз ноауівлзкакз, які нмкйзкалі
мтмомлярз ра нйдкарз кмлпрзрууіилі
уіллмпрі у рзт коаїлат, цм лайдеарщ
гм мглієї узвійіжауіилмї роагзуії. Цд
йдгірзкіжує хзомкд взкмозпралля
кмлпрзрууіилмї гмкрозлз ра ноакрзкз пугів ілхзт євомндипщкзт гдоеав
у ноакрзуі Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз ра ноакрзкз Євомндипщкмгм
пугу ж ноав йыгзлз, яка умпмбйыє
квілрдпдлуіы євомндипщкмгм кмлпрзрууімлайіжку.
Познзпмвзи взкіо кмлпрзрууімлайіжку сакрзфлм явйяє пмбмы ігдайщлу кмгдйщ нмбугмвз гдоеавз і пупнійщпрва ла йібдоайщлзт жапагат, жакйагдлу у Кмлпрзрууії. Як вкажав
калагпщкзи сіймпмс У. Вайуфмв, уди
взкіо врійыє «ігды... цм гдоеавла
вйага кмед і нмвзлла бурз ыозгзфлм
мбкдедлмы у пвмїт нмвлмваедллят ра
її іплувалля жайдезрщ віг гмрозкалля
узт кде» [4].
В ущмку взкіоі омжкозваєрщпя
гмймвлзи апндкр кмлпрзрууімлайіжку
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– ыозгзфла йдгірзкліпрщ бугщ-якмї
гії гдоеавлмї вйагз, взкіоывала вігнмвіглм гм кмлпрзрууіилзт уіллмпрди, врійдлзт у букві ра гупі лмок ра
нозлузнів Кмлпрзрууії.
Ігдайз кмлпрзрууімлайіжку буйм
псмокмвалм у ндоімг бмомрщбз ж кмомйівпщкзк абпмйырзжкмк у Затігліи
Євомні ла нмфарку ХVII пр. ж кдрмы
жатзпру віг нубйіфлмї вйагз ілгзвігуайщлзт ноав ра пвмбмг (ла нігправі
ігдмймгіфлмгм ґоулру ніжлщмгм номрдпралрзжку ном пвяріпрщ ілгзвігуайщлмї
вмйі) ра улдкмейзвйдлля гдоеавлмгм
пвавіййя. Дм узт ігдайів лайдеайз
ракі: нозлузн «мбкдедлмгм ноавйілля» (гдоеавз іплуырщ рійщкз гйя
жабджндфдлля гмпяглдлля пндуіайщлм
взжлафдлзт уійди ра гіырщ йзхд у
кдеат нмвлмваедлщ) ра вдотмвдлпрва
ноава (як вдотмвдлпрвм нозомглмгм
ноава). В рми ед фап, ндвлі іпрмозкмноавмві ндодгукмвз гйя взлзклдлля
ндвлзт
кмйіжіи
кмлпрзрууіилмноавмвзт лмок кіе нмйірзфлзкз ілрдодпакз, врійдлзкз у лмокарзвлзт
акрат оіжлзт гіймк вйагз, взлзкйз цд
у фапз првмодлля ндохмї ілпрзрууії ж
пурліплзкз ыозгзфлзкз озпакз пуфаплмгм наойакдлру в Алгйії (в рми
ед фап, рдокілмк «наойакдлр» вндохд нмфайз взжлафарз пугмві могалз у
Фоалуії у ХІІІ пр., гд кмомйівпщка
куоія буйа омжгійдла ла гві фапрзлз,
мгла ж якзт омжгйягайа пугмві пноавз
і лажзвайапя наойакдлрмк; в Алгйії е
уди рдокіл нмфайз взкмозпрмвуварз
йзхд ланозкілуі ХІІІ пр. як лажву
вдйзкмї оагз кмомйівпрва, гм якмї
втмгзйз кмлаот ра сдмгайщлі пдлщимоз, цм нмпрунмвм, жбдоігаыфз пвмы
лажву, роалпсмокувайапя у пралмвмнодгправлзущку упралмву [5, п. 48]).
Змкодка, нмгіблмї рмфкз жмоу гмрозкуєрщпя В. В. Макйакмв, жауваеуыфз
ноз ущмку, цм «рмфлмгм фапу урвмодлля ущмгм могалу в алгйіипщкіи
ноавмвіи йірдоаруоі лд вкажуєрщпя»
[6] ра лагмймхуыфз: «…у XI-XIII пр.пр.
ноз кмомйі пкйзкайзпя оагз в якмпрі
гмнмкіелмгм могалу» [7] (нмгіблмї
рмфкз жмоу гмрозкуєрщпя і Г. Баолдрр
[8]). На жажлафдлмку драні іпрмозфлмгм омжвзрку ра пралмвйдлля нмйірзкм-

ноавмвмгм явзца кмлпрзрууімлайіжку
нмпігає Вдйзка Хаорія (Magna
Carta), вігмка цд і як Хаорія Вмйщлмпрди, яка жа проукруомы є єгзлзк
гмкукдлрмк, цм вкіцує фмрзоз кмомйівпщкі таорії – 1215, 1216, 1217,
1225 оо. [9].
За вгайзк взпймвмк С. П. Гмймвармгм, «лаибійщха лмвзжла ра лаиваейзвіхзи нмпрун у ланоякі гм
«могаліжмвалмї вйагз» бафзрщпя в
нмймедллят гйав 52, 55 і 61» [10]
ущмгм ыозгзфлмгм акру, агед у жажлафдлзт гйават ихймпя ном гвагуярщ н’ярщ баомлів як ндвлзи могал,
унмвлмваедлзи нодгправйярз баомлів, а фдодж лзт – і вдпщ лаомг. Цікавм, цм нмвлмваедлля гвагуярз
н’ярщмт баомлів буйз лагжвзфаилм
хзомкзкз, жавгякз фмку уди могал
омжгйягаєрщпя як «кіліарыолзи пакмгіяйщлзи наойакдлр гйя жгіиплдлля
кмлромйы жа гіякз кмомйя» [11]
(номмбоаж пуфаплзт кмлромйщлзт нмвлмваедлщ наойакдлру жа гіяйщліпры
могалів взкмлавфмї вйагз). Бійщхд
рмгм, нмгіблу ыозгзфлу кмлпроукуіы
кмела лажварз лавірщ вед «мбкдедлмы кмлаотіы», мпкійщкз, урозкуыфз
взкмлавфу вйагу у нмвлмку мбпяжі,
кмомйщ «нігнмоягкмвувавпя взцмку
кмлромйы у оажі взлзклдлля нмоухдлля таорії фз жагомжз ілхмгм жйа»
[12], а уд в рмгмфаплзт укмват буйа
вед бджнмпдодгля ндодгукмва гйя
нмйірзкм-ноавмвмї кмйіжії акрів наойакдлру ра кмомйя. Вмглмфап, номмбоаж «нодгправлзущкмгм і нмрдлуіилм
пзйщлмгм жакмлмгавфмгм могалу» вбафаєрщпя в «жагайщліи оагі кмомйівпрва», яка, жгіглм ж нмймедллякз гйав
12 і 14, кайа утвайыварз оіхдлля
прмпмвлм жаномвагедлля нмгарків у
кмомйівпрві. Нагійдлзи гмпзрщ хзомкзкз нмвлмваедллякз, уди могал
смокувавпя ла мплмві лдноякмгм
нодгправлзурва лаомгу (в мпмбі гвмоялпрва, удокмвлзт ієоаотів і быогдоів), жбзоавпя у взжлафдлмку кіпуі жа
нмвігмкйдлляк жажгайдгігщ і бдж фіркм
взжлафдлзт ноавзй номудгуоз, і цд
ноакрзфлм уійд прмйірря ніхйм ла рд,
цмб уы ігды омжвзлурз і врійзрз її в
мпмбі жагайщлмвзжлалмгм ілпрзруру –
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наойакдлру [13]. З ракмы нмжзуієы
жгмгдл і В. В. Макйакмв, лагмймхуыфз ла рмку, цм «ж вдйзкзк прундлдк
віомгіглмпрі пйіг взжларз XIV пр.
фапмк првмодлля наойакдлру», мпкійщкз пакд «в XIV пр. баомлз і нодгправлзкз удоквз прайз жбзоарзпя
мкодкм віг гвмоял і буоеуа, првмозвхз, ракзк фзлмк, гві найарз наойакдлру – найару мбцзл гйя гоугзт ра
найару ймогів гйя аозпрмкоарів і
нодгправлзків удоквз» [14]. Піжліхд
нмгіблі нодгправлзущкі могалз ж мбкдедлзк лаомглзк нодгправлзурвмк
нмфайз ж’явйярзпя в ілхзт гдоеават
Євомнз, ракзт, як, жмкодка, Фоалуія,
Іпналія, Пмйщца, ла мплмві якзт нмпрунмвм омжвзлувпя кмлпрзрууіилмноавмвзи сдлмкдл наойакдлру пуфаплмгм рзну [15], ж фмгм і жаомгзйапя
кардгмоія «мбкдедлд ноавйілля» ра
вігнмвіглзи нйыоайіжк гедодй кмлпрзрууіилмгм ноава, мкодкі нознзпз
якзт жа жагукмк їт аврмоів абм лдпвігмкм кмеурщ впрунарз у ноавмву кмйіжіы мгзл ж мглзк.
Загаймк, нозлузн «мбкдедлмгм
ноавйілля» йдгірзкіжує вйагу хйятмк ввдгдлля мбкдедлщ ла її одайіжауіы, цм лд гмжвмйяє її ндодрвмодлля
у вйагу рзоаліфлмгм абм гдпнмрзфлмгм таоакрдоу. Вігнмвіглм, кмлпрзрууіила гдоеава є гдоеавмы мбкдедлмы, рмбрм гдоеава, яка ндодпйігує
фіркм взжлафдлі, йдгірзклі уійі, які
вігнмвігаырщ кмлпрзрууії. Ілакхд
каеуфз, кмлпрзрууімлайіжк є рдмоієы
ра ноакрзкмы жгіиплдлля гдоеавлмї
нмйірзкз жгіглм ж кмлпрзрууієы, а
рмку кмела кмлпрзрууія ноякм фз
мнмпдодгкмвалм кає ндодгбафарз ноавмві хйятз нмгмйалля кмйіжіи кмлпрзрууіилм-ноавмвзт лмок, які жкухуырщ
пуб’єкрів
кмлпрзрууіилмноавмвзт віглмпзл жайзхарзпя у йдгірзклмку, кмлпрзрууіилм-ноавмвмку
нмйі пвмїт акрів ра гіи.
Піг нозлузнмк вдотмвдлпрва
ноава як ігдайу кмлпрзрууімлайіжку в
ущмку взнагку омжукієрщпя вдотмвдлпрвм взцмгм абм сулгакдлрайщлмгм
ноава, цм жлатмгзрщ пвмє вігмбоаедлля як у букві кмлпрзрууії (нмжзрзвлмку рдкпрі), рак и у кмлпрзру-
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уіилмку гупі [16]. Згіиплыварз уы
ігды ла ноакрзуі нмкйзкалзи лджайделзи пугмвзи кмонуп (какпзкайщлм уд буйм гмпяглурм у США, гд буйм нозилярм і ндоху у пвірі мсіуіилу
кмлпрзрууіы як єгзлзи лмокарзвлмноавмвзи акр [17]), якзи ндодвіояє
гії гдоеавз ла нодгкдр вігнмвіглмпрі
взцмку ноаву, цм кіпрзрщпя у кмлпрзрууії.
Помрд пйіг жауваезрз, цм євомндипщка ігдмймгія кмлпрзрууімлайіжку
нмтмгзрщ іж пдодглщмвіфлмї кмлуднуії
ноава, жанмжзфзвхз роагзуії соалкіпрпщкзт ра лікдущкзт нйдкдл. Так,
лікдущкзи гмпйіглзк Ф. Кдол взжлафає роз мплмвлі нозлузнз пдодглщмвіфлмгм кмлпрзрууімлайіжку: 1) нозлузн мбкдедлля ноавмк (кмомйщ
жв’яжалзи ноавмк, гд ноавм омжукіймпя як роагзуія ра жвзфаи); 2) нозлузн
лаомглмгм
нодгправлзурва
(мбмв’яжмк кмомйя мрозкарз жгмгу
нігвйаглзт); 3) нозлузн вігнмвігайщлмпрі (ноавм лаомгу ла мніо вйагі
кмомйя) [18].
У пдодглщмвіфліи Алгйії дквівайдлрмк
кмлпрзрууімлайіжку
був
нозлузн вдотмвдлпрва ноава, якзи
кав ноакрзфлд жлафдлля ноавмвмгм
мбкдедлля кмомйівпщкмї вйагз. Кмомйщ, як и ілхі сдмгайз, жгіглм іж
жагайщлзк ноавмк кав гмгмвіолі ноава ра жмбмв’яжалля, цм нмтмгзйз ж
имгм ноава вйаплмпрі ла ждкйы. Вжаєклі жмбмв’яжалля првмоывайз псдоу
мпмбзпрмї пвмбмгз, якзк кмодпнмлгувайз ноава лд рійщкз кмомйя, айд и
имгм вапайів. Ці ноава ра пвмбмгз
жатзцайзпя пугакз и првмоывайз
сдлмкдл нігкмодлля кмомйя ноаву ра
пугмвзк оіхдлляк – вдотмвдлпрва
ноава лаг кмомйдк. В ілхзт псдоат
(вдгдлля віилз, жмвліхлі віглмпзлз,
одгуйывалля рмогівйі ра ілхд) кмомйщ
кав лдмбкдедлі нмвлмваедлля – кмомйівпщкі нодомгарзвз абм псдоу нубйіфлмї вйагз (gubernaculum), рмгі як
ілгзвігуайщлі ноава ра пвмбмгз првмоывайз псдоу нозварлзт віглмпзл,
віглмплм лджайделзт віг нубйіфлмї
вйагз (jurisdictio) [19]. Такзк фзлмк, кмела пкажарз, цм кмлпрзрууімлайіжк нмтмгзрщ ж нозварлмгм ноава,
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жмкодка іж жмбмв’яжайщлмгм узвійщлмгм ноава, ра є ндодлдпдлляк нігтмгів
нозварлмгм ноава цмгм взжлафдлля
ноав ра мбмв’яжків пуб’єкрів узвійщлмноавмвзт віглмпзл у нймцзлу нубйіфлмгм ноава [20].
Хмфа смокувалля пуфаплмгм жкіпру ігдайів кмлпрзрууімлайіжку і кмела віглдпрз гм ндоімгу бмомрщбз ж
кмомйівпщкзк абпмйырзжкмк у Затігліи Євомні ла нмфарку XVII прмйірря,
пака іпрмоія кмлпрзрууімлайіжку в
Євомні лаоатмвує лд мглд прмйірря.
Ммела првдогеуварз, цм пака ігдя
мбкдедлля гдоеавлмї вйагз, жабмомлз уоягмвмгм пвавіййя гаруєрщпя фапакз Пйармла ра Аозпрмрдйя. Оглак,
лджваеаыфз ла вдйзкзи внйзв, цм
був жгіиплдлзи алрзфлмы іпрмоієы ра
кзпйзрдйякз, впд е ракз взрмкз пуфаплмгм кмлпрзрууімлайіжку пйіг хукарз у Сдодглщмвіффі, кмйз вндохд
ігдї бмедпрвдллмгм, а жгмгмк і нозомглмгм ноава буйз взкмозпралі гйя
мбґоулрувалля кмлуднуіи мбкдедлля
кмомйівпщкмї вйагз ноавмк, якд б
улдкмейзвзйм гдоеавлд пвавіййя.
Пдохзкз кмгзсікармоакз ра омжомблзкакз багарщмт ігди, кмлуднуіи,
нозлузнів ра лмок буйз пакд «барщкз удоквз», ракі як Іпзгмо Сдвійщпщкзи, Св. Авгупрзл, Ів Шаоропщкзи
рмцм, які, вжявхз жа мплмву Свярд
нзпалля омжвзлуйз имгм ігдї, нознзпз ра нозлузнз у лмокз одгуйывалля нубйіфлмгм ра нозварлмгм езрря.
Такзк фзлмк, у оджуйщрарі лаукмвмгм алайіжу іпрмозкм-ноавмвзт
апндкрів пралмвйдлля ра омжвзрку
пвірмвмгм і, жмкодка, укоаїлпщкмгм,
кмлпрзрууімлайіжку кмела гіирз гм
лапрунлзт жагайщлзт взплмвків, цм
вігмбоаеаырщ кдру гмпйігедлля в
галіи фапрзлі: а) смокувалля кмлпрзрууіилмгм ноава як пакмпріилмї
гайужі лауімлайщлмгм ноава нмв’яжалм
ж жагайщлзк номудпмк пралмвйдлля

кмлпрзрууімлайіжку як рдмоії, врійдлмї ла гдоеавлмку оівлі нмфзлаыфз ж
нозилярря ндохзт пвірмвзт кмлпрзрууіи ланозкілуі XVIII пр., мплмвлзи
ыозгзфлзи жкіпр якмї нмйягає у ввдгдллі «мбкдедлмгм ноавйілля» ла
мплмві пупнійщлм-нмйірзфлмгм нозлузну омжнмгійу вйагз в гдоеаві ла
роз мплмвлі гійкз, цм, у пвмы фдогу,
нмомгеує кмейзвіпрщ врійдлля нмймедлщ, цм пундодфарщ мгзл мглмку,
в акрат оіжлзт гіймк вйагз, взгалзт в
кдеат пвмєї кмкндрдлуії, які мглмфаплм взжлаырщпя гедодйакз кмлпрзрууіилмгм ноава, врійыыфз у рмку
фзпйі вігнмвіглі нмйірзфлі ілрдодпз
оіжлзт гдоеавлзт могалів ра взцзт
нмпагмвзт мпіб; б) іпрмозфлі ра іпрмозкм-ноавмві ндодгукмвз смокувалля пуфаплмї євомндипщкмї гмкрозлз
кмлпрзрууімлайіжку ж’явзйзпя цд у
XIII пр., кмйз у Вдйзкіи Бозралії
абпмйырла вйага кмлаота буйа мбкдедла аозпрмкоарзфлзк номмбоажмк
наойакдлру ра буйм нозилярм Вдйзку
таоріы вмйщлмпрди як ндохзи мсіуіилзи мбкдеувайщлзи ноавмвзи акр,
гмбомвійщлм взжлалзи ла гдоеавлмку
оівлі абпмйырлзк кмлаотмк; в) ла
номряжі іпрмоії кмлпрзрууімлайіжку
улзкарз вдйзкмї кійщкмпрі кмлпрзрууіилм-ноавмвзт кмлсйікрів в гдякзт
коаїлат пвіру (ланозкйаг, США) гмнмкагайм одайщлд, гаоалрмвалд кмлпрзрууіилм-ноавмвзкз кдталіжкакз
врійдлля ігдї «мбкдедлмгм ноавйілля» (ла вігкілу віг рмрайіраолзт одезків, ракзт, як ноавмва пзпрдка
СРСР, гд лмокз кмлпрзрууії ноакрзфлм у нмвлмку мбпяжі в фапрзлі одгуйывалля нмйірзкм-ноавмвзт віглмпзл
впрунайз у пундодфліпрщ ж одайщлзк
ланмвлдлляк вігнмвіглзт ноавмвіглмпзл ра кмлпрзрууіилм-ноавмвзкз
ра нмжаноавмвзкз кдталіжкакз їт
жгіиплдлля).
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Шакоаи В. В. Іпрмозкм-ноавмві апндкрз пралмвйдлля ра омжвзрку гмкрозлз
кмлпрзрууімлайіжку
У праррі алайіжуєрщпя іпрмозкм-ноавмвзи кмлрдкпр пралмвйдлля ра омжвзрку пуфаплмї гмкрозлз кмлпрзрууімлайіжку. Помалайіжмвалм оіжлі взжлафдлля кмлпрзрууімлайіжку, цм жапрмпмвуырщпя в рдмоії кмлпрзрууіилмгм ноава, ра имгм мжлакз як пупнійщлмгм явзца. Рмжгйялурм номудп пралмвйдлля ра омжвзрку кмлпрзрууімлайіжку в
євомндипщкзт гдоеават. Пмоівлялм ла нозкйагі кмлпрзрууіи оіжлзт гдоеав номудп
омжвзрку уявйдлщ ном кмлпрзрууіилі уіллмпрі ра нозлузнз нмбугмвз пупнійщлмгм
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езрря. Взгійдлм пуфаплі гмкрозлайщлі нігтмгз гм пурлмпрі кмлпрзрууімлайіжку в
укмват євомндипщкмї кіегдоеавлмї ілрдгоауії.

Кйыфмві пймва: кмлпрзрууіилд ноавм, кмлпрзрууіила одсмока, ноавмва кмгдоліжауія, пупнійщпрвм, лауімлайщла ноавмва пзпрдка, кмлпрзрууімлайіжк.

Шакоаи В. В. Ипрмозкм-ноавмвшд апндкрш пралмвйдлзя з оажвзрзя гмкрозлш
кмлпрзруузмлайзжка.
В прарщд алайзжзоудрпя зпрмозкм-ноавмвми кмлрдкпр пралмвйдлзя з оажвзрзя пмводкдллми гмкрозлш кмлпрзруузмлайзжка. Помалайзжзомвалш оажйзфлшд мнодгдйдлзя кмлпрзруузмлайзжка, нозкдлядкшд в рдмозз кмлпрзруузмллмгм ноава, з дгм
нозжлакз как мбцдпрвдллмгм явйдлзя. Раппкмродл номудпп пралмвйдлзя з оажвзрзя
кмлпрзруузмлайзжка в двомндипкзт гмпугаопрват. Помвдгдлм поавлдлзд ла нозкдод
кмлпрзруузи оажйзфлшт гмпугаопрв номудппа оажвзрзя нодгправйдлзи м кмлпрзруузмллшт удллмпрят з нозлузнат нмпромдлзя мбцдпрвдллми езжлз. Вшгдйдлш пмводкдллшд гмкрозлайщлшд нмгтмгш к пуцлмпрз кмлпрзруузмлайзжка в упймвзят двомндипкми кдегмпугаопрвдллми злрдгоаузз.

Кйыфдвшд пймва: кмлпрзруузмллмд ноавм, кмлпрзруузмллая одсмока, ноавмвая
кмгдолзжаузя, мбцдпрвм, лаузмлайщлая ноавмвая пзпрдка, кмлпрзруузмлайзжк.

Shamray V. Historical and legal aspects of the formation and development of the
doctrine of constitutionalism.
The article analyzes the historical and legal context of the formation and
development of the modern doctrine of constitutionalism. Various definitions of
constitutionalism, applied in the theory of constitutional law, and its signs as a social
phenomenon are analyzed. The process of formation and development of constitutionalism
in European states is considered.
As a result of the scientific analysis of historical and legal aspects of the formation
and development of world and, in particular, Ukrainian, constitutionalism, we can reach
the following general conclusions, which reflect the purpose of the research in this part:
a) the formation of constitutional law as an independent branch of national law is
connected with the general process the emergence of constitutionalism as a theory
embodied at the state level since the adoption of the first world constitutions at the end
of the eighteenth century, the main legal content of which is the introduction of on the
basis of the socio-political principle of the division of powers in the state into three main
branches, which, in turn, gives rise to the possibility of inculcating contradictory
provisions in acts of various branches of power issued within its competence, which are
simultaneously recognized as sources constitutional law, including the corresponding
political interests of various state bodies and senior officials; b) historical and historical
and legal preconditions for the formation of a modern European doctrine of
constitutionalism appeared in the XIII century, when in Great Britain the absolute power
of the monarch was limited to the aristocratic prototype of the parliament and the Great
Charter of Liberty was adopted as the first official limiting legal act voluntarily
recognized as at the state level, an absolute monarch; c) during the history of
constitutionalism, avoiding a large number of constitutional and legal conflicts in some
countries of the world (for example, the United States) was helping with the real,
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guaranteed constitutional and legal mechanisms for implementing the idea of «limited
government» (as opposed to totalitarian regimes, such as the legal system of the USSR,
where the norms of the constitution practically completely in the part of regulation of
political-legal relations contradicted the real content of the corresponding legal relations
and constitutional, legal and extrajudicial mechanisms the implementation of them).
The example of the constitutions of various states of the process of developing ideas
about constitutional values and principles of building public life is compared. The modern
doctrinal approaches to the essence of constitutionalism are singled out in the context of
European interstate integration.
Key words: constitutional law, constitutional reform, legal modernization, society,
national legal system, constitutionalism.
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(частина друга)*
У ндохіи фапрзлі праррі буйм
жомбйдлм алайіж оіжлмвзгів мб’єглалщ
гомкагял ра кмкдлрао цмгм таоакрдозпрзкз ноавмвмгм прарупу ракзт
пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава як
гомкагпщкі мб’єглалля ра нмйірзфлі
наорії. В уіи фапрзлі праррі пномбуєкм
вігкірзрз мпмбйзвмпрі ноавмвмгм прарупу ракзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава як нігнозєкпрва.
Пмлярря «нігнозєклзурвм» у лаукмву рдокілмймгіы, як вігмкм, буйм
ввдгдлд цд ла нмфарку XVIII пр.
соалуужщкзк
дкмлмкіпрмк
Р. Калрійщимлмк гйя взжлафдлля
пндузсіфлзт гіймвзт гмгмвмоів, жгіглм ж якзкз, взкмозпрмвуыфз омжтм-

гедлля кіе озлкмвзк нмнзрмк і
номнмжзуієы, взлзкайа жкмга кунуварз гдхдвм ра номгаварз гмомгм, уоівлмваеуыфз у ракзи пнмпіб кмлкуодлрлі озлкз. Опіб, які взкмозпрмвувайз
мкодпйдлу пзруауіы, «уі лдодайіжмвалі, – жа взжлафдлляк М. Бйауга, –
кмейзвмпрі взйуфдлля нозбурку», і в
гіяйщлмпрі якзт мбмв'яжкмвм буйз
сакрмоз озжзку, буйм лажвалм нігнозєкуякз.
У нмгайщхмку нігнозєклзурву
як мплмві омжвзрку дкмлмкікз нозпвярзйз пвмї ноауі багарм вфдлзт. Цд
вігмкі
соалуужщкі
гмпйіглзкз
Д. Б. Сди ра Ф. Умйкдо, взгарлзи
авпроіипщкзи ра акдозкалпщкзи дкм-

_________________
*
Помгмведлля. Пмфармк праррі гзв.: «Пубйіфлд ноавм». – 2018. – № 1
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лмкіпр XX прмоіффя Й. Шукндрдо,
алгйіипщкзи дкмлмкіпр А. Маохайй,
вірфзжлялі С. Буйгакмв, M. ТугалБаоалмвпщкзи,
вірфзжлялі-пуфаплі
В. Онозхкм, О. Рябфдлкм, Н. Саліаткдрмва ра багарм іл.
Такзк фзлмк, нігнозєклзурвм як
явзцд прає рдкмы гйя гзпкупіи ра
алайіжу у XVII прмйіррі и нмфзлає
нозвдорарз увагу гйя гмпйігедлщ
вфдлзт у XIX прмйіррі ра гмлзлі,
мпкійщкз в пвірі прайз везварзпя як
пзлмлікз абм, у впякмку взнагку,
ріплм нмв'яжалі нмлярря «нігнозєклзурвм», «війщлі нігнозєкпрва» і
«канірайіжк». Вфдлі взжлаырщ і взжлавайз, цм нігнозєкуі є жаплмвлзкакз ра номвіглзкакз номгодпзвлзт
жкіл, вномвагеуыфз ра жабджндфуыфз
рвмофі іллмвауіилі ігдї гйя кмкдоуіилзт нігнозєкпрв і гмнмкагаыфз їк
омжвзварзпя і праварз нозбуркмвзкз.
Нзлі нігнозєклзурвм омжгйягаєрщпя
як сдлмкдл пмуіайщлмї гії, яка лдпд в
пмбі ндвлу уійщмву, жодхрмы какомпмуіайщлу сулкуіы, цм пралмвзрщ
пурщ оіжлзт іпрмозфлзт рзнів гмпнмгаоывалля і, вігнмвіглм, таоакрдо
номудпу смокувалля пукунлмпрі пндузсіфлзт пмуіайщлзт гоун, які гдлдоуырщ і нігрозкуырщ пндузсіфлзи
пнмпіб езрря, ндвлу пзпрдку уіллмпрди і р.г. Дйя нігнозєклзурва
прає таоакрдолзк номяв мпмбзпріплмї
уійдупвігмкйдлмї
іліуіарзвз,
яка
одайіжуєрщпя в укмват ндвлмгм пмуімгмпнмгаопщкмгм нмоягку, цм мбукмвйыє прунілщ аврмлмклмпрі (пвмбмгз) гії пуб'єкра, а мред и оівдлщ рвмофмпрі ра іллмвауіи. Тмку жа кдру
галмї праррі правзкм номгмведлля
мбгмвмодлля мкодпйдлзт взцд нзралщ.
Ддсіліуія «нігнозєкпрвм» у вірфзжлялмку жакмлмгавпрві взкмозпрмвуєрщпя гйя нмжлафдлля як пуб'єкра, рак і мб'єкра ноава.
Так, жа праррды 62 ГК Укоаїлз
«Пігнозєкпрвм» – уд пакмпріилзи
пуб'єкр гмпнмгаоывалля, првмодлзи
кмкндрдлрлзк могалмк гдоеавлмї
вйагз, абм могалмк кіпудвмгм пакмвоягувалля, абм ілхзкз пуб'єкракз
гйя жагмвмйдлля пупнійщлзт ра мпм-
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бзпрзт нмродб хйятмк пзпрдкарзфлмгм жгіиплдлля взомблзфмї, лаукмвмгмпйіглмї, рмогмвдйщлмї, ілхмї гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі в нмоягку, ндодгбафдлмку узк Кмгдкпмк ра ілхзкз
жакмлакз.
Пігнозєкпрва кмеурщ првмоыварзпщ як гйя жгіиплдлля нігнозєклзурва, рак і гйя лдкмкдоуіилмї гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі.
Пігнозєкпрвм, якцм жакмлмк лд
впралмвйдлм ілхд, гіє ла мплмві праруру.
Пігнозєкпрвм є ыозгзфлмы мпмбмы, кає вігмкодкйдлд каилм, пакмпріилзи байалп, оатулкз в упралмват
балків, ндфарку жі пвмїк лаикдлувалляк ра ігдлрзсікауіилзк кмгмк.
Пігнозєкпрвм лд кає у пвмєку
пкйагі ілхзт ыозгзфлзт мпіб [1].
Такме, жгіглм жі праррды 55 ГК
Укоаїлз, жакмлмгавдущ взжлафає «нігнозєкпрва» як пуб'єкрз гмпнмгаоывалля, а пакд:
«1. Суб'єкракз гмпнмгаоывалля
взжлаырщпя уфаплзкз гмпнмгаопщкзт
віглмпзл, які жгіиплыырщ гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ, одайіжуыфз гмпнмгаопщку кмкндрдлуіы (пукунліпрщ гмпнмгаопщкзт ноав ра мбмв'яжків), каырщ
вігмкодкйдлд каилм і лдпурщ вігнмвігайщліпрщ жа пвмїкз жмбмв'яжаллякз в
кдеат ущмгм каила, коік взнагків,
ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк.
2. Суб'єкракз гмпнмгаоывалля є:
1) гмпнмгаопщкі могаліжауії –
ыозгзфлі мпмбз, првмодлі вігнмвіглм
гм Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, гдоеавлі, кмкулайщлі ра ілхі нігнозєкпрва, првмодлі вігнмвіглм гм Гмпнмгаопщкмгм Кмгдкпу, а ракме ілхі ыозгзфлі мпмбз, які жгіиплыырщ гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ ра жаодєпромвалі в
упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку;
2) гомкагялз Укоаїлз, ілмждкуі
ра мпмбз бдж гомкагялпрва, які жгіиплыырщ гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ ра
жаодєпромвалі вігнмвіглм гм жакмлу
як нігнозєкуі» [1].
Тмбрм як пакмпріилзи пуб'єкр гмпнмгаоывалля «нігнозєкпрва» жакмлмгавудк взжлаырщпя пуб'єкракз гмпнмгаопщкмгм ноава, які кмеурщ првмоыварзпщ як гйя жгіиплдлля нігноз-
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єклзурва, рак і гйя лдкмкдоуіилмї
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі.
Оглмфаплм, жа праррды 191 Рмжгійу 3 «Об'єкрз узвійщлзт ноав» Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз:
«1. Пігнозєкпрвм є єгзлзк каилмвзк кмкнйдкпмк, цм взкмозпрмвуєрщпя гйя жгіиплдлля нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі.
2. Дм пкйагу нігнозєкпрва як
єгзлмгм каилмвмгм кмкнйдкпу втмгярщ упі взгз каила, нозжлафдлі гйя
имгм гіяйщлмпрі, вкйыфаыфз ждкдйщлі
гійялкз, бугівйі, пнмоугз, упраркувалля, ілвдлрао, пзомвзлу, номгукуіы, ноава взкмгз, бмогз, а ракме
ноавм ла рмогмвдйщлу каоку абм ілхд
нмжлафдлля ра ілхі ноава, якцм ілхд
лд впралмвйдлм гмгмвмомк абм жакмлмк.
3. Пігнозєкпрвм як єгзлзи каилмвзи кмкнйдкп є лдоутмкіпры.
4. Пігнозєкпрвм абм имгм фапрзла
кмеурщ бурз мб'єкрмк кунівйі-номгаеу,
жаправз, модлгз ра ілхзт ноавмфзлів»
[2].
Тмбрм жакмлмгавдущ кардгмоіы
«нігнозєкпрвм» взжлафає і як мб'єкр
ноава. Позфмку гдсіліуія «нігнозєкпрвм» і у вірфзжлялмку жакмлмгавпрві
і в ыозгзфліи йірдоаруоі везваєрщпя
як омгмва.
Сакд нмлярря «нігнозєкпрвм»
кає, лапакндодг, дкмлмкіфлд нмтмгедлля. У жатіглмєвомндипщкмї дкмлмкіфліи йірдоаруоі, ндодваелм, ніг
нігнозєкпрвмк омжукіырщ «дкмлмкіфлу єгліпрщ, в якіи мб'єглуырщпя і кммогзлуырщпя йыгпщкі и кардоіайщлі
фзллзкз гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі».
Так,
акдозкалпщкзи
дкмлмкіпр
М. Дедикп взжлафає нігнозєкпрвм як
«бугщ-яку могаліжауіы, цм жаикаєрщпя
гмймвлзк фзлмк взомблзурвмк гйя
озлку ндвлзт одфди абм нмпйуг і сілалпмвм лджайделу віг бугщ-якмгм
ілхмгм могалу». На гукку М. Ддпнакпа, нігнозєкпрвм – уд «аврмлмклзи
могаліжк, урвмодлзи кіулзк пмыжмк
гвмт ріплм нмв'яжалзт кіе пмбмы мпдодгків: дкмлмкіфлмгм мпдодгку цм
мб'єглує кардоіайщлі дйдкдлрз, лдмбтіглі гйя сулкуімлувалля взомблзурва; пмуіайщлмгм мпдодгку, цм пкйага-

єрщпя ж йыгпщкзт дйдкдлрів, які нмроіблі гйя рмгм, цмб взкмозпрмвуварз
кардоіайщлі дйдкдлрз дкмлмкіфлмгм
мпдодгку». Лакмліфлзк є взжлафдлля
ілхмгм соалуужщкмгм номсдпмоа,
П. Дыоала, «нігнозєкпрвм є пупнійщпрвмк, првмодлзк ж ндвлмы кдрмы»
[3, п. 29].
Пмгалі взжлафдлля нігнозєкпрва
бажуырщпя ла жагайщлмнозиляріи дкмлмкіфлмї рдмоії фзллзків взомблзурва, жгіглм ж якмы нігнозєкпрвм є
явзцдк нмєглалля ноауі и канірайу.
Бджукмвлм, нігнозєкпрва, цм жгіиплыырщ нігнозєклзущку гіяйщліпрщ,
кмела омжгйягарз і як ндовзллу йалку дкмлмкікз, і як ндвлу пукунліпрщ
жапмбів взомблзурва, їт каилмвзи
кмкнйдкп, і як ндвлзи кмйдкрзв, якзи
ніг уноавйілляк кдоівлзків (могалу
уноавйілля) жгіиплыє взнупк рмваоів
і лагалля нмпйуг.
Суфаплі вірфзжлялі вфдлі агкіліпроарзвлмгм ноава, ндодваелм, ноз
взжлафдллі нмлярря «нігнозєкпрвм»
вігпзйаырщ гм лмокарзвлм-ноавмвмї
бажз ра лд гаырщ вйаплмгм взжлафдлля ущмгм нмлярря [4, п. 338-353; 5,
п. 483-514] ра іл. Ддякі пуфаплі гмпйіглзкз-агкіліпроарзвіпрз омжгйягаырщ
нігнозєкпрвм як оіжлмвзг могаліжауіи, цм жгіиплыырщ, ла вігкілу віг
могалів взкмлавфмї вйагз, лд кдоівлзурвм, а дкмлмкіфлі, пмуіайщлмкуйщруолі и ілхі сулкуії в уійят жагмвмйдлля кардоіайщлзт, гутмвлзт ра
ілхзт нмродб гомкагял, пупнійщпрва и
гдоеавз. Позфмку, ла їтлы гукку
нігнозєкпрва «лд каырщ вйаглзт
нмвлмваедлщ і лд є пуб’єкракз уноавйілля» [6, п. 194].
У ущмку, гдцм пундодфйзвмку
взжлафдллі, лапакндодг є лд жмвпік
вгаймы пномба взжлафзрз нмлярря
«нігнозєкпрвм» хйятмк имгм нмоівлялля ж ілхзк явзцдк – могалакз
взкмлавфмї вйагз, а ракме у галмку
взжлафдллі вкажалі лд впі іпрмрлі
мжлакз нігнозєкпрва, цм каырщ агкіліпроарзвлм-ноавмвд жлафдлля.
Пмгіблі взжлафдлля лднммгзлмкі.
Так, вігмкзи оагялпщкзи і омпіипщкзи вфдлзи Д. М. Батоат номнмлує
віглдпрз нігнозєкпрвм гм рак жвалзт
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кмйдкрзвлзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава, якзт віл взжлафає як «могаліжмвалі, вігмпмбйдлі пакмуноавйяыфі гоунз йыгди, лагійдлі ноавакз
взпрунарз в прмпулкат ж ілхзкз
пуб'єкракз як єгзлд уійд, ндопмлісікмвалд» [7, п. 66-77; 8, п. 22-23; 9,
п. 23]. Ю. М. Кмжймвзк і Л. Л. Пмнмвзк нігнозєкпрвм взжлафаєрщпя як
«гмпнмгаоыыфзи пуб'єкр, првмодлзи
гйя взомблзурва номгукуії, взкмлалля омбір і лагалля нмпйуг у уійят
жагмвмйдлля гомкагпщкзт нмродб і
мрозкалля нозбурку» [10, п. 234].
З взцдлавдгдлзт нозкйагів взглм цм, емглд ж узт взжлафдлщ вфдлзт-агкіліпроарзвлмгм ноава нмвлмы
кіомы лд вігмбоаеає мпмбйзвмпрі
нмлярря «нігнозєкпрвм», які каырщ
жлафдлля гйя таоакрдозпрзкз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм прарупу нігнозєкпрва.
В Укоаїлі жакмлмгавдущ жайделм
віг смок вйаплмпрі, ндодгбафдлзт
жакмлмк, взжлафає і взгз нігнозєкпрв. Так, у лахіи коаїлі кмеурщ
гіярз нігнозєкпрва ракзт взгів:
- нозварлд нігнозєкпрвм, цм гіє
ла мплмві нозварлмї вйаплмпрі гомкагял фз пуб'єкра гмпнмгаоывалля
(ыозгзфлмї мпмбз);
- нігнозєкпрвм, цм гіє ла мплмві
кмйдкрзвлмї вйаплмпрі (нігнозєкпрвм
кмйдкрзвлмї вйаплмпрі);
- кмкулайщлд нігнозєкпрвм, цм
гіє ла мплмві кмкулайщлмї вйаплмпрі
рдозрмоіайщлмї гомкагз;
- гдоеавлд нігнозєкпрвм, цм
гіє ла мплмві гдоеавлмї вйаплмпрі;
- нігнозєкпрвм, жаплмвалд ла
жкіхаліи смокі вйаплмпрі (ла бажі
мб'єглалля каила оіжлзт смок вйаплмпрі).
В Укоаїлі кмеурщ гіярз ракме
ілхі взгз нігнозєкпрв, які ндодгбафдлі жакмлмгавпрвмк.
Пігнозєкпрва ракме кйапзсікуырщпя жайделм віг лаявлмпрі у прарурлмку смлгі ілмждклзт ілвдпрзуіи.
Так, у оажі якцм в прарурлмку смлгі
нігнозєкпрва ілмждкла ілвдпрзуія
пралмвзрщ лд кдлх як гдпярщ вігпмрків, вмлм взжлаєрщпя нігнозєкпрвмк ж
ілмждклзкз ілвдпрзуіякз. Пігнозєк-
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првм, в прарурлмку смлгі якмгм ілмждкла ілвдпрзуія пралмвзрщ прм вігпмрків, вваеаєрщпя ілмждклзк нігнозєкпрвмк.
Зайделм віг пнмпмбу урвмодлля
(жаплувалля) ра смокувалля прарурлмгм смлгу, в Укоаїлі гіырщ нігнозєкпрва уліраолі ра кмонмоарзвлі.
Уліраолд нігнозєкпрвм првмоыєрщпя мглзк жаплмвлзкмк, якзи взгійяє лдмбтіглд гйя рмгм каилм, смокує вігнмвіглм гм жакмлу прарурлзи
смлг, лд нмгійдлзи ла фапркз (наї),
жарвдогеує прарур, омжнмгійяє гмтмгз, бджнмпдодглщм абм фдодж кдоівлзка, якзи лзк нозжлафаєрщпя, кдоує
нігнозєкпрвмк і смокує имгм роугмвзи кмйдкрзв ла жапагат роугмвмгм
лаику, взоіхує нзралля одмогаліжауії
ра йіквігауії нігнозєкпрва. Уліраолзкз є нігнозєкпрва гдоеавлі, кмкулайщлі, нігнозєкпрва, жаплмвалі ла
вйаплмпрі мб'єглалля гомкагял, одйігіилмї могаліжауії абм ла нозварліи
вйаплмпрі жаплмвлзка.
Кмонмоарзвлд
нігнозєкпрвм
урвмоыєрщпя, жажвзфаи, гвмка абм
бійщхд жаплмвлзкакз жа їтлік пнійщлзк оіхдлляк (гмгмвмомк), гіє ла
мплмві мб'єглалля каила ра/абм нігнозєклзущкмї фз роугмвмї гіяйщлмпрі
жаплмвлзків (уфаплзків), пнійщлмгм
уноавйілля пноавакз, ла мплмві кмонмоарзвлзт ноав, у рмку фзпйі фдодж
могалз, цм лзкз првмоыырщпя, уфапрі
жаплмвлзків (уфаплзків) у омжнмгійі
гмтмгів ра озжзків нігнозєкпрва. Кмонмоарзвлзкз є кммндоарзвлі нігнозєкпрва, нігнозєкпрва, цм првмоыырщпя у смокі гмпнмгаопщкмгм рмваозпрва, а ракме ілхі нігнозєкпрва, в
рмку фзпйі жаплмвалі ла нозварліи
вйаплмпрі гвмт абм бійщхд мпіб.
Зайделм віг кійькмпрі ноауівлзків
ра мбпягу ваймвмгм гмтмгу віг одайіжауії номгукуії жа оік жакмлмгавдущ віглмпзрщ нігнозєкпрва гм кайзт, пдодгліт абм вдйзкзт нігнозєкпрв [1].
Нд пйіг жабуварз, цм «агкіліпроарзвлд ноавм – уд ноавм, цм кмлромйыє
агкіліпроауіы, а лд ноавм, цм првмодлд
агкіліпроауієы» [11]. Тмку пуфаплд
омжхзодлля нодгкдра агкіліпроарзвлмгм ноава жа оатулмк «наорлдопщ-
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кзт» оівлмноавлзт віглмпзл кіе
гдоеавмы
і
гомкагялакз
(їт
мб’єглаллякз, гдякзкз ілхзкз ыозгзфлзкз мпмбакз) лдмбтіглм пномдкруварз ла агкіліпроарзвлм-ноавмвд
нмймедлля пуб'єкрів гмпнмгаоывалля:
нігнозєкпрва ра сіжзфлзт мпіб – пуб'єкрів нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі.
На агкіліпроарзвлу ноавм- ра гієжгарліпрщ пуб'єкрів нігнозєклзущкмї
гіяйщлмпрі пуррєвм внйзваырщ лапрунлі пуфаплі фзллзкз.
Пм-ндохд, пуфаплд агкіліпроарзвлд жакмлмгавпрвм, як жавгалля агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва у псдоі
нубйіфлм-ноавмвзт віглмпзл, взжлафає жатзпр ноав, пвмбмг ра ілрдодпів
сіжзфлзт мпіб, ноав ра ілрдодпів ыозгзфлзт мпіб віг нмоухдлщ ж бмку могалів гдоеавлмї вйагз, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, їтліт нмпагмвзт
і пйуебмвзт мпіб, ілхзт пуб’єкрів ноз
жгіиплдллі лзкз вйаглзт уноавйілпщкзт сулкуіи ла мплмві жакмлмгавпрва,
в рмку фзпйі ла взкмлалля гдйдгмвалзт нмвлмваедлщ [12]. Тмбрм іпрмрлзк фзлмк омжхзозйапя псдоа агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва влапйігмк
нмпзйдлля гаоалріи пугмвмгм жатзпру
віг гіи (оіхдлщ) могалів нубйіфлмї
вйагз, цм нмоухуырщ ноава ра ілрдодпз сіжзфлзт і ыозгзфлзт мпіб у
псдоі нубйіфлмгм уноавйілля.
Пм-гоугд, мпкійщкз агкіліпроарзвлі ра ілхі віглмпзлз уноавйілля жа
уфапрі пуб'єкрів гмпнмгаоывалля, у
якзт могал гдоеавлмї вйагз абм кіпудвмгм пакмвоягувалля лд є пуб'єкрмк, лагійдлзк гмпнмгаопщкмы кмкндрдлуієы, і бджнмпдодглщм лд жгіиплыє
могаліжауіилм-гмпнмгаопщкзт
нмвлмваедлщ цмгм пуб'єкра гмпнмгаоывалля, лд є нодгкдрмк одгуйывалля Гмпнмгаопщкмгм кмгдкпу Укоаїлз,
рмку взжлафайщлзк сакрмомк цмгм
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм
прарупу
пуб'єкрів нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі,
в ндоху фдогу, є ноавмвзи жв’яжмк
пуб'єкрів гмпнмгаоывалля (лапакндодг нігнозєкпрв ра нігнозєкуів) ж
могалакз нубйіфлмгм уноавйілля.
Пм-родрє, влапйігмк рмгм, цм нзрмка вага гзпнмжзрзвлзт ваедйів
гдоеавлмгм одгуйывалля у псдоі ніг-

нозєклзурва нмпрунмвм жбійщхуєрщпя
жа оатулмк жкдлхдлля жапрмпувалля
ікндоарзвлзт кдрмгів гдоеавлмгм
уноавйілля, взлзкає лдмбтігліпрщ
жкілз
кійщкмпрі
кмлромйщлмлагйягмвзт могалів ра жкілз їт сулкуіи, роалпсмокауії смок ра кдрмгів
гіяйщлмпрі їтлщмгм анаоару рмцм, цм
ракме ндвлмы кіомы омжхзоыє псдоу нубйіфлмгм уноавйілля.
Взкмозпралля оажмк іж ікндоарзвлзкз гзпнмжзрзвлзт кдрмгів
ноавмвмгм одгуйывалля, рмбрм жкілакз таоакрдоу и жкіпру одгуйыыфмгм внйзву могалів нубйіфлмгм уноавйілля, нмв'яжалд ж нмявмы ра омжвзркмк оіжлзт смок вйаплмпрі (фапрка
гдоеавлзт ра кмкулайщлзт нігнозєкпрв нмпрунмвм жкдлхуєрщпя жа
оатулмк жбійщхдлля нозварлзт, кмйдкрзвлзт ра іл., тмфа уди номудп
кає і пвмы кдеу). Бджукмвлм, таоакрдо і жкіпр внйзву могалів нубйіфлмгм уноавйілля кає вйаплі мпмбйзвмпрі у псдоі дкмлмкікз, пмуіайщлмкуйщруоліи
ра
агкіліпроарзвлмнмйірзфліи псдоат. У рми ед фап
агкіліпроарзвлм-одгуйыыфзи внйзв
(впралмвйдлля жагайщлзт ноавзй
нмвдгілкз у псдоі нубйіфлмгм уноавйілля) рак фз ілакхд нозпурліи у
впіт псдоат і гайужят пупнійщлмгм
езрря (абм лаомглмгм гмпнмгаопрва,
як цд номгмвеуырщ взпймвйыварзпя
гдякі сатівуі). Опраллік фапмк
внйзв одгуйярмолзт могалів ла пупнійщлі віглмпзлз у псдоі нубйіфлмгм
уноавйілля лд нмв’яжалзи ж вроуфалляк у взомблзфу, гмпнмгаопщку, сілалпмву ра ілху гіяйщліпрщ нігнозєкпрв, упралмв ра могаліжауіи жа взляркмк взнагків, ноякм ндодгбафдлзт жакмлмк (цм лд жавегз є нмжзрзвлзк).
Оред кмела првдогеуварз, цм
лзлі у пвірі (і в Укоаїлі жмкодка)
ноз агкіліпроарзвлм-ноавмвмку одгуйываллі пупнійщлзт віглмпзл у
псдоі нубйіфлмгм уноавйілля в дкмлмкіуі ра нігнозєклзурві рмцм нмпрунмвм жбійщхуєрщпя фапрка гзпнмжзрзвлзт кдрмгів. У кмлрдкпрі омжгйягу галмгм нзралля пйіг жвдолурз
увагу ла лапрунлі номбйдкз.
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Пм-ндохд, в нмоівляллі ж агкіліпроарзвлм-кмкалглмы пзпрдкмы гдоеавлмгм уноавйілля лзлі в Укоаїлі у
жлафлмку пдкрмоі дкмлмкікз пнмпрдоігаєрщпя ндвла вроара кмлромйы ж бмку
могалів нубйіфлмгм уноавйілля жа
взомблзурвмк рмваоів ра нмпйуг, ікнмормк ра дкпнмормк рмваоів і пзомвзлз, жа якіпры номгукуії ра нмпйуг,
цм взнупкаырщпя ра лагаырщпя
рмцм.
Пм-гоугд, в Укоаїлі пщмгмглі цд лд
нмвлмы кіомы псмокувайзпя озлкмві
ілпрзрурз (гмбомпмвіпла кмлкуодлуія,
гіймва дрзка ра іл.), які в жатіглзт коаїлат жабджндфуырщ лдмбтіглу якіпрщ номгукуії, її дкмймгіфлу фзпрмру рмцм. У
лахіи коаїлі пнмпрдоігаєрщпя прзтіилзи,
кайм водгуйщмвалзи номудп жкілз номсійы кайзт ра пдодгліт нігнозєкпрв,
цм іпрмрлм кіляє гайуждву ра рдозрмоіайщлу ілсоапроукруоу дкмлмкікз (ра
нігнозєклзурва) і пнозфзляє ндвлі
ндодваелм лдгарзвлі пмуіайщлі лапйігкз.
Пм-родрє, як жажлафаймпя, кмйм
пупнійщлзт віглмпзл, цм нігйягаырщ
агкіліпроарзвлм-ноавмвмку одгуйываллы, омжхзоыєрщпя жа оатулмк
«наорлдопщкзт» віглмпзл кіе гдоеавмы ра ілхзкз пуб’єкракз ноава. З
ілхмгм бмку, у жв'яжку ж іпрмрлзкз
жкілакз в жкіпрі и таоакрдоі одгуйыыфмгм внйзву могалів нубйіфлмгм
уноавйілля у псдоі дкмлмкікз, пмуіайщлм-куйщруоліи ра агкіліпроарзвлмнмйірзфліи псдоат жвуеуєрщпя кмйм
пупнійщлзт віглмпзл, цм нігйягаырщ
агкіліпроарзвлм-ноавмвмку одгуйываллы (ланозкйаг, прмпулкз, нмв'яжалі ж вігкозрряк нмйігоасіфлзт нігнозєкпрв, мбйікмк і жбдоігалляк омжклмеувайщлмї рдтлікз).
Пм-фдрвдорд, жкілз жкіпру агкіліпроарзвлм-ноавмвзт віглмпзл, які пщмгмглі нмв'яжалі, ндодгупік, іж омжхзодлляк
жагайщлмї агкіліпроарзвлмї ноавмпуб'єкрлмпрі, лдкзлуфд внйзваырщ і ла ноавмвд нмймедлля нігнозєкпрв (мпмбйзвм
лдгдоеавлзт). У взнагку прабійіжауії
алрзкмлмнмйщлмгм, кзрлмгм, нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва вмлз купярщ прарз
пноавгі кмлкуодлрмпномкмелзкз. Офікувалзк оджуйщрармк уієї прабійіжауії
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жакмлмгавпрва
нмвзллм
прарз
–
кмлкуодлрмпномкмеліпрщ вірфзжлялмї
дкмлмкікз жагаймк ра вірфзжлялмгм
нігнозєклзурва жмкодка бугд жгарла гм
жабджндфдлля укмв прабійщлмгм нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі лауімлайщлмгм
раваомвзомблзурва, якд аганрмвалм гм
жкіл пвірмвмї кмл’ылкруоз ра влуроіхлщмгм нмнзру ла мплмві омжвзрку лауімлайщлзт кмлкуодлрлзт ндодваг ра гмпяглдлля коацзт, ліе у ілхзт взомблзків, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт нмкажлзків.
Пм-н’ярд, нмпзйдлля озлкмвмгм
одгуйывалля нігнозєклзурва лд пйіг
пнозикарз як нозвіг гйя упулдлля
жакмлмгавуя віг унмоягкувалля агкіліпроарзвлзт віглмпзл в дкмлмкіфліи
псдоі. Сйіг нігрозкарз рмфку жмоу,
цм ноавмвзи праруп кмелмгм оіжлмвзгу нігнозєкпрва кає фіркм и нмпйігмвлм взжлафарзпя в жакмлі як лаибійщх прабійщлмку гедодйі ноавмвмгм
одгуйывалля.
Опкійщкз ноавмвд одгуйывалля ндодваелм жгіиплыєрщпя жа гмнмкмгмы
акрів могалів взкмлавфмї вйагз, рм пупнійщлм лдмбтіглзк є какпзкайщлд вгмпкмлайдлля кдталіжку ндодгафі нубйіфлмвйаглзт нмвлмваедлщ, абз кілікіжуварз
ноавмві озжзкз взжлалля лдгіыфзкз
(лджакмллзкз) лмокарзвлзт акрів гдйдгмвалмї ноавмрвмофмпрі. Сакд смокувалля пріикмї лмокарзвлм-ноавмвмї бажз
одгуйывалля гіяйщлмпрі нігнозєклзурва
гмжвмйзрщ мпрармфлм нозпкмозрз ндодтіг
гм пуфаплзт озлкмвзт прмпулків.
Поз взжлафдллі нмлярря «нігнозєкпрвм» в якмпрі пуб’єкра агкіліпроарзвлмгм ноава пйіг воатуварз рд,
цм мглієы ж іпрмрлзт мжлак, цм взжлафає
агкіліпроарзвлу
ноавмпуб’єкрліпрщ нігнозєкпрв, є одайщла
пномкмеліпрщ нігнозєкпрва впрунарз
у ноавмвіглмпзлз ж могалакз нубйіфлмгм уноавйілля, а ракме фзллзкз
віг якзт уя пномкмеліпрщ жайдезрщ.
Ддсіліуія «нігнозєкпрвм» нмвзлла вкйыфарз лапрунлі пкйагмві:
- нм-ндохд, бджукмвлм, вкажівку
ла рд, цм нігнозєкпрвм є ыозгзфлмы
мпмбмы, мпкійщкз уд аврмкарзфлм
нмхзоыє ла лщмгм жагайщлмвзжлалі
мжлакз ыозгзфлмї мпмбз (могаліжауіила єгліпрщ, лаявліпрщ вігмпмбйдлм-

Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих . . .
гм каила, кмейзвіпрщ лдпрз ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ ра іл.) ра мглмфаплм вкажівку ла рд, цм нігнозєкпрвм є
пакмпріилзк пуб'єкрмк гмпнмгаоывалля;
- нм-гоугд, жайделіпрщ віг таоакрдоу одгуйывалля имгм гіяйщлмпрі ж
бмку могалів нубйіфлмгм уноавйілля,
смокз вйаплмпрі, могаліжауіилмї нмбугмвз имгм кдоівлзт могалів (віг
жаплмвлзків рмцм), цм жукмвйыє
ноавмжгарліпрщ нігнозєкпрва;
- нм-родрє, вкажівку ла ваейзвіпрщ
нігнозєкпрва гйя жагмвмйдлля пупнійщлм кмозплзт ілрдодпів.

Воатмвуыфз впд взцджажлафдлд,
гмодфлзк взгйягає лапрунлд взжлафдлля. Пігнозєкпрвм – уд ыозгзфла
мпмба, пакмпріилзи пуб'єкр гмпнмгаоывалля, ноавмвзи праруп якмгм жайдезрщ віг таоакрдоу одгуйывалля
имгм гіяйщлмпрі ж бмку могалів нубйіфлмгм уноавйілля, смокз вйаплмпрі,
могаліжауіилмї нмбугмвз имгм кдоівлзт могалів (жаплмвлзків), а ракме
віг жлафдлля имгм сулкуімлувалля
цмгм жагмвмйдлля пупнійщлм кмозплзт ілрдодпів.
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Бакйал О. В. Ддякі кмкдлраоі цмгм таоакрдозпрзкз ноавмвмгм прарупу мкодкзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава (фапрзла гоуга)
У праррі омжгйягаєрщпя ра алайіжуырщпя мкодкі нмймедлля цмгм ноавмвмгм прарупу ракзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава як нігнозєкпрва в їт ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк смокат. З уоатувалляк жомбйдлмгм алайіжу, взпймвйыырщпя вйаплі кмкдлраоі ра жауваедлля.
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праруп.

Бакйал О. В. Ндкмрмошд кмккдлраозз мрлмпзрдйщлм таоакрдозпрзкз ноавмвмгм прарупа мргдйщлшт пубчдкрмв агкзлзпроарзвлмгм ноава (фапрщ врмоая)
В прарщд оаппкарозваырпя з алайзжзоуырпя мргдйщлшд нмймедлзя мрлмпзрдйщлм
ноавмвмгм прарупа ракзт пубчдкрмв агкзлзпроарзвлмгм ноава как нодгнозярзя в зт
нодгупкмродллшт жакмлмгардйщпрвмк смокат. С уфдрмк пгдйаллмгм алайзжа, вшпкажшваырпя пмбпрвдллшд кмккдлраозз з жакдфалзя.
Кйыфдвшд пймва: нодгнозлзкардйщпрвм; нодгнозярзд; ноавмвмд одгуйзомвалзд;
ноавмвми праруп.

Baklan O. Some comments on the characteristics of the legal status of certain
subjects of administrative law (part two)
The article examines and analyzes certain provisions regarding the legal status of
such subjects of administrative law as development in their forms provided by law.
Taking into account the analysis made, our own comments and comments are voiced.
Key words: entrepreneurship; development; legal regulation; legal status.
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Адміністративно-правові основи
регіонального розвитку: сучасний стан
та перспективи вдосконалення
Іпрмоія нігрвдогзйа, цм жбайалпмвалзи одгімлайщлзи омжвзрмк бугщ
– якмї гдоеавз є жанмоукмы пупнійщлмгм кзоу, лауімлайщлмї жйагмгз ра
прабійщлмгм дкмлмкіфлмгм жомпралля.
Наявліпрщ сулкуімлайщлмї пзпрдкз
вжаєкмвіглмпзл удлро - одгімлз, пзпрдкз, яка жабджндфує пупнійщлу жйагмгу і дкмлмкіфлзи номгодп, є ілгзкармомк оівля омжвзрку в гдоеаві гдкмкоарії ра пралмвйдлля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. Дієжгарліпрщ гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз є ракме
ваейзвзк сакрмомк гмрмвлмпрі лахмї
коаїлз гм її ілрдгоауії в євомндипщку
пнійщлмру.
Офдвзглм,цм жабджндфдлля оівлзт укмв сулкуімлувалля пмуіайщлм
- дкмлмкіфлзт кмкнйдкпів одгімлів
Укоаїлз взкагає уійдпноякмвалзт
гіи ж бмку гдоеавз хйятмк одгуйывалля омжвзрку одгімлів ра пнозялля
мкодкзк одгімлак, взкмозпралля
мпмбйзвмпрди їтлщмгм нозомглмгм,
взомблзфмгм і одпуоплмгм нмрдлуіайу,
пндузсікз озлку ноауі рмцм.
Айд пуфаплі одайії нігрвдогеуырщ, цм лзлі гіыфзи кдталіжк

омжв`яжалля номбйдк одгімлів в Укоаїлі лд є гмпрарлщм дсдкрзвлзк. Гмймвлзкз ндодхкмгакз ла хйяту жабджндфдлля упніхлмгм одгуйывалля одгімлайщлмгм омжвзрку є:
- вігпурліпрщ пзпрдклмгм нігтмгу
гм одгімлайщлмї нмйірзкз, лдвзжлафдліпрщ проардгіфлзт ндопндкрзв одгімлайщлмгм омжвзрку;
- лдгмпкмлайіпрщ лмокарзвлмноавмвмї бажз гдоеавлмгм одгуйывалля одгімлайщлмгм омжвзрку;
- лдгмпрарлє жапрмпувалля ілпроукдлрів гдоеавлмгм одгуйывалля,
пноякмвалзт ла прзкуйывалля омжвзрку одгімлів, у рмку фзпйі гднодпзвлзт рдозрмоіи;
- лзжщка ілпрзрууіила ра сілалпмва пномкмеліпрщ могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля цмгм взоіхдлля
номбйдк рдозрмоіайщлзт гомкаг;
- лджавдохдліпрщ смокувалля ра
лдгмпкмлайіпрщ кмгдйі уноавйілля ла
одгімлайщлмку ра кіпудвмку оівлят.
Скйаглмці ра номбйдкз одгімлайщлмгм омжвзрку жлафлмы кіомы
нмв`яжалі іж лдгмпкмлаймы ноавмвмы
ра ілпрзрууіилмы бажмы одайіжауії
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гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз,
вігпурліпры фіркмгм омжнмгійу сулкуіи, нмвлмваедлщ ра кммогзлауії гіяйщлмпрі могалів взкмлавфмї вйагз ра
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Мдрмы праррі є гмпйігедлля номбйдклзт нзралщ агкіліпроарзвлм –
ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлм –
дкмлмкіфлмгм омжвзрку одгімлів, взжлафдлля лдвігкйаглзт жавгалщ ра
смокуйывалля номнмжзуіи цмгм їт
взоіхдлля.
Помудп првмодлля лмокарзвлм –
ноавмвмї бажз, яка нмкйзкала жабджндфуварз одайщлзи внйзв ла смокувалля одгімлайщлмї нмйірзкз сакрзфлм омжнмфавпя ж нозилярряк Кмлпрзрууії Укоаїлз. Пдохзкз жакмлмгавфзкз акракз ж ущмгм ваейзвмгм нзралля прайз Закмлз Укоаїлз «Пом
кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі»,
«Пом кіпудві гдоеавлі агкіліпроауії»,
«Пом гдоеавлд номглмжувалля ра
омжомбйдлля номгоак дкмлмкіфлмгм і
пмуіайщлмгм омжвзрку Укоаїлз».
В уди ед ндоімг, у 1997 омуі
Вдотмвла Рага Укоаїлз оарзсікувайа
Євомндипщку таоріы кіпудвмгм пакмвоягувалля і ноакрзфлм вжяйа ла пдбд
жмбмв’яжалля цмгм нозлузнів, якзк
каырщ вігнмвігарз могаліжауія ра гіяйщліпрщ кіпудвмгм пакмвоягувалля у
гдкмкоарзфлзт коаїлат, ла вжаєкмгіы
кіпудвмгм пакмвоягувалля ра могалів
гдоеавлмгм уноавйілля. Змкодка таорієы взжлафаєрщпя:
- взкйыфліпрщ оіхдлщ ра ноав могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, які
лд кмеурщ пкапмвуварзпя фз мбкдеуварзпя ілхзкз удлроайщлзкз абм
кіпудвзкз могалакз, якцм ілхд лд
ндодгбафдлм Закмлмк;
- взкйыфліпрщ ноава рдозрмоіайщлзт гомкаг цмгм взоіхдлля нзралщ
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм
упромы;
- ноавм могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ла смокувалля вйаплзт
сілалпмвзт одпуопів гйя взкмлалля в
кдеат пвмїт нмвлмваедлщ жавгалщ
кіпудвмгм омжвзрку;
- лдмбтігліпрщ жапрмпувалля номудгуо быгедрлмгм взоівлывалля ж
кдрмы нмгмйалля лапйігків лдоівлм-
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кіолмгм омжнмгійу гедодй сілалпувалля ра жатзпру бійщх пйабкзт у
сілалпмвмку віглмхдллі могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Тмку ла взкмлалля узт нозлузнів і буйм утвайдлм Закмл Укоаїлз
«Пом кіпудвд пакмвоягувалля в
Укоаїлі» [1].
Вігнмвіглм гм ущмгм жакмлу, ноава рдозрмоіайщлзт гомкаг одайіжуырщпя фдодж кіпудву оагу ра її взкмлавфзи могал. Міпудвд пакмвоягувалля лагійяєрщпя ноавмк взоіхдлля
нзралщ кіпудвмгм жлафдлля ла вйаплзи омжпуг ра в ілрдодпат рдозрмоіайщлмї гомкагз. Тмбрм, сакрзфлм
игдрщпя ном лагалля могалак кіпудвмгм пакмвоягувалля нмвлмваедлщ ж
смокувалля ра одайіжауії кіпудвмї
нмйірзкз в ілрдодпат рдозрмоіайщлмї
гомкагз.
Дм ндодйіку нзралщ, які віглмпярщпя гм пакмвояглмї кмкндрдлуії
рдозрмоіайщлзт гомкаг в псдоі пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку лайдеарщ: смокувалля ра одайіжауія кіпудвмї нмйірзкз у псдоі сілалпів,
дкмлмкікз ра пмуіайщлмгм жатзпру
езрдйів вігнмвіглмї агкіліпроарзвлм
– рдозрмоіайщлмї мгзлзуі; уноавйілля
каилмк кмкулайщлмї вйаплмпрі; могаліжауія мтмомлз гомкагпщкмгм нмоягку ра бйагмупромы ла вігнмвігліи
рдозрмоії.
Бійщх гдрайщла кмлкодрзжауія
нмвлмваедлля оагз і взкмлавфмгм
могалу кіпрзрщпя в праррят Закмлу
Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі». Так пр. 27 жакоінйыє
нмвлмваедлля могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля цмгм уноавйілля пмуіайщлм - дкмлмкіфлзк омжвзркмк ла
рдозрмоії вігнмвіглмї агкіліпроарзвлм
– рдозрмоіайщлмї мгзлзуі. Вмла лагає
ноавм лд рійщкз омжомбйярз кмкнйдкплі ра уійщмві номгоакз кіпудвмгм
пмуіайщлм – дкмлмкіфлмгм омжвзрку, а
и жаномвагеуварз вігнмвіглі кдталіжкз кіпудвмгм одгуйывалля гйя гмпяглдлля жбайалпмвалмпрі номудпів омжвзрку, дсдкрзвлмгм взкмозпралля
кіпудвзт одпуопів. У пр. 28 жакоінйыырщпя нмвлмваедлля, які одайіжуырщпя ла жапагат пакмпріилмпрі ра
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прмпуырщпя лапрунлзт ланояків гіяйщлмпрі: смокувалля ра одайіжауія
быгедрлмї нмйірзкз кіпудвмгм пакмвоягувалля; одайіжауія каилмвзт
ілрдодпів рдозрмоіайщлмї гомкагз цмгм мб’єкрів пнійщлмї кмкулайщлмї вйаплмпрі; сілалпмва, каилмва ра взомблзфа кммндоауія ж сіжзфлзкз ра
ыозгзфлзкз мпмбакз цмгм мб’єкрів
кмкулайщлмї ілсоапроукруоз ра жатмгів ж мтмомлз лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца. Срарря 29 жакоінйыє мплмвлі
жапагз уноавйілля каилмк, цм лайдезрщ рдозрмоіайщліи гомкагі ла ноават кмкулайщлмї вйаплмпрі. Змкодка,
урозкалля , модлга, жаправа ра вігфуедлля мб’єкрів лдоутмкмпрі (жа взляркмк ждкйі); модлга, жаправа ра вігфуедлля ждкдйщлзт гійялмк кмкулайщлмї вйаплмпрі; уноавйілля кмонмоарзвлзкз ноавакз рдозрмоіайщлмї
гомкагз. Вмглмфап, уя гіяйщліпрщ
одгуйыєрщпя ракме лмокакз Цзвійщлмгм, Гмпнмгаопщкмгм, Быгедрлмгм ра
Здкдйщлмгм кмгдкпів Укоаїлз.
Срарря 30 впралмвйыє нмвлмваедлля взкмлавфзт могалів ж одгуйывалля ла вігнмвігліи рдозрмоії номудпів лагалля нмпйуг у псдоі езрймвмкмкулайщлмгм гмпнмгаопрва, в рік
фзпйі: смокувалля ра омжнмгій езрймвмгм смлгу кмкулайщлмї вйаплмпрі ,
впралмвйдлля кіпудвзт лмокарзвлзт
взкмг цмгм кмозпрувалля кмкулайщлзк езрймвзк смлгмк; смокувалля
кіпудвзт
сілалпмвзт
кдталіжків
пнозялля омжвзркмві бугівлзурва,
одкмлпроукуії ра дкпнйуарауії нозварлмгм езрйа ла вігнмвігліи рдозрмоії;
водгуйывалля нзралщ нмпріилмгм ра
рзкфапмвмгм наокувалля аврмкмбійщлмгм роалпнмору; водгуйывалля нзралщ
жабджндфдлля
езрймвмкмкулайщлмгм пдкрмоу длдогмлмпіякз;
могаліжауія ла вігнмвігліи рдозрмоії
вмгмнмпрафалля , вігвдгдлля ра мфзцдлля пріфлзт вмг; одгуйывалля
номудпів жбзоалля, роалпнморувалля,
урзйіжауії ра жлдхкмгедлля вігтмгів;
могаліжауія бйагмупромы лапдйдлзт
нулкрів; одгуйывалля гіяйщлмпрі кіпудвзт озлків ра мб’єкрів рмогівйі;
одгуйывалля гіяйщлмпрі нігнозєкпрв
гомкагпщкмгм роалпнмору; одгуйы-

валля гіяйщлмпрі ж озруайщлмгм мбпйугмвувалля; одгуйывалля одкйаклмї гіяйщлмпрі ла вігнмвігліи рдозрмоії. Срарря 34 жакоінйыє нмвлмваедлля кіпудвмгм пакмвоягувалля
цмгм смокувалля ра одайіжауії пмуіайщлмї нмйірзкз,в рік фзпйі, впралмвйдлля гаоалріи пмуіайщлмгм жатзпру,
лагалля гмнмкмгз пмуіайщлм лджатзцдлзк вдопрвак лапдйдлля, могаліжауії кмкулайщлмї кдодеі нмбурмвмгм
мбпйугмвувалля
каймжабджндфдлзт
гомкагял рмцм.
Іж ндодоатмвалзт цмилм жакмлмгавфзт нмймедлщ кмела жомбзрз взплмвмк, цм взкмлавфі могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля ноз одайіжауії
пвмїт нмвлмваедлщ ж нзралщ пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку гмруырщ
вігнмвіглі номнмжзуії ра номдкрз оіхдлщ а ракме жабджндфуырщ ноакрзфлу одайіжауіы ніпйя їт нозилярря.
Позилярря оіхдлщ прмпмвлм смокувалля нмйірзкз кіпудвмгм пмуіайщлм
– дкмлмкіфлмгм омжвзрку є взкйыфлмы кмкндрдлуієы нодгправлзущкмгм
могалу. Цд, жмкодка: жарвдогедлля
номгоак
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм,
куйщруолмгм омжвзрку ра ілхзт уійщмвзт номгоак у пмуіайщлм - дкмлмкіфліи псдоі; жарвдогедлля быгедру
кіпудвмгм пакмвоягувалля; жаномвагедлля кіпудвзт нмгарків і жбмоів, їт
правмк, одезку їт жапрмпувалля; взжлафдлля правмк ждкдйщлмгм нмгарку;
взнупк мбйігауіи кіпудвзт нмжзк,
одезку їт мбігу, нмгахдлля; вігфуедлля кмкулайщлмгм каила рмцм.
Оред, Кмлпрзрууія Укоаїлз ра
Закмл Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі» лагаырщ кіпудвіи оагі жлафлзи мбпяг нмвлмваедлщ
гйя пакмпріилмгм смокувалля нмйірзкз
кіпудвмгм
пмуіайщлмдкмлмкіфлмгм омжвзрку. Аврмлмкліпрщ
взоіхдлля нзралщ кіпудвмгм жлафдлля гаоалруєрщпя лд йзхд ноавмк їт
пакмпріилмгм взоіхдлля в кдеат
Кмлпрзрууії ра жакмлів Укоаїлз, а и
жакмлмгавфм жакоінйдлзк ноавмк
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля
цмгм смокувалля кіпудвзт «ноавзй
гоз» ла мплмві нозилярзт кіпудвзт
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів. «Поавз-
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йа гоз», рмбрм кіпудві одгуйярмолі
взкмгз, смокуырщпя кмелмы мкодкмы кіпудвмы оагмы жайделм віг
пндузсікз пмуіайщлм - дкмлмкіфлзт
номбйдк вігнмвіглмї агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлмї мгзлзуі, а ракме «нмйірзфлзт нмгйягів» нодгправлзущкмгм
могалу ла рі фз ілхі апндкрз пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт номбйдк рдозрмоіайщлмї гомкагз.
Віг жкіпру кіпудвмї лмокарзвлмї
гіяйщлмпрі одгуйярмолмгм таоакрдоу
бджнмпдодглщм жайдезрщ дсдкрзвліпрщ
взоіхдлля бійщхмпрі номбйдк жабджндфдлля езррєгіяйщлмпрі рдозрмоіайщлзт гомкаг, у рмку фзпйі смокувалля нозвабйзвмпрі ілвдпрзуіилмгм
пдодгмвзца, нігвзцдлля якмпрі лагалля нмпйуг гомкагпщкмгм нозжлафдлля, оівля нігрозккз каймжабджндфдлзт вдопрв лапдйдлля, омжхзодлля
кмейзвмпрди ноаудвйахрувалля рмцм.
Ужагайщлыыфз взкйагдлд, пйіг
лагмймпзрз, цм лдвіг’єклмы фапрзлмы номгоак пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм
омжвзрку одгімлу є омжвзрмк рдозрмоіайщлзт гомкаг. Нанояккз їт омжвзрку жайдеарщ, лапакндодг віг рмгм, які
уійі ндодпйігуырщ могалз кіпудвмгм
пакмвоягувалля у номудпі омжбугмвз
ілсоапроукруоз кмкулайщлмгм мбпйугмвувалля ла рдозрмоії вігнмвіглмї
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмї мгзлзуі.
Напрунлзк ваейзвзк комкмк ла
хйяту гм смокувалля жакмлмгавфмї
бажз цмгм омжвзрку одгімлайщлмї нмйірзкз ра пралмвйдлля кіпудвмгм пакмвоягувалля буйз Пмпйалля Поджзгдлра Укоаїлз «Укоаїла: Пмпрун у
ХХІ прмйірря. Сроардгія дкмлмкіфлмгм
ра пмуіайщлмгм омжвзрку ла 2000 2004 оо.»; «Євомндипщкзи взбіо.
Кмлуднруайщлі жапагз проардгії дкмлмкіфлмгм ра пмуіайщлмгм омжвзрку
Укоаїлз ла 2002-2011 омкз»; укаж
Поджзгдлра Укоаїлз «Пом Сроардгіы
дкмлмкіфлмгм ра пмуіайщлмгм омжвзрку Укоаїлз «Шйятмк євомндипщкмї
ілрдгоауії» ла 2004-2015 омкз». В узт
гмкукдлрат мглзк іж ндохмфдогмвзт
жавгалщ номгмймхдлм гдудлроайіжауіы вйаглзт нмвлмваедлщ хйятмк
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гдйдгувалля жлафлмї фапрзлз уноавйілпщкзт сулкуіи у одгімлз, цм кає
пнозярз нмпзйдллы їтлщмї омйі ра
вігнмвігайщлмпрі у взоіхдллі впщмгм
кмкнйдкпу нзралщ кіпудвмгм омжвзрку ра номбйдк пмуіайщлмї нмйірзкз.
Взжлафайщлзк кмкдлрмк гйя одгімлайщлмгм омжвзрку прайм нозилярря Быгедрлмгм кмгдку Укоаїлз. Кмгдкп пноякмвалм ла жкіулдлля сілалпмвмї бажз кіпудвзт быгедрів, упралмвйдлля, ла вігкіллу віг нмндодгліт
омків, єгзлзт ноавзй омжнмгійу сілалпмвзт одпуопів ноз взжлафдллі
мбпягів роалпсдорів кіе гдоеавлзк
ра кіпудвзкз быгедракз. Быгедрлзк кмгдкпмк Укоаїлз фіркм омжкдемвалм взгаркз ла жгіиплдлля нмвлмваедлщ кіе могалакз гдоеавлмї
вйагз і могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля ра ндодгбафдлм жакоінйдлля
жа кіпудвзкз быгедракз нмпріилзт
гедодй гмтмгів, омжхзодлм бажу вйаплзт гмтмгів кіпудвзт быгедрів. жабджндфдлм нозлузн пакмпріилмпрі
смокувалля кіпудвзт быгедрів, вігмкодкйдлм взгаркз ла жгіиплдлля
гдоеавлзт номгоак пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля у взгйягі пубвдлуіи
ж Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз, жаномвагедлм лмвзи кдталіжк омжоатулку мбпягу кіебыгедрлзт роалпсдорів кіпудвзк быгедрак ла смокуйщліи мплмві.
В уди ндоімг Укажакз Поджзгдлра Укоаїлз жарвдогедлм Помгоаку
гдоеавлмї нігрозккз омжвзрку кіпудвмгм пакмвоягувалля в Укоаїлі ра
Кмлуднуіы гдоеавлмї одгімлайщлмї
нмйірзкз. Помгоакмы ндодгбафдлм
кмкнйдкп жатмгів цмгм: пнозялля
смокуваллы дкмлмкіфлм гмпрарліт
рдозрмоіайщлзт гомкаг; угмпкмлайдлля кдталіжків уноавйілля мб'єкракз
ноава кмкулайщлмї вйаплмпрі ра пнійщлмї вйаплмпрі рдозрмоіайщлзт гомкаг; нігвзцдлля номсдпіилмгм оівля
нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, жабджндфдлля ніггмрмвкз кагоів гйя узт могалів; номвдгдлля номпвірлзущкмї гіяйщлмпрі ж
нзралщ омжвзрку кіпудвмгм пакмвоягувалля в Укоаїлі ра омжв’яжалля
номбйдк у уіи псдоі; нмйінхдлля

Адміністративно-правові основи регіонального розвитку: сучасний стан . . .
вжаєкмгії апмуіауіи ра ілхзт мб'єглалщ могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ж могалакз взкмлавфмї вйагз;
првмодлля лайделзт укмв гйя одайіжауії рдозрмоіайщлзкз гомкагакз ра
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля
ноав ра нмвлмваедлщ, взжлафдлзт
Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоаїлз.
Кмлуднуієы гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз взжлафдлі мплмвлі
жапагз гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз ла гмвгмпромкмвзи ндоімг, гмймвлмы кдрмы якмї є: првмодлля укмв
гйя гзлакіфлмгм, жбайалпмвалмгм пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку Укоаїлз ра її одгімлів; нігвзцдлля оівля
езрря лапдйдлля, жабджндфдлля гмгдоеалля гаоалрмвалзт гдоеавмы пмуіайщлзт пралгаорів гйя кмелмгм її
гомкагялзла, лджайделм віг кіпуя
номезвалля; првмодлля дсдкрзвлзт
кдталіжків прзкуйывалля гіяйщлмпрі
кіпудвзт могалів взкмлавфмї вйагз,
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ра
лапдйдлля цмгм нозпкмодлля омжвзрку одгімлів.
З кдрмы одайіжауії Кмлуднуії
гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз
утвайдлм Закмл Укоаїлз «Пом жарвдогедлля Загайщлмгдоеавлмї номгоакз омжвзрку кайзт кіпр Укоаїлз».
В жакмлі взжлафдлм: мплмвлі проардгіфлі ланоякз омжвзрку кайзт кіпр;
гмймвлі ноімозрдрз ра жавгалля у
псдоат ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля,
жаилярмпрі лапдйдлля, омжвзрку номкзпймвмгм взомблзурва ра пмуіайщлмї
псдоз у кмелмку ж взжлафдлзт сулкуімлайщлзт рзнів узт лапдйдлзт
нулкрів; могаліжауіилі, ноавмві ра
сілалпмві жатмгз ж одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз цмгм дкмлмкіфлмгм і
пмуіайщлмгм омжвзрку кайзт кіпр.
За оік гм ущмгм утвайдлм Закмл
Укоаїлз «Пом Гдлдоайщлу птдку нйалувалля рдозрмоіи Укоаїлз». Цди
жакмл взжлафає: ноімозрдрз ра кмлуднруайщлі жапагз взоіхдлля нзралля
нйалувалля і взкмозпралля рдозрмоії
коаїлз; нзралля вгмпкмлайдлля пзпрдк омжпдйдлля ра жабджндфдлля праймгм омжвзрку лапдйдлзт нулкрів;
омжвзрку взомблзфмї, пмуіайщлмї ра
іледлдолм-роалпнморлмї ілсоапроук-

руоз; нзралля смокувалля лауімлайщлмї дкмймгіфлмї кдодеі.
Чдодж оік ніпйя ущмгм буйм утвайдлм Закмл Укоаїлз «Пом роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм». Закмл ндодгбафає омжхзодлля нмвлмваедлщ
кіпудвзт могалів взкмлавфмї вйагз,могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля
у роалпкмогмллмку пнівомбірлзурві
ра водгуйывалля нзралщ сілалпмвмї
нігрозккз омжвзрку роалпкмогмллмгм
пнівомбірлзурва.
В уди ед ндоімг утвайдлм Закмл
Укоаїлз «Пом Загайщлмгдоеавлу
номгоаку одсмокувалля і омжвзрку
езрймвм-кмкулайщлмгм гмпнмгаопрва
ла 2004-2010 омкз». Помгоака ндодгбафає: првмодлля ндодгукмвз
дсдкрзвлмгм уноавйілля пзпрдкмы
езррєжабджндфдлля лапдйдлзт нулкрів, жагмвмйдлля нмродб лапдйдлля у
езрймвм-кмкулайщлзт нмпйугат лайделмгм оівля ра якмпрі вігнмвіглм
гм лауімлайщлзт пралгаорів; нмйінхдлля ілвдпрзуіилмгм кйікару, жмкодка, жайуфдлля гйя омжвзрку гайужі
лд быгедрлзт ілвдпрзуіи; нмгйзбйдлля
номудпів
гдкмлмнмйіжауії,
првмодлля кмлкуодлрлмгм пдодгмвзца ла озлку езрймвм-кмкулайщлзт
нмпйуг.
Піжліхд буйм утвайдлм уійу лзжку ілхзт жакмлмгавфзт акрів, цм нмпзйзйз ноавмву мплмву жгіиплдлля
гдкмкоарії ла кіпудвмку ра одгімлайщлмку оівлят. Сдодг лзт Закмлз
Укоаїлз: «Пом могалз пакммогаліжауії
лапдйдлля»;
«Пом
гдоеавлмноавмвзи дкпндозкдлр омжвзрку кіпудвмгм пакмвоягувалля в кіпрі Іондлі,
пдйзцат Буфа, Вмождйщ, Гмпрмкдйщ,
Кмуыбзлпщкд Кзївпщкмї мбйапрі»;
«Пом праруп гднурарів кіпудвзт оаг»;
Здкдйщлзи кмгдкп Укоаїлз.
30 квірля 2014 омку нмпралмвмы
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз № 197
жарвдогедлм Пмймедлля ном Міліпрдопрвм одгімлайщлмгм омжвзрку, бугівлзурва ра езрймвм-кмкулайщлмгм
гмпнмгаопрва Укоаїлз (гайі – Мілодгімл) [2].
Вігнмвіглм гм ущмгм нмймедлля,
Мілодгімл взжлафаєрщпя як гмймвлзи
могал у пзпрдкі удлроайщлзт могалів
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взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфує ра
одайіжує гдоеавлу одгімлайщлу нмйірзку. Сдодг мплмвлзт жавгалщ Мілодгімлу є жабджндфдлля смокувалля ра
одайіжауії гдоеавлмї одгімлайщлмї
нмйірзкз, рдозрмоіайщлмї могаліжауії
вйагз, агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм упромы, омжвзрку кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Мілодгімл вігнмвіглм гм нмкйагдлзт ла лщмгм жавгалщ: взжлафає
ноімозрдрлі ланоякз омжвзрку вігнмвіглзт псдо; омжомбйяє і жгіиплыє
жатмгз пноякмвалі ла омжбугмву ілсоапроукруоз одгімлів, омжвзрмк кіеодгімлайщлмгм дкмлмкіфлмгм пнівомбірлзурва; пнозяє кмкнйдкплмку пмуіайщлм-дкмлмкіфлмку омжвзрку одгімлів; омжомбйяє гдоеавлу проардгіы
одгімлайщлмгм омжвзрку, цмоіфлі жатмгз цмгм її одайіжауії; жгіиплыє жагайщлу кммогзлауіы омжвзрку пійщпщкзт рдозрмоіи, омжомбйяє ра жабджндфує взкмлалля жа уфапры ілхзт могалів взкмлавфмї вйагз ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля номгоак омжвзрку пійщпщкзт рдозрмоіи; жгіиплыє
муілку ра вігбіо ла кмлкуоплзт жапагат нмгалзт кіпудвзкз гдоеагкіліпроауіякз ілвдпрзуіилзт номгоак і
номдкрів одгімлайщлмгм омжвзрку, цм
кмеурщ одайіжмвуварзпя жа оатулмк
кмхрів гдоеавлмгм смлгу одгімлайщлмгм омжвзрку.
В 2015 омуі Вдотмвла Рага Укоаїлз утвайзйа Закмл Укоаїлз «Пом
жапагз гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз» [4].
Цди жакмл взжлафає мплмвлі ноавмві, дкмлмкіфлі, пмуіайщлі, дкмймгіфлі, гукаліраолі ра могаліжауіилі жапагз гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз
як пкйагмвмї фапрзлз влуроіхлщмї
нмйірзкз Укоаїлз. В жакмлі жажлафаєрщпя, цм кдрмы гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз є првмодлля укмв гйя
гзлакіфлмгм, жбайалпмвалмгм омжвзрку Укоаїлз ра її одгімлів, жабджндфдлля їт пмуіайщлмї ра дкмлмкіфлмї
єглмпрі, нігвзцдлля оівля езрря
лапдйдлля, гмгдоеалля гаоалрмвалзт
гдоеавмы пмуіайщлзт пралгаорів гйя
кмелмгм гомкагялзла лджайделм віг
имгм кіпуя номезвалля. Поімозрд-
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ракз гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз є прзкуйывалля и нігрозкка кіпудвзт іліуіарзв цмгм дсдкрзвлмгм
взкмозпралля влуроіхлщмгм нмрдлуіайу одгімлів гйя првмодлля ра нігрозкалля нмвлмуіллмгм езррєвмгм
пдодгмвзца, нігвзцдлля якмпрі езрря йыгди; жкдлхдлля рдозрмоіайщлмї
гзсдодлуіауії жа ілгдкпмк одгімлайщлмгм йыгпщкмгм омжвзрку; смокувалля кмлкуодлрмпномкмелмпрі одгімлів; нмйінхдлля кардоіайщлмгм, сілалпмвмгм, ілсмокауіилмгм, кагомвмгм ра ілхмгм одпуоплмгм жабджндфдлля омжвзрку одгімлів; пнозялля жгіиплдллы нмвлмваедлщ могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Рдайіжауія гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз кає жгіиплыварзпя ла
мплмві пзпрдкз вжаєкмнмв’яжалзт
гмкукдлрів, цм ґоулруырщпя ла Сроардгії омжвзрку Укоаїлз, Гдлдоайщліи
птдкі нйалувалля рдозрмоії Укоаїлз,
птдкат нйалувалля рдозрмоіи ла одгімлайщлмку ра кіпудвмку оівлі.
Оред, ужагайщлыыфз взкйагдлд,
кмела првдогеуварз, цм в Укоаїлі, в
мплмвлмку, псмокмвала лмокарзвлмноавмва бажа гйя одгімлайщлмгм омжвзрку. Ражмк ж рзк, як нмкажайз гмпйігедлля, ла пщмгмгліхліи гдлщ іплує
уійзи ояг лд водгуйщмвалзт нзралщ,
які пуррєвм внйзваырщ ла оджуйщрарз
одайіжауії гдоеавлмї одгімлайщлмї
нмйірзкз.
Пм – ндохд, в Кмлпрзрууії Укоаїлз жгагуєрщпя (прарря 116) влуроіхля, жмвліхля, сілалпмва, уілмва, ілвдпрзуіила ра нмгаркмва нмйірзкз гдоеавз, нмйірзка у псдоат ноауі и жаилярмпрі лапдйдлля, пмуіайщлмгм жатзпру, мпвірз, лаукз і куйщруоз, мтмомлз нозомгз, дкмймгіфлмї бджндкз і
нозомгмкмозпрувалля, айд гм ущмгм
фапу нмлярря "одгімлайщла нмйірзка"
лд іплує.
Пм – гоугд, Мілодгімл взкмлуыфз пвмї сулкуії, пнзоаєрщпя ла гднаоракдлрз одгімлайщлмгм омжвзрку ра
дкмлмкіфлі нігомжгійз у кіпудвзт
гдоеавлзт агкіліпроауіят. Ражмк ж
рзк, Мілодгімл лд кає ыозгзфлмгм
внйзву ла ракі пакі нігомжгійз взкмлавфзт могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
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валля, лапакндодг у кіпрат, гд првмодлм взкмлавфі кмкірдрз.
Пм – родрє, мкодкі сулкуії (гайуждві) цмгм одгуйывалля одгімлайщлмгм омжвзрку жмпдодгедлі нм оіжлзт
кіліпрдопрват. Упі вмлз каырщ пвмї
одгімлайщлі нігомжгійз рак жвалмгм
«нмгвіилмгм нігнмоягкувалля», цм
втмгярщ гм пкйагу кіпудвзт могалів
взкмлавфмї вйагз і сілалпуырщпя ж
гдоеавлмгм быгедру. Згіглм іж жакмлмгавпрвмк, уі жгагалі нігомжгійз
нігжвірлі і нігкмлромйщлі удлроайщлзк могалак взкмлавфмї вйагз, а ж
взкмлалля жавгалщ, гдйдгмвалзт їк
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля
(мбйаплзкз ра оаимллзкз оагакз), узк могалак. Кмелд кіліпрдопрвм як
гмймвлзи омжнмояглзк быгедрлзт
кмхрів нйалує і жгіиплыє пвмы нмйірзку в одгімлат, взтмгяфз ж вйаплзт
гайуждвзт нмродб, які, жгдбійщхмгм,
кайм нмв’яжалі іж одгімлайщлзкз номбйдкакз омжвзрку, лд ужгмгедлі у
кіегайуждвмку апндкрі.
Пм – фдрвдорд, кає кіпуд губйывалля нмвлмваедлщ у пзпрдкі взцзт
гдоеавлзт могалів. Так у Сдкодраоіарі Кабілдру Міліпроів Укоаїлз
првмодлм нігомжгій уноавйілля дкпндорзжз ра алайіжу омжвзрку рдозрмоіи, ла якзи нмкйагдлм дкпндорзжу
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, цм прмпуырщпя одгімлайщлмї нмйірзкз, гіяйщлмпрі кіпудвзт могалів взкмлавфмї
вйагз, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, могаліжауіилд жабджндфдлля
омбмрз нодгправлзків уоягу ж узт
нзралщ. Пмгіблзи нігомжгій првмодлм і в Агкіліпроауії Поджзгдлра
Укоаїлз, номрд ж гдцм ілхзкз сулкуіякз.
Пм – н’ярд, гм могалів, цм мнікуырщпя номбйдкакз одгімлайщлмгм
ра кіпудвмгм омжвзрку, лайдеарщ ракме Ддоеавлзи Фмлг пнозялля омжвзрку кіпудвмгм пакмвоягувалля ра
Рага ж нзралщ одгімлайщлмгм омжвзрку ра кіпудвмгм пакмвоягувалля ноз
Кабілдрі Міліпроів Укоаїлз. Коік
ущмгм, в ндоімг ж 2000 омку нм 2010
оік буйм жаномвагедлм Науімлайщлу
Рагу ж ужгмгедлля гіяйщлмпрі жагайщлмгдоеавлзт і одгімлайщлзт мога-

лів ра кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Мдрмы її гіяйщлмпрі ндодгбафаймпя
нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі жатмгів,
цм везваырщпя у псдоі гдоеавлмгм
бугівлзурва в Укоаїлі, жабджндфдлля
ужгмгедлмї пнівноауі могалів взкмлавфмї вйагз ра могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля, нмєглалля жагайщлмгдоеавлзт ра кіпудвзт ілрдодпів у
омжв’яжаллі лаиваейзвіхзт нзралщ
пупнійщлмгм омжвзрку.
Ражмк ж рзк, Ддоеавлзи Фмлг
пнозялля омжвзрку кіпудвмгм пакмвоягувалля, Рага ж нзралщ одгімлайщлмгм омжвзрку ра кіпудвмгм пакмвоягувалля ра Науімлайщла Рага лд є
могалакз взкмлавфмї вйагз, їт оіхдлля каырщ одкмкдлгауіилзи таоакрдо гйя кіпудвзт могалів взкмлавфмї вйагз ра могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля.
Пм – хмпрд, дсдкрзвла одгімлайщла нмйірзка взкагає лдвігкйаглмгм
вномвагедлля одсмокз кіпудвмгм
пакмвоягувалля ра рдозрмоіайщлмї
могаліжауії вйагз. Науімлайщла кмгдйщ могаліжауії кіпудвмгм пакмвоягувалля ндодгбафає смокувалля
пномкмелзт рдозрмоіайщлзт гомкаг,
жгарлзт боарз ла пдбд вігнмвігайщліпрщ ра пакмпріилм взоіхуварз нзралля кіпудвмгм жлафдлля. Цд жавгалля кмейзвм взкмларз хйятмк
укоунлдлля лзжмвзт йалмк кіпудвмгм пакмвоягувалля. І тмфа в Кмлпрзрууіы Укоаїлз нмкз цм лд влдпдлм
жкіл в фапрзлі гіяйщлмпрі могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля ра агкіліпроарзвлм – рдозрмоіайщлмгм упромы,
укоунлдлля номнмлуєрщпя номвдпрз
хйятмк гмбомвійщлмгм мб’єглалля
гомкаг. На пщмгмгліхліи гдлщ првмодлм бійщхд 800 гомкаг. Нмвмпрвмодлі гомкагз смокуырщ вйаплі взкмлкмкз і каырщ жкмгу пакмпріилм взоіхуварз кіпудві нзралля. Наигмймвліхд, цм быгедрз мб’єглалзт гомкаг ндодвмгярщпя ла ноякі кіебыгедрлі віглмпзлз ж гдоеавлзк быгедрмк. Філалпувалля прає гвмоівлдвзк, ноякзк: віг гдоеавз – бджнмпдодглщм гомкагі.
Оред, як бафзкм, пуфаплзи прал
гдоеавлмї одгімлайщлмї нмйірзкз

103

Публiчне право № 2 (30) (2018)
пвігфзрщ ном лдмбтігліпрщ кмкнйдкплмгм омжв’яжалля іплуыфзт номбйдк.
І мглзк іж мплмвлзт жавгалщ одгімлайщлмї нмйірзкз ла лаибйзефу ндопндкрзву кає бурз лагалля жкмгз
одгімлак нмвліпры одайіжуварз лаявлзи нмрдлуіай. А гйя ущмгм лдмбтіг-

лм жабджндфзрз дсдкрзвлд прзкуйывалля номудпів одгімлайщлмгм омжвзрку, улзкарз кіеодгімлайщлзт гзпномнмоуіи, ужгмгеуварз гії удлроайщлзт, кіпудвзт могалів вйагз ра
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля.
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У праррі нозгійдлм увагу алайіжу агкіліпроарзвлм – ноавмвмгм одгуйывалля одгімлайщлмгм омжвзрку. Помалайіжмвалм агкіліпроарзвлд жакмлмгавпрвм цмгм одгімлайщлмгм омжвзрку. Взжлафдлм номбйдклі нзралля, які прозкуырщ омжвзрмк одгімлів. Заномнмлмвалм ланояккз вгмпкмлайдлля жакмлмгавпрва ра пзпрдкз уноавйілля цмгм
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В прарщд угдйдлм влзкалзд алайзжу агкзлзпроарзвлм - ноавмвмгм одгуйзомвалзя
одгзмлайщлмгм оажвзрзя. Помалайзжзомвалм агкзлзпроарзвлмд жакмлмгардйщпрвм нм
одгзмлайщлмку оажвзрзы. Онодгдйдлш номбйдклшд вмномпш, кмрмошд пгдоезваыр
оажвзрзд одгзмлмв. Подгймедлш ланоавйдлзя пмвдохдлпрвмвалзя жакмлмгардйщпрва з
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гмпугаопрва.
Кйыфдвшд пймва: одгзмлайщлая нмйзрзка, пмузайщлм - ъкмлмкзфдпкмд оажвзрзд
одгзмла, агкзлзпроарзвлмд жакмлмгардйщпрвм, кдпрлшд могалш зпнмйлзрдйщлми вйапрз, могалш кдпрлмгм пакмуноавйдлзя.
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The article focuses on the analysis of the administrative - legal regulation of regional
development. The administrative legislation on regional development is analyzed. The
problematic issues which restrain the development of regions are determined. The ways of
legislation and management system improvement on regional development in conditions
of development of a law-governed state are offered.
Key-words: regional policy, socio-economic development of the region,
administrative law, local executive bodies, local self-government bodies.

105

Публiчне право № 2 (30) (2018)

Олег Селіванов,
кандидат юридичних наук,
начальник міжрайонного відділу
Державної виконавчої служби по
Основ’янському та Слобідському районах
м. Харкова
УДК 343.98

Застосування законів у діяльності
Державної виконавчої служби щодо
оцінювання майна
В пуфаплзт укмват ніг фап нозкупмвмгм взкмлалля оіхдлщ могалакз
Ддоеавлмї взкмлавфмї пйуебз (гайі
ДВС) гмпрозк нзралляк нмпрає муілывалля аодхрмвалмгм каила. Ілрдодп бмоелзка – жомбзрз нозилярлмы
муілку каила абм жунзлзрз номудп
имгм одайіжауії, а прягувафа – хвзгхд
одайіжуварз каилм бмоелзка ра пряглурз ж лщмгм жабмогмваліпрщ жгіглм
взкмг жакмлмгавпрва Укоаїлз. Помрд,
лд взоіхдлзк жайзхаєрщпя нзралля
цмгм нігправ гйя мпкаоедлля муілкз
каила.
Наифапріхд бмоелзкз лд жгмглі ж
озлкмвмы ваоріпры муілкз каила ра
вваеаырщ її жлафлм жалзедлмы. На
ноакрзуі, ла нігрвдогедлля гмвмгів,
оажмк жі пкаогмы ла гії гдоеавлмгм
взкмлавуя бмоелзкз нмгаырщ лджайделзи жвір ном муілку каила, взкмлалзи ла жакмвйдлля пкаоелзка.
Ваоріпрщ каила в ракмку жвірі вігоіжляєрщпя віг муілкз номвдгдлмї ла
жакмвйдлля взкмлавуя. Помрд, ніг
фап омжгйягу жажлафдлзт пкаог, лд у
впіт взнагкат пугз бдоурщ гм увагз
ракі жвірз. Нанозкйаг, Взцзи гмпнмгаопщкзи пуг Укоаїлз в нмпралмві віг
19.08.2017 жажлафзв, цм пугз нмндод-
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гліт ілпралуіи ноавмкіолм лд вжяйз
гм увагз жвір, мпкійщкз віл взкмлалзи
ла жакмвйдлля бмоелзка бдж нмгмгедлля ж ілхзкз уфаплзкакз взкмлавфмгм номвагедлля.
Ужагайі, лд пкйаглм гіирз взплмвку, цм жвір, номвдгдлзи ла жакмвйдлля пкаоелзка, лд кмед пйугуварз
єгзлмы нігправмы гйя мпкаоедлля
муілкз. Помрд, ракзи жвір кмела взкмозпрарз мбґоулрмвуыфз кймнмралля ном номвдгдлля дкпндорзжз гйя
взжлафдлля ваормпрі каила ніг фап
пугмвмгм мпкаоедлля. Пігправмы гйя
мпкаоедлля муілкз, жвіплм, кмед прарз нмоухдлля кдрмгзкз її номвдгдлля ра взкмозпралля нмкзйкмвзт козрдоіїв муілывалля.
Нд кдлх жлафуцзкз є смокайщлі
кмкдлрз номвдгдлля муілкз. Нанозкйаг, у Науімлайщлмку пралгаорі ндодгбафдлм, цм номвдгдллы лджайделмї муілкз каила ндодгує ніггмрмвфзи дран, ла якмку жгіиплыєрщпя,
жмкодка, мжлаимкйдлля ж мб’єкрмк
муілкз. Помрд, ла ноакрзуі муілка
каила фапрм номвмгзрщпя бдж мгйягу.
Цд ракме кмед бурз нігправмы гйя
пкапувалля муілкз. Нанозкйаг, раку
нмжзуіы взпймвзв Взцзи гмпнмгао-

Застосування законів у діяльності Державної виконавчої служби щодо . . .
пщкзи пуг Укоаїлз в нмпралмві віг
20.07.2016.
Закмлмк Укоаїлз «Пом взкмлавфд
номвагедлля» (пр. 57, гайі – Закмл)
ндодгбафдлм, цм прмомлз у взкмлавфмку номвагедллі кмеурщ мпкаоезрз
муілку каила в пугмвмку нмоягку,
якцм вмлз лд жгмглі ж її оджуйщраракз
номрягмк 10 глів ж кмкдлру мрозкалля нмвігмкйдлля ном муілку. Оглак,
нмоягмк мпкаоедлля муілкз каила
Закмлмк лд впралмвйдлзи. Сугмва
ноакрзка ж ущмгм нзралля гмпзрщ оіжла. Оглі пугз вваеаырщ, цм нмжзварзпя пйіг гм муілывафа, а ілхі – цм муілку родба мпкаоеуварз в оаккат мпкаоедлля оіхдлщ і гіи взкмлавуів.
Взцзи агкіліпроарзвлзи пуг
Укоаїлз в нмпралмві Пйдлуку № 3
віг 13.12.2010 жажлафзв, цм муілка є
оджуйщрармк гіяйщлмпрі муілывафа, а
лд гдоеавлмгм взкмлавуя, а рмку
нмжмв ном мпкаоедлля муілкз пйіг
нодг’явйярз гм муілывафа. Помрд,
17.10.2012 в нмпралмві Пйдлуку № 9
Взцзи гмпнмгаопщкзи пуг Укоаїлз
вкажав, цм взжлафдлля ваормпрі, муілка каила бмоелзка є номудпуайщлмы
гієы гдоеавлмгм взкмлавуя, лджайделм віг рмгм, яка кмлкодрлм мпмба
(пак гдоеавлзи взкмлавдущ фз жайуфдлзи лзк пуб’єкр муілмфлмї гіяйщлмпрі) номвмгзрщ муілку. Як лапйігмк,
мпкаоеуварз муілку нмроіблм в нмоягку мпкаоедлля оіхдлщ взкмлавуів, а пакд уди сакр жвійщляє пкаоелзка віг пнйарз пугмвмгм жбмоу. Алаймгіфлу ноавмву нмжзуіы взпймвзв
Взцзи пндуіайіжмвалзи пуг Укоаїлз
ж омжгйягу узвійщлзт ра козкілайщлзт пноав у нмпралмві Пйдлуку № 6
віг 07.02.2014.
Сщмгмглі в Єгзлмку гдоеавлмку
одєпроі кмела жлаирз багарм пугмвзт
оіхдлщ, які ґоулруырщпя ла оіжлзт
ноавмвзт нмжзуіят. Хмфа в бійщхмпрі
взнагків мпкаоеуырщ муілку пакд як
гії взкмлавуів. (нмпралмва Взцмгм
гмпнмгаопщкмгм пугу Укоаїлз віг
01.08.2017). Оглак, як убафаєрщпя,
каырщ кіпуд лдкайм пугмвзт оіхдлщ,
гд вігнмвігафакз абм пніввігнмвігафакз взпрунаырщ пуб’єкрз муілмфлмї
гіяйщлмпрі. За ракзт мбправзл, ла

ноакрзуі пкаоелзкз в бійщхмпрі взнагків жвдораырщпя мгоажу ж гвмка
нмжмвакз.
Помрд, кз гмрозкуєкмпя нмжзуії,
цм мпкаоеуварз муілку нмроіблм пакд гм пуб’єкра гмпнмгаоывалля, якзи
гмрує жвір ном муілку каила, агед
гдоеавлзи взкмлавдущ нмжбавйдлзи
лавзфмк і жлалщ, лдмбтіглзт гйя алайіжу Звіру ном муілку каила, гм рмгм
е пщмгмглі вігпурлі жакмлмгавфі кдталіжкі кмлромйы жа гіяйщліпры дкпндорів ж бмку ДВС ніпйя взлдпдлля
нмпралмвз ном нозжлафдлля дкпндора
в оаккат взкмлавфмгм номвагедлля.
У бійщхмпрі взнагків муілку
мпкаоеуырщ гйя рмгм, абз жунзлзрз
одайіжауіы каила. Уоатмвуыфз уди
сакр, у лмвмку Закмлі Укоаїлз «Пом
взкмлавфд номвагедлля», а пакд в
пр. 57 укажалм, цм мпкаоедлля в пугмвмку нмоягку оджуйщрарів взжлафдлля
ваормпрі фз муілкз каила лд жунзляє
имгм одайіжауіы. Тмбрм, пуг кмед жунзлзрз пакд номудп ндодгафі ла одайіжауіы каила, а лд паку одайіжауіы,
якцм каилм вед взправйдлм ла рмогз.
На ноакрзуі, бмоелзкз, які мпкаоеуырщ гії гдоеавлмгм взкмлавуя ра номпярщ пкапуварз муілку, мглмфаплм номпярщ жабджндфзрз пкаогу и жунзлзрз
одайіжауіы каила. Поз ущмку в гдякзт
взнагкат пугз, нмпзйаыфзпщ ла лмокз
ном жабджндфдлля нмжмву, жагмвмйщляырщ ракі кймнмралля.
Помрд, уд лд жмвпік ноавзйщлм.
Взцзи пндуіайіжмвалзи пуг Укоаїлз
ж омжгйягу узвійщлзт ра козкілайщлзт пноав в нмпралмві Пйдлуку № 6
віг 07.02.2014 вкажав, цм пугз, омжгйягаыфз пкаогз ла гії взкмлавуів, лд
вноаві везварз жатмгів жабджндфдлля
пкаогз (алаймгіфлм жабджндфдллы
нмжмву) хйятмк жунзлдлля взкмлавфмгм номвагедлля, жунзлдлля гії
мпкаоеувалмгм оіхдлля рмцм. Такме
у пр. 57 увдгдлм нулкр, вігнмвіглм гм
якмгм взжлафдлля ваормпрі каила
бмоелзка жгіиплыєрщпя жа вжаєклмы
жгмгмы прмоіл взкмлавфмгм номвагедлля. Якцм номрягмк 10 глів іж
гля взлдпдлля взкмлавудк нмпралмвз
ном аодхр каила бмоелзка лд гмпяглурм жгмгз прмоіл, взкмлавдущ пакмп-
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ріилм взжлафає ваоріпрщ каила бмоелзка, мпкійщкз нзпщкмвзт нмвігмкйдлщ у лщмгм лд буйм. Поз пакмпріилмку взжлафдллі прмомлакз ваормпрі
каила, ла якд кає бурз лакйагдлм
пряглдлля, уя лмвдйа пр. 57 є нмжзрзвлмы. Змкодка, у ущмку оажі пкмомфуєрщпя промк взкмлавфмгм номвагедлля, а ракме убафаєрщпя жа кмейзвд
улзклдлля взроар ла мнйару нмпйуг
дкпндора ж муілмфлмї гіяйщлмпрі. Оглак, ла ноакрзуі уя лмока лд ноауыє.
Ваейзвм ракме вігкірзрз, цм
гйя упулдлля жймвезвалщ пуб’єкракз
вігнмвігайщлмпрі, а уд жакмвлзк і дкпндор-муілцзк, ла лах нмгйяг, нмродбуырщ уваелмгм омжгйягу гмнмвлдлля, якзт явлм лд взпрафає, як
убафаєрщпя іж лахмї ноакрзфлмї гіяйщлмпрі, у пр. 7 Закмлу Укоаїлз «Пом
муілку каила, каилмвзт ноав ра номсдпіилу муілмфлу гіяйщліпрщ в Укоаїлі» ра Закмлі Укоаїлз «Пом взкмлавфд номвагедлля». Які ж ущмгм нзралля лахі номнмжзуії?
Пм-ндохд, уд мбмв’яжкмвд номвдгдлля муілкз каила ноз нозкупмвмку
взкмлаллі оіхдлля могалакз ДВС, а
пакд каила, ла якд лакйагдлм аодхр.
Коік рмгм, лдмбтіглзк є првмодлля
гмгаркмвмгм кмлромйы ж бмку Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз жа гіяйщліпры
мпіб, унмвлмваедлзт ла номвдгдлля
муілкз, мпкійщкз ла пщмгмглі лд іплує
бугщ-якмгм лагіилмгм кдталіжку кмлромйы ж бмку могалів взкмлавфмї вйагз

жа гіяйщліпры дкпндора в оаккат взкмлавфмгм номвагедлля. Оред, нм
пурі, гдоеавлзи взкмлавдущ нмжбавйдлзи кмейзвмпрі жатзпрзрз ілрдодпз
гдоеавз ра мпкаоезрз рі фз ілхі гії
уфаплзка взкмлавфмгм номвагедлля.
Пм гоугд, жа гйя жатзпру ноав бмоелзка у взкмлавфмку номвагедллі,
лдмбтіглм нмвдолурз жакмлмгавфу
лмоку, яка гає кмейзвіпрщ прмомлак
взкмлавфмгм номвагедлля одудлжувалля жвіру ном муілку каила, а ракме лагає гдоеаві гаоалрії жбдодедлля її ілрдодпів цмгм пряглдлля взкмлавфмгм жбмоу як вігпмрка віг ваормпрі каила, якд буйм нозкупмвм одайіжмвалм ла дйдкромллзт рмогат жа озлкмвмы уілмы.
Пм родрє, жакмлмгавдущ кає ндодгбафзрз нмоягмк і пнмпіб мпкаоедлля жвіру ном муілку каила в пугмвмку нмоягку, мпкійщкз в оажі лдмб’єкрзвлмгм муілывалля, вігнмвігайщліпрщ лдпд пакд гдоеавлзи взкмлавдущ, якіи лд кає лавзфмк жа гйя алайіжу гіяйщлмпрі муілывафа, а гдоеава
жажлає кардоіайщлзт жбзрків ніг фап
пугмвмгм номудпу. Ця жакмлмгавфа
номгайзла лагає кмейзвіпрщ утзйзрзпя віг сакрзфлмгм взкмлалля оіхдлля лдгмбомпмвіплмку бмоелзку.
Уномвагедлля кмлромйы жа нмоягкмк мпкаоедлля, ла лаху гукку, бугд
жлафлзк комкмк у одайіжауії кмлпрзрууіилмї гаоалрії взкмлалля пугмвмгм
оіхдлля.

Сдйівалмв О. А. Запрмпувалля жакмлів у гіяйщлмпрі Ддоеавлмї взкмлавфмї
пйуебз цмгм муілывалля каила
У праррі гмпйігеуєрщпя нзралля муілывалля аодхрмвалмгм каила, а ракме нігправз гйя мпкаоедлля муілкз каила ніг фап нозкупмвмгм взкмлалля оіхдлщ могалів Ддоеавлмї взкмлавфмї пйуебз. Аврмо взжлафає, цм жвір номвдгдлзи ла жакмвйдлля пкаоелзка лд кмед пйугуварз єгзлмы нігправмы гйя мпкаоедлля муілкз, вмглмфап нігправмы
гйя мпкаоедлля муілкз кмед прарз нмоухдлля кдрмгзкз її номвдгдлля ра взкмозпралля нмкзйкмвзт козрдоіїв. Окодпйдла нмжзуія цмгм мпкаоедлля муілкз гм пуб’єкра
гмпнмгаоывалля, якзи гмрує жвір ном муілку каила, мпкійщкз гдоеавлзи взкмлавдущ
нмжбавйдлзи лавзфмк і жлалщ, лдмбтіглзт гйя алайіжу жвіру ном муілку каила. Зомбйдлм
взплмвмк, цм жакмлмгавдущ кає ндодгбафзрз нмоягмк і пнмпіб мпкаоедлля жвіру ном
муілку каила в пугмвмку нмоягку, мпкійщкз в оажі лдмб’єкрзвлмгм муілывалля, вігнмвігайщліпрщ лдпд пакд гдоеавлзи взкмлавдущ, якіи лд кає лавзфмк жа гйя алайіжу гіяйщлмпрі муілывафа, а гдоеава жажлає кардоіайщлзт жбзрків ніг фап пугмвмгм номудпу. Обґоулрмвалм, цм вномвагедлля кмлромйы жа нмоягкмк мпкаоедлля бугд жлафлзк комкмк у одайіжауії кмлпрзрууіилмї гаоалрії взкмлалля пугмвмгм оіхдлля.
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Застосування законів у діяльності Державної виконавчої служби щодо . . .
Кйыфмві пймва: гдоеавла взкмлавфа пйуеба, муілка каила, бмоелзк, прягуваф,
гдоеавлзи взкмлавдущ, аодхр каила, дкпндорла гіяйщліпрщ, пугмвд мпкаоедлля.

Сдйзвалмв О. А. Позкдлдлзд жакмлмв в гдярдйщлмпрз Гмпугаопрвдллми зпнмйлзрдйщлми пйуебш нм мудлкд зкуцдпрва
В прарщд зппйдгудрпя вмномп мудлкз аодпрмваллмгм зкуцдпрва, а ракед мплмвалзя гйя мбеаймвалзя мудлкз зкуцдпрва ноз нозлугзрдйщлмк зпнмйлдлзз одхдлзи
могалмв Гмпугаопрвдллми зпнмйлзрдйщлми пйуебш. Аврмо мнодгдйядр, фрм мрфдр,
номвдгдллши нм жакажу зпруа лд кмедр пйуезрщ дгзлпрвдллшк мплмвалздк гйя мбеаймвалзя мудлкз, в рм ед водкя мплмвалздк гйя мбеаймвалзя мудлкз кмедр прарщ
лаоухдлзд кдрмгзкз дд номвдгдлзя з зпнмйщжмвалзд ймелшт козрдоздв. Обмжлафдла
нмжзузя мрлмпзрдйщлм мбеаймвалзя мудлкз к пубчдкру тмжяипрвмвалзя, кмрмоши
гмрмвзр мрфдр мб мудлкд зкуцдпрва, нмпкмйщку гмпугаопрвдллши зпнмйлзрдйщ йзхдл
лавшкмв з жлалзи, лдмбтмгзкшт гйя алайзжа мрфдра мб мудлкд зкуцдпрва.
Сгдйал вшвмг, фрм жакмлмгардйщ гмйедл нодгупкмродрщ нмоягмк з пнмпмб мбеаймвалзя мрфдра мб мудлкд зкуцдпрва в пугдблмк нмоягкд, нмпкмйщку в пйуфад лдмбчдкрзвлмгм мудлзвалзя, мрвдрпрвдллмпрщ лдпдр зкдллм гмпугаопрвдллши зпнмйлзрдйщ,
кмрмоши лд зкддр лавшкмв гйя алайзжа гдярдйщлмпрз мудлцзка, а гмпугаопрву лалмпзрпя кардозайщлши уцдоб вм водкя пугдблмгм номудппа. Обмплмвалм, фрм влдгодлзд кмлромйя жа нмоягкмк мбеаймвалзя бугдр жлафзрдйщлшк хагмк в одайзжаузз
кмлпрзруузмллми гаоалрзз зпнмйлдлзя пугдблмгм одхдлзя.
Кйыфдвшд пймва: Гмпугаопрвдллая зпнмйлзрдйщлая пйуеба, мудлка зкуцдпрва,
гмйелзк, вжшпкардйщ, гмпугаопрвдллши зпнмйлзрдйщ, аодпр зкуцдпрва, ъкпндорлая
гдярдйщлмпрщ, пугдблмд мбеаймвалзд.

Selivanov О. Application of laws in the activity of the State executive service on
property valuation
The paper investigates the question of valuation of the arrested property, as well as the
grounds for appealing against the assessment of property during the enforcement of
decisions of the State Executive Service. The author determines that the report made to the
request of the complainant cannot serve as the sole basis for challenging the assessment; at
the same time, the grounds for contesting the assessment may be violations of the
methodology for conducting the assessment and the use of erroneous criteria. Focuses on
the appeal to the entity that prepares the property valuation report because the public
enforcement agent is deprive of the skills and knowledge necessary to analyze the property
valuation report. It is conclude that the legislator should provide for the procedure and
method of appealing the report on property valuation in court. Since in the case of biased
evaluation, the responsibility is borne solely by the state executor who does not have the
skills to analyze the activity of the appraiser and the state is liable to material damage
during the trial. It is substantiated that implementation of the control over the appeals
procedure will be a significant step in the implementation of the constitutional guarantee of
execution of a court decision.
Key words: state executive service, property valuation, debtor, collector, state
executor, arrest of property, expert activity, judicial appeal.
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Порівняльний аналіз Закону України
«Про звернення громадян» із
аналогічним законодавством країн
Співдружності Незалежних Держав,
що межують із Україною
Укоаїла кдеує іж пікмка оіжлзкз
коаїлакз. Окодкі ж лзт втмгярщ гм
пкйагу Євомндипщкмгм Смыжу, ілхі е
гм пкйагу Снівгоуелмпрі Нджайделзт Ддоеав. У пвмїи гіяйщлмпрі, кмлромйщлі могалз ра пйуебз, цм жгіиплыырщ номнупклі мндоауії в нулкрат
номнупку фдодж гдоеавлзи кмогмл,
нігрозкуырщ вжаєкмгіы ж нодгправлзкакз пукіелзт прмоіл бугщ-якмї
коаїлз. Хаоакрдо ракмї вжаєкмгії взжлафаєрщпя угмгакз, цм укйагдлі
Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз ра
уоягакз пупігліт гдоеав.
Пзралля цмгм омжгйягу жвдолдлщ гомкагял, ноз ндодрзлі лзкз
гдоеавлмгм кмогмлу Укоаїлз ж узкз
коаїлакз, взоіхуєрщпя вігнмвіглм гм
нмймедлщ жакмлмгавпрва Укоаїлз
ном жвдолдлля гомкагял, мпкійщкз
ракі жвдолдлля нігнагаырщ ніг ыозпгзкуіы мпраллщмї.
В пвмы фдогу, кмела іж кдеуыфзт коаїл одгуйыє взоіхдлля галзт
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нзралщ, кдоуыфзпщ вйаплзк лауімлайщлзк жакмлмгавпрвмк. Злаимкпрвм і
нмоівлялля лмокарзвлмї бажз взоіхдллі нзралщ жвдолдлщ гомкагял
Укоаїлз іж узкз коаїлакз гапрщ жкмгу взявзрз ра упулурз кмейзві лдгмйікз вірфзжлялзт лмокарзвлмноавмвзт акрів ра ндодилярз нмжзрзвлзи гмпвіг коаїл ЄС ра СНД.
Дмпйігедлляк нмгіблмгм нзралля жаикайзпщ ракі вірфзжлялі лаукмвуі як Міляийм М. П. ра Кіцак Ю. І.
Айд їт нмоівляйщлзи алайіж, цм кіпрзрщпя у пнійщліи кмлмгоасії «Агкіліпроарзвлм-ноавмвд
жабджндфдлля
одайіжауії ноава гомкагял ла жвдолдлля» взкйагдлм нмоівлялля жакмлмгавпрва мкодкзт гдоеав, ж якзкз
Укоаїла лд кає пнійщлмгм кмогмлу.
Дм рмгм е, аврмоз нмоівлыырщ взкйыфлм проукруоу лмокарзвлзт акрів. Такме, Закмл Рдпнубйікз Біймоупщ, якзи ракме нмоівлыєрщпя у
взцджажлафдліи кмлмгоасії гармва-

Порівняльний аналіз Закону України «Про звернення громадян» із . . .
лзи 1996 омкмк і вроарзв фзлліпрщ
[1]. Мз е номнмлуєкм гдрайщлзи
омжбіо гмкукдлрів, алайіж їт жкіпру
ра нмоівлялля.
Акруайщліпрщ нмйягає у рмку, цм
гйзбхд омжукілля жакмлмгавпрва
коаїл-пупігів карзкд як лапйігмк
жкіулдлля кіелаомглзт віглмпзл, а
жанмжзфдлля акруайщлзт нмймедлщ –
нмйінхдлля ра омжвзрмк Укоаїлз як
гдкмкоарзфлмї гдоеавз, пномкмелмї
якіплм ра дсдкрзвлм взкмозпрмвуварз ракзи ілпроукдлр внйзву пупнійщпрва ла гдоеавлд уноавйілля, як
жвдолдлля гомкагял.
Дм ндодйіку коаїл, цм кдеуырщ ж
Укоаїлмы втмгярщ: Пмйщца, Сймваффзла, Угмоцзла, Рукулія, Ммйгмва,
Рмпія ра Біймоупщ. Пдохі фмрзоз
втмгярщ гм пкйагу ЄС. Рмпіипщка Фдгдоауія, Рдпнубйіка Ммйгмва ра Рдпнубйіка Біймоупщ пкйагаырщ фапрзлу
СНД.
Хмф Укоаїла і буйа мглієы ж коаїл-жаплмвлзків СНД, ра сакрзфлм
лікмйз лд втмгзйа гм її пкйагу.
19 роавля 2018 омку Поджзгдлр
Укоаїлз Пдром Пмомхдлкм нмвігмкзв ном рд, цм нігнзпав укаж ном
мпрармфлд нознзлдлля уфапрі Укоаїлз у прарурлзт могалат СНД. Тзк
лд кдлх, упі взцд ндодоатмвалі коаїлз, рак фз ілакхд кайз віглмхдлля
гм пмыжу, мкоік фмгм, втмгзйз гм
пкйагу Смыжу Рагялпщкзт Смуіайіпрзфлзт Рдпнубйік. Сакд уієы мпмбйзвіпры взкйзкалзи лах ілрдодп
цмгм нмоівлялля їт жакмлмгавпрва
ном жвдолдлля гомкагял.
Пзралля ноакрзфлмї одайіжауії
гомкагялакз Укоаїлз лагалмгм їк
Кмлпрзрууієы Укоаїлз ноава влмпзрз
в могалз гдоеавлмї вйагз, мб'єглалля
гомкагял вігнмвіглм гм їт праруру
номнмжзуії ном нмйінхдлля їт гіяйщлмпрі, взкозварз лдгмйікз в омбмрі,
мпкаоеуварз гії нмпагмвзт мпіб, гдоеавлзт і гомкагпщкзт могалів одгуйыє Закмл Укоаїлз «Пом жвдолдлля
гомкагял» (гайі – Закмл Укоаїлз)
віг 1996 омку [2]. В Рмпіипщкіи Фдгдоауії уя сулкуія нмкйагдла ла Фдгдоайщлзи жакмл «Пом нмоягмк омжгйягу жвдолдлщ гомкагял Рмпіипщкмї

Фдгдоауії» (гайі – Закмл РФ; рур і
лагайі ндодкйаг аврмоа) віг 2006 омку. В Рдпнубйіуі Біймоупщ ла Закмл
Рдпнубйікз Біймоупщ «Пом жвдолдлля
гомкагял ра ыозгзфлзт мпіб» (гайі –
жакмл РБ) віг 2011 омку ра Закмл
Рдпнубйікз Ммйгмва «Пом нмгафу
ндрзуіи» (гайі – жакмл РМ) віг
1994 омку у Рдпнубйіуі Ммйгмва вігнмвіглм.
Поавм ла жвдолдлля у кмеліи ж
ндодоатмвалзт коаїл жакоінйдлд жа
гомкагялакз у кмлпрзрууії кмелмї
гдоеавз. Так, пр. 40 Кмлпрзрууії
Укоаїлз лагмймхує ла рмку, цм Упі
каырщ ноавм ланоавйярз ілгзвігуайщлі фз кмйдкрзвлі нзпщкмві жвдолдлля абм мпмбзпрм жвдорарзпя гм
могалів гдоеавлмї вйагз, могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля ра нмпагмвзт і пйуебмвзт мпіб узт могалів,
цм жмбмв'яжалі омжгйялурз жвдолдлля і гарз мбґоулрмвалу вігнмвігщ у
впралмвйдлзи жакмлмк промк [3]. Так
пакм і пр. 40 Кмлпрзрууії Рдпнубйікз
Біймоупщ жажлафає, цм кмедл кає
ноавм ланоавйярз мпмбзпрі фз кмйдкрзвлі жвдолдлля гм гдоеавлзт могалів. Ддоеавлі могалз, а ракме нмпагмві мпмбз жмбмв'яжалі омжгйялурз
жвдолдлля і гарз вігнмвігщ нм пурі у
взжлафдлзи жакмлмк рдокіл. Вігкмва
віг омжгйягу нмгалмї жаявз нмвзлдл
бурз нзпщкмвм кмрзвмвалзк [4].
Гомкагялз Рмпіипщкмї Фдгдоауії
каырщ ноавм жвдорарзпя мпмбзпрм, а
ракме ланоавйярз ілгзвігуайщлі ра
кмйдкрзвлі жвдолдлля гм гдоеавлзт
могалів ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, жгіглм іж пр. 30 Кмлпрзрууії Рмпіипщкмї Фдгдоауії [5]. У
Рдпнубйіуі Ммйгмва гомкагялз каырщ ноавм жвдорарзпя гм вйагз ж
ндрзуіякз рійщкз віг пвмгм ікдлі.
Закмллм првмодлі могаліжауії каырщ
ноавм жвдорарзпя ж ндрзуіякз взкйыфлм віг ікдлі кмйдкрзвів, які вмлз нодгправйяырщ [6].
Загайщлі
нмймедлля
Закмлу
Укоаїлз, Закмлу РФ ра Закмлу РМ
жа проукруомы нмгіблі, рійщкз Закмл
РБ мгоажу нмфзлаєрщпя іж взжлафдлля мплмвлзт рдокілів, цм везваырщпя у гмкукдлрі.
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Звдолдкм увагу ла рд, цм йзхд в
Закмлі Укоаїлз лавдгдлм омжхзодлу
нодакбуйу в якіи лагмймхуєрщпя
ваейзвіпрщ ілпрзруру жвдолдлщ гомкагял у гдкмкоарзфлмку пупнійщпрві.
Щмгм рдокілів кмела номалайіжуварз лапрунлд. Закмл Укоаїлз взжлафає нмлярря жвдолдлля гомкагял,
як взкйагдлі в нзпщкмвіи абм упліи
смокі номнмжзуії (жауваедлля), жаявз (кймнмралля) і пкаогз [2]. Закмл
РФ вкажує, цм ніг жвдолдлляк гомкагял пйіг омжукірз ланоавйдлі в
гдоеавлзи могал, могал кіпудвмгм
пакмвоягувалля абм нмпагмвіи мпмбі
в нзпщкмвіи смокі абм в смокі дйдкромллмгм гмкукдлру номнмжзуіы,
жаяву фз пкаогу, а ракме уплд жвдолдлля гомкагял в гдоеавлзи могал,
могал кіпудвмгм пакмвоягувалля [7].
Закмл РБ жажлафає цм жвдолдлляк є
ілгзвігуайщлі абм кмйдкрзвлі жаява,
номнмжзуія, пкаога, взкйагдлі в нзпщкмвіи, дйдкромлліи абм упліи смокі [8]. Звдолдлля гомкагял в Закмлі
РМ лмпзрщ лажву ндрзуії ра омжукієрщпя як бугщ-які жаява, пкаога, номнмжзуія, жвдолдлля, нмгалі кмкндрдлрлзк могалак, в рмку фзпйі и нмндодгля жаява, кмромы мпкаоеуєрщпя
агкіліпроарзвлзи акр абм лдомжгйялурі номталля у взжлафдлзи жакмлмк
рдокіл [9]. Помалайіжувавхз жкіпр
кмедкм гіирз взплмвку, цм йзхд у
мпраллщмку лавдгдлмку взжлафдлі
каєрщпя япкоава вігкілліпрщ у взгйягі нмндодглщмї жаявз, цм ндодгбафдла Закмлмк РМ. В уіймку е,
жвдолдлля гомкагял омжукіырщпя
гуед лабйзедлм.
Помнмжзуія (жауваедлля) - жвдолдлля гомкагял, гд взпймвйыырщпя
нмоага, одкмкдлгауія цмгм гіяйщлмпрі могалів гдоеавлмї вйагз і кіпудвмгм пакмвоягувалля, гднурарів упіт
оівлів, нмпагмвзт мпіб, а ракме взпймвйыырщпя гуккз цмгм водгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл ра укмв
езрря гомкагял, вгмпкмлайдлля ноавмвмї мплмвз гдоеавлмгм і гомкагпщкмгм езрря, пмуіайщлм-куйщруолмї ра
ілхзт псдо гіяйщлмпрі гдоеавз і
пупнійщпрва [2]. Сакд в ракіи смокі
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жажлафдлд уд нмлярря Закмлмк Укоаїлз. Закмл РФ взжлафає номнмжзуіы
в лапрунліи одгакуії: «номнмжзуія одкмкдлгауія гомкагялзла цмгм
вгмпкмлайдлля жакмлів ра ілхзт лмокарзвлзт ноавмвзт акрів, гіяйщлмпрі гдоеавлзт могалів ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, омжвзрку
пупнійщлзт віглмпзл, нмйінхдлля
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмї
ра
ілхзт
псдо гіяйщлмпрі гдоеавз і пупнійщпрва» [7]. В жакмлі РБ ніг номнмжзуієы
омжукіырщ одкмкдлгауіы цмгм нмйінхдлля гіяйщлмпрі могаліжауіи,
ілгзвігуайщлзт нігнозєкуів, вгмпкмлайдлля ноавмвмгм одгуйывалля віглмпзл у гдоеавлмку і гомкагпщкмку
езррі, взоіхдлля нзралщ дкмлмкіфлмї, нмйірзфлмї, пмуіайщлмї ра ілхзт
псдо гіяйщлмпрі гдоеавз і пупнійщпрва [8]. Закмл РМ вжагайі лд взжлафає
як мкодкі рдокілз алі номнмжзуіы,
алі пкаогз фз номнмжзуіы.
Науімлайщлзи жакмл ед вкажує,
цм в Укоаїлі жаявмы (кймнмралляк)
є жвдолдлля гомкагял іж номталляк
ном пнозялля одайіжауії жакоінйдлзт
Кмлпрзрууієы ра фзллзк жакмлмгавпрвмк їт ноав ра ілрдодпів абм нмвігмкйдлля ном нмоухдлля фзллмгм
жакмлмгавпрва фз лдгмйікз в гіяйщлмпрі нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи лджайделм віг смок вйаплмпрі,
лаомглзт гднурарів Укоаїлз, гднурарів кіпудвзт оаг, нмпагмвзт мпіб, а
ракме взпймвйдлля гуккз цмгм нмйінхдлля їт гіяйщлмпрі. Кймнмралля
- нзпщкмвд жвдолдлля ж номталляк
ном взжлалля жа мпмбмы вігнмвіглмгм прарупу, ноав фз пвмбмг рмцм [2].
В Закмлі РФ жаявмы є номталля
гомкагялзла ном пнозялля в одайіжауії имгм кмлпрзрууіилзт ноав і
пвмбмг абм кмлпрзрууіилзт ноав і
пвмбмг ілхзт мпіб, абм нмвігмкйдлля
ном нмоухдлля жакмлів ра ілхзт
лмокарзвлзт ноавмвзт акрів, лдгмйікз в омбмрі гдоеавлзт могалів,
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ра
нмпагмвзт мпіб, абм козрзка гіяйщлмпрі жажлафдлзт могалів і нмпагмвзт
мпіб, а в Закмлі РБ – кймнмралля
ном пнозялля в одайіжауії ноав, пвмбмг і (абм) жакмллзт ілрдодпів жаяв-
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лзка, лд нмв'яжалд ж їт нмоухдлляк,
а ракме нмвігмкйдлля ном нмоухдлля акрів жакмлмгавпрва, лдгмйікз в
омбмрі гдоеавлзт могалів, ілхзт
могаліжауіи (нмпагмвзт мпіб), ілгзвігуайщлзт нігнозєкуів [7; 8].
Скаогмы Укоаїлпщкзи наойакдлр
вваеає жвдолдлля ж взкмгмы ном
нмлмвйдлля ноав і жатзпр жакмллзт
ілрдодпів гомкагял, нмоухдлзт гіякз (бджгіяйщліпры), оіхдллякз гдоеавлзт могалів, могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля, нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи, мб'єглалщ гомкагял,
нмпагмвзт мпіб; Рмпіипщкмї Фдгдоауії
- номталля гомкагялзла ном віглмвйдлля абм жатзпр имгм нмоухдлзт
ноав, пвмбмг фз жакмллзт ілрдодпів
абм ноав, пвмбмг абм жакмллзт ілрдодпів ілхзт мпіб; Рдпнубйікз Біймоупщ взкмга ном віглмвйдлля ноав,
пвмбмг і (абм) жакмллзт ілрдодпів
жаявлзка, нмоухдлзт гіякз (бджгіяйщліпры) могаліжауіи, гомкагял, в
рмку фзпйі ілгзвігуайщлзт нігнозєкуів [2; 7; 8]. Тур ваорм жвдолурз
увагу, ла йдкпзфлу смоку. Закмл
Укоаїлз ра Закмл РФ нмжзуімлує
пкаогу як жаяву фз номталля, рмгі як
Закмл РБ вкажує, цм пкаога ліцм
ілхд як взкмга гомкагялзла, цм
пвігфзрщ ном емопркіхд ра кардгмозфліхд правйдлля наойакдлру Рдпнубйікз Біймоупщ гм ущмгм взгу жвдолдлля.
Ваорм вігкірзрз, цм упі взцд жажлафдлі лмокарзвлм-ноавмві акрз
жабджндфуырщ ноавмк ла жвдолдлля
лд йзхд гомкагял пвмєї коаїлз, а
ракме ілмждкуів. У взнагку Укоаїлз
мпмбак, цм лд є гомкагялакз гдоеавз лагаырщпя оівлі ноава, якцм ілхд
лд ндодгбафдлм кіелаомглзкз гмгмвмоакз [2]. Рмпіипщкмы Фдгдоауієы впралмвйдллі мбкдедлля у взнагкат впралмвйдлзт кіелаомглзк
гмгмвмомк Рмпіипщкмї Фдгдоауії абм
сдгдоайщлзк жакмлмк [7]. Ілмждклі
гомкагялз ра мпмбз бдж гомкагялпрва, нодгправлзурва ілмждклзт могаліжауіи, цм жлатмгярщпя ла рдозрмоії
Рдпнубйікз Біймоупщ, кмозпруырщпя
ноавмк ла жвдолдлля лаоівлі ж гом-

кагялакз Рдпнубйікз Біймоупщ і
ыозгзфлзкз мпмбакз Рдпнубйікз
Біймоупщ, якцм ілхд лд взжлафдлм
Кмлпрзрууієы Рдпнубйікз Біймоупщ,
жакмлакз і кіелаомглзкз гмгмвмоакз Рдпнубйікз Біймоупщ [8]. Закмл
РМ нмхзоыєрщпя ла ілмждклзт гомкагял ра мпіб бдж гомкагялпрва, ноава і жакмллі ілрдодпз якзт буйз нмоухдлі ла рдозрмоії Рдпнубйікз Ммйгмва [9].
Наиваейзвіхзк дйдкдлрмк у
жгіиплдллі ноавмвіглмпзл ноз жвдолдллі гомкагял є взкмгз, які правйярщ гм мпіб.
Уплд жвдолдлля взкйагаєрщпя
гомкагялзлмк ла мпмбзпрмку нозимкі абм жа гмнмкмгмы жапмбів рдйдсмллмгм жв’яжку фдодж взжлафдлі кмлракрлі удлроз, рдйдсмллі "гаояфі
йілії" ра жанзпуєрщпя (одєпроуєрщпя)
нмпагмвмы мпмбмы [2]. Такзк фзлмк
Закмл Укоаїлз номнзпує нмймедлля
цмгм уплзт жвдолдлщ. На рдозрмоії
Рмпіипщкмї Фдгдоауії уплд жвдолдлля
нмгаєрщпя ноз мпмбзпрмку нозимкі
гомкагял ніпйя нодг’явйдлля гмкукдлра, цм нмпвігфує имгм мпмбу.
Зкіпр уплмгм жвдолдлля жалмпзрщпя в каорку мпмбмвмгм нозимку
гомкагялзла. У оажі, якцм взкйагдлі
в уплмку жвдолдллі сакрз і мбправзлз є мфдвзглзкз і лд взкагаырщ гмгаркмвмї ндодвіокз, вігнмвігщ ла жвдолдлля жа жгмгмы гомкагялзла кмед
бурз галм уплм в тмгі мпмбзпрмгм
нозимку, ном цм омбзрщпя жанзп в
каоруі мпмбзпрмгм нозимку гомкагялзла. В ілхзт взнагкат гаєрщпя нзпщкмву вігнмвігщ нм пурі нмоухдлзт
у жвдолдллят нзралщ [7]. Стмеа
номудгуоа вігбуваєрщпя ракме в Рдпнубйіуі Біймоупщ, а пакд: ноз уплмку жвдолдллі вкажалі мпмбз нмвзллі
нодг'явзрз гмкукдлр, цм жапвігфує
мпмбу. Подгправлзкз жаявлзків нмвзллі нодг'явзрз ракме гмкукдлрз,
цм нігрвдогеуырщ їт нмвлмваедлля
[8]. Опмбйзвіпрщ ндрзуії в Рдпнубйіуі Ммйгмва нмйягає в рмку, цм вмла
нмгаєрщпя в нзпщкмвіи абм дйдкромлліи смокі [9]. Упла смока в гмкукдлрі лд жажлафаєрщпя Такзи гмпвіг є гмвмйі пніолзк, мпкійщкз уплд
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жвдолдлля є ваейзвмы смокмы в
пзпрдкі жвдолдлщ гомкагял. Окоік
ущмгм вмлм є и лаихвзгхзк у нмоягку взкйагдлля ра в кмейзвмпрі
мкзларз быомкоарзфлу пзпрдку в
гдоеаві. Опмбйзвм уд прмпуєрщпя
Укоаїлз, мпкійщкз, як кз бафзкм,
йзхд в її Закмлі є нояка вкажівка ла
жвдолдлля жа гмнмкмгмы жапмбів рдйдсмллмгм жв’яжку, рмгі як Закмлз
РФ ра РБ ндодгбафаырщ раку кмейзвіпрщ взкйыфлм ла мпмбзпрмку
нозимкі гомкагял. Злмву е ракз, уд
кає ндвлзи нмжзрзв в рмку нйалі,
цм, нодг’явйяыфз гмкукдлр, абм
лагпзйаыфз взкйыфлм нзпщкмві жвдолдлля, кілікіжуєрщпя кмейзвіпрщ
утзйдлля віг вігнмвігайщлмпрі мпіб,
які ланоавйяырщ жвдолдлля, які жавігмкм кіпрярщ лдноавгзву ілсмокауіы, рмцм. Айд, ж нмжзуії гдкмкоарії
уплд жвдолдлля є ваейзвмы кардгмоієы, яка є фз лд лаижоуфліхзк
хйятмк гйя жвдолдлля гомкагял.
Срмпмвлм, впд е, нзпщкмвзт жвдолдлщ, рм в Укоаїлі нзпщкмвд жвдолдлля лагпзйаєрщпя нмхрмы абм ндодгаєрщпя гомкагялзлмк гм вігнмвіглмгм могалу, упралмвз мпмбзпрм фз
фдодж унмвлмваедлу лзк мпмбу, нмвлмваедлля якмї мсмокйдлі вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва. Пзпщкмвд жвдолдлля ракме кмед бурз лагіпйалд ж
взкмозпралляк кдодеі Ілрдолдр,
жапмбів дйдкромллмгм жв’яжку (дйдкромллд жвдолдлля). У жвдолдллі кає
бурз жажлафдлм ноіжвзцд, ік’я, нм
барщкмві, кіпуд номезвалля гомкагялзла, взкйагдлм пурщ нмоухдлмгм
нзралля, жауваедлля, номнмжзуії,
жаявз фз пкаогз, номталля фз взкмгз. Пзпщкмвд жвдолдлля нмвзллм
бурз нігнзпалм жаявлзкмк (жаявлзкакз) іж жажлафдлляк гарз. В дйдкромллмку жвдолдллі ракме кає бурз
жажлафдлм дйдкромллу нмхрмву агодпу, ла яку жаявлзку кмед бурз лагіпйалм вігнмвігщ, абм вігмкмпрі ном
ілхі жапмбз жв’яжку ж лзк. Запрмпувалля дйдкромллмгм узсомвмгм нігнзпу ноз лагпзйаллі дйдкромллмгм
жвдолдлля лд взкагаєрщпя [2]. На
вігкілу віг взкмгз ндодгбафдлмї Закмлмк РМ ном рд, цм ндрзуія в дйд-
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кромлліи смокі нмвзлла вкйыфарз в
пдбд жапрмпувалля дйдкромллмгм нігнзпу [9]. Щмгм Закмлу РФ, рм віл
гає вкажівку, ном рд, цм гомкагялзл
в пвмєку нзпщкмвмку жвдолдллі в
мбмв'яжкмвмку нмоягку вкажує абм
лаикдлувалля гдоеавлмгм могалу
абм могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля, в які лагпзйає нзпщкмвд жвдолдлля, абм ноіжвзцд, ік'я, нм барщкмві вігнмвіглмгм нмпагмвмї мпмбз, абм
нмпагу вігнмвіглмї мпмбз, а ракме
пвмї ноіжвзцд, ік'я, нм барщкмві
(мпраллє - ноз лаявлмпрі), нмхрмвзи
агодпа, жа якмы нмвзллі бурз пноякмвалі вігнмвігщ, нмвігмкйдлля ном
ндодагодпауії жвдолдлля, взкйагає
пурщ номнмжзуії, жаявз фз пкаогз,
правзрщ мпмбзпрзи нігнзп і гару. У
оажі лдмбтіглмпрі ла нігрвдогедлля
пвмїт гмвмгів гомкагялзл нмвзлдл
гмгарз гм нзпщкмвзк жвдолдлляк
гмкукдлрз і кардоіайз абм їт кмнії.
Звдолдлля, якд лагіихйм гм гдоеавлмгм могалу, могал кіпудвмгм пакмвоягувалля абм нмпагмвіи мпмбі у смокі дйдкромллмгм гмкукдлра, нігйягає омжгйягу в нмоягку, впралмвйдлмку узк Фдгдоайщлзк жакмлмк. У
жвдолдллі гомкагялзл в мбмв'яжкмвмку нмоягку вкажує пвмї ноіжвзцд,
ік'я, нм барщкмві (мпраллє - ноз лаявлмпрі), агодпа дйдкромллмї нмхрз,
ла яку каырщ бурз пноякмвалі вігнмвігщ, нмвігмкйдлля ном ндодагодпауії жвдолдлля. Гомкагялзл кає
ноавм гмгарз гм ракмгм жвдолдлля
лдмбтіглі гмкукдлрз і кардоіайз в
дйдкромлліи смокі [7]. Щм прмпуєрщпя Закмлу РБ, рм в лщмку ндодгбафдлм, цм нзпщкмві жвдолдлля гомкагял, жа взляркмк рзт, цм жалмпярщпя
гм клзгз жауваедлщ ра номнмжзуіи,
нмвзллі кіпрзрз: лаикдлувалля і
(абм) агодпа могаліжауії абм нмпага
мпмбз, якзк ланоавйяєрщпя жвдолдлля; ноіжвзцд, вйаплд ік'я, нм барщкмві (якцм ракд є) абм іліуіайз гомкагялзла, агодпа имгм кіпуя номезвалля (кіпуя ндодбувалля); взкйаг
пурі жвдолдлля; мпмбзпрзи нігнзп
гомкагялзла (гомкагял) [8].
На цм ваорм жвдолурз увагу, рак
уд ла жажлафдлі в Закмлат РФ ра РБ
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лапрунлі нмймедлля ном пномкмеліпрщ фзралля нзпщкмвмгм рдкпру
жвдолдлля. Так, Закмлмк РФ ндодгбафдлм, цм у оажі, якцм рдкпр нзпщкмвмгм жвдолдлля лд ніггаєрщпя номфзралля, вігнмвігщ ла жвдолдлля лд
гаєрщпя і вмлм лд нігйягає ланоякку
ла омжгйяг гм гдоеавлмгм могалу,
могал кіпудвмгм пакмвоягувалля абм
нмпагмвіи мпмбі вігнмвіглм гм їт
кмкндрдлуієы, ном цм номрягмк пдкз глів ж гля одєпроауії жвдолдлля
нмвігмкйяєрщпя гомкагялзлу, якзи
ланоавзв жвдолдлля, якцм имгм ноіжвзцд і нмхрмву агодпу ніггаырщпя
номфзраллы [7]. Закмл РБ взкйагає
уд пакд рвдогедлля у лапрунліи одгакуії: рдкпр жвдолдлля нмвзлдл ніггаварзпя номфзраллы. Рукмнзплі
жвдолдлля нмвзллі бурз ланзпалі
фіркзк, омжбіойзвзк нмфдокмк [8]. І
уд гіиплм акруайщлд жауваедлля,
мпкійщкз нмпагмва мпмба, яка жмбмв’яжала
омжгйялурз
жвдолдлля
гомкагялзла і взоіхзрз имгм нм пурі
– лд нмвзлла лдпрз вігнмвігайщліпрщ
жа мпмбйзвмпрі нмфдоку мпмбз. Закмл
РМ вжагайі лд гає фіркзт вкажівмк
прмпмвлм взкмг гм жвдолдлля гомкагял, і уд кмела пнозикарз абм як
номяв ймяйщлмпрі кмйгавпщкмгм наойакдлру, мпкійщкз уд лагає глуфкмпрі прмпмвлм взкмг, абм е, як тайарлмпрі.
На лаху гукку, номбйдклзк
нзралляк в Закмлі Укоаїлз є кмва
жвдолдлщ і оіхдлщ ра вігнмвігди ла
лзт. Так, в одгакуії жакмлу игдрщпя,
цм гомкагялз каырщ ноавм жвдорарзпя гм могалів гдоеавлмї вйагз,
кіпудвмгм пакмвоягувалля, нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи лджайделм віг смок вйаплмпрі, мб'єглалщ
гомкагял, нмпагмвзт мпіб укоаїлпщкмы фз ілхмы кмвмы, нозилярлмы
гйя прмоіл. Ріхдлля цмгм жвдолдлщ
гомкагял ра вігнмвігі ла лзт мсмокйяырщпя вігнмвіглм гм взкмг жакмлмгавпрва ном кмвз. Такі оіхдлля ра
вігнмвігі кмеурщ бурз взкйагдлі в
ндодкйагі кмвмы пнійкувалля жаявлзка. Забмомляєрщпя вігкмва в нозиляррі ра омжгйягі жвдолдлля ж нмпзйалляк ла лджлалля кмвз жвдолдлля

[2]. Пдох жа впд, ваорм жвдолурз ла
рдокіл «нозилярла». Цд взжлафдлля
жалагрм абпроакрлд і лд лдпд емглмгм
ноакрзфлмгм лавалраедлля. Пмпзйалля ла жакмлмгавпрвм ном кмвз і
їт алайіж ракме лд гає взфдонлмї
вігнмвігі ноз пніолзт нзраллят.
В нмоівлывалзт лакз жакмлат,
кмвлі нзралля взоіхуырщпя лапрунлзк фзлмк. У Закмлі РФ вігпурлі
бугщ-які взкмгз цмгм кмвз жвдолдлля; в Закмлі РМ кіпрзрщпя каед ігдлрзфлм гм укоаїлпщкмї гдсіліуія ном
рд, цм ндрзуія нмгаєрщпя гдоеавлмы
абм ілхмы кмвмы вігнмвіглм гм Закмлу ном сулкуімлувалля кмв ла
рдозрмоії Рдпнубйікз Ммйгмва [9].
Наибійщх взфдонлд омжукілля кіпрзрщпя в Закмлі РБ, а пакд: «Звдолдлля взкйагаырщпя біймоупщкмы
абм омпіипщкмы кмвмы» [8]. Такд
нмймедлля кмед нозжвдпрз гм ндвлзт пкйаглмпрди, мпмбйзвм гйя кардгмоії ілмждкуів ра мпіб бдж гомкагялпрва, цм лд вмймгіырщ біймоупщкмы
абм омпіипщкмы кмвакз. Айд кіпрзрщ
фірку нмжзуіы, жакоінйяє аврмозрдр
гдоеавлмї кмвз ра взкйыфає упі
кмлсйікрз, які кмеурщ взлзкарз ла
нігґоулрі нзралля якмы кмвмы каырщ вігбуварзпщ ноавмвіглмпзлз цм
взлзкаырщ ноз жвдолдллі гомкагял.
Снійщлмы озпмы гйя Закмлів
Укоаїлз, РФ, РБ ра РМ є жабмомла
ндодпйігувалля жа гомкагял жа нмгалля лзкз жвдолдлщ ра жабмомла
омжгмймхдлля вігмкмпрди ном жаявлзка.
Звдолдлля в Укоаїлі омжгйягаырщпя і взоіхуырщпя у рдокіл лд
бійщхд мглмгм кіпяуя віг гля їт лагтмгедлля, а рі, які лд нмродбуырщ
гмгаркмвмгм взвфдлля, - лдвігкйаглм,
айд лд ніжліхд н'ярлагуярз глів віг
гля їт мрозкалля. Якцм в кіпяфлзи
рдокіл взоіхзрз нмоухдлі у жвдолдллі нзралля лдкмейзвм, кдоівлзк
вігнмвіглмгм могалу, нігнозєкпрва,
упралмвз, могаліжауії абм имгм жапрунлзк впралмвйыырщ лдмбтіглзи рдокіл гйя имгм омжгйягу, ном цм нмвігмкйяєрщпя мпмбі, яка нмгайа жвдолдлля. Поз ущмку жагайщлзи рдокіл
взоіхдлля нзралщ, нмоухдлзт у жвд-
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олдллі, лд кмед ндодвзцуварз пмомка н'ярз глів [2]. В Рмпіипщкіи Фдгдоауії нзпщкмвд жвдолдлля, якд лагіихйм гм гдоеавлмгм могалу, могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля абм
нмпагмвіи мпмбі вігнмвіглм гм їт
кмкндрдлуії, омжгйягаєрщпя номрягмк
30 глів ж гля одєпроауії нзпщкмвмгм
жвдолдлля [7]. В Рдпнубйіуі Біймоупщ нзпщкмві жвдолдлля нмвзллі
бурз омжгйялурі лд ніжліхд н'ярлагуярз глів, а жвдолдлля, які нмродбуырщ гмгаркмвмгм взвфдлля і ндодвіокз, - лд ніжліхд мглмгм кіпяуя, якцм
ілхзи рдокіл лд впралмвйдлм жакмлмгавфзкз акракз. У оажі, якцм гйя
взоіхдлля взкйагдлзт у жвдолдллят
нзралщ лдмбтіглі вфзлдлля ндвлзт
гіи (взкмлалля омбір, лагалля нмпйуг), мрозкалля ілсмокауії ж ілмждклмї гдоеавз в рдокілз, цм ндодвзцуырщ кіпяфлзи рдокіл, жаявлзкак в
промк лд ніжліхд мглмгм кіпяуя ж
гля, лапрунлмгм жа глдк лагтмгедлля жвдолдлщ, лагпзйаєрщпя нзпщкмвд
нмвігмкйдлля ном нозфзлз ндодвзцдлля кіпяфлмгм рдокілу і рдокілз
жгіиплдлля ракзт гіи (взкмлалля
омбір, лагалля нмпйуг) абм рдокілз
омжгйягу жвдолдлщ нм пурі [8]. Пдрзуії, нмгалі в Рдпнубйіуі Ммйгмва,
омжгйягаырщпя вігнмвіглзкз могалакз номрягмк 30 омбмфзт глів, а
якцм вмлз лд нмродбуырщ гмгаркмвмгм взвфдлля і омжгйягу - лдгаилм
абм номрягмк 15 омбмфзт глів ж гля
одєпроауії. Тдокіл омжгйягу ндрзуії
кмед бурз номгмведлзи кдоівлзкмк
вігнмвіглмгм могалу лд бійщх як ла
30 омбмфзт глів c нмвігмкйдлляк
жаявлзка, якцм:
- лдмбтіглі гмгаркмві кмлпуйщрауії гйя ніггмрмвкз вігнмвігі ла
ндрзуіы;

- ндрзуія прмпуєрщпя вдйзкмгм
мбпягу ілсмокауії абм лдмбтіглм
взвфдлля гмгаркмвзт кардоіайів гйя
вігбмоу і взкмозпралля їт ноз ніггмрмвуі вігнмвігі [9].
Опмбйзвмї увагз нмродбує нмймедлля в Закмлі РБ, якд жажлафає, цм
нзпщкмві жвдолдлля вваеаырщпя
омжгйялурзкз нм пурі, якцм омжгйялурі впі взкйагдлі в лзт нзралля,
везрі лайделі жатмгз цмгм жатзпру,
жабджндфдлля одайіжауії, віглмвйдлля
ноав, пвмбмг і (абм) жакмллзт ілрдодпів жаявлзків і їк ланоавйдлі нзпщкмві вігнмвігі [8]. Нмокарзвлд ра
мпрармфлд взжлафдлля нмлярря рмгм,
якд е жвдолдлля є рзк, цм омжгйялурм нм пурі – є лдмбтіглмы пкйагмвмы гйя упулдлля нмврмолзт жвдолдлщ жа взоіхдлзк нзралляк.
Снійщлмы озпмы жакмлмгавпрва
Укоаїлз, Рмпіипщкмї Фдгдоауії ра
Рдпнубйікз Біймоупщ ра Рдпнубйікз
Ммйгмва є ндодгбафдлля вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля жакмлмгавпрва
ном жвдолдлля гомкагял ра вігхкмгувалля жбзрків гомкагялзлу абм
взроар нм ндодвіоуі жавігмкм лдноавгзвзт жвдолдлщ.
Такзк фзлмк, кз кмедкм гіирз
взплмвку, цм, в жагайщлзт озпат,
фзллі лмокарзвлм-ноавмві бажз нмоівлывалзт коаїл каырщ бійщхд
птмезт озп ліе вігкіллзт, як, ланозкйаг, взжлафдлля рдокілів абм
лаявліпрщ взжлафдлзт промків і кмейзвіпрщ їт жбійщхдлля. Та жупроіфаєрщпя и ндвла кійщкіпрщ вігкіллмпрди.
Окодкі нмймедлля (ланозкйаг, кмва
жвдолдлля абм омжгйяг жвдолдлля нм
пурі) в Закмлі Укоаїлз «Пом жвдолдлля гомкагял» нмродбує гммноауывалля і кз вбафаєкм кмейзвзк
жанмжзфдлля ж гмпвігу ілхзт коаїл.
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Дука В. В. Пмоівляйщлзи алайіж Закмлу Укоаїлз «Пом жвдолдлля гомкагял» іж
алаймгіфлзк жакмлмгавпрвмк коаїл Снівгоуелмпрі Нджайделзт Ддоеав, цм кдеуырщ іж Укоаїлмы
У праррі жгіиплдллм алайіж жакмлмгавпрва Укоаїлз, Рмпіипщкмї Фдгдоауії, Рдпнубйікз Біймоупщ ра Рдпнубйікз Ммйгмва в псдоі омжгйягу жвдолдлщ гомкагял. Буйм
нмоівлялм рдокілз, цм взкмозпрмвуырщпя в узт лмокарзвлзт акрат; взявйдлм оіжлзуы кіе нзпщкмвзкз, уплзкз ра дйдкромллзкз взгакз жвдолдлщ; жгіиплдлм алайіж
взкмг, цм взпуваырщпя гм жвдолдлщ гомкагял; мкодпйдлм таоакрдолі нмгіблі ра вігкіллі озпз жакмлів пупігліт коаїл. Як взплмвмк, буйм жаномнмлмвалм жанмжзфдлля
ндвлзт лмок ж кдрмы вгмпкмлайдлля Закмлу Укоаїлз "Пом жвдолдлля гомкагял".

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

Дука В. В. Соавлзрдйщлши алайзж Закмла Укоазлш «Об мбоацдлзят гоаегал» п алаймгзфлшк жакмлмгардйщпрвмк проал Смгоуедпрва Нджавзпзкшт Гмпугаопрв, гоалзфацзт п Укоазлми
В прарщд мпуцдпрвйдлм алайзж жакмлмгардйщпрва Укоазлш, Рмппзипкми Фдгдоаузз, Рдпнубйзкз Бдйаоупщ з Рдпнубйзкз Ммйгмва в псдод оаппкмродлзя мбоацдлзи
гоаегал. Бшйз поавлдлш рдокзлш, зпнмйщжудкшд в ързт лмокарзвлшт акрат; вшявйдлм оажлзуу кдегу нзпщкдллшкз, упрлшкз з ъйдкромллшкз взгакз мбоацдлзи;
мпуцдпрвйдл алайзж родбмвалзи, нодгчявйядкшт к мбоацдлзяк гоаегал; мбмжлафдлш
таоакрдолшд нмгмблшд з мрйзфзрдйщлшд мпмбдллмпрз жакмлмв пмпдглзт проал. Как
вшвмг, бшйм нодгймедлм жазкпрвмвалзя мнодгдйдллшт лмок п удйщы пмвдохдлпрвмвалзя Закмла Укоазлш "Об мбоацдлзз гоаегал".

Кйыфдвшд пймва: поавлзрдйщлши алайзж, мбоацдлзд гоаегал, проалш СНГ.
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Duka V. Comparative analysis of the Law of Ukraine "On Citizens' Appeal" with
similar legislation of the Commonwealth of Independent States bordering Ukraine
The article analyzes the indications in the laws of Ukraine, the Russian Federation,
the Republic of Belarus and the Republic of Moldova. Comparison of the terms used in
these legal acts; the difference between types of written, oral and electronic types of
appeals has been revealed; the analysis of the requirements put forward for the appeals of
citizens is carried out; Comparison of terms provided for citizens' consideration;
Characterized by common and distinctive features of the laws of neighboring countries.
As a conclusion, the borrowing of certain norms was proposed to improve the Law of
Ukraine "On Citizens' Appeal".

Key words: comparative analysis, appeals of citizens, CIS countries.
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Про теорії причинного зв’язку в
кримінальному праві
Пзралля ном нозфзллзи жв’яжмк
(гайі - ПЗ) в козкілайщлмку ноаві
(гайі - КП) кає лаукмвд і ноакрзфлд
жлафдлля, нмв’яжалд ж впралмвйдлляк
і гмвдгдлляк взллмпрі мпмбз жа вфзлдлд номрзноавлд гіялля жа имгм
смокмы номяву, кмрзвауіилмы псдомы і жанмгіялзкз лапйігкакз. Козкілайщлм-ноавмва лаука, як вігмкм,
ґоулруєрщпя ла сіймпмспщкіи рдмоії
кажуайщлмпрі (ла йар. «пausa-activa» гіыфа нозфзла).
Рмжукілля нозфзллмпрі, як ндвлмї смокз віглмхдлля кіе гіякз ра
їт лапйігкакз, псмокуваймпя в номудпі ноакрзфлмї гіяйщлмпрі Homo
sapiens. В алрзфлі фапз, вфдлля ном
нозфзлліпрщ мрозкайм лажву «гдрдокіліжк» (віг. йар. determinareвзжлафаы), і ндохі жафаркз ракмгм
нмлярря жакйагдлі в омжгукат гавлщмгодущкмгм сіймпмса-кардоіайіпра
Ддкмкоіра, кмрози гмймвлзк жавгалляк вбафав нмяплдлля сдлмкдлу
оуту жа нозлузнмк гдрдокіліжку [1,
п. 28-29].
Злафдлля ПЗ в гмвдгдллі вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлд лдбджндфлд

гіялля ра жанмгіялу хкмгу вігмкд ж
гавліт фапів, жагмвгм гм жаомгедлля
лаукз козкілайщлмгм ноава. Вкажівку
ла ПЗ кіе гіялляк і имгм лапйігкакз латмгзкм у лаигавліхзт Шукдопщкзт жакмлат (21 пр. гм л.д) в якзт,
жмкодка жажлафдлм: «Якцм трмлдбугщ угаозрщ гмфку фмймвіка і вмла
віг рмгм вроарзрщ нйіг пвмєї уромбз…».Нмокз алаймгіфлмгм жкіпру
лаявлі і в жакмлі уаоя Вавіймлії Хаккуоані (18 пр. гм л.д) в якзт вкажуєрщпя (кмвмы гедодйа):
«(206) Епйз фдймвдк пзйщлм угаозй фдймвдка з лалдп дку оалу…» ра
«(207) Епйз нмрдондвхзи укдо мр
нмбмдв…», гайі лавмгярщпя взгз вігнйарз [2, п. 27].
Піжліхд жакмлз Доакмлра (621 о.
гм л.д ) і Рзкпщкмї ікндоії рде взжлафайз лаявліпрщ ПЗ кіе гіялляк і
лапйігкмк. Згіглм рабйзуі VIII –
«Епйз нозфзлзр фйдлмводгзрдйщпрвм…» ра « Епйз оукми зйз найкми
нмводгзр кмпрщ пвмбмглмку фдймвдку…», гайі ілхі взгз гіялщ і каоаліпрщ жа вфзлдлля [3, п. 90-98]. Поавмві акрз Євомндипщкзт кмомйівпрв
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оаллє-сдмгайщлмгм ндоімгу вігмбоаеайз кажупз ра впралмвйывайз нмкаоалля жа оіжлі взгз гіялщ.
В ноавмвзт гмкукдлрат Кзївпщкмї Рупі (11 пр.) вбафаймпя лаявліпрщ
ПЗ кіе нмпягалляк ла мпмбу і жанмгіялмы хкмгмы, в якзт вкажуваймпщ:
«Якцм (трм лдбугщ) угаозрщ (кдфдк)
нм оууі і вігпіфд її абм вмла впмтлд,
рм віл (взлуварзи) нйарзрщ…» [4,
п. 23-25], гайі лавмгярщпя омжкіоз
нмкаоалщ. В Затігліи Євомні гоугмгм
рзпяфмйірря, нзралля ном ПЗ ноз
вфзлдллі нмпягалля ла мпмбу і вйапліпрщ буйм жасікпмвалм в Курылат
Бмвджі (1283) ра в жбіокат Швабпщкд
і Сакпмлпщкд ждоуайм [14 – 16 пр.] , а
нак’ярка ноава «Каомйіла» (1532 о.)
вед взпвірйывайа і кмкнйдкп мбправзл, цм лайдеарщ гмпйігедллы ж
кдрмы гмвдгдлля ПЗ у вфзлдллі
жймфзлу [3, п. 292].
На гоулрі гмпвігу Затіглзт гдоеав в уаопщкіи Рмпії нзралля ном ПЗ
вндохд буйм жакоінйдлм у «Вмїлпщкзт аорзкуйат» Пдроа I, якзкз впралмвйываймпя нмкаоалля
(кмвмы
гедодйа) - «мрпдфдлзк гмймвш»,
«...дпйз крм кмгм вмйды з лаомфлм
бдж луегш з бдж пкдордйщлмгм проата
укдорвзр зйз убдр дгм, ракм фрм мр
рмгм укодр…», а гайі жапрдодедлля : «
Нм лагйдезр нмгйзллм вдгарщ, фрм
пкдорщ впдкмлдфлм мр бзрщя нозкйыфзйапщ…». Ммопщкзи прарур рде взкагав гмпйігедлля ПЗ кіе гіялляк і
имгм лапйігкакз, в якмку буйм жажлафдлм: « Крм кмгм убщдр ракм, фрм
мл лд рмр фап, лм нм лдкмрмомк водкдлз укодр, рм лагйдезр м рмк пвзгдрдйщпрвмварщ лакоднкм, фрм мл рдт
нмбмдв укдо» [5, п. 163].
В номудпі бмомрщбз іж жймфзлліпры, в Євомні смокувайзпщ рдмоії ПЗ
в Козкілайщлмку ноаві. В пуфапліи
лавфайщліи йірдоаруоі Укоаїлз (у
лаикоацмку ваоіалрі нігоуфлзка)
лавмгярщпя роз рдмоії: «Conditio sine
qua non»-укмва бдж якмї лдкає лапйігку, рдмоія «агдкварлмї нозфзлз»
ра рдмоія «лдмбтіглмгм пнозфзлдлля». Помрд, в омжвзрку кмлуднуії ПЗ
ж фапу жаомгедлля лаукз КП, ракзт
рдмоіи бійщхд і кмела ж лзт смоку-
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вайапя ла ндвлзт дкніозфлзт галзт і
сіймпмспщкзт нмгйягат їт рвмоуів, ра
влдпйа пвіи вкйаг у лауку козкілайщлмгм ноава.
З ноавмвзт гедодй вбафаєрщпя,
цм ла прагії жаомгедлля лаукз КП,
як і оаліхд, нзралля ном жлафдлля
ПЗ взлзкає ж омжгйягмк нмпягалщ ла
езрря і жгмомв’я йыгзлз, рмбрм, ж
фапів смокувалля вірайщлмгм ноава
(віг йар. Vitalis-езррєвзи). Навмгзрщпя, цм ндохзкз ірайіипщкі ыозпрз пдодгліт віків омжомбзйз ояг
ноавзй які, ла їт гукку, пнозяйз
вралмвйдллы вігнмвігайщлмпрі жа
вбзвпрвм, цм буйм лапйігкмк лалдпдлля нмоалдлщ нмрдоніймку.
Ірайіипщкі ноавмжлавуі рзт фапів
вваеайз, цм гйя лапралля вігнмвігайщлмпрі жа вбзвпрвм лдмбтіглд бджнмпдодглє нмжбавйдлля езрря йыгзлз
жлаояггяк жймфзлу (угао пмкзомы,
фз іл. нодгкдрмк, нмпроій внозруй,
рмцм),
жа
нозлузнмк
(ла
йар. Corpore пorpori)-рійдплзк внйзвмк ла рійдплу оіф, а бугщ-яка ілха
мбправзла, яка пнозяйа лапраллы
лапйігків, гм увагз лд пнозикайапщ.
Тмку, ндохмы в кмлуднуії ПЗ в КП
взжлалм рдмоіы «взляркмвмї (ла
омп.кмві зпкйыфзрдйщлми) нозфзлз»,
цм псмокувайапя ніг внйзвмк аоіпрмрдйівпщкмгм вфдлля ном «Cauza
effisiens-пнмлукаыфа нозфзла». Мдрмгмймгіфлзк взрмкмк рдмоії і пурліпры нмгйягу ла ПЗ буйм омжкдеувалля бджукмвлм пкдордйщлзт нмоалдлщ і лдпкдордйщлзт. Наявліпрщ ПЗ
кіе нмоалдллякз і лапралляк пкдорі
взжлаваймпя йзхд у взнагкат, кмйз
пкдорщ лапрайа гм жбігу «Козрзфлзт
40 глів», цм буйм нмв’яжалм ж одйігіилзк нмгйягмк ла нмгіы [6,
п. 164].
Рмжомбйдла ірайіипщкзкз ыозпракз рдмоія пнмфарку кайа номгодпзвлд жлафдлля, айд в 19 пр., в коаїлат
Затіглмї Євомнз ж нзралщ ПЗ в КП
лабуйа нмхзодлля рдмоія Conditio…,
яку ла гоулрі кардоіайів пугмфзлпрва
омжомбйяв лікдущкзи ыозпр М. Буоі
і гмвмгзв, цм бугщ-яка мкодка пзйа,
в р.ф. гії йыгзлз, нмвзлла бурз взжлала вігнмвігайщлмы жа лапйігмк у
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нмвлмку мбпяжі, жгіглм имгм лднмгійщлмпрі [5, п. 165], рмбрм, ж ндодгбафдлля оівлмжлафлмпрі впіт нмндодгліт
бйзжщкзт і віггайдлзт укмв, і ґоулрувайапщ ла сіймпмсії нмжзрзвіжку. В
рі фапз рдмоіы Conditio … нігрозкував взгарлзи козкілайіпр, нодгправлзк
пмуімймгіфлмї
хкмйз
КП
Ф. Ліпр, а оіжлі нмжзуії в рйукафдллі
рдмоії жаикайз і омпіипщкі ыозпрз
С. П. Ммкозлпщкзи, М. Д. Сдогієвпщкзи (в 1880 о.), М. С. Тагалудв (в
1902 о.) ра іл.
В лаукмвзт гедодйат гмвмгзрщпя, цм кдрмгмймгіфлд мбгоулрувалля
рдмоії Conditio … буйм жанмжзфдлм ж
сіймпмспщкмї йірдоаруоз ном лмвд
кдталіпрзфлд нозомгмжлавпрвм, якд
лд омжкдемвувайм мб’єкрзвлм іплуыфзт і взнагкмвзт жв’яжків кіе явзцакз кардоіайщлмгм пвіру. Та в лавфайщліи йірдоаруоі, яка взгаваймпя
Лдлілгоагпщкмы хкмймы КП, рдмоія
Conditio… взжлафайапщ як дквівайдлрла, цм ґоулрувайапя ла нозлузні
Conditio… - укмва бдж якмї лдкає
лапйігку [6, п. 277].
В кілуі 19 пр. лдгмйікз рдмоії
Conditio… пнмлукайз козкілайіпрів
гм її вгмпкмлайдлля абм првмодлля
лмвмї рдмоії. Таку (лмву) рдмоіы «взоіхайщлмї
укмвз»
смокував
К. Білгілг, кмрози ж упіт нмндодгліт
укмв нмгії лакагавпя взжлафзрз
укмву, яка буйа взоіхайщлмы. Позфзлмы нмгії взжлавав р. жв. нмжзрзвлі укмвз, які пнозяйз в лапраллі
лапйігку нмгії і гмпягйз ндодвагу лаг
лдгарзвлзкз (номрзгіыфзкз), цм
буйм ндохзк комкмк гм омжвзрку
гуккз ном пурліпрщ ПЗ в козкілайщлмку ноаві. Вгмпкмлайзрз рдмоіы
Conditio… лакагавпя і омпіипщкзи
козкілайіпр Н. Д. Сдогієвпщкзи, влдпдлляк в омжукілля нозфзллмпрі в
КП дйдкдлра взлз і нозфзлмы взжлавав гіялля, в кмкдлр вфзлдлля
якмгм буйа кмейзвіпрщ ндодгбафзрз
имгм лапйігкз [5, п. 175].
В омжвзрку кмлуднуії ПЗ в КП
ла нмфарку 20 пр. в гдоеават Затіглмї Євомнз ніпйя рдмоії К. Білгілга,
лабуйа нмхзодлля рдмоія «агдкварлмї нозфзлз» омжомблзкмк якмї вз-

жлаєрщпя сіжімймг І. Козж. Зкіпр рдмоії і пугедлщ аврмоа жвмгзрщпя гм
нмймедлщ: нм-ндохд, мб’єкрзвла кмейзвіпрщ ПЗ ндодгбафає жлалля ном
рзнмві жв’яжкз кіе явзцакз і, нмгоугд, ноз взоіхдллі нзралля ном
ПЗ кіе укмвмы і лапйігкмк в мкодкмку взнагку, лдмбтіглм кмозпруварзпя
«жагайщлзк
гмпвігмк»
і
ж’япуварз фз кмгйа гала укмва вжагайі нозвдпрз гм ндвлмгм лапйігку [5,
п. 176-180]. Так був вфзлдлзи лапрунлзи комк гм смокувалля ілрдйдкруайщлмгм омжвзрку гмпйіглзка нмгії
жймфзлу.
В алгйм-пакпмлпщкмку пугмфзлпрві, смокувайапя рдмоія «бйзефмї
(бджнмпдодглщмї) нозфзлз», яка пнзоайапя ндодваелм ла роагзуії алгйіипщкмї гмкрозлз нодудгдлрів [6,
п. 279]. В пуфаплмку алгйм-акдозкалпщкмку ноаві нзралля ном ПЗ і
взлу взоіхуєрщпя як єгзлд уійд, ном
«лаибйзефу нозфзлу», бдж взжлафдлля її кде. Позфзлліпрщ в уіи рдмоії омжгйягаєрщпя як ноакрзфла муілмфла кардгмоія, - рмбрм, лдмбтіглзк
є лд впралмвйдлля одайщлмгм ПЗ, а
муілка гіи нігпуглмгм. Опмбйзвмпрі
ракмгм нігтмгу нмяплыєрщпя вігпурліпры в коаїлат Затмгу лаукмвзт
козрдоіїв гмпйігедлля ПЗ кіе жймфзллзк гіялляк і имгм лапйігкакз
[7].
В нмвмєллзи фап рдмодрзк ноава
ФРН Г. Вдлждйщ омжомбзв р. жв.
«Філайщлу рдмоіы» ПЗ в КП (в
1958 о.). Філайіпрз жймфзллд гіялля
омжгйягаырщ як вмйы, а внйзв ла
мб’єкр нмпягалля і жагайщлі жакмлз
нозфзллмпрі жандодфуырщ. Ндбджндка
вмйі, жгіглм рдмоії, жакйыфаєрщпя в
сілайщліи пноякмвалмпрі гіи пуб’єкра
жймфзлу, і взжлафайщлзк кмкдлрмк
вваеаырщ лд лдбджндку нмгії, а
пноякмваліпрщ вмйі, - сілайщліпрщ [6,
п. 43]. В ілхзт лаукмвзт гедодйат
вкажуєрщпя, цм ж нмжзуії Вдлждйя
сілайщла гіяйщліпрщ пкдомвала ла
уійщ, рмгі як нозфзлла ла взнагкмвзи оджуйщрар [8, п. 85-87].
В ноавмвіи лаууі кмйзхлщмгм
Рагялпщкмгм Смыжу, ж нзралщ ПЗ в
КП лабуйа фзллмпрі, (як лавдгдлм в
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лавф. йірдоаруоі) првмодла А. А. Пімлркмвпщкзк
рдмоія
«лдмбтіглмгм
пнозфзлдлля». Згіглм нубйікауіи,
гмпйігедлля ПЗ в КП Смыжу в гіиплмпрі омжнмфаймпщ у нмвмєллі фапз, в
ноауят Н. Д. Дуокалмва (1945,1948),
М. Д. Шаогмомгпщкмгм (1947,1956),
А. А. Пімлркмвпщкмгм (1949, 1961),
А. Н. Тоаиліла
(1950, 1960),
Т. Цдодрдйі (1949, 1957, 1963), ра
В. М. Кугоявудва (1950, 1952, 1960
омкат).
В бібйімрдкат Смыжу буйз лаявлі
і лаукмві ноауі омпіипщкзт козкілайіпрів
гмодвмйыуіилмї
днмтз,
М. Д. Сдогієвпщкмгм
(1880 о.),
М. С. Тагалудва (1902 о.), С. П. Ммкозлпщкмгм (1905 о.) ра іл, які рйукафзйз рдмоіы Conditio… і, вмглмфап,
вігпрмывайз пакмпріилу кмлуднуіы
нозфзллмпрі в КП [5, п. 163-182], а
Пімлркмвпщкзи взявзв ракі ноауі ра
нмймедлля рдмоії Conditio… (лдмбтіглмї укмвз) і ндодікдлував у рдмоіы «лдмбтіглмгм пнозфзлдлля». В
нмпіблзку жомбзв взплмвмк, цм нзралля ном козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ кмед правзрзпщ рійщкз віглмплм лапралля лдмбтіглзт лапйігків
гіялля в кмлкодрлзт укмват.
Тйукафдлля рдмоії, «првмодллмї»
Пімлркмвпщкзк буйм акрзвлзк і
В. М. Кугоявудв в кмлмгоасії омжкозрзкував. Тмгі аврмо рдмоії взжлав
лаявліпрщ ПЗ, кмйз в оджуйщрарі
вфзлдлля гіялля, взлзкає лапралля
лапйігку. Та В. М. Кугоявудв гмнмвлзв, цм ПЗ кмед бурз взжлалзи
дйдкдлрмк пкйагу жймфзлу, кмйз
омжвзваєрщпя в кдеат віг првмодлля
одайщлмї кмейзвмпрі лапралля лапйігку гм ндодрвмодлля в гіипліпрщ. В
пуфаплмку
нігоуфлзку
жа
одг.
Л. Коугйікмва лавмгзрщпя, цм в
козкілайщлмку ноаві РФ взгійяєрщпя гдлдрзфлзи апндкр кіе нозфзлмы
і лапйігкмк жймфзлу, айд лажва рдмоії
лд смокуєрщпя [9].
Віглмплм рдмоії «лдмбтіглмгм
пнозфзлдлля» в 20 пр. лаибійщх
«бмимвзкз» буйз омжпугз Т. Цдодрдйі. В гзпдорауії (1949 о.), козрзкувайа рдмоії ПЗ в ноаві жатіглзт гдоеав і гмвмгзйа, цм ноз впралмвйдллі
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ПЗ лдмбтіглм кдоуварзпя нозлузнакз (ла кмві гедодйа) – «одайщлми
вмжкмелмпрз вкдхарщпя в мбчдкрзвлзи тмг пмбшрзи», а фз кайа мпмба
кмейзвіпрщ гіиплм внйзлурз ла мбправзлз, взоіхуєрщпя пугмк. Піжліхд
вігіихйа віг нмндодгліт жагуків і
гмвмгзйа, цм лапйігмк жймфзлу взлзкає, кмйз гіялля буйм мглзк іж
укмв имгм лапралля, ра в нігоуфлзку
ЛГУ гмнмвлдлм, цм Т. Цдодрдйі нозгавайа жлафдлля прундлы пнозфзлдлля лапйігку гіялляк [6, п. 227].
В оджуйщрарі ракзт козрзфлзт
омжпугів, в кмлмгоасії (1963 о.)
Т. Цдодрдйі нозихйа гм взплмвку, цм
рдмоія «лдмбтіглмгм пнозфзлдлля» лд
ужгмгеуєрщпя ж нмймедлляк гіайдкрзфлмгм кардоіайіжку і номнмлувайа
гйя гмвдгдлля ПЗ в КП кдоуварзпя
ноавзйакз рдмоії Conditio… [8, п. 88],
рмбрм, ла оівлі пвмїт «гмкрмопщкзт»
жлалщ, лд жкмгйа упвігмкзрз пурлмпрі
узт рдмоіи, нмбугмвалзт ла гдрдокілайщлмку жв’яжку кдталіузжку.
Взжлалля алрзлаукмвмї нмжзуії
лаявлд в нігоуфлзку жа одг.
І. Ф. Кужлдумвмї, в якмку лавмгярщпя
гві рдмоії – дквівайдлрла (Conditio…)
і агдкварла. Наукмвзк жлафдлляк
ндохмї вкажалм нмймедлля ном «лдмбтіглу укмву» і Кмлуднуія омжомбйдла Т. Цдодрдйі, а агдкварлмї – омжкдеувалля нозфзлз і укмв, ра лаявліпрщ в лікдущкіи гмкрозлі ПЗ рдмоії озжзку. Ілхзт рдмоіи і яка взжлаєрщпя в Козкілайщлмку ноаві РФ –
лд лавмгзрщпя [10, п. 244].
Згіглм нмяплдлщ у пуфаплзт сіймпмспщкзт гедодйат, лдмбтіглзк є
рд, цм жа ндвлзт укмв мбмв’яжкмвм
лаявлд абм нмвзллм бурз і ракд нмлярря бдод пвіи нмфармк ж армкіпрзкз
Ддкмкоіра, цм лабуйа нмхзодлля в
кдталіпрзфлмку кардоіайіжкі 1718 пр., в днмту взгарлзт гмпяглдлщ ра
війщлмгукпрва в Євомні. Діайдкрзка
лдмбтіглмпрі в нозомглзт укмват
нмйягає в рдлгдлуії мб’єглалля оіжлзт влуроіхліт вйапрзвмпрди одфди і
номудпів. Такзи жв’яжмк жукмвйдлзи
впік нмндодглік тмгмк омжвзрку
мб’єкрів, жа ндвлзт укмв іплувалля і
вжаєкмгії [1, п. 218-219].
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В козкілайщлм-ноавмвзт віглмпзлат ПЗ вжаєкмгії ндвлзт мб’єкрів
лд кає влуроіхлщмгм пріикмгм (нозомглмгм) жв’яжку їт пкйагмвзт. В
пзпрдкі «жймфзллд гіялля-лапйігмк»
ПЗ є кажуайщлм-гдлдрзфлзк, лаявлзи у вужщкм взжлафдлмку ланоякку
пнозфзлдлля лапйігків і сікпуєрщпя
як ймкайщлзи ра кмлкодрлі пкйагмві
лднозомглмї вжаєкмгії. Вйаплд рмку,
лдмбтігліпрщ пнозфзлдлля лапйігків
лдкмейзвм жвмгзрз гм мкодкмгм
кажуайщлмгм сакру, номрзноавлмгм
гіялля. Коік рмгм, нозфзлла жайделіпрщ лапйігків жймфзлу таоакрдозжуєрщпя і ндвлмы взбіокмвіпры, пноякмваліпры гії ла гмпяглдлля взжлафдлмї уійі, цм є таоакрдолзк у псдоі
упвігмкйывалмгм вмйщмвмгм гіялля.
Лыгпщкі вфзлкз, жа пурліпры, гдрдокілмвалі жмвліхлікз і влуроіхлікз
кмрзвакз, а лдмбтігліпрщ у лапйігкат
жймфзллзт гіялщ взпрунає як кдра [1,
п. 220], мглак, і жа ракзт мбправзл,
ліякмї лдмбтіглмпрі у жймфзллмку
пнозфзлдллі хкмгз мпмбі фз пупнійщпрву лд буйм ж фапів гії жакмлів
хукдопщкмї рдмкоарзфлмї узвійіжауії.
В лавфайщліи йірдоаруоі гм омжнагу Рагялпщкмгм Смыжу віглмплм
ПЗ буйм вігкіфдлм, цм првмодла Пімлркмвпщкзк рдмоія цм «лдмбтіглзт і
взнагкмвзт нозфзллзт жв’яжків»,
бажуєрщпя ла кардгмоіят гіайдкрзкз,
ра нозгавайа жлафдлля нозжлаку
пкйагу жймфзлу рійщкз лдмбтіглмку
нозфзллмку жв’яжку, ла вігкілу віг
рдмоії Conditio… [11, п. 121-140]. Піжліхд алрзлаукмвд рйукафдлля ПЗ
номгмведлм і рде вкажалм, цм кдрмгмймгіфлзи нігтіг рдмоії «лдмбтіглмгм пнозфзлдлля» кає номяв у лагаллі
жлафдлля
ПЗ
як
мжлакз
мб’єкрзвлмї прмомлз пкйагу жймфзлу,
кмйз лапйігмк є лдмбтіглзк [12,
п. 138-144].
В нігоуфлзкат Науімлайщлмї
ыозгзфлмї акагдкії Укоаїлз ікдлі
Яомпйава Мугомгм бійщх ймгіфлм
лавмгзрщпя, цм кмела ж лаявлзт
рдмоіи ж ндвлмы лаукмвмы мбґоулрмваліпры омжгйягає номбйдку нозфзллмпрі в КП. Тдмоії каырщ лзжку
бджпуклівлзт нмжзрзвлзт якмпрди, а

козрзфлі жауваедлля мбгоулрмвалі
омжвзркмк лаукз КП і кмела ж лзт
кмед бурз гмнмвлдла лмвзкз нмймедллякз. І гайі, цм гіялля взпрунає
лдмбтіглмы укмвмы, бдж якмї лдкмейзвд лапралля лапйігку [13, п. 120126]. Вмглмфап жауваезкм, цм в нігоуфлзкат мкодкзт аврмоів, взгалзт в
пуфаплі омкз, вігпурлє лаукмвд рйукафдлля пурлмпрі ПЗ в Козкілайщлмку ноаві.
В 21 пр. ла рдозрмоії Стіглмї Євомнз вфзлдлі гмпйігедлля ПЗ в КП.
В 2000 о., в СПб буйа мнубйікмвала
кмлмгоасія В. Б. Майіліла [14], віглмплм якмї лаукмвуі уійкмк віолм
вігкірзйз, цм Майіліл лд нозиляв
гм увагз оджуйщрарз гмпйігедлщ ПЗ
в КП, номвдгдлі в 20 пр. і жайзхзвпя
нозтзйщлзкмк гавлм омжкозрзкмвалмї рдмоії Conditio… Дмпйіглзк лд
упвігмкзв, цм ПЗ у жймфзллмку гіяллі кає мб’єкрзвлі кдеі оухіилмгм
внйзву, в лмокат КК вігнмвігайщліпрщ мпмбз взжлафаєрщпя, вмглмфап і
мбкдеуєрщпя кмлкодрлзкз укмвакз
одайщлмї гіиплмпрі. І рійщкз лавдгдлі
в жакмлі мбправзлз взжлаырщпя лдмбтіглзкз і гмпрарлікз гйя лапралля
вігнмвігайщлмпрі мпмбз жа вфзлдлд
гіялля. В гмнзпат Майіліла лаявлі і
гдякі нмжзрзвлі, ра ілхі пундодфйзві
омжпугз нм оіжлзк мбправзлак ПЗ, а
одудлжії лдгмпрарлщм мб’єкрзвлі [15,
п. 254-258].
В 2003 о. ла рдозрмоії Стіглмї
Укоаїлз мнубйікмвалм гмпйігедлля,
нмомгедлд Н. М. Яокзх жа рдкмы
«Тдмодрзфлі номбйдкз ПЗ в КП (сіймпмспщкм-ноавмвзи алайіж)», взкмлалзи ла вігнмвіглмку оівлі сіймпмспщкзт нмяплдлщ, ж взжлалляк впіт
рдмоіи гмуійщлзкз ноз омжгйягі нмгіїї жймфзлу. Навдгдлм мкодкі взгз
нозфзллмгм жв’яжку і ілхі нзралля,
ра взплмвмк аврмоа гмпйігедлщ, жгіглм якмгм у сіймпмсії єглмпрі гукмк
лд кає, ноакрзфлм ж емглмї номбйдкз [16].
Ційкмк
віолм.
Фіймпмспщка
хкмйа лікмйз лд жакілфзрщ пвмїт омжгуків, номгмвезрщ і ла іл. нйалдрі, а
дтм пуклівів ном лзт лд прзтлд, бм
пуклівз і є нпзтмймгіфлзк кмодлдк
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сіймпмсії [1, п. 21]. Та жлакдлзрзи
гмкрмо Фаупр пвмгм фапу врійывав
пзквмй йыгпщкмгм омжуку і пуклівів
у лдмбтіглмпрі жлалля [17, п. 526], і
номгмймпзв: «у сіймпмсіы влзк, гм
коаы впіт лаук гіихмв – і ноавлзк і
бмгмпймв» [18, п. 91]. І рак жбуваєрщпя, нубйікауії пуфаплзт аврмоів жа
лажвмы
«Фіймпмспщка
кардгмоія
нозфзллмпрі…»бджпуклівлм, є сіймпмспщкзкз…
В 2005 о. мнубйікмвалм гмпйігедлля О. Л. Тзкфука [19], в якмку
гмвмгзрщ ндодвагз бджнмпдодглщмгм
(ноякмгм) нозфзллмгм жв’яжку, кмйз
гіялля є пакзк бйзелік гм лапйігків
і пвмї гмвмгз мбгоулрмвує «кіййдвпщкзкз» кдрмгакз, ном лджкіллд лапралля жа мглієы нмгієы гоугмї [20
п. 260], кіййдвпщкі кдрмгз вваеає
ймгіфлзкз і лд упвігмкйыє, цм козрзфла муілка ракзт лаявла в лаукмвзт взгаллят.
Загмвгм гм жагуків гмпйіглзка
буйм вігмкзк, цм Де. Ср. Міййщ ПЗ
рйукафзв ж нмжзуіи нмжзрзвіжку,
кдталіпрзфлмгм уявйдлля, як лджкіллд нмєглалля нмгіи, в якзт нмндодглі укмвз мглакмвм лдмбтіглі гйя
взлзклдлля лапрунлзт, [5, п. 170].
Вігнмвіглм, в гмнзпат Тзкфука «омжквійз» ймгіпрзфлі омжпугз, цм пвігфарщ ном вігпурліпрщ лдмбтіглмгм
гмпвігу гмпйігедлщ ПЗ в козкілайщлмку ноаві.
В гмгармк вігкірзкм, цм в укмват гмпяглдлщ днмтз ілсмокауіилзт
рдтлмймгіи, номбйдкз гмвдгдлля ПЗ

в КП жбійщхуырщпя і нмродбуырщ
вігнмвіглзт жлалщ, мпкійщкз КП в 21
прмйіррі - лаука ном бмомрщбу ж гдкмлакз лахмгм бурря. Злафла фапрзла жймфзллзт гіялщ лдбджндфлзт
гйя пупнійщпрва, лаявла в дкмлмкікмсілалпмвіи (біжлдпмвіи) псдоі, в дйдкромллм-ілсмокауіиліи ра нмв’яжалі
ж номудпакз взкмозпралля і лдбджндфлзт кардоіайів, одфмвзл фз оіжлзт кдталіжків. За ракзт укмв, вфзлывалі номрзноавлі гіялля, - уд хзомкд кмйм мбправзл, а гдрдокілалрз
(в р.ф. кмлгзуімлайщлі і пнмлукаыфі,
ілсмокауіилі і сулкуімлайщлі) лайдеарщ лаукмвмку гмпйігедллы, ж
кдрмы впралмвйдлля ПЗ у пзпрдкі
«жймфзллд гіялля-лапйігмк».
Позфзла лд йзхд ндодгує лапйігмк у фапі, айд и хйятмк ндодлмпу
вйапрзвмпрди нодгкдру і длдогії гіялля, мбукмвйыє имгм взлзклдлля і
лаявліпрщ; вігмбоаеує одайщлі проукруолі, сулкуімлайщлі, гзлакіфлі ра
іл. мпмбйзвмпрі жв’яжку гіялля і
мб’єкра внйзву, і ла мплмві ракмгм
номудпу в козкілайщлмку ноаві
ноакрзфлм псмокувайапщ і гієва в
пуфаплу днмту “кажуайщлм-гдлдрзфла”
рдмоія нозфзллмгм жв’яжку. А нзралля ном ПЗ гіялщ і лапйігків в пуфаплзт багармсакрмолзт рдтлмгдллзт
номудпат, в якзт гдрдокілалрлі
жв’яжкз взвфає і лаука догмлмкіка,
кмейзвм взкйапрз мкодкм, а ноавлзкак гмуійщлм жомжукірз гіайдкрзку ракмгм сдлмкдла козкілайщлмгм
ноава.
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Ммфкмх Я. В. Пом рдмоії нозфзллмгм жв’яжку в козкілайщлмку ноаві
Дмпйігеуєрщпя жаомгедлля кмлуднуії ном нозфзллзи жв’яжмк у пзпрдкі «жймфзллд гіялля – лапйігмк », ла мплмві лмок жакмлів кзлуйзт фапів. Фмокувалля і омжвзрмк рдмоіи нозфзллмгм жв’яжку, їт оіжлмвзгз в гдоеават лаявлзт пзпрдк ноава, ж
воатувалляк ноакрзфлмгм гмпвігу і лаукмвмгм оівля гмпйіглзків нм галіи рдкі.
Кйыфмві пймва: жймфзллд гіялля, лапйігмк, жв’яжмк, ноакрзка, рдмоія.

Ммфкмх Я. В. О рдмозз нозфзллми пвяжз в угмймвлмк ноавд
Ипйдгудрпя жаомегдлзд калуднузз м нозфзллми пвяжз в пзпрдкд «нодпрунлмд
гдялзд – нмпйдгпрвзя» ла мплмвалзз лмок жакмлмв номхйшт вдкмв. Дайдд смокзомвалзд з омжвзрзд рдмози нозфзллми пвяжз, зт взгш в гмпугаопрвдллшт лайзфлшт
пзпрдк ноава, п уфдрмк ноакрзфдпкзт гмпрзедлзи з лауфлмгм уомвля зпйдгмвардйди
нм галми рдкд.
Кйыфдвшд пймва: нодпрунлмд гдялзя, нмпйдгпрвзя, нозфзллая пвяжщ, ноакрзка,
рдмозз.

Mochkosh Ya. On the theory of causation in criminal law
The origin of conception is investigated about causalconnection in the system
"criminal actconsequence", on thebasis of norms of laws of past tenses.In future forming
and development of causal communicationtheories, their varieties in the states of the
present systems ofright, on soil of practical experience and scientific level ofresearchers on
this topic.
Key words: criminal act, consequence, connection, practice, theory.

125

Публiчне право № 2 (30) (2018)

Олексій Сіделковський,
кандидат медичних наук,
керівник клініки «Аксімед»

УДК 342.951: 61 (477)

Правове забезпечення єдиного
медичного простору України:
до постановки питання
Срал вірфзжлялмї мтмомлз жгмомв’я лд жагмвмйщляє гдоеаву, пупнійщпрвм, ндодпіфлмгм гомкагялзла.
Позфзл ракмгм нмймедлля є багарм,
жажлафу йзхд кйыфмві гві:
- нм-ндохд, вігпурліпрщ фіркмї
гдоеавлмї проардгії омжвзрку жакмлмгавпрва ном мтмомлу жгмомв’я;
- нм-гоугд,
лдпсмокмваліпрщ
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз, цм мбукмвйыє наоайдйщлд іплувалля гдоеавлмї, кмкулайщлмї, нозварлмї, вігмкфмї кдгзузлз.
Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз
ном мтмомлу жгмомв'я віг 19 йзпрмнага 1992 омку № 2801-XII кіпрярщ
взжлафдлля, вігнмвіглм гм якмгм
мтмомла жгмомв'я – уд пзпрдка жатмгів, цм жгіиплыырщпя могалакз гдоеавлмї вйагз ра могалакз кіпудвмгм
пакмвоягувалля, їт нмпагмвзкз мпмбакз, жакйагакз мтмомлз жгмомв’я,
сіжзфлзкз мпмбакз - нігнозєкуякз,
які жаодєпромвалі в упралмвйдлмку
жакмлмк нмоягку ра мгдоеайз йіудлжіы ла ноавм номвагедлля гмпнмгао-

126

пщкмї гіяйщлмпрі ж кдгзфлмї ноакрзкз, кдгзфлзкз ра саокаудврзфлзкз
ноауівлзкакз, гомкагпщкзкз мб’єглаллякз і гомкагялакз ж кдрмы жбдодедлля ра віглмвйдлля сіжімймгіфлзт і нпзтмймгіфлзт сулкуіи, мнрзкайщлмї ноауджгарлмпрі ра пмуіайщлмї
акрзвлмпрі йыгзлз ноз какпзкайщліи бімймгіфлм кмейзвіи ілгзвігуайщліи розваймпрі її езрря. Срарря 33
галмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру
«Забджндфдлля лагалля кдгзфлмї
гмнмкмгз» пвігфзрщ, цм кдгзфла
гмнмкмга лагаєрщпя вігнмвіглм гм
кдгзфлзт нмкажалщ номсдпіилм ніггмрмвйдлзкз кдгзфлзкз ноауівлзкакз, які ндодбуваырщ у роугмвзт
віглмпзлат іж жакйагакз мтмомлз
жгмомв’я, цм жабджндфуырщ лагалля
кдгзфлмї гмнмкмгз жгіглм ж мгдоеалмы вігнмвіглм гм жакмлу йіудлжієы,
ра сіжзфлзкз мпмбакз - нігнозєкуякз, які жаодєпромвалі ра мгдоеайз
вігнмвіглу йіудлжіы в упралмвйдлмку
жакмлмк нмоягку і кмеурщ ндодбуварз ж узкз жакйагакз у узвійщлм-
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ноавмвзт віглмпзлат. Мдгзфла гмнмкмга жа взгакз нмгійяєрщпя ла
дкпродлу, ндовзллу, врмозллу (пндуіайіжмвалу), родрзллу (взпмкмпндуіайіжмвалу), найіарзвлу, кдгзфлу одабійірауіы [1].
Фмокайщлм каеуфз, кз бафзкм,
цм «кдгзфла кмлпрзрууія», як лдоігкм лажзваырщ Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв'я,
правзрщ жлак оівлмпрі кіе лаирзнмвіхзкз нодгправлзкакз: гдоеавлзкз, кмкулайщлзкз ра нозварлзкз
жакйагакз мтмомлз жгмомв’я. Впд уд,
жгаваймпя б, лахрмвтує ла гукку ном
одайщлд іплувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу, гд ла оівлзт ноават
іплуырщ
впі
взцдндодоатмвалі
пуб’єкрз. Помрд ла ноакрзуі уд лд
рак. Позварлі жакйагз каырщ мбкдедлу кмейзвіпрщ кмлкуоуварз жа,
пкаеікм, быгедрлі кмхрз, цм взгійяырщпя ла йікувалля науієлрів. Чз
жкмед кдгзфла одсмока, цм лаоажі
номвмгзрщпя в Укоаїлі, жкілзрз пзруауіы?
Стмед ла рд, як првдогеує
С. Г. Срдудлкм, цм лзліхліи дран
кдгзфлмї одсмокз в Укоаїлз лмпзрщ
бійщх пзпрдклзи таоакрдо, мпкійщкз
віл номявйяєрщпя лзжкмы таоакрдолзт мпмбйзвмпрди, які вігоіжляырщ
имгм віг нмндодгліт, жмкодка:
-нм-ндохд, віл нігкоінйдлзи лмокарзвлм-ноавмвзкз жкілакз фзллмгм жакмлмгавпрва. Позфмку кмва игд
лд ном влдпдлля жкіл гм гмнмвлдлщ
гм іплуыфзт жакмлів, а нмявмы лмвзт
жакмлів, нмймедлля якзт пноякмвалі
ла водгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі;
-нм-гоугд, вігбуваєрщпя сакрзфла
пномба омжгійзрз мбмв’яжкз цмгм
сілалпувалля кдгзфлмї гмнмкмгз
кіе гдоеавмы, кіпудвзк пакмвоягувалляк ра гомкагялакз Укоаїлз. Бдж
влдпдлля жкіл гм праррі 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз [2, п. 57-58].
Ммейзвіпрщ війщлмгм кмлкуоувалля жа быгедрлі кмхрз, пдодг ілхмгм, ноджыкуєрщпя взкмгакз праррі
38 Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз
ном мтмомлу жгмомв'я. Ммва игд ном
взбіо йікаоя і жакйагу мтмомлз жгм-

омв'я. Кмелзи науієлр, якзи гмпяг
фмрзолагуярз омків і якзи жвдолувпя
жа лагалляк имку кдгзфлмї гмнмкмгз, кає ноавм ла війщлзи взбіо йікаоя, якцм мпралліи кмед жаномнмлуварз пвмї нмпйугз, ра взбіо кдрмгів
йікувалля вігнмвіглм гм имгм одкмкдлгауіи. Кмелзи науієлр кає ноавм, кмйз уд взноавгалм имгм пралмк,
бурз нозилярзк у бугщ-якмку жакйагі мтмомлз жгмомв'я жа пвмїк взбмомк, якцм уди жакйаг кає кмейзвіпрщ жабджндфзрз вігнмвіглд йікувалля [1].
Вдгуфз гмпйігедлля агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жакоінйдлля омжкдеувалля нмвлмваедлщ оіжлзт уноавйілпщкзт йалмк в пзпрдкі мтмомлз
жгмомв’я, Н.В. Шдвфук првдогеує,
цм уд нзралля жлатмгзрщпя у оаккат
взоіхдлля гвмт кйыфмвзт номбйдк
пуфаплмгм укоаїлпщкмгм ноавм ра
гдоеавмрвмодлля: агкіліпроарзвлмї
одсмокз ра одсмокз ноавмвмгм жабджндфдлля мтмомлз жгмомв’я [3,
п. 22-23].
Свмєы фдогмы, Р. А. Маигалзк
првдогеує, цм у псдоі вірфзжлялмї
мтмомлз жгмомв’я кмела взмкодкзрз
гдпярщ мплмвлзт ыозгзфлзт взкйзків (фзллзків), цм жукмвйыырщ ноавмвд жабджндфдлля: 1) єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу як кйыфмвмгм пралгаору; 2) пзпрдкарзжауії жакмлмгавпрва; 3) ікнйдкдлрауії і гмрозкалля
кіелаомглм-ноавмвзт лмок; 4) пноавдгйзвмгм, номжмомгм ра вігнмвігайщлмгм уноавйілля пзпрдкмы мтмомлз
жгмомв’я і внйзву гомкагпщкмпрі ла
утвайдлля гдоеавлзт оіхдлщ; 5) оівлмноавлмпрі гмпруну і багармкалайщлмпрі сілалпувалля; 6) лдмбтіглмї
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз; 7) взпмкмї
якмпрі і гмпрунлмпрі йікаопщкзт жапмбів, вакузл ра ілхзт ікулмбімймгіфлзт ноднаоарів, взомбів кдгзфлмгм
нозжлафдлля; 8) гіглмпрі кдгзфлмгм
ноауівлзка, имгм уфапрі у смокуваллі пралгаорів кдгзфлмї номсдпії і
кмлромйы жа їт гмрозкалляк; 9) жатзпру ноава ла мтмомлу жгмомв’я ра
кдгзфлу гмнмкмгу вігнмвіглм гм
нозлузнів, взжлафдлзт кмлпрзрууієы; 10) лайделмгм оівля бімбджндкз
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в коаїлі як пкйагмвмї пвірмвмї пзпрдкз бімбджндкз [4, п. 36-37]. Як бафзкм, номбйдка смокувалля єгзлмгм
кдгзфлмгм номпрмоу як кйыфмвмгм
пралгаору взмкодкйыєрщпя ла фійщлмку кіпуі. І уд, як взгаєрщпя, лд
взнагкмвм. Цд одайії пщмгмгдлля, які
нмродбуырщ віг могаліжармоів мтмомлз жгмомв’я, кдлдгедоів оіжлзт
уноавйілпщкзт йалмк нозилярря вігнмвіглзт оіхдлщ. І, бдж впякмгм пукліву, впд уд кає вігбуварзпщ вігнмвіглм гм лмок фзллмгм жакмлмгавпрва,
ла жапагат вдотмвдлпрва ноава і нмвагз гм ноав і пвмбмг йыгзлз. Агед
гдоеава кає пйугуварз йыгзлі. Цд
лд нмвзллм бурз йзхд гапймк, вмлм
кає одайщлм врійыварзпщ у езрря. В
рмку фзпйі і у псдоі мтмомлз жгмомв’я.
Наоажі кз є пвігкакз акрзвлмгм
драну жгіиплдлля кдгзфлмї одсмокз
в Укоаїлі. Є впі нігправз гмвмозрз
ном рд, цм, жа ндвлзкз мжлакакз, уд
лаибійщх гієвзи ваоіалр її номвдгдлля у нмоівляллі ж ілхзкз пномбакз
одсмокувалля вірфзжлялмї пзпрдкз
мтмомлз жгмомв’я. Напкійщкз віл є
дсдкрзвлзк ра пупнійщлм кмозплзк,
кз жкмедкм муілзрз ніжліхд, номрд
вед жаоаж кмедкм кмлпраруварз лапрунлд:
1) уі жкілз вігфуваырщ впі: науієлрз, йікаоі, пупнійщпрвм і гдоеава в
уіймку. Пдохі гві кардгмоії нмкз цм
ндодваелм ла оівлі нігпвігмкмпрі,
номрд є і пурм одайщлі комкз, як-рм
праор ж 1 квірля нмрмфлмгм омку взбмоу йікаоя ндовзллмї йалкз лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз;
2) првмодлм абпмйырлм лмвзи
гдоеавлзи могал – Науімлайщла
пйуеба жгмомв’я Укоаїлз. За смокайщлзкз мжлакакз уд удлроайщлзи
могал взкмлавфмї вйагз, жа сакрзфлзкз – мплмвлзи «розкаф кмхрів»,
які гдоеава взгійярзкд ла сілалпувалля лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз;
3) хвзгкіпрщ номвдгдлля кдгзфлмї одсмокз. Вмла є іпрмрлмы. Пмява
лмвмгм жакмлу, взгалля лзжкз нігжакмллзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів,
вномвагедлля лмвзт могаліжауіилмноавмвзт кдталіжків впдодгзлі псд-
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оз мтмомлз жгмомв’я, - впд уд вігбуваєрщпя номрягмк мпралліт кіпяуів.
Ваейзвзк ра лдгмпрарлщм мноаущмвалзк є нзралля рмгм, лапкійщкз
кдгзфла одсмока внйзлд ла смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу в
Укоаїлі ра як уд вігмбоажзрщпя ла
пралі жатзпру ноав науієлрів – кйыфмвмгм дйдкдлра пупнійщлзт віглмпзл, цм одгуйыырщпя лмокакз кдгзфлмгм ноава.
Кйапзфлзи нігтіг цмгм смокувалля ра сулкуімлувалля єгзлмгм
кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз пвігфзрщ ном рд, цм впі науієлрз ра йікаоі жлатмгярщпя в укмват війщлмгм
озлку: ндохі каырщ жкмгу мбзоарз
пмбі лагавафа кдгзфлзт нмпйуг, гоугі
лакагаырщпя првмозрз укмвз, жа
якзт мбдоурщ пакд їт. Впд номжмом ра
гдкмкоарзфлм. Вкажалд прмпуєрщпя і
нозварлзт кдгзфлзт жакйагів, які жа
укмвз нмбугмвз кйапзфлмї кмгдйі
смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу акрзвлм кмлкуоуварзкурщ як
жа взбіо науієлра, рак і жа сілалпувалля лагалмї кдгзфлмї гмнмкмгз як
вйаплд віг науієлра, рак і віг гдоеавз у кдеат гдоеавлзт гаоалріи.
Срвмодлля єгзлмгм кдгзфлмгм
номпрмоу, жа гуккмы В. Ф. Ммпкайдлка, псмокуйщмвалмы цд у 2000 омуі, ндодгбафає сулкуімлайщлд омжкдеувалля кмкндрдлуії оіжлзт жакйагів мтмомлз жгмомв’я ла мгліи
рдозрмоії, цм гапрщ жкмгу улзклурз
губйывалля взгів кдгзфлмї гмнмкмгз в мкодкзт лапдйдлзт нулкрат,
ндодваелм у вдйзкзт кіпрат, гд нмояг іж кдгзфлзкз жакйагакз кмкулайщлмї вйаплмпрі омжрахмвалі сулкуімлайщлм нмгіблі гдоеавлі і вігмкфі кдгзфлі жакйагз [5].
Як взгаєрщпя, кає ноавм ла іплувалля омжукілля єгзлмгм кдгзфлмгм
номпрмоу, псмокуйщмвалд О. О. Гоілмк, вігнмвіглм гм якмгм ніг узк
явзцдк омжукієрщпя жабджндфдлля
оівлмгм гмпруну у кдеат упієї коаїлз
гм сілалпмвалмї гдоеавмы кдгзфлмї
гмнмкмгз як жа рдозрмоіайщлзкз
нозлузнмк, рак і жа дкмлмкіфлзкз
нмкажлзкакз, лджайделм віг кіпуя
жлатмгедлля, кардоіайщлмгм пралм-
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взца науієлра фз имгм омбмрз [6,
п. 93].
Загаймк ед, жабджндфдлля ра жатзпр ноав науієлрів жа укмвз смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу
пралурщ бійщх гієвзкз. Пдодгукмвакз пакд ракмгм бафдлля є мб’єкрзвлм
бійщха прунілщ пвмбмгз взбмоу гйя
науієлра, цм жапвігфує коацд жабджндфдлля имгм ноава.
Вмглмфап, жатзпр имгм ноав нмрдлуіилм кає нмкоацзрзпщ, мпкійщкз
кдгзфла гмнмкмга лагаварзкдрщпя жа
укмв війщлмї кмлкуодлуії кіе лагавафакз кдгзфлзт нмпйуг, цм, жа алаймгієы, мб’єкрзвіжує гйя науієлра
ракме і взбіо пнмпмбів ра кдрмгів
жатзпру пвмїт ноав. Цд кмед бурз і
агкіліпроауія кдгзфлмгм жакйагу і
могал уноавйілля мтмомлмы жгмомв’я,
ноавммтмомллі могалз фз лавірщ пуг.
Щд мгзл комк, якзи, ла лахд ндодкмлалля, кає бурз жомбйдлм в
Укоаїлі у кмлрдкпрі смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу, - уд жаномвагедлля ла жакмлмгавфмку оівлі
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля. Тур у аврмоа лдкає емглзт пуклівів, - уд нмроіблм гдоеаві, кдгзузлі, науієлрак. «Чмку кз вваеаєкм,
жажлафає
В. Ю.
Срдудлкм,
цм
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля є
пуррєвзк комкмк гм взоіхдлля багарщмт номбйдк укоаїлпщкмї кдгзузлз?
Позфзл є гмпрарлщм, лавдгдкм йзхд
кйыфмві:
1. Ндмбтігліпрщ жаномвагедлля
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля пноякмвала лд рійщкз ла жкілу
сілалпувалля мтмомлз жгмомв’я, айд і
ла жкілу могаліжауіилзт проукруо
кдгзузлз, кмроі мбукмвйыырщ нмпзйдлля бджндкз кдгзфлмї гмнмкмгз.
2. Кйыфмвмы сігуомы кдгзфлмї
гіяйщлмпрі, мб’єкрмк її ноавмвмгм
одгуйывалля пралд науієлр, ла жабджндфдлля бджндкз лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз якмку і кає бурз пноякмвалд одсмокувалля мтмомлз жгмомв’я, в рмку фзпйі жаномвагедлля
мбмв’яжкм-вмгм кдгзфлмгм проатувалля.
3. Ндмбтігліпрщ жабджндфдлля
якмпрі
кдгзфлмї
гмнмкмгз
–

мб’єкрзвлмгм козрдоіы жагмвмйдлмпрі
лагалзкз кдгзфлзкз нмпйугакз ж
бмку науієлрів, а ракме лаявліпры
ноавмвзт віглмпзл, які взлзкаырщ
кіе йікувайщлмы упралмвмы, гд лагавайапщ кдгзфла гмнмкмга ра проатмвмы кдгзфлмы могаліжауієы, яка
сілалпує кдгзфлу гмнмкмгу. Забджндфдлля якмпрі ра бджндкз кдгзфлмї
гмнмкмгз кає прарз ілгзкармомк, жа
якзк ндодпіфлі гомкагялз пугзрзкурщ ном дсдкрзвліпрщ (лддсдкрзвліпрщ) жаномвагедлля мбмв’яжкмвмгм
кдгзфлмгм проатувалля» [7, п. 51-52].
Кмедл іж вкажалзт нулкрів ваорм
нігрозкарз, жмкодка прмпмвлм нігвзцдлля якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз.
Кйапзфлі жапагз мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля пвігфзрщ ном рд,
цм йікувайщлм-номсійакрзфла упралмва, мкодкм вжярзи йікао,які нмкажуырщ лддсдкрзвліпрщ йікувалля,
цмгм якзт є жлафла кійщкіпрщ пкаог
науієлрів, - іж лзкз проатмва кмкналія лд жакйыфарзкд угмгу ном
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля.
Віграк лд бугд науієлрів ра одайщлмї
омбмрз. Тмку жа якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз бугурщ бмомрзпщ лд хруфлзкз, а нозомглзкз пнмпмбакз.
На лахд ндодкмлалля, єгзлзи
кдгзфлзи номпріо Укоаїлз кмед
бурз псмокмвалм ла лапрунлзт
нозлузнат:
- жакоінйдллі галмгм нігтмгу ла
оівлі жакмлу;
- війщлмї кмлкуодлуії жа гдоеавлі кмхрз, цм взгійяырщпя ла мтмомлу жгмомв’я;
- лаявліпрщ могаліжауіилмї йалкз у пзпрдкі мтмомлз жгмомв’я, яка б
буйа вігнмвігайщлмы жа кммогзлауіы
оіжлзт пзпрдк мтмомлз жгмомв’я
Укоаїлз.
Поз ракмку нігтмгмві жатзпр
ноав науієлрів кає прарз сулкуімлайщлмы пкйагмвмы єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу, гд ла жагайщлзт жапагат, номжмом ра жомжукійм лагаварзкдрщпя кдгзфла гмнмкмга, жабджндфуварзкурщпя ра жатзцарзкурщпя
ноава науієлра. Єгзлі «ноавзйа
гоз» гйя гдоеавлзт, кмкулайщлзт,
нозварлзт ра вігмкфзт йікувайщлм-
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номсійак-рзфлзт
жакйагів,
їт
мб’єкрзвла кмлкуодлуія жа науієлра
нмрдлуіилм нозжвдгурщ гм пуррєвмгм
нмкоацдлля пралу пноав у вірфзж.

ляліи кдгзузлі. А уд, пвмєы фдогмы,
пвігфзрзкд ном одайіжауіы ла ноакрзуі пмуіайщлмї пноякмвалмпрі гіи
гдоеав.
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Сігдйкмвпщкзи О. Л. Поавмвд жабджндфдлля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу
Укоаїлз: гм нмпралмвкз нзралля
Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі ноавмвмгм жабджндфдлля смокувалля єгзлмгм
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номпрмоу як жапмбу нмкоацдлля якмпрі ра гмпрунлмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. Срвдогеуєрщпя, цм жаномвагедлля мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля кає прарз комкмк гм
смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу.
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кдгзузлпкмгм номпроалпрва Укоазлш. Акудлрзоудрпя влзкалзд ла ваелмпрз дгзлмгм
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Правове забезпечення єдиного медичного простору України: до постановки . . .
Sidelkovskiy O. Legal support of a single medical space in Ukraine: to the
question
The article is devoted to the problems of legal support of the formation of a single
medical space of Ukraine. Attention is paid to the importance of a single medical space as
a means of improving the quality and accessibility of medical care. It is argued that the
introduction of mandatory health insurance should be a step towards the formation of a
single medical space.

Key words: single medical space, healthcare, medical law, patient, compulsory

medical insurance.
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Роль української медичної реформи в
модернізації первинної ланки надання
медичної допомоги
Вед лд мгзл кіпяущ пупнійщпрвм
акрзвлм гзпкурує ж нозвмгу іліуіывалля, тмгу номвдгдлля ра мфікувалзт лапйігків кдгзфлмї одсмокз в
Укоаїлі. Позфмку впі жоіжз пупнійщпрва: кдгзфлі ноауівлзкз (їт кдгзфла
одсмока рмокаєрщпя ндодгмвпік у
пдлпі лагалля ндовзллмї кдгзфлмї
гмнмкмгз), науієлрз (які ндодваелм
її мрозкуырщ пакд ла ндовзллмку
оівлі), дкпндорз (які птмгярщпя у гукуі, цм ракмгм омгу «жагйзбйдлля»
ноз номвдгдллі одсмокувалля вірфзжлялмї кдгзузлз жа фапз лджайделмпрі Укоаїлз цд лд буйм). Подгправлзкз лаукз жагаймк ра ыозгзфлмї лаукз жмкодка рде акрзвлм гмйуфзйзпщ
гм номудпу алайіжу ндохзт оджуйщрарів кдгзфлмї одсмокз. Позлагіглм
жажлафзкм, цм хкмга, цм сатівуі ж
гайужі ноава гмйуфаырщпя лд ла драні
нйалувалля одсмокз ра омжомбйдлля
її кйыфмвзт жапаг (тмфа кабурщ лд
жмвпік бдж їт уфапрі вігбувайзпщ уі
номудпз), номрд коацд ніжліхд, ліе
жмвпік лікмйз.
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На лахд ндодкмлалля, акруайщліпрщ омжгйягу ра гмпйігедлля омйі
укоаїлпщкмї кдгзфлмї одсмокз в кмгдоліжауії ндовзллмї йалкз лагалля
кдгзфлмї гмнмкмгз нмяплыєрщпя лапрунлзк:
- нм-ндохд, жа коацзкз пвірмвзкз жоажкакз могаліжауії лагалля
кдгзфлмї гмнмкмгз, гм 70 % її мбпягів
лагаєрщпя пакд ла ндовзллмку оівлі.
Воатмвуыфз, цм кдрмы одсмокз кдгзфлмї гайужі в Укоаїлі є лабйзедлля
гм коацзт нозкйагів її сулкуімлувалля у пвірі, нмпрає нзралля ном
жомпралля мбпягів ндовзллмї кдгзфлмї гмнмкмгз у проукруоі кдгзфлмї
гмнмкмгз жагаймк;
- нм-гоугд, уди взг кдгзфлмї
гмнмкмгз є какпзкайщлм лабйзедлзк гм ндодпіфлмгм гомкагялзла.
Жзрдйщ пійщпщкмї кіпудвмпрі, якзи
номезває жа бійщх ліе пмрлы кіймкдроів гм мбйаплмгм удлроу, кмейзвм
лікмйз жа пвмє езрря і лд кмозпруварзкдрщпя нмпйугакз взпмкмпндуіайіжмвалмї кдгзфлмї гмнмкмгз, номрд віл

Роль української медичної реформи в модернізації первинної ланки надання . . .
гаоалрмвалм у ндвлі ндоімгз пвмгм
езрря жвдолдрщпя жа ндовзллмы кдгзфлмы гмнмкмгмы (пійщпщкзи сдйщгхдопщкм-акухдопщкзи нулкр, оаимлла нмйікйіліка рмцм);
- нм-родрє, смокайщлм каеуфз,
у оаккат лзліхлщмгм драну кдгзфлмї
одсмокз, кмгдоліжуєрщпя пакд ндовзлла йалка. За її оджуйщраракз, аврмоз нйалуырщ жаномнмлуварз одсмокувалля ілхзт пдгкдлрів могаліжауії
кдгзфлмї гмнмкмгз лапдйдллы;
- нм-фдрвдорд, рдокілмпнмйуфдлля «кмхрз пйігуырщ жа науієлрмк»,
якд оаліхд лмпзйм гйя вірфзжлялмї
кдгзузлз рдмодрзфлзи жкіпр, лаоажі
мрозкує фіркд ноакрзфлд ланмвлдлля:
жа кмелмгм науієлра лагаваф кдгзфлмї гмнмкмгз мрозкає кмлкодрлі кмхрз віг гдоеавз (у хзомкмку омжукіллі), цм одайіжмвуварзкдрщпя фдодж
првмодлзи удлроайщлзи могал взкмлавфмї вйагз – Науімлайщлу пйуебу
жгмомв’я Укоаїлз;
- і, лапаккілдущ, нм-н’ярд, науієлр мрозкає кмейзвіпрщ одайщлмгм
взбмоу. Агед пакд віл мбзоарзкд ру
йікувайщлу упралмву, рмгм йікаоя,
якзи лагаварзкд имку ндовзллу кдгзфлу гмнмкмгу. Іж кмейзвіпры їт
жакілз, якцм віл вваеарзкд уд жа
гмуійщлд.
Тдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмы бажмы
галмгм гмпйігедлля прайз лаукмві
ноауі ракзт вірфзжлялзт ра жаоубіелзт гмпйіглзків: Н. Б. Бмймріла,
І. О. Буояк,
М. Ф. Гдоапзкдлкм,
З. С. Гйагул,
Б. О. Лмгвзлдлкм,
М. М. Майєїла, З. О. Нагык, В. М. Пахкмв, О. М. Пдйагдха, О. М. Піціра,
М. І. Позхйяк,
Л. О. Сакійзк,
О. В. Смйгардлкм, Р. О. Срдсалфук,
В. Ю. Срдудлкм, С. Г. Срдудлкм,
Г. М. Тмкаоєв, В. Б. Фійармв, Н. В. Шдвфук ра іл. Злафлмы кіомы правйдлля

гм номбйдкарзкз ноавмвмгм одгуйывалля кдгзфлмї гіяйщлмпрі, кдгзфлмгм ноава жагаймк, у аврмоа псмокуваймпщ ла жапагат нмгйягів номсдпмоа
С. Г. Срдудлка1.
Кйыфмвзкз
лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз, які буйз нозилярі у
2017 омуі ра які прайз ыозгзфлзк
нігґоулряк гйя номвдгдлля капхраблзт жкіл у пзпрдкі мтмомлз жгмомв’я,
прайз Закмлз Укоаїлз віг 19 емврля
2017 омку № 2168-VIII «Пом гдоеавлі сілалпмві гаоалрії кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдлля» ра віг 14
йзпрмнага 2017 омку № 2206-VIII
«Пом нігвзцдлля гмпрунлмпрі ра якмпрі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у пійщпщкіи кіпудвмпрі». Акрзвлм ланоаущмвуырщпя вігмкфі гмкукдлрз Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз.
Пдодгмвпік, цм лмвмгм нозвліп
Закмл Укоаїлз віг 19 емврля 2017 омку № 2168-VIII «Пом гдоеавлі сілалпмві гаоалрії кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдлля» у пноаву агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм ра сілалпмвмгм
жабджндфдлля мтмомлз жгмомв’я жагаймк ра ндовзллмї кдгзфлмї гмнмкмгз
жмкодка? Такзт лмвауіи є фзкайм,
вкаедкм кйыфмві ж лзт:
1) номгоака гдоеавлзт гаоалріи
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдлля
(номгоака кдгзфлзт гаоалріи) - номгоака, цм взжлафає ндодйік ра мбпяг
кдгзфлзт нмпйуг (вкйыфаыфз кдгзфлі взомбз) ра йікаопщкзт жапмбів, нмвлу мнйару лагалля якзт науієлрак
гдоеава гаоалрує жа оатулмк кмхрів
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз жгіглм
ж раозсмк, гйя номсійакрзкз, гіаглмпрзкз, йікувалля ра одабійірауії у
жв’яжку ж твмомбакз, роавкакз, мроуєллякз і нармймгіфлзкз пралакз, а
ракме у жв’яжку ж вагірліпры ра нмймгакз;

_________________
1
Срдудлкм С. Г. Поавм з кдгзузла: номбйдкш пммрлмхдлзя: Ммлмгоасзя / Срдудлкм С. Г. – М., 2002. – 250 п.; Срдудлкм С. Г. Мдгзузлпкмд ноавм: Уфдблзк. – СПб.:
Юозгзфдпкзи удлро Подпп, 2004. – 576 п.; Срдудлкм С. Г. Впрун гм куопу «Мдгзфлд ноавм
Укоаїлз». Лдкуія // Поавм Укоаїлз. – 2011. - № 11-12. – С. 120-131; Срдудлкм С. Г.
Пдопндкрзвз омжвзрку кдгзфлмгм ноава в Укоаїлі: кмлуднруайщлі жапагз // Пубйіфлд ноавм.
2016. № 3. С. 21-26; Срдудлкм С. Г. Мдгзфла одсмока в Укоаїлі: ноавм, нмйірзка, кмоайщ //
Пубйіфлд ноавм. – 2017. - № 4. – С. 57-61
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2) лагавафі кдгзфлзт нмпйуг жакйагз мтмомлз жгмомв’я упіт смок
вйаплмпрі ра сіжзфлі мпмбз - нігнозєкуі, які мгдоеайз йіудлжіы ла номвагедлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж
кдгзфлмї ноакрзкз ра укйайз гмгмвіо
ном кдгзфлд мбпйугмвувалля лапдйдлля ж гмймвлзкз омжнмояглзкакз
быгедрлзт кмхрів;
3) вігнмвіглм гм ущмгм Закмлу
гдоеава гаоалрує нмвлу мнйару жгіглм ж раозсмк жа оатулмк кмхрів
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз лагалля гомкагялак лдмбтіглзт їк кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів, цм
ндодгбафдлі номгоакмы кдгзфлзт
гаоалріи [1].
На цм лдмбтіглм жвдолурз увагу?
Пдодгмвпік ла номбйдкарзку гдоеавлзт гаоалріи кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдлля (номгоака кдгзфлзт
гаоалріи). Помпрзи нмвдотмвзи алайіж галмї лмокз пвігфзрщ ном ндвлу
кіоу лдпнівнагілля ракмгм омгу гаоалріи іж номгдкйаомвалзкз Кмлпрзрууієы Укоаїлз гаоалріякз бджмнйарлмї
кдгзфлмї гмнмкмгз. Тмбрм кз бафзкм, цм мнйару лагалля науієлрак
кдгзфлмї гмнмкмгз в гдоеавлзт кмкулайщлзт йікувайщлм-номсійакрзфлзт упралмват гдоеава гаоалрує лд у
нмвлмку мбпяжі. Лзхд у кдеат номгоакз гдоеавлзт гаоалріи кдгзфлмгм
мбпйугмвувалля лапдйдлля. Айд гаваирд жагакмпщ нзралляк: фз є лапноавгі кдгзфла гмнмкмга бджмнйарлмы? І фзкмед вмла вжагайі ракмы
бурз? Агед ндвлі одпуопз (сілалпмві,
могаліжауіилі, кагомві, кмкулайщлі
рмцм) жавегз взроафаырщпя ла лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз. Тмку, ла
ндодкмлалля аврмоа, ракмгм омгу пзруауіы «гйутмгм жакмвфувалля» вкажалмї номбйдкз нмроіблм кілярз.
У праррі 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз
взжлафдлм, цм кмедл гомкагялзл
кає ноавм ла мтмомлу жгмомв’я, кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувалля. Вмглмфап у гзпнмжзуії праррі жажлафдлм, цм в гдоеавлзт ра кмкулайщлзт жакйагат мтмомлз жгмомв’я
кдгзфла гмнмкмга лагаєрщпя бджмнйарлм; кдодеа ракзт жакйагів лд кмед
бурз пкмомфдла [2]. На лаху гукку,
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бійщхмпрі лд кайз лайделмї кмейзвмпрі одайіжмвуварз ноава, жажлафдлі у
уіи праррі. З ілхмгм бмку, і гдоеава
фдодж жкдлхдлля лдмбтіглмгм сілалпувалля кдгзфлмї гайужі лд жабджндфує одайщлмї бджмнйарлмпрі лагалля
кдгзфлмї гмнмкмгз [3, п. 160].
Щд у 2014 омуі, гм жаномвагедлля пуфаплмї кдгзфлмї одсмокз,
Н. В. Шдвфук ла прмоілкат «Пубйіфлмгм ноава» жажлафайа, цм номудпз
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля сілалпувалля мтмомлз жгмомв’я каырщ бажуварзпщ ла лапрунлзт
жапагат:
- вігтмгу віг «жоівляйівкз» у
сілалпуваллі одгімлів;
- вігтмгу віг «кмєфлмгм сілалпувалля» мтмомлз жгмомв’я, мпкійщкз
мпралліи нігтіг прзкуйыварзкд хруфлд жавзцдлля нмкажлзків жлатмгедлля у прауімлаоі;
- нмєглалля удлроайіжауії ра
гдудлроайіжауії у сілалпувалля мтмомлз жгмомв’я ла кіпуят;
- уоатувалля
пмуіайщлмдкмлмкіфлмгм пралу рмгм фз ілхмгм
одгімлу ж кдрмы взоівлывалля нмкажлзків сілалпувалля кдгзфлмї псдоз
і, вігнмвіглм, взоівлывалля ноавмвмгм прарупу мрозкувафів кдгзфлмї гмнмкмгз [4, п. 57]. Маы жажлафзрз, цм
бійщхіпрщ іж вкажалмгм лаоажі нмпрунмвм врійыєрщпя у езрря. Вмглмфап,
ла цм ваорм жвдолурз увагу, - ра мбправзла, цм нмєглалля удлроайіжауії
ра гдудлроайіжауії у сілалпувалля
мтмомлз жгмомв’я ла кіпуят – уя ігдя
гмпзрщ нмжзрзвлм внзпувайапя б і у
номудпз гдудлроайіжауії, цм лаоажі
номтмгярщ в Укоаїлі. Помрд првмодлля Науімлайщлмї пйуебз жгмомв’я
Укоаїлз ра гдйдгувалля їи нмвлмваедлщ цмгм сілалпувалля лагалля
кдгзфлмї гмнмкмгз ндвлмы кіомы
гзпмлує іж вкажалзк взцд.
В кмлрдкпрі рдкз галмгм лаукмвмгм нмвігмкйдлля ваейзвм жвдолурз
мпмбйзву увагу ла пійщпщку кдгзузлу. Сакд узк нзралляк нозпвяфдлм
Закмл Укоаїлз віг 14 йзпрмнага
2017 омку № 2206-VIII «Пом нігвзцдлля гмпрунлмпрі ра якмпрі кдгзф-

Роль української медичної реформи в модернізації первинної ланки надання . . .
лмгм мбпйугмвувалля у пійщпщкіи кіпудвмпрі». Срарря 3 галмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру првдогеує, цм
нігвзцдлля гмпрунлмпрі ра якмпрі
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у пійщпщкіи кіпудвмпрі є мглзк іж ноімозрдрлзт ланояків гдоеавлмї нмйірзкз у
псдоат мтмомлз жгмомв’я ра одгімлайщлмгм омжвзрку, цм жгіиплыырщпя ла
ракзт нозлузнат:
1) дсдкрзвлмпрі нігрозккз омжвзрку мтмомлз жгмомв’я у пійщпщкіи
кіпудвмпрі;
2) жабджндфдлля уфапрі могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля, гомкагпщкзт мб’єглалщ, лаукмвзт упралмв у
смокуваллі ра одайіжауії гдоеавлмї
нмйірзкз в жажлафдлзт псдоат;
3) првмодлля оівлзт кмейзвмпрди
гйя гмпруну рдозрмоіайщлзт гомкаг
гм нігрозккз, ндодгбафдлмї жагайщлмгдоеавлзкз, одгімлайщлзкз ра кіпудвзкз номгоакакз омжвзрку мтмомлз
жгмомв’я у пійщпщкіи кіпудвмпрі;
4) дсдкрзвлмпрі взкмозпралля
быгедрлзт кмхрів, ндодгбафдлзт гйя
взкмлалля жажлафдлзт номгоак;
5) вігкозрмпрі ра номжмомпрі лагалля гдоеавлмї нігрозккз [5].
Пмноз ндвлу гдкйаоарзвліпрщ лзжкз іж вкажалзт нозлузнів, вмлз лдпурщ у пмбі нмжзрзвлзи пкзпй. Віл
нмйягає у рмку, цм ла їт нігправі кмела бугд омжомбйярз номдкрз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, які б гдрайіжуварз вкажалі нозлузнз. Ці нозлузнз
ндвлмы кіомы «жв’яжуырщ» і гдоеаву
і пупнійщпрвм. Коаилщмы кіомы гм
рзт ніо, нмкз лд жкілярщ нозлузнз.
Н. В. Авоакдлкм у оаккат пвмє
гмкрмопщкмї гзпдорауії, нозпвяфдлмї .
гдоеавлмку уноавйіллы пзпрдкмы
мтмомлз жгмомв’я ла одгімлайщлмку
оівлі жажлафає, цм гмпроі номбйдкз в
пзпрдкі мтмомлз жгмомв’я взлзкйз
фдодж лддсдкрзвліпрщ сілалпувалля
пзпрдкз, її нйалувалля ра одгуйывалля. Впралмвйдлм нозфзлз ракмї пзруауії: лдгмпрарліпрщ быгедрлмгм сілалпувалля, быгедрлі взгаркз нмкозваырщ кілікайщлі сілалпмві нмродбз гайужі мтмомлз жгмомв’я ла 5254%, а пукз жбійщхдлля быгедру
пноякмвалі ноакрзфлм ла нігвзцдлля

жаомбірлмї нйарз ра длдогмлмпіїв; лдгмпкмлайіпрщ фзллмгм жакмлмгавпрва
(Быгедрлзи кмгдкп Укоаїлз, Оплмвз
жакмлмгавпрва ном мтмомлу жгмомв’я
Укоаїлз, жакмлз ном кіпудві гдоеавлі
агкіліпроауії, ном кіпудвд пакмвоягувалля в фапрзлі нмвлмваедлщ могалів
мтмомлз жгмомв’я, кдодеі жакйагів
мтмомлз жгмомв’я), цм, в пвмы фдогу,
прозкує номвдгдлля оагзкайщлзт
жкіл; лдпрабійщліпрщ і лдвігноаущмваліпрщ кдрмгів сілалпувалля ндовзллмї кдгзкм-паліраолмї гмнмкмгз; вігпурліпрщ фіркмгм омжнмгійу ла пйуебз
ндовзллмї ра врмозллмї кдгзфлмї
гмнмкмгз; лзжщкзи оівдлщ кагомвмгм
жабджндфдлля квайісікмвалзкз кдгзфлзкз ноауівлзкакз жакйагів ндовзллмї кдгзкм-паліраолмї гмнмкмгз
пійщпщкмї кіпудвмпрі; вігпурліпрщ дкмлмкіфлмї кмрзвауії кдгзфлзт ноауівлзків жакйагів мтмомлз жгмомв’я, цм,
у пвмы фдогу, нозжвмгзрщ гм вігпурлмпрі жауікавйдлмпрі в науієлрат [6,
п. 19]. Такмгм омгу пзруауія гіиплм
мб’єкрзвлм вігмбоаеає прал пноав у
вірфзжляліи мтмомлі жгмомв’я. Помрд
лагіы ла упніхлд номвдгдлля одсмокз гає тмфа б мгзл іж ваедйів номрзгії пзруауії, цм вкажала взцд. Ммва
игд ном вігпурліпрщ дкмлмкіфлмї кмрзвауії кдгзфлзт ноауівлзків жакйагів мтмомлз жгмомв’я, цм, у пвмы фдогу, нозжвмгзрщ гм вігпурлмпрі жауікавйдлмпрі в науієлрат. За нозлузнмк
«гомхі пйігуырщ жа науієлрмк» дкмлмкіфла кмрзвауія взлзкає. Якцм є
науієлрз ла ндовзлліи йалуі – є
мнйара ноауі. Ндкає науієлрів – йікао абм ндодномсійыєрщпя ла вужщкмгм пндуіайіпра, абм мбзоає ілхзи вдкрмо номсдпіилмгм пноякувалля нмжа
кдгзузлмы. Жмопркм? Так, лд бдж
ущмгм. Айд пноавдгйзвм. Пауієлрз
мбзоарзкурщ коацзт.
На жавдохдлля вкаеу ном пйухліпрщ номнмжзуії С. Г. Срдудлка прмпмвлм рмгм, цм «жагаймк ед одсмокувалля псдоз мтмомлз жгмомв’я кає
іліуіыварз бійщх акрзвлзи омжвзрмк
кдгзфлмгм ноава, - лмвмгм ноавмвмгм
урвмодлля, цм мб’єкрзвлм нодрдлгує
ла праруп пакмпріилмї гайужі ноава.
Ваейзвм
упвігмкзрз,
цм
уд
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мб’єкрзвлзи номудп, ноз якмку кдгзфлд ноавм жгарлд прарз нмкіфлзкмк
одсмокармоів мтмомлз жгмомв’я, їт
рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлзк ра ноакрзфлзк ілпроукдлраоієк гйя номвагедлля лмвауіи. На лахд ндодкмлалля, рмгі і прунілщ йдгірзклмпрі одсмок бугд пуррєвм взцмы» [7, п. 60].
У уіи фапрзлі ваейзвм гмйуфарз

ыозпрів, які пндуіайіжуырщпя ла нзраллят ноавмвмгм одгуйывалля кдгзфлмї гіяйщлмпрі гм мноауывалля номбйдк могаліжауії мтмомлз жгмомв’я.
Вмлз каырщ бурз ла нмфарку одсмокармопщкмгм хйяту. У ущмку пдлпі
гіиплм, кдгзфла одсмока ра кдгзфлд
ноавм жбагафуварзкурщ мгзл мглмгм.
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ндовзфлмгм жвдла мкажалзя кдгзузлпкми нмкмцз
В прарщд оаппкмродлш акруайщлшд вмномпш омйз з жлафдлзя кдгзузлпкми одсмокш в кмгдолзжаузз ндовзфлмгм жвдла кдгзузлпкми нмкмцз. Акудлрзомвалм влз-
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калзд ла какпзкайщлми нозбйзедллмпрз ндовзфлми кдгзузлпкми нмкмцз п нмродблмпрякз оягмвмгм гоаегалзла. Ддйадрпя вшвмг м удйдпммбоажлмпрз нозвйдфдлзя
пндузайзпрмв нм кдгзузлпкмку ноаву к оажоабмркд кмлуднузи одсмокзомвалзя кдгзузлпкми мроапйз.
Кйюфдвшд пймва: кдгзузлпкая одсмока, жгоавммтоалдлзд, кдгзузлпкмд ноавм,
ндовзфлши уомвдлщ, сзлалпзомвалзд жгоавммтоалдлзя.
Shatkovsky Ya. The role of Ukrainian medical reform in modernizing the primary
care unit
The article deals with the actual questions of the role and importance of medical
reform in modernizing the primary care unit. The focus is on the maximum approximation
of primary health care to the needs of ordinary citizens. It is concluded that it is
expedient to involve specialists in medical law in developing the concepts of medical
sector reform.
Key words: medical reform, health care, medical law, primary level, financing of
health care.
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Правові засади забезпечення
професійної діяльності головного
лікаря державного закладу охорони
здоров’я як запорука якості медичної
допомоги: досвід зарубіжних країн
та українські реалії
Вігнмвіглм гм пр. 49 Кмлпрзрууії
Укоаїлз кмедл кає ноавм ла мтмомлу
жгмомв'я, кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувалля [1]. На лаху гукку,
рака нмжзуія вірфзжлялмгм жакмлмгавуя мбукмвйдла, у ндоху фдогу, рзк,
цм пакд мтмомла жгмомв’я взпрунає
мглзк іж ноімозрдрлзт ланояків гдоеавлмї гіяйщлмпрі, мпкійщкз пакд пупнійщпрвм і гдоеава вігнмвігайщлі ндодг пуфаплзк і каибурлікз нмкмйіллякз жа оівдлщ жгмомв’я і жбдодедлля
гдлмсмлгу
лаомгу,
жабджндфуырщ
ноімозрдрліпрщ мтмомлз жгмомв’я в
гіяйщлмпрі гдоеавз.
З лахмї рмфкз жмоу, акруайьліпрь рдкз гмпйігедлля мбукмвйдла
рзк, цм в ндодваеліи бійщхмпрі взнагків ла ноакрзуі пакд взвфдлля
пвірмвмгм гмпвігу вномвагедлля пзпрдкз якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз і роалпсмокауії ла пуфаплу кмлуднуіы
уноавйілля
йікувайщлм-гіаглмпрзф-
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лзкз номудпакз, внйзву пвірмвмгм
гмпвігу уноавйілля якіпры кдгзфлмї
гмнмкмгз ла нмйінхдлля кдгзфлмгм
жабджндфдлля в Укоаїлі в ндоімг одсмокувалля вірфзжлялмї пзпрдкз
мтмомлз жгмомв’я, жагаймк і пйугує
жанмоукмы лайделмгм гмрозкалля
кмлпрзрууіилзт ноав і мплмвмнмймелзт пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла.
На нодвдйзкзи еайщ, пщмгмглі
фзллд жакмлмгавпрвм, номгмймхуыфз
ноавм кмелмгм ла мтмомлу жгмомв’я
ра кдгзфлу гмнмкмгу, лд кіпрзрщ емглмї лмокз, яка гаоалрувайа б їт
якіпрщ. Злафлмы кіомы, як взгаєрщпя,
уд нмв’яжалд іж пкйагліпры смокуйывалля нмлярря (якіпла/лдякіпла),
лдгмпрарлік сілалпувалляк мтмомлз
жгмомв’я ра лдгмпкмлайіпры могаліжауіилм-ноавмвмгм пуномвмгедлля вкажалзт номудпів.
Якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз – уд
лд рійщкз мгла іж ваейзвзт, айд і мг-
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ла іж ваекмвзоіхувалзт номбйдк
мтмомлз жгмомв’я, мпкійщкз ндодбуває
ла кдеі одайщлзт кмейзвмпрди гайужі
і взндодгеаыфмгм оівля взкмг лапдйдлля гм пзпрдкз, нмкйзкалмї гаоалруварз жбдодедлля лаибійщх жлафуцмї йыгпщкмї уіллмпрі – жгмомв’я.
Зомжукійм, цм номбйдка жабджндфдлля пуфаплмгм оівля якмпрі кдгзфлмї
гмнмкмгз жайдезрщ лд прійщкз віг
смок вйаплмпрі взомблзків кдгзфлзт
нмпйуг, пкійщкз віг жагайщлмгм оівля
якмпрі кдгзфлзт нмпйуг ла єгзлмку
кдгзфлмку номпрмоі, жмкодка якмпрі
ніггмрмвкз сатівуів, якмпрі йікаопщкзт ноднаоарів, мбйаглалля ра нодгкдрів кдгзфлмгм нозжлафдлля, віг
пралу і внмоягкувалля нозкіцдлщ,
могаліжауії омбмрз ндопмлайу, ілрдлпзвлмпрі рдтлмймгіфлмгм омжвзрку [2,
п. 199].
Мдра гмпйігедлля нмйягає в рмку, цмб взявзрз гмймвлі ланояккз
одсмокувалля мтмомлз жгмомв’я в
жаоубіелзт коаїлат, жмкодка, айд лд
взкйыфлм, в апндкрі агкіліпроарзвлмноавмвмгм прарупу гмймвлмгм йікаоя
ра кмейзвмпрі їт взкмозпралля в
Укоаїлі.
Сдодг лаукмвуів, омбмрз якзт
мкоік жагайщлзт номбйдк мтмомлз
жгмомв’я ра лдмбтіглмпрі лайделмгм
гмрозкалля кмлпрзрууіилмгм ноава
мпмбз ла мтмомлу жгмомв'я, кдгзфлу
гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувалля,
ракме нозпвяфдлі и номбйдкарзуі
ноавмвмгм жабджндфдлля мтмомлз жгмомв’я у жаоубіелзт коаїлат, ваорм
взгійзрз Кмвеаомва Е. С., Кмомбумву Н. В., Дйугмнмйщпщкмгм О. В., Алрмлмва С. В., Шалзла Ю. Н., Щдобдлкм О. В., Сдлыру І. Я., Нмвікмва Н. Б., Фзйщєва В. И., Рмталпщкмгм
А. О., Вмйзлдущ Т. В., Губаоа О. Є.,
Срдудлка С. Г., Чдолдлкм В. Г., Сайкала Р., Тдодхкм Х. Я., Маигалзка
Р. А., Зоаедвпщку Н. О. ра іл.
Оред, ла лаху гукку, омжнмфарз
ваорм ж рмгм, цм в укмват пщмгмгдлля
жлафлмї акруайщлмпрі лабуваырщ нзралля ноавмвмгм жабджндфдлля кдгзфлмї гіяйщлмпрі. Цд нмв’яжалм ж лзжкмы нозфзл, мплмвлмы ж якзт кмед
вваеарзпщ лджагмвійщлзи прал вірфз-

жлялмї мтмомлз жгмомв’я і, як лапйігмк, лдвгмвмйдліпрщ жлафлмї фапрзлз
науієлрів якіпры ра гмпрунліпры кдгзфлмї гмнмкмгз. Нд ваорм ноз ущмку
жабуварз, цм жгіглм Кмлпрзрууії
Укоаїлз кдгзфла гмнмкмга в гдоеавлзт ра кмкулайщлзт жакйагат мтмомлз жгмомв’я кає лагаварзпщ бджмнйарлм. Помрд ноакрзка пвігфзрщ ном ілхд. Взгаєрщпя, цм мглзк іж кйыфмвзт
комків гдоеавз у ущмку нйалі кає
прарз одсмокувалля пзпрдкз лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз.
В оаккат нмхуку хйятів угмпкмлайдлля номдкрів, пноякмвалзт ла
одсмокувалля в Укоаїлі гайужі мтмомлз жгмомв’я, взгаєрщпя жа гмуійщлд
гмпйігзрз жаоубіелзи гмпвіг. В якмпрі нозкйагів коаїл буйм мбоалм Нікдффзлу, Фоалуіы, Вдйзкмбозраліы,
Швдуіы, Ірайіы ра іл. Далі коаїлз
каырщ взпмкзи оівдлщ пмуіайщлмдкмлмкіфлмгм омжвзрку, у лзт лайделзи оівдлщ могаліжауії кдгзфлмї гмнмкмгз.
На лах нмгйяг, лаибійщх рмфлд і
віолд взжлафдлля галм дкпндоракз
Впдпвірлщмї могаліжауії мтмомлз жгмомв’я (ВООЗ): якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз – уд її жгарліпрщ, яка взкагає
мрозкалля науієлрмк ракмгм кмкнйдкпу номсійакрзфлмї, гіаглмпрзфлмї ра
йікувайщлмї гмнмкмгз, якзи нозвів
бз гм мнрзкайщлзт гйя жгмомв’я ущмгм науієлра оджуйщрарів у вігнмвіглмпрі гм оівля кдгзфлмї лаукз, какпзкайщлмгм жагмвмйдлля науієлра віг
номудпу лагалля гмнмкмгз [3].
У Пмоягку кмлромйы якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, жарвдогедлмку Накажмк Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я
№ 752 віг 28 вдодпля 2012 омку «Пом
нмоягмк кмлромйы якмпрі кдгзфлмї
гмнмкмгз», якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз
- лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз ра номвдгдлля ілхзт жатмгів цмгм могаліжауії лагалля жакйагакз мтмомлз
жгмомв’я кдгзфлмї гмнмкмгз вігнмвіглм гм пралгаорів у псдоі мтмомлз
жгмомв’я. Оуілка якмпрі кдгзфлмї
гмнмкмгз - взжлафдлля вігнмвіглмпрі
лагалмї кдгзфлмї гмнмкмгз впралмвйдлзк пралгаорак у псдоі мтмомлз
жгмомв’я [4].
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У рдндоіхліи фап взжлалм іплувалля рощмт мплмвлзт кмгдйди
уноавйілля якіпры в мтмомлі жгмомв’я
– номсдпіила, быомкоарзфла и ілгупроіайщла.
Пдохі вігмкі йыгпрву пралгаорз
номсдпіилмї ноакрзкз лавдгдлі у гавлщмєгзндрпщкзт наніоупат, гд буйз
жажлафдлі ндвлі ноавзйа лагалля оіжлзт взгів кдгзфлмїгмнмкмгз. У
1500 о. Кмомйівпщкзи йікаопщкзикмйдге в Алгйії ввмгзрщ йіудлжувалля
йікаоів.
У 1760 о. у США у храрі НщыЙмок був нозилярзи гмкукдлр, в
якмку жабмомляєрщпя бугщ-якзи взг
кдгзфлмї гіяйщлмпрі бдж дкжакдлу фз
йіудлжувалля, цм номвмгзрщпя уоягмвзкз дкжакдлармоакз. У 1850 о. в
Алгйії нозикаырщпя гдоеавлі пралгаорз лавфалля, ніггмрмвкз і одєпроауії йікаоів.
А. Flexner у 1910 о. вігкірзв лзжщку якіпрщ кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у США і взжлафзв хйятз гм имгм
нмкоацдлля, жаномнмлувавхз кмкнйдкп мсіуіилзт номудгуо гмнупку
йікаоів гм номсдпіилмї гіяйщлмпрі ла
мплмві їт квайісікауії.
У 1913 о. у США уфаплзкз Тодрщмгм кйіліфлмгм кмлгодпу тіоуогів
нозиляйз оджмйыуіы ном лдмбтігліпрщ пралгаорзжауії йікаолялмгм мбйаглалля і ноауі. У 1917 о. Акдозкалпщкзи кмйдге тіоуогів мнубйікував Мілікайщлзи пралгаор, в якмку
одгйакдлрувайзпщ
квайісікауіилі
пралгаорз гйя йікаоів, а ракме кілікайщлі взкмгз гм мбйаглалля і рдтлмймгії [5].
Такзк фзлмк псмокувайапщ номсдпіила кмгдйщ жабджндфдлля якмпрі,
в якіи гмймвлмы гіыфмы мпмбмы є
йікао, як єгзлзи гаоалр якмпрі лагалмї лзк кдгзфлмї гмнмкмгз. Хаоакрдолмы мжлакмы уієї кмгдйі є рд, цм
гукка науієлра ж ущмгм нозвмгу кає
гоугмояглд жлафдлля. Агкіліпроауія
йікувайщлмї упралмвз лд лдпд вігнмвігайщлмпрі жа лапйігкз йікувалля, вмла
йзхд првмоыє йікаоы лдмбтіглі рдтліфлі укмвз гйя омбмрз [6, п. 128].
Науімлайщла пйуеба мтмомлз
жгмомв’я (НСОЗ) Вдйзкмї Бозралії є
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лаибійщх вігмкмы улівдопайщлмы
пзпрдкмы кдгзфлмї гмнмкмгз ж
1948 омку, кмйз вмла буйа жаномвагедла. Цдгдоеавла пзпрдка, цм сілалпуєрщпя в мплмвлмку жа оатулмк
нмгарків. Пмпйугз в кдеат НСОЗ
впік вдопрвак лапдйдлля лагаырщпя
бджкмхрмвлм, жа взляркмк рзт взнагків, кмйз науієлр нмродбує мпмбйзвзт
укмв абм гмгаркмвмгм йікувалля. Дйя
гдякзт гоун лапдйдлля ракме іплує
ндвла пнівмнйара жа прмкармймгіфлу
гмнмкмгу. Пауієлрз кмеурщ війщлм
взбзоарз пвмїт пікдилзт йікаоів (абм
йікаоів жагайщлмї ноакрзкз).
Снмфарку пзпрдка буйа могаліжмвала як гдоеавла в уіймку. Пмпйугз
йікаоів жагайщлмї ноакрзкз ра прауімлаола гмнмкмга сілалпувайзпя гдоеавмы і кмлромйывайзпя гдоеавлзкз могалакз вйагз. Оглак уя могаліжауія буйа жлафлмы кіомы жкілдла в
90-т омкат. Оплмвлмы жкілмы буйм
рд, цм нмкунуі нмпйуг і лагавафі кдгзфлзт нмпйуг буйз омжгійдлі, і вкдеат пзпрдкз був ввдгдлзи «влуроіхліи озлмк». Рзлмк ноауыє фдодж йікаоів жагайщлмї ноакрзкз ра одгімлайщлі агкіліпроауії мтмомлз жгмомв’я,
які жакунмвуырщ нмпйугз йікаодлщ віг
ікдлі пвмгм жаодєпромвалмгм лапдйдлля абм науієлрів, цм номезваырщ ла
їтліи рдозрмоії. Оплмвлмы кдрмы
ракмї одмогаліжауії буйм нігвзцдлля
оівля кмлкуодлуії пдодг лагавафів
кдгзфлзт нмпйуг і лагалля кмейзвмпрди нігвзцзрз дсдкрзвліпрщ ноз
жакунівйі ра лагаллі кдгзфлзт нмпйуг. Айд сілалпувалля уієї пзпрдкз
жайзхзймпя жа гдоеавмы.
З лахмї рмфкз жмоу, мглієы жі
пкйагмвзт укмв жабджндфдлля номсдпіилмї гіяйщлмпрі, у рмку фзпйі, і гмймвлмгм йікаоя гдоеавлмгм жакйагу
мтмомлз жгмомв’я, є лаявліпрщ лайделмгм оівля мнйарз ноауі, цм, у пвмы
фдогу, ракме взпрунає жанмоукмы
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, кмйз мпмба кає, у ндвліи кіоі, лавірщ і сілалпмвзи прзкуй яклаикоацд взкмлуварз пвмї номсдпіилі мбмв'яжкз, нігвзцуварз пвіи квайісікауіилзи оівдлщ
ра вігнмвігайщлм, ж лдабзякмы нмвагмы правзрзпщ гм пвмї науієлрів, гм-
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розкуыфзпщ ноз ущмку у пвмїи нмвпякгдлліи
гіяйщлмпрі
дрзфлзт/кмоайщлзт лмок і ноавзй рмцм.
Сзпрдка мнйарз йікаояк жагайщлмї ноакрзкз є кмкнйдкплзк нмєглалляк гмлмоаоів ра уійщмвзт взнйар, цм взжлафаырщпя їт кмлроакракз. Оплмвлмы смокмы мнйарз є
нмгухла. Рівдлщ мнйарз жайдезрщ
віг віку науієлра. Ддякі нмпйугз
(ланозкйаг, кмлроауднуія абм вакузлауія)
мнйафуырщпя
мкодкмы
праррды. Коік рмгм, іплуырщ жамтмфувайщлі нйардеі. Лікаоі жагайщлмї
ноакрзкз - смлгмрозкафі, які пралмвйярщ каиед нмймвзлу впіт йікаоів
жагайщлмї ноакрзкз, мрозкуырщ быгедр гйя лагалля ндовзллмї кдгзкмпаліраолмї гмнмкмгз ра нозгбалля
впіт взгів пндуіайіжмвалмї і взпмкм
пндуіайіжмвалмї гмнмкмгз гйя нозкоінйдлмгм кмлрзлгдлру науієлрів.
Фмлгмрозкафі лд кмеурщ жбійщхзрз
пвіи гмтіг, айд кмеурщ оділвдпруварз
пвмї жамцагедлля. Срмкармймгз, в
мплмвлмку, мрозкуырщ мнйару жа
нмпйугу [7, п. 57].
В дкмлмкіфлм омжвзлдлзт коаїлат
омжкіоз нмпагмвзт мкйагів, а ракме
упіт ндодгбафдлзт лагбавмк гм жаомбірлмї нйарз гдоеавлзт пйуебмвуів в
мплмвлмку впралмвйыырщпя жакмлмгавпрвмк ра є гмпзрщ номжмозкз гйя
пупнійщпрва. Рівдлщ мнйарз жайдезрщ
віг нмпагз, праеу ра оалгу пйуебмвуя. Поз ущмку пзпрдка мнйарз ноауі
у гдоеавлмку пдкрмоі фапрм вігоіжляєрщпя віг пзпрдкз мнйарз ноауі у кмкдоуіилмку пдкрмоі. Дмпвіг одгуйывалля мнйарз ноауі у гдоеавлмку
пдкрмоі уікавзи у Нікдффзлі, гд пнмпрдоігаєрщпя нмпрунмвзи ндодтіг віг
емопркмгм удлроайіжмвалмгм одгуйывалля гм вномвагедлля гдякзт озлкмвзт нігтмгів в мнйарі ноауі.
Заомбірла нйара фзлмвлзка у Нікдффзлі пкйагаєрщпя ж мплмвлмгм
мкйагу, кіпудвмї гмнйарз, нмпагмвзт
лагбавмк ра ілхзт гмгаркмвзт взнйар. Упі нзралля, нмв’яжалі ж нмпагмвзкз мкйагакз, одгуйыырщпя ла
пнійщліи ноавмвіи мплмві ра гіиплі
гйя пйуебмвуів Фдгдоауії, ждкдйщ і
гомкаг.

Кмлпрзрууіилмы мплмвмы мнйарз
ноауі пйуебмвуів Нікдффзлз є нозлузн «урозкалля» – мгзл ж мплмвлзт
нозлузнів
прарупу
фзлмвлзка
(Sorgepflicht). Ддоеава кає гбарз ном
бйагм пйуебмвуя ра имгм пік’ї, лагаварз гмнмкмгу і жатзцарз имгм в ндоімг роугмвмї гіяйщлмпрі. Факрзфлм
гдоеава нйарзрщ лд жа ноауы пйуебмвуя, вмла мнйафує имгм сулкуіы.
Онйара ноауі кає бурз пукіолмы і
вігнмвігарз жаикаліи нмпагі. Вмла
кає жабджндфзрз ноауівлзкмві кмейзвіпрщ нмвліпры нозпвярзрз пдбд
омбмрі, мпкійщкз йзхд сілалпмвм лджайделзи пйуебмвдущ кмед пакмвіггалм ноауыварз ла гдоеаву [8, п. 5152].
Такзк фзлмк, жаомбірла нйара
нмпагмвуя жайдезрщ лд віг мбпягу
взкмлалмї омбмрз, а віг оівля имгм
мпвірз ра прарупу, рмбрм віг рмгм, гмякмї ж кардгмоіи лайдезрщ жаикала
лзк нмпага абм нозпвмєлзи имку
фзл.
На гдоеавліи пйуебі у Нікдффзлі лдкає бугщ-якзт пндуіайщлзт лагбавмк жа віипщкмві нмпагз и жвалля,
жа мпмбйзвзи взг пйуебз (нмйіуія,
віипщкмві) і р.іл. Такіи кардгмоії нмпагмвуів лагаырщпя ілхі нійщгз, ланозкйаг гмгаркмва вігнупрка, ноавм
бійщх оаллщмгм взтмгу ла ндлпіы.
Злафлі жкілз жа мпраллі гдпярзйірря вігбуйзпя у пзпрдкі гдоеавлмгм
уноавйілля і могаліжауії мнйарз ноауі
гдоеавлзт пйуебмвуів Швдуії. Алайіж пзпрдкз мнйарз ноауі гдоеавлзт
пйуебмвуів Швдуії гмжвмйяє жомбзрз
ракі взплмвкз.
В укмват нмндодглщмї пзпрдкз
омжкіо жаомбірлмї нйарз гдоепйуебмвуів одгуйывавпя ла удлроайщлмку
оівлі. Сзпрдка гіяйа оівлм нм віглмхдллы гм впіт гдоепйуебмвуів. Ваейзвмы жкілмы в укмват лаику гдоеавлзт пйуебмвуів є гдудлроайіжауія
ндодкмвзл прмпмвлм жаомбірлмї нйарз,
яка вігбувайапщ уномгмве мпралліт
30–40 омків. Нзлі жапрмпмвуєрщпя
ілгзвігуайщла пзпрдка впралмвйдлля
жаомбірлмї нйарз. Пмхзодлля уієї
пзпрдкз вігбуймпя мглмфаплм ж номвдгдлляк одсмокз быгедрлмї пзпрд-
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кз. Ддоеупралмвз мрозкайз ноавм
впралмвйыварз жаомбірлу нйару пвмїт
ноауівлзків, айд мглмфаплм ж узк ла
лзт буйа нмкйагдла кардоіайщла вігнмвігайщліпрщ жа омжкіо взроар ла
мнйару ноауі [9, п. 82].
У Рдпнубйіуі Ммйгмва Закмл
«Пом пзпрдку мнйарз ноауі гдоеавлзт пйуебмвуів», мнубйікмвалзи в
Monitorul Oficial, взжлафає нмоягмк,
укмвз и омжкіоз їт жаомбірку [10].
Поз ущмку лд игдрщпя ном лаивзці
нмпагз, мкйагз якзт одгуйыырщпя
мкодкм. Нмвзи жакмл ндодгбафає нмбугмву ієоаотії жаомбірлзт нйар жа
кардгмоіякз нмпагмвуів і жайделіпрщ
омжкіоу нозбурку віг номсдпіилзт
гмпяглдлщ, озжзку ра жлафуцмпрі омбмрз.
Сроукруоа жаомбірлмї нйарз гдоеавлмгм пйуебмвуя пкйагаєрщпя ж
гвмт фапрзл: сікпмвалмї, кугз втмгзрщ нмпагмвзи мкйаг і лагбавка жа
оівдлщ нмпагз, пндуіайщлд жвалля абм
гзнймкарзфлзи оалг, і жкіллзи, кугз
втмгзрщ лагбавка жа кмйдкрзвлі гмпяглдлля вігмкпрва і оіфла нодкія. Коік
ущмгм, нмпагмвдущ кає ноавм ла мглмоажмві нодкії і гмнйарз жа гмгаркмву
омбмру.
Закмлмк ндодгбафдлм 23 оівля
мнйарз ноауі жайделм віг оалгу, жагаф
ра мбмв’яжків гдоепйуебмвуя. Окоік
оівлів, гйя воатувалля ілгзвігуайщлзт номсдпіилзт гмпяглдлщ нмпагмвуя ввмгярщпя гдв’ярщ прундлів мнйарз
ноауі.
Такзк фзлмк, нмпагмвдущ кмед
омжоатмвуварз жайделм віг пндузсікз
и укмв ноауі ла нігвзцдлля пвмгм
гомхмвмгм
жабджндфдлля.
Рівдлщ
мнйарз ноауі нігвзцуєрщпя, якцм
пйуебмві мбмв’яжкз нмв’яжалі жі жбдодедлляк гдоеавлмї раєклзуі абм
омбмрмы в укмват озжзку гйя жгмомв’я ра езрря. На 1-2 оівлят нігвзцуєрщпя правка гдоеавлзт пйуебмвуів, лагійдлзт сулкуіякз кмлромйы у
псдоі ноауі и пмуіайщлмгм проатувалля, а ракме сілалпмвм-дкмлмкіфлмгм,
нмгаркмвмгм ра кзрлмгм кмлромйы.
В Ірайії іплує гаолм лайагмгедлзи і вігодгуйщмвалзи гдоеавлзи і
агкіліпроарзвлзи анаоар, кмрози су-
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лкуімлує, як ноавзйм, лджайделм віг
жкілз вйагз.
Гмймвлзк лмокарзвлзк акрмк,
цм одгйакдлрує праруп гдоеавлзт
пйуебмвуів, є Закмл-оакка ном гдоеавлу пйуебу № 93 віг 29 бдоджля
1983 о., айд нм віглмхдллы гм кмелмгм ж рзнів гдоеавлзт пйуебмвуів
гіє жлафла кійщкіпрщ лмокарзвлзт
акрів.
Поавмвд нмймедлля гдоеавлзт
пйуебмвуів одгуйыєрщпя пндуіайщлзкз лмокарзвлзкз акракз. Сакд у
Кмлпрзрууії ноякм пкажалм, цм гм
гдоеавлзт пйуебмвуів віглмпярщ
рійщкз рзт, трм ноауыє у пзпрдкі
гдоеавлмї агкіліпроауії. Сакд кмлпрзрууія і є бажмвзк акрмк, якзи взжлафає омйщ і кіпуд гдоеавлзт пйуебмвуів у пзпрдкі агкіліпроарзвлмноавмвзт ілпрзрурів.
Вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії, гдоеавлі пйуебмвуі жлатмгярщпя взкйыфлм ла пйуебі лаомгу.
Дйя взжлафдлля жаонйарз жа нмпагмы в быгедрлзт упралмват гіє гмкйагла раозсікауія, у жв’яжку ж фзк в
пзпрдкі гдоеавлмгм уноавйілля Ірайії
лайіфуєрщпя 60 раозслзт омжоягів (в
нозварлмку пдкрмоі впі раозслі кмйзвалля укйагаырщпя в кдеат гыезлз).
В мплмві раозсікауії йдезрщ пукунліпрщ уіймї лзжкз укмв: нмродба в пндуіайщлзт жлаллят, лдмбтігліпрщ розваймгм вгмпкмлайдлля ла уіи омбмрі,
гдоеавла ваейзвіпрщ нмпагз, прунілщ
имгм вігнмвігайщлмпрі і р. г. З уоатувалляк взпйугз омків пйуебмвуяк
кмелі гва омкз жбійщхуырщпя гмгаркмві взнйарз, нмфзлаыфз ж 8%, а нмрік ла 2,5% (у оджуйщрарі номрягмк 16
омків жаонйара жбійщхуєрщпя ла 64%).
Пдлпія жа взпйугу омків взнйафуєрщпя
ніпйя гмпяглдлля 60-оіфлмгм віку і лд
нмвзлла ндодвзцуварз 72% мпраллщмгм жаомбірку.
Ддоеавлзи пйуебмвдущ лд кає
ноава мрозкуварз ілхі гмтмгз, коік
жаонйарз в галіи упралмві. Цд лд нмхзоыєрщпя ла акуії, які фдодж їт алмлікліпрщ вкоаи ваекм кмлромйыварз.
Сукіплзурвм, як ноавзйм, лд гмжвмйяєрщпя (взлярмк омбзрщпя гйя взкйагафів улівдопзрдрів, лаукмвзт
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ноауівлзків, йікаоів і нодгправлзків
гдякзт ілхзт пндуіайщлмпрди).
Поз оагі кіліпроів првмодлм пндуіайщлзи гднаоракдлр гдоеавлмї гіяйщлмпрі, якзи вдгд одєпро пйуебмвуів
гдоеавлзт і кіелаомглзт могаліжауіи, кммогзлує уноавйілпщку гіяйщліпрщ і кмлромйыє її дсдкрзвліпрщ.
Цди гднаоракдлр ракме взявйяє нмродбу в кагоат гйя гдоеавлмї пйуебз і
нйалує їт нігбіо. Щм прмпуєрщпя кіпудвзт могалів вйагз, рм бійщхіпрщ
пйуебмвуів лзефмї йалкз нмроанйяє
в лзт бджнмпдодглщм ніпйя жакілфдлля
пдодглщмї хкмйз, айд вед іж пакмгм
нмфарку омбмрз вмлз номтмгярщ ніггмрмвку, моієлрмвалу ла ноакрзфлу
гіяйщліпрщ. Як ноавзйм, кдоівлі кагоз
взпуваырщпя ж фзпйа рзт, трм нмфзлав
пвмы као’єоу в кіпудвзт могалат
уноавйілля [11].
У Фоалуії жаомбірла нйара пйуебмвуів пкйагаєрщпя ж рощмт фапрзл:
мплмвлмї нйарлі, гмгаркмвмї взлагмомгз і пмуіайщлзт нійщг. Іплує емопрка пзпрдка взнйарз пйуебмвуяк мплмвлмї нйарлі. Онйафуєрщпя рійщкз
вед взкмлала омбмра (пр. 20 Загайщлмгм праруру). Позфмку мнйафуєрщпя
омбмра, яка втмгзрщ в кмйм нмпагмвзт
мбмв’яжків. Зомбйдлд нмлаг мбмв’яжкз
агкіліпроауія смокайщлм лд жмбмв’яжала мнйафуварз. Звійщлдлзи абм
вігпрмомлдлзи віг омбмрз пйуебмвдущ
лд кає ноава нодрдлгуварз ла взнйару имку нйарлі жа фап взкухдлмгм
номгуйу. Віл кає ноавм ла мрозкалля
вігхкмгувалля йзхд жа лаявлмпрі
взлз агкіліпроауії. Якцм ніпйя вігпрмомлдлля нмрдонійзи гдпщ ноауывав,
рм пукз нйарлі жа лмвзк кіпудк омбмрз бугурщ воатмвалі гйя взжлафдлля омжкіоу вігхкмгувалля жавгалмї
имку хкмгз. Наодхрі, у оажі проаику
пйуебмвуі лд мгдоеуырщ нйарлы жа
кмедл гдлщ проаику, лавірщ лднмвлзи.
Закмл взкагає ракме, цмб пйуебмвдущ взкмлував пвмї мбмв’яжкз гмбод,
ілакхд віл кмед вроарзрз ноавм ла
взлагмомгу. Ражмк іж рзк пйуебмвдущ
лд кмед утзйярзпя віг мрозкалля
нйарлі. Віл жмбмв’яжалзи її мрозкарз,
бм ущмгм взкагає нодпрзе гдоеавлмї
пйуебз.

На нмфарку као’єоз пйуебмвуі
мрозкуырщ, як ноавзйм, кдлхд, ліе
ноауівлзкз гдоеавлзт гмпнмгаопщкзт
нігнозєкпрв і рзк бійщхд нозварлзт
сіок. Айд ж омкакз нйарля гдоеавлмгм пйуебмвуя бджндодовлм жомпрає і в
кілуі пйуебз віл мрозкує жажвзфаи
бійщхд. Цд жабджндфує прабійщліпрщ
нмймедлля нмпагмвуя гдоеавз, їтлы
ундвлдліпрщ у каибурлщмку.
Пмпріила нйарля є, нм пурі, пвмєоіглмы смокмы гаоалрмвалмї мнйарз
ноауі. Айд фапрм її боакує. Тмку Загайщлзи прарур ндодгбафає ракі взгз
гмгаркмвзт взнйар: лагбавку ла номезвалля, лагбавку ла фйдлів пік’ї, а
ракме ілхі взнйарз, впралмвйдлі жакмлакз ра нігжакмллзкз акракз.
Щм прмпуєрщпя гдоеавлзт пмуіайщлзт нійщг, рм в ущмку віглмхдллі
пйуебмвуі ндодбуваырщ у віглмплм
нозвійдимвалмку пралмвзці нмоівлялм ж ноауівлзкакз нозварлмгм пдкрмоа. Ддоеавлзк пйуебмвуяк лагаырщпя цмоіфлі вігнупркз, вігнупркз фдодж
твмомбу, нмймгз ра гмгйягу жа гзрзлмы, айд ла бійщх пнозярйзвзт укмват. Вмлз ракме мтмнйдлі пзпрдкмы
пмуіайщлмгм жабджндфдлля. Дйя лзт
іплує мпмбйзвзи ндлпіилзи одезк [9,
п. 84].
На пщмгмглі е в Укоаїлі гіырщ
Укмвз мнйарз ноауі ноауівлзків жакйагів мтмомлз жгмомв'я ра упралмв
пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля, жарвдогедлі Накажмк Міліпрдопрва
ноауі ра пмуіайщлмї нмйірзкз Укоаїлз ра Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв'я
Укоаїлз віг 05 емврля 2005 омку
№ 308/519 "Пом внмоягкувалля укмв
мнйарз ноауі ноауівлзків жакйагів
мтмомлз жгмомв'я ра упралмв пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля" [12]. Змкодка, жгіглм ж н. 1.5 Рмжгійу І взцдвкажалзт Укмв, нмпагмві мкйагз кдоівлзків жакйагів мтмомлз жгмомв'я, взжлафдлі жа нулкракз 2.1 - 2.2 ж уоатувалляк нігвзцдлля жа квайісікауіилу кардгмоіы, лд кмеурщ бурз лзефзкз віг нмпагмвзт мкйагів кдоівлзків проукруолзт нігомжгійів - йікаоів
(номвіжмоів) вігнмвіглмї абм лзефмї
квайісікауії, взжлафдлзт жа нулкракз
2.1 - 2.2 ж уоатувалляк нігвзцдлля
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жа мндоарзвлд вроуфалля. Цди нмоягмк впралмвйдлля нмпагмвзт мкйагів
лд жапрмпмвуєрщпя гйя кдоівлзків, які
лд каырщ квайісікауіилмї кардгмоії.
Окоік ущмгм, ваорм ракме жвдолурз увагу и ла птдку раозслзт омжоя-

гів нмпаг кдоівлзт ноауівлзків жакйагів мтмомлз жгмомв'я ра упралмв
пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля, цм
впралмвйыырщпя жа гоунакз ж мнйарз
ноауі (н. 2.2.1 Рмжгійу ІІ Укмв):

Пмпагз
1. Кдоівлзк (гмймвлзи йікао, гдлдоайщлзи гзодкрмо, гзодкрмо, гмймвлзи гдоеавлзи паліраолзи
йікао, лафайщлзк, жавігуваф)
На мпралмк ваорм гмгарз, цм, гмпйігзвхз
галд
нзралля,
номалайіжувавхз іплуыфзи лзлі жаоубіелзи гмпвіг ілхзт коаїл, а ракме нмоівлявхз вігнмвіглі кмкдлрз
ж укоаїлпщкзкз одайіякз, кз гіихйз
взплмвку, цм жабджндфдлля номсдпіилмї гіяйщлмпрі гмймвлмгм йікаоя
гдоеавлмгм жакйагу мтмомлз жгмомв’я, у рмку фзпйі и в апндкрі лаяв-

Таозслі омжоягз, які
впралмвйыырщпя жа гоунакз ж мнйарз ноауі*
I
II III IV V
18

17

16

15

14

лмпрі лайделмгм оівля мнйарз ноауі
рмцм, пйугує бджукмвлмы жанмоукмы
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. На лах
нмгйяг, мкоік упщмгм взцджажлафдлмгм, уд и пкйагмва фапрзла жабджндфдлля гмрозкалля номсдпіилзт ноав
кдгзфлзт ноауівлзків, жакоінйдлзт у
пр. 77 Закмлу Укоаїлз "Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу
жгмомв'я» [13].
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Вапзйдлкм Е. А. Поавмвшд мплмвш мбдпндфдлзя номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз гйавлмгм воафа гмпугаопрвдллмгм уфодегдлзя жгоавммтоалдлзя как жаймг кафдпрва кдгзузлпкми нмкмцз: мншр жаоубделшт проал з укоазлпкзд одайзз
В галлми лауфлми прарщд аврмомк пзпрдкарзжзомвалш, мбмбцдлш з кмлкодрзжзомвалш мплмвлшд нозлузнш мбдпндфдлзя номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз гйавлмгм
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лдгмпраркз, мнзоаяпщ ла гмпрзедлзя з лмвдййш злмпроаллшт гмпугаопрв з рмку нмгмблмд.
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Vasilenko E. Legal principles of ensuring the professional activity of the chief
physician of the state health care institution as a guarantee of the quality of medical
care: experience of foreign countries and Ukrainian realities
In this scientific article the author systematized, generalized and elaborated the basic
principles of ensuring the professional activity of the chief physician of the state
institution of health as a guarantee of the quality of medical care, as well as the
experience of foreign countries analyzed, which made it possible to further compare it
with Ukrainian realities. In addition, within the scope of the research carried out, the
author made a successful attempt to consider the system of remuneration of doctors,
which made it possible to highlight the existing shortcomings, based on achievements and
stories of foreign states, etc.

Key words: health care, medical institution, chief physician, quality of medical care,
pay, tariff rate, salary, protection
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Реформа поліції Угорщини:
питання законодавчого забезпечення
Іпрмоія нмйіудипщкзт могалів
Угмоцзлз гдкмлпроує і прабійщліпрщ,
і жлафлі жкілз. З авпром-угмопщкзт
фапів гіяйщліпрщ нмйіуії Угмоцзлз
буйа фіркм одгйакдлрмвала ла оівлі
жакмлів, тмфа, пйіг нмгмгзрзпя, цм
лмвзи жакмл у уіи псдоі лд жавегз
мжлафав нмйінхдлля абм омжвзрмк.
Опмбйзвм мфдвзглм уд номявйяєрщпя
в лмокарзвлзт акрат у ндоімг кіе
1945 і 1989 омкакз. Помрд, ноавммтмомллі жатмгз пйуезйз нігрозкаллы
гомкагпщкмгм нмоягку абм віглмвйдллы нмоухдлмгм нмоягку в кмелзи
ндоімг. З ілхмгм бмку, нмлярря гомкагпщкмгм нмоягку фапрм пнмрвмоываймпя і нмйіуія буйа жкухдла вжярз
ла пдбд омйщ ілпроукдлру одезку
цмгм глмбйдлля пупнійщпрва. У лахі
глі нмйіудипщкі пзйз Угмоцзлз жіхрмвтлуйзпя ж явзцдк капмвмї кігоауії як лмвзк взкйзкмк, цм жукмвйыє
ріплу вжаєкмгіы нмйіуії ж аокієы [1,
c. 59].
Дмпйігедлля одсмокувалля нмйіудипщкзт могалів ра вігнмвіглмгм
пупнійщлмгм кмлрдкпру фапркмвм буйм

гмпйігедлм в ноауят І. Іймва [2],
С. Скозйя [3], Д. Ткафа [4] рмцм.
Оглак, вігпурліпрщ пндуіайщлзт гмпйігедлщ іж мкодпйдлзк нодгкдрмк,
жукмвйыє акруайщлзи ілрдодп гм
номудпу одсмокувалля нмйіуії Угмоцзлз в 1990-2000-т омкат.
Віграк, кдрмы галмї праррі є гмпйігедлля жкіпру ра ланояків одсмокувалля нмйіуії Угмоцзлз.
Якцм жваезрз ла кмлпрзрууіилі
апндкрз нмйіудипщкмї гіяйщлмпрі в
Угмоцзлі, рм пйіг омжнмфарз ж рмгм,
цм Оплмвлзи жакмл Угмоцзлз
2011 о. у праррі 46 впралмвйыє, цм
"мплмвлзк жавгалляк нмйіуії є нмндодгедлля жймфзлів, омжкозрря жймфзлів, жатзпр пупнійщлмї бджндкз, гомкагпщкмгм нмоягку і гдоеавлзт кмогмлів" (фапрзла ндоха); "гіяйщліпры
нмйіуії уноавйяє Уояг" (фапрзла гоуга); "фйдлз номсдпіилмгм кагомвмгм
пкйагу нмйіуії і пйуеб лауімлайщлмї
бджндкз лд кмеурщ бурз фйдлакз
наоріи і лд кмеурщ жаикарзпя нмйірзфлмы гіяйщліпры" (фапрзла н'яра).
Оплмвлзи жакмл ракме вігпзйав гм
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каогзлайщлмгм жакмлу, якзи кав уодгуйыварз "гдрайщлі ноавзйа проуруоз, гіяйщлмпрі нмйіуії" (фапрзла хмпра праррі 46) [5].
Такзи нігтіг гдцм вігоіжлявпя
віг нмндодглщмгм кмлпрзрууіилмгм
взжлафдлля в Кмлпрзрууії Угмопщкмї
Рдпнубйікз 1949 о. (в одгакуії 1989 о.),
прарря 40А якмї ндодгбафайа, цм "мплмвлзк жавгалляк нмйіуії є жабджндфдлля пупнійщлмї бджндкз і влуроіхлщмгм нмоягку" [6, п. 118].
У пмуіайіпрзфлзт гдоеават нмйіудипщкі проукруоз пвмїкз сулкуіякз
і прзйдк гіяйщлмпрі іпрмрлм вігоіжляйзпя віг нмйіуії гдкмкоарзфлзт гдоеав. Злафла нмйірзжауія узт проукруо нмєглувайапя ж їт гмнмкіелмы
омййы нмоівлялм ж могалакз гдоеавлмї бджндкз. В Угмоцзлі нозомга
нмйіудипщкмї омбмрз ніг фап кмкуліпрзфлмгм одезку уійкмк вігмбоа¬еає
уы каорзлу. Оглак лд рійщкз нмйірзжмвала омйщ нмйіуії взкагайа сулгакдлрайщлзт жкіл ла нмфарку ндодтіглмгм ндоімгу. Поз ущмку кдеі кіе
нмйіуієы гомкагпщкмї бджндкз, нмйірзфлмы нмйіуієы и раєклмы нмйіуієы
буйз омжкзрі. Пмйіуія взпрунайа в
мфат пупнійщпрва пзквмймк нозгухдлля. Вмла буйа могаліжмвала гйя
жгіиплдлля пвмєї омбмрз в укмват
нмйірзфлмї
гзкраруоз;
оівдлщ
жйм¬фзллмпрі хруфлм жалзеувавпя.
Рмбмра мсіудоів нмйіуії буйа лзжщкммнйафувалмы, вмлз кайз лзжщкзи
пмуіайщлзи праруп і нзралля гмбмоу
кагоів жавгавайз цд бійщхд номбйдк.
Коік рмгм, у нмйіуії буйа вігпурля
ноавмва бажа, рмку цм її взлзклдлля
и одгуйывалля мбукмвйывайзпя уоягмвзкз и кіліпрдопщкзкз нмпралмвакз, а лд жакмлакз, нозилярзкз наойакдлрмк, лджваеаыфз ла рд, цм нмйіудипщкі кайз кмейзвіпрщ пвмїкз
гіякз промгм мбкдеуварз кмлпрзрууіилі ноава гомкагял. Дм нозилярря
Закмлу ном нмйіуіы в 1994 о. мплмвлзкз акракз, цм одгуйывайз гіяйщліпрщ нмйіуії, буйз 17 прарурлзт ноавзй 1974 о. «Пом гдоеавлу і гомкагпщку бджндку», нмпралмва Рагз кіліпроів «Пом нмйіуіы» № 39/1974 (ХІ.1)
ж нмноавкакз і 22 прарурлзт ноавзйа
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1963 о. ном взкмозпралля нмйіуієы
вмглднайщлмї жбомї. Коік рмгм, гдякі
акрз, цм одгуйыырщ гіяйщліпрщ нмйіуії, кайз жакозрзи таоакрдо. Дмпрун
гомкагпщкмпрі гм лзт був мбкдедлзк,
цм взкйзкайм пдоимжлі лаоікалля.
Тійщкз в 1990 о. гомкагялз жкмгйз
мгдоеарз вігкозрзи гмпрун гм лакажу
кіліпроа влуроіхліт пноав № 1/1990
(1.10) «Пом уноавйілля пйуебмы
нмйіуії» [7, п. 61]
Пмфармк гдкмкоарзфлзт жкіл в
Угмоцзлі, як і в ілхзт нмпрпмуіайіпрзфлзт гдоеават, нозжвдйм гм лмвмї
пзруауії в псдоі гомкагпщкмї бджндкз.
Свігфдлляк вдйзфджлзт кійщкіплзт і
проукруолзт жкіл буйм жомпралля
кійщкмпрі жаодєпромвалзт жймфзлів
бійщх ліе ла 20 % у 1989 о. і бійщх
ліе ла 50 % у 1990 о., нмоівлялм жі
цмоіфлзк нозомпрмк у 3-4 % у нмндодглі омкз. У ракзт укмват вед в
ндохі кіпяуі ніпйя нмфарку ноавмвзт
ндодрвмодлщ в одсмокуваллі нмйіуії
буйм нмправйдлі гва жавгалля - нігвзцдлля нмйіудипщкмгм номсдпімлайіжку и дсдкрзвлмпрі, ж мглмгм бмку,
ра урвдогедл¬ля гдкмкоарзфлзт уіллмпрди [7, п. 60].
Піпйя гдкмкоарзфлмї одвмйыуії
1989 о. одсмока нмйіуії прайа мглзк
іж лаиваейзвіхзт номдкрів. Нмвзи
уояг уед в 1989 о. врійзв гдкійщка
ндохмфдогмвзт комків цмгм одсмокувалля нмйіуії, жмкодка номвів її
гднмйірзжауіы. Бійщхіпрщ кдоівлмгм
пкйагу нмйіуії буйз увійщлдлі, мглак,
у пзйу рмгм, цм вмлз буйз лагійдлі
ноавмк нмгарз нмврмолу жаяву ла
жакіцдлля нмпаг, нмймвзла ж лзт
нмвдолуйзпя ла нмпагз. Коік рмгм,
впік пнівомбірлзкак нмйіуії, як і впік
віипщкмвмпйуебмвуяк, буйм жабмомлдлд фйдлпрвм в бугщ-якіи нмйірзфліи
наорії. Нзжка нмгайщхзт одгуйярмолзт акрів жабмомлзйз нмйірзфлу гіяйщліпрщ ноауівлзків нмйіуії, ракзт як
гдкмлпроауія наоріилзт пзквмйів у
нозкіцдллі нмйіуії, мбгмвмодлля нмйірзкз ла кірзлгат абм нмйірзфла
агірауія в нмйіудипщкіи смокі. Тзк лд
кдлх, у ндохі омкз ндодтіглмгм ндоімгу жайзхаймпя гдцм лджомжукійзк, які взгз нмйірзфлмї гіяйщлмпрі
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лапноавгі гмжвмйдлм пнівомбірлзкак
нмйіуії. Опкійщкз пнівомбірлзкз нмйіуії кайз акрзвлд і напзвлд ноавм
гмймпу, ндвлу кійщкіпрщ нмйірзфлзт
агірауіи буйм гмжвмйдлм, кмйз вмлз
жлатмгзйзпя нмжа пйуебмы. Нмвзи
жакмл ном нмйіуіы 1994 о. нігрвдогзв
раку жабмомлу. У 1999 о. рака жабмомла буйа нігрвдогедла цд оаж Євомндипщкзк пугмк ж ноав йыгзлз у
пноаві "Рдквіліи номрз Угмоцзлз".
Коік гднмйірзжауії нмйіуії, ілхмы
кмомркмпромкмвмы одсмокмы буйм
жаномвагедлля гдкмкоарзфлмгм кмлромйы лаг нмйіуієы. Айд уі гва ланоякз одсмокз ндодбувайз в кмлсйікрі мгзл іж мглзк, мпкійщкз фапрм
ваекм вігоіжлярз гдкмкоарзфлзи
кмлромйщ віг нмйірзфлмгм внйзву.
Сноавгі, ла ноакрзуі фапрм буває
ваекм взжлафзрз фірку кдеу кіе
мплмвлзкз нозлузнакз ра нмвпякгдллмы омбмрмы. Нанозкйаг, вігнмвіглм гм Закмлу 1994 о. кіліпро влуроіхліт пноав кмед нозжлафзрз нмйіудипщкд омжпйігувалля, айд віл лд
кмед жабмомлзрз омжпйігувалля. За
гмнмкмгмы ущмгм нмймедлля кіліпро
лд кмед жатзцарз нмйірзфлзт гоужів
віг нмйіуії, айд віл кіг бз номрзпрмярз нмйірзфлзк вмомгак жа гмнмкмгмы
нмйіуії. З кдрмы жкдлхдлля ноякмгм
нмйірзфлмгм внйзву, нмпага лауімлайщлмгм лафайщлзка нмйіуії буйм ввдгдлм вед в 1989 омуі. Віл жлатмгзрщпя ла вдохзлі ієоаотії нмйіуії, і впі
пнівомбірлзкз нмйіуії кмеурщ нозикарз йзхд омжнмоягедлля ж ієоаотії
нмйіуії, а лд віг кіліпроа влуроіхліт
пноав фз бугщ-якмгм ілхмгм нмйірзка.
Впі номталля кіліпроа влуроіхліт
пноав гм нмйіуії лагпзйаырщпя гм
лауімлайщлмгм лафайщлзка нмйіуії.
Віл є жв'яжкмк кіе нмйірзкмы ра нмйіуієы. Нафайщлзк нмйіуії лд є фйдлмк уоягу, айд нозжлафаєрщпя нодк'єо-кіліпромк жа одкмкдлгауієы кіліпроа влуроіхліт пноав ра ніпйя пйуталля наойакдлрпщкмгм кмкірдру ж
нзралщ влуроіхліт пноав [8, п. 57].
Акр ном нмйіуіы 1994 о. (гайі –
Закмл) [9, п. 377-394] првмозв жакмлмгавфі нігправз гйя могаліжауії ра
гіяйщлмпрі нмйіуії Угмоцзлз.

Закмл взжлафає жавгалля нмйіуії
як "мтмомлу пупнійщлмї бджндкз і влуроіхлщмгм нмоягку". Згіглм лщмгм
нмйіуія буйа лагійдла ракзкз нмвлмваедллякз: 1) жабджндфдлля гмпугмвмгм пйігпрва, нмндодгедлля і омжкозрря жймфзлів; 2) жабджндфдлля сулкуіи могалів вйагз цмгм нмоухдлщ
лмок, пнозяє в нмндодгедллі і омжкозррі ракзт ноавмнмоухдлщ; 3) жгіиплдлля жавгалщ, нмв'яжалзт іж в'їжгмк
ілмждклзт гомкагял, їт ндодбувалляк
і ндодпдйдлляк, а ракме жгіиплдлля
жавгалщ, нмв'яжалзт жі пноавакз біедлуів, їт ноавммтмомлмы; 4) жгіиплдлля жавгалщ вйагз, які нмв'яжалі ж
взомблзурвмк, одайіжауієы і взкмозпрмвувалляк гдякзт, лдбджндфлзт ж
нмгйягу пупнійщлмї бджндкз, жапмбів і
одфмвзл; 5) жгіиплдлля вйаглзт жавгалщ і ноавммтмомлз цмгм жабджндфдлля оуту; 6) жгіиплдлля ноавммтмомллзт сулкуіи, нмв’яжалзт іж гмрозкалляк нмоягку ла нубйіфлзт
рдозрмоіят; 7) жгіиплдлля жатзпру
езрря мпмбйзвм нмваелзт ж мгйягу ла
ілрдодпз Угмоцзлз мпіб, цм ндодбуваырщ ніг мтмомлмы, їт мпмбзпрмї лдгмрмокалмпрі, мтмомлу взжлафдлзт
бугівдйщ і нозкіцдлщ; 8) взгафа гмжвмйів і жгіиплдлля лагйягу жа нозварлмы мтмомллмы гіяйщліпры цмгм мпіб
і каила; 9) жгіиплдлля взкмлалля жатмгів нмкаоалля; 10) взоіхдлля жавгалщ, нмв’яжалзт іж жабджндфдлляк
нмоягку у оажі ввдгдлля лагжвзфаилмгм абм жагомжйзвмгм пралу. Закмл кіпрзрщ вкажівку, жгіглм якмї нмйіуія ноз
взкмлаллі пвмїт жавгалщ нмпрунає лджайделм віг наоріилзт внйзвів (§ 2).
Вігнмвіглм гм Закмлу нмйіуія –
уд "гдоеавлзи мжбомєлзи могал ноавммтмомлз, цм жгіиплыє жавгалля ж
нмндодгедлля, пйігпрва, гдоеавлмгм
уноавйілля і мтмомлз ноавмнмоягку"
(§ 3).
Загайщлу могаліжауіилу проукруоу нмйіуії Закмл взжлафає фдодж Впдугмопщкд нмйіудипщкд уноавйілля,
мбйаплі нмйіудипщкі уноавйілля і кіпудві віггійз нмйіуії. Закмл взжлафає,
цм в оаккат мбйаплзт і кіпудвзт нігомжгійів урвмоыырщпя нмйіудипщкі
гійщлзуі.
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Як і в ілхзт гдкмкоарзфлзт
гдоеават, Уояг фдодж кіліпроа влуроіхліт пноав жгіиплыє уноавйілля
нмйіуієы. Помрд, як буйм жажлафдлм,
кіліпро влуроіхліт пноав (фйдл Уоягу, нмйірзк) кдоує нмйіуієы лд бджнмпдодглщм, а фдодж Нафайщлзка нмйіуії,
якзи нозжлафаєрщпя гмймвмы Уоягу
жа нмгалляк кіліпроа влуроіхліт
пноав. Коік рмгм, жаномнмлмвалу ла
нмпр Нафайщлзка нмйіуії мпмбу жапйутмвує вігнмвіглзи кмкірдр наойакдлру (§ 4).
Пмвлмваедлля кіліпроа влуроіхліт пноав ндодгбафаырщ имгм нмйірзфлу омйщ у вігнмвігайщлмпрі ндодг
Уоягмк жа гіяйщліпрщ нмйіудипщкзт
могалів, жмкодка: 1) нодгправйяє нмйіуіы ла жапігаллят уоягу і наойакдлру; 2) гмрує нмймедлля жакмлу, нмв'яжалі ж гіяйщліпры, жавгаллякз і
псдомы гії нмйіуії, кіелаомглі угмгз
і ілхі оіхдлля, цм взкагаырщ взцмгм
гдоеавлмгм оівля; 3) жабджндфує взкмлалля жавгалщ, нмв'яжалзт іж жабджндфдлляк гомкагпщкмгм нмоягку і
мтмомлмы влуроіхлщмгм нмоягку;
4) одгуйыє гіяйщліпрщ нмйіуії хйятмк
взгалля лакажів і ілхзкз ноавмвзкз
жапмбакз гдоеавлмгм уноавйілля.
Кагомвзи пкйаг нмйіуії пкйагаєрщпя ж
номсдпіилзт нмйіудипщкзт, гдоеавлзт пйуебмвуів і пйуебмвуів, пндузсіка пйуебз кмелмї ж кардгмоіи взжлафаєрщпя мкодкзкз жакмлакз.
Пмйіуія вноаві везрз пндуіайщлі
жатмгз у взнагку взявйдлля ноавмнмоухдлля абм жагомжз имгм вфзлдлля. Пмйіудипщкд вроуфалля у бійщхмпрі взнагків кає вдобайщлзи таоакрдо
(вфзляєрщпя пймвакз) - фдодж уплі
вкажівкз, які є мбмв'яжкмвзкз гйя
взкмлалля. Оглак, гйя гієвмпрі нмйіудипщкмгм вроуфалля Закмл ндодгбафає лзжку нозкупмвзт жапмбів, жмкодка: 1) ндодвіока мпмбзпрзт гмкукдлрів гйя впралмвйдлля мпмбз; 2) нмпзйдла ндодвіока, ндодвіока мгягу,
багаеу, жапмбу роалпнмору; 3) жарозкалля (розвайіпры лд бійщхд 8 гмгзл) і гмправйдлля; 4) нозвіг мпмбз у
оажі її лдж’явйдлля жа взкйзкмк. Якцм нозвіг лд кмела жгіиплзрз ілхзк
хйятмк, нмйіуія кає ноавм ла лдмб-
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тіглзи фап, айд какпзкайщлм ла 12
гмгзл, жарозкарз мпмбу; 5) везвалля
жатмгів бджндкз; 6) мтмомла; 7) везвалля жатмгів в кваорзоі і ілхзт кіпуят, якзт лд вваеаырщ гомкагпщкзк
кіпудк; 8) ндодвіока анаоаракз;
9) аугім-і вігдмжанзп; 10) жабджндфдлля кіпуя; 11) везвалля жатмгів аврмілпндкуієы; 12) везвалля жатмгів нм
мтмомлі бджндкз йыгди і бугмв.
Дйя нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі
нмйіудипщкмї гіяйщлмпрі нмйіудипщкзк лагаєрщпя ноавм везварз ракме
пндуіайщлі нозкупмві жатмгз. Мдра
ракзт жатмгів – нозкухдлля мпмбз
гм ндвлмї гії (бджгіяйщлмпрі) хйятмк
нмгмйалля акрзвлмгм абм напзвлмгм
мнмоу жа гмнмкмгмы, як ноавзйм,
рзкфапмвмгм мбкдедлля пвмбмгз.
Везваллы ракзт жатмгів жавегз ндодгує упла вкажівка нмйіудипщкмгм ра
нмндодгедлля. Дм пндуіайщлзт нозкупмвзт жатмгів Закмл віглмпзрщ:
1) сіжзфлзи внйзв ла мпмбу; 2) лаоуфлзкз абм тікіфлзи, дйдкрозфлзи
жапіб хмкувалля, йджм хнагз; 3) взкмозпралля
пйуебмвмгм
пмбакз;
4) жакозрря гмомгз; 5) жапрмпувалля
вмглднайщлмї жбомї.
Вігнмвіглм гм § 54 Закмлу пнівомбірлзк нмйіуії кмед взкмозпрмвуварз жбомы у взнагкат, які нмкажуырщ
кдру ракмгм жатмгу: а) жанмбігрз ноякіи жагомжі езрры абм ланагу ла лщмгм; б) жанмбігрз ноякмку ланагу, цм
пуррєвм жагомеує сіжзфліи уійіплмпрі;
в) жанмбігалля абм нознзлдлля вфзлдлля жймфзлу, цм пнозфзляє пупнійщлу лдбджндку, рдомозпрзфлзи акр
фз взкоагдлля йірака; г) жанмбігрз
вфзлдллы ноавмнмоухдлля жа гмнмкмгмы жбомї, взбутмвзт одфмвзл абм
ілхзт жапмбів, нозгарлзт гйя вфзлдлля убзвпрва; д) жанмбігрз гії,
пноякмвалі ла лджакмллд нозгбалля
жбомї абм взбутмвзт одфмвзл хйятмк
лапзйщпрва; є) жанмбігалля жбомилмку
ланагу, пноякмвалмку номрз мб'єкра,
цм кає ваейзвд жлафдлля гйя сулкуімлувалля гдоеавз фз нмпрафалля
лапдйдлля; е) жарозкалля абм жанмбігрз врдфі жймфзлуя, якзи лавкзплм
вфзлзв убзвпрвм; ж) жарозкарз абм
жанмбігрз врдфі жймфзлуя, якзи вфз-
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лзв жймфзл номрз гдоеавз (гйава X.
Козкілайщлмгм кмгдкпу), номрз йыгпрва (гйава XI Козкілайщлмгм кмгдкпу); з) номрз мпмбз, яка лд гмрозкуєрщпя вкажівкз нмйіуії нмкйапрз
жбомы абм ілхзи лдбджндфлзи мб'єкр,
якзи вмла кає ж лзк, і нмвдгілка якмгм пвігфзрщ ном бджнмпдодглє взкмозпралля жбомї абм ілхмгм лдбджндфлмгм
мб'єкра номрз йыгпщкмгм езрря;
і) жанмбігалля врдфі, лапзйщлмгм жвійщлдлля абм гйя жатмнйдлля жарозкалмгм фдодж жгіиплдлля жймфзлу;
ї) жанмбігрз ланагу, пноякмвалмгм
номрз вйаплмгм езрря, сіжзфлмї лдгмрмокаллмпрі фз мпмбзпрмї пвмбмгз
мсіудоа нмйіуії. Ваейзвм нігкодпйзрз ракме, цм вігнмвіглм гм § 55 жа
взляркмк взнагків бмомрщбз жі
жбомилзк ланагмк абм ланагмк ж
жбомєы абм нмгмйалля жбомилмгм
мнмоу абм взкмозпралля номрз йыгзлз в лармвні взкмозпралля вмглднайщлмї жбомї лд гмнупкаєрщпя, якцм
уд жагомеує езрры абм сіжзфліи лдгмрмокалмпрі мпмбз, нігправз жапрмпувалля жбомї цмгм якмї вігпурлі.
У нмймедллят § 15 і 16 Закмлу
ндодгбафдлм взкмгз номнмоуіилмпрі
ніг фап уезвалля нмйіудипщкзт жатмгів. Пм-ндохд, ракі жатмгз лд нмвзллі
пнозфзлярз хкмгз, яка є явлм лдномнмоуіилмы гм жакмллмї кдрз узт
жатмгів. Пм-гоугд, ж кійщкмт кмейзвзт і нігтмгяцзт ваоіалрів жатмгів
нмйіуії абм жапмбів нозкупу взбзоаєрщпя рми, якзи є дсдкрзвлзк і жанмгіыє лаикдлхд мбкдедлля, роавку
фз хкмгу нмрдоніймку. Пм-родрє,
пнівомбірлзк нмйіуії жапрмпмвує нозкупмвзи жатіг йзхд жа укмв, взжлафдлзт жакмлмк і ракд жапрмпувалля лд
номгмвеуєрщпя, якцм нмгмйалм мніо,
і бдж лщмгм є кмейзвзк жабджндфзрз
дсдкрзвліпрщ жатмгів нмйіуії.
Наигмймвліхзк у ущмку ланоякі
є нмймедлля, ндодгбафдлд фапрзлмы
родрщмы § 16 Закмлу, якмы впралмвйдлм: "Пмйіудипщкзи лд нмвзлдл жапрмпмвуварз карувалля, гмнзр ніг
нозкупмк, емопрмкд, лдйыгпщкд абм
ракд, цм нозлзеує гігліпрщ, нмвмгедлля, і нмвзлдл вігкмвзрз взкмлуварз лакажз цмгм жапрмпувалля ракм-

гм нмвмгедлля. Снівомбірлзк нмйіуії
везває жатмгів номрз мпмбз гйя жанмбігалля ракмї нмвдгілкз лджайделм
віг пйуебмвмгм нозжлафдлля, оалгу
фз ігдлрзфлмпрі уієї мпмбз". З лавдгдлмгм взнйзває мбмв'яжмк нмйіудипщкмгм жапрмпуварз нмвлмваедлля
цмгм бугщ-якмї мпмбз, яка нозфдрла
гм лавдгдлмї номрзноавлмї нмвдгілкз,
лавірщ якцм ракмы мпмбмы взявйяєрщпя мпмба, у нігнмоягкуваллі якмї
жлатмгзрщпя нмйіудипщкзи.
Закмл ндодгбафає ракме взкмозпралля нмйіудипщкзкз проукруоакз
кмейзвмпрди гм раєклмгм (лдгйаплмгм) жбмоу ілсмокауії, ноз ущмку лзк
гдрайщлм ндодоатмвалм мпмбйзві жатмгз, везвалля якзт нмродбує пугмвмгм гмжвмйу, лапакндодг: раєкла
ндодвіока нозварлмї кваорзоз, ндодвіока йзпрів, номпйутмвувалля рдйдсмллзт омжкмв. Закмл лагав нігправз гйя ілхзт раєклзт кдрмгів жбмоу
ілсмокауії ном номрзноавлу гіяйщліпрщ, жмкодка жа гмнмкмгмы агдлрів,
мпіб, які нігрозкуырщ жв’яжкз жі жймфзллзк пвірмк. Агдлрз,взкмозпралля
гіяйщлмпрі якзт ракме нмродбує пугмвмгм гмжвмйу, нмгійяырщпя ла гві
кардгмоії: ілсмокармоз – мпмбз, які
ндодгаырщ нмйіуії ілсмокауіы жа
вйаплмы іліуіарзвмы, ра гмвіодлі
мпмбз, які взкмлуырщ гмоуфдлля нмйіудипщкзт могалів. Окодкм вігжлафзкм, цм § 58 ндодгбафдлм взнагкз,
кмйз гм взкмлалля нмйіудипщкзт
сулкуіи кмеурщ бурз жайуфдлі нігомжгійз жбомилзт пзй, в рмку фзпйі:
а) ноз вфзлдллі жймфзлу, пноякмвалмгм ла лапзйщлзущку жкілу кмлпрзрууіилмгм йагу; б) гйя нознзлдлля
капмвзт акуіи, лдбджндфлзт гйя
езрря мпіб абм каила, абм гйя ндодхкмгеалля лапзйщлзущкзк гіяк ж
ракзкз лапйігкакз, ра гйя жарозкалля мпіб, які вфзлзйз ракі гії;
в) гйя омжхуку і жарозкалля мжбомєлмгм урікафа, кмрози вфзлзв ряекзи жймфзл; г) гйя йіквігауії рдомозпрзфлзт акрів ра взжвмйдлля жаоуфлзків; г) гйя омжхуку жлзкймї мпмбз
абм одфі ра в ілхзт впралмвйдлзт
жакмлмк взнагкат [Дзв.: 10, п. 148149].
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Навдгдлд гмжвмйяє нозирз гм ракзт взплмвків. Пм-ндохд, нмйіуія
Угмоцзлз буйа ніггала одсмокуваллы ніпйя гдкмкоарзфлмї одвмйыуії
1989 омку в кмлрдкпрі ілхзт пупнійщлзт ндодрвмодлщ, які жгіиплывайзпя у
ланоякі віглмвйдлля гдкмкоарії ра
вдотмвдлпрва ноава. Пм-гоугд, жакмл
ном нмйіуіы 1994 о. првмозв гмпрарлі
жакмлмгавфі мплмвз гйя могаліжауії ра
гіяйщлмпрі нмйіудипщкзт пзй уієї
гдоеавз. Пм-родрє, одсмока нмйіуії

Укоаїлз нмродбує воатувалля гмпвігу
Угмоцзлз, жмкодка в ракзт апндкрат:
а) мнрзкайщлмгм пніввіглмхдлля лмокарзвлмгм одгуйывалля нмйіудипщкмї гіяйщлмпрі ла оівлі жакмлу і ла
оівлі нігжакмллзт акрів; б) жакмлмгавфмгм взжлафдлля пралгаорів жапрмпувалля пндуіайщлзт жатмгів внйзву ла
мпмбу ж бмку нмйіуії, в рмку фзпйі
гмрозкалля нозлузну номнмоуіилмпрі в тмгі везвалля ракзт жатмгів.
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Реформа поліції Угорщини: питання законодавчого забезпечення
Кмнфа В. В. Рдсмока нмйіуії Угмоцзлз: нзралля жакмлмгавфмгм жабджндфдлля
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы нзралщ жакмлмгавфмгм жабджндфдлля одсмокз
нмйіуії Угмоцзлз. Опмбйзву увагу нозгійдлм жакмлу ном нмйіуіы Угмоцзлз 1994 о.
Зомбйдлм взплмвкз цмгм одсмокувалля нмйіуії Угмоцзлз ніпйя гдкмкоарзфлмї одвмйыуії 1989 омку в кмлрдкпрі ілхзт пупнійщлзт ндодрвмодлщ, які жгіиплывайзпя у
ланоякі віглмвйдлля гдкмкоарії ра вдотмвдлпрва ноава.
Кйюфмві пймва: Угмоцзла, нмйіуія, гдкмкоарія, ноава йыгзлз.
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Кмнфа В. В. Рдсмока нмйзузз Вдлгозз: вмномпш жакмлмгардйщлмгм мбдпндфд-

Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы вмномпмв жакмлмгардйщлмгм мбдпндфдлзя одсмокш нмйзузз Вдлгозз. Опмбмд влзкалзд угдйдлм жакмлу м нмйзузз Вдлгозз 1994.
Сгдйалш вшвмгш м одсмокзомвалзз нмйзузз Вдлгозз нмпйд гдкмкоарзфдпкми одвмйыузз 1989 гмга в кмлрдкпрд гоугзт мбцдпрвдллшт нодмбоажмвалзи, кмрмошд номвмгзйзпщ в ланоавйдлзз вмппралмвйдлзя гдкмкоарзз з вдотмвдлпрва ноава.
Кйюфдвшд пймва: Вдлгозя, нмйзузя, гдкмкоарзя, ноава фдймвдка.

Kopcha V. Reform of the Hungarian police: issues of legislative provision
The article is devoted to the study of issues of legislative support for the reform of
the Hungarian police. Particular attention is paid to the law of the Hungarian police in
1994. Conclusions are made regarding the reform of the Hungarian police after the 1989
democratic revolution in the context of other social transformations that were carried out
in the direction of restoring democracy and the rule of law.
Key words: Hungary, police, democracy, human rights.
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Зарубіжний досвід побудови і
діяльності військових судів:
можливості та перспективи його
впровадження в Україні
Вмєллзи кмлсйікр ла Стмгі
Укоаїлз, якзи розває уед нмлаг фмрзоз омкз, ра лджакмлла мкунауія
фапрзлз рдозрмоії лахмї гдоеавз,
взявзйз лдмбтігліпрщ гмгаркмвмгм
нігвзцдлля оівля могаліжауії Збомилзт Сзй Укоаїлз ра ілхзт урвмодлзт
вігнмвіглм гм жакмлу віипщкмвзт смокувалщ, нмпзйдлля віипщкмвмї гзпузнйілз і, вмглмфап, гаоалріи пмуіайщлмгм жатзпру віипщкмвмпйуебмвуів
ра фйдлів їтліт пікди. Оглзк іж ваейзвзт фзллзків одайіжауії узт жавгалщ нмвзлла бурз дсдкрзвла гіяйщліпрщ віипщкмвзт могалів ноавмнмоягку, а ракме віипщкмвзт пугів у
пкйагі пугмвмї вйагз Укоаїлз.
Ражмк ж рзк, у 2010 омуі жа оіхдлляк
рмгіхлщмгм
кдоівлзурва
гдоеавз бдж гмпрарлщмгм мбґоулрувалля пзпрдку віипщкмвзт пугів буйм
йіквігмвалм. Рдайщлм муілыыфз пзруауіы, цм пкйайапя у жв’яжку ж узк у
псдоі ноавмпуггя в Збомилзт Сзйат
Укоаїлз ра ілхзт віипщкмвзт смокуваллят, лдмбтіглзк є віглмвйдлля
гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів у тмгі
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розваыфмї в Укоаїлі пугмвмї одсмокз.
Ндмбтігліпрщ
сулкуімлувалля
віипщкмвзт пугів в Укоаїлі жукмвйдла
пндузсікмы віипщкмвмї проукруоз
гдоеавз, ілпрзрурів Збомилзт пзй ра
ілхзт віипщкмвзт смокувалщ, яку
взжлафаырщ могаліжауія віглмпзл віипщкмвмї пйуебз ра таоакрдо пуб’єкра
ноавмвіглмпзл – віипщкмвмпйуебмвуя. Дала пндузсіка нмвзлла воатмвуварзпя ноз одайіжауії могаліжауіилзт
мплмв пугмупромы – нозлузнів рдозрмоіайщлмпрі, пндуіайіжауії ра ілпралуіилмпрі, взжлафдлзт фапрзлмы ндохмы праррі 17 Закмлу Укоаїлз «Пом
пугмупроіи і праруп пуггів» (гайі –
Закмлу) [1], а ракме ноз взжлафдллі
прарупу і кіпуя віипщкмвзт пугів в
пзпрдкі пугмвмї вйагз Укоаїлз, прарупу пуггів віипщкмвзт пугів.
Позлузн рдозрмоіайщлмпрі у віипщкмвмку ноавмпуггі нмвзлдл одайіжуварзпя фдодж урвмодлля віипщкмвзт
пугів гаоліжмлів як кіпудвзт пугів
жагайщлмї ыозпгзкуії (пугів ндохмї
ілпралуії) ж уоатувалляк гзпймкауії

Зарубіжний досвід побудови і діяльності військових судів: можливості та . . .
віипщк і бугмвз Збомилзт Сзй Укоаїлз ра ілхзт віипщкмвзт смокувалщ,
а ракме їт могалів уноавйілля. Пмндодгля ноакрзка гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів в Укоаїлі пвігфзрщ ном гмодфліпрщ сулкуімлувалля віипщкмвзт
пугів гаоліжмлів пакд ж уоатувалляк
жажлафдлзт мбправзл.
Позлузн пндуіайіжауії пйіг одайіжуварз фдодж взжлафдлля ыозпгзкуії віипщкмвзт пугів у оаккат ыозпгзкуії жагайщлзт пугів, ндодгбафдлмї
фапрзлмы гоугмы праррі 22 Закмлу
[2]. Поз ущмку, гм нігпуглмпрі віипщкмвзт пугів пйіг віглдпрз пноавз
жажлафдлмї ыозпгзкуії, ж уоатувалляк пуб’єкра віипщкмвмї пйуебз –
віипщкмвмпйуебмвуя
(віипщкмвмжмбмв’яжалмгм ра одждовіпра ніг фап
номтмгедлля лзкз віипщкмвзт жбмоів), а ракме пйуебмвуя Збомилзт
Сзй Укоаїлз ноз взкмлаллі лзк
пвмїт пйуебмвзт мбмв’яжків ла рдозрмоії віипщкмвмї фапрзлз (упралмвз).
Такме гмуійщлм омжгйялурз нзралля
цмгм віглдпдлля гм ыозпгзкуії віипщкмвзт пугів козкілайщлзт номвагедлщ ном жймфзлз, вфзлдлі уфаплзкакз лджакмллзт віипщкмвзт смокувалщ (кмкбаралрів) ла рзкфапмвм
мкунмвалзт рдозрмоіят Дмлдущкмї ра
Лугалпщкмї мбйапрди ра Аврмлмклмї
Рдпнубйікз Козк.
Позлузн ілпралуіилмпрі лдмбтіглм одайіжуварз в нмоягку, упралмвйдлмку гйя жагайщлзт пугів, ж уоатувалляк пндузсікз мкодкзт кардгмоіи
пноав віипщкмвмї ыозпгзкуії.
Заномвагедлля віипщкмвзт пугів
у пугмву пзпрдку нмвзллм жгіиплыварзпя у нмвліи вігнмвіглмпрі ж Кмлпрзрууієы Укоаїлз і фзллзкз жакмлакз Укоаїлз.
Поз ущмку, взоіхуыфз нзралля
віглмвйдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт
пугів в Укоаїлі і првмодлля в пзпрдкі
пугмвмї вйагз лахмї гдоеавз пакд
ракмї їт лауімлайщлмї кмгдйі, яка б
нмвліпры вігнмвійа нмродбак пщмгмгдлля ра дсдкрзвлм взкмлувайа жавгалля пугмфзлпрва в Збомилзт Сзйат ра ілхзт віипщкмвзт смокуваллят ж уоатувалляк бмимвзт гіи ла
птмгі Укоаїлз, пйіг жвдолурзпя гм

гмпвігу жаоубіелзт коаїл, гд гіырщ
віипщкмві пугз.
Взвфдллы жаоубіелмгм гмпвігу
нмбугмвз і гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів
нозпвяфдлі лаукмві ноауі О. С. Ткафука, Л. І. Фдпдлка, В. І. Шзхкіла,
Р. В. Куибігз,
В. В. Тмнфія,
С. В. Овдофука, М. М. Сдлщка ра ілхзт гмпйіглзків.
Вкажалзкз лаукмвуякз гмпйігедлі кмгдйі віипщкмвзт пугів як мкодкзт
Євомндипщкзт гдоеав, рак і пзпрдкарзжмвалм уі кмгдйі жаоубіелзт гдоеав
жа їт рзнакз, в жайделмпрі віг рмгм, фз
сулкуімлуырщ віипщкмві пугз ла нмпріиліи мплмві в кзолзи фап, фз йзхд у
віипщкмвзи, абм гйя жгіиплдлля пугмфзлпрва прмпмвлм віипщкмвмпйуебмвуів, кмроі взкмлуырщ жавгалля нмжа
кдеакз гдоеавз (ла віипщкмвзт бажат, кмоабйят), якзк фзлмк кмкнйдкруырщпя (віипщкмвзкз абм узвійщлзкз
пуггякз) рмцм.
Ражмк ж рзк, нзраллы вномвагедлля гмпвігу жаоубіелзт гдоеав
пвіру, ндох жа впд ж омжвзлдлзкз
гдкмкоаріякз, ноз взоіхдллі нзралля віглмвйдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт
пугів в Укоаїлі ра нмбугмві ракмї лауімлайщлмї кмгдйі, яка б вігнмвігайа
взкйзкак пщмгмгдлля ра уоатмвувайа
бмимву гіяйщліпрщ Збомилзт Сзй
Укоаїлз ра ілхзт віипщкмвзт смокувалщ в тмгі мндоауії Об’єглалзт Сзй
ла птмгі лахмї гдоеавз, гмпйіглзкакз лайделмї увагз лд нозгійдлм, цм
жукмвзйм лдмбтігліпрщ галмгм гмпйігедлля.
Тмку, кдрмы лаукмвмї нубйікауії
є взоіхдлля нзралля ном гмуійщліпрщ
жанмжзфдлля гмпвігу нмбугмвз і гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів жаоубіелзт
гдоеав ра кмейзвмпрі і ндопндкрзвз
имгм вномвагедлля в Укоаїлі.
Оред, жгіглм гмгарку гм жвіру 55-ї
жупроіфі Кдоівлмгм Кмкірдру ж ноав
йыгзлз Рагз Євомнз – Мдкмоалгуку Рагз Євомнз ном пугмфзлпрвм у
віипщкмвзт пугат (Сроапбуог, 17-20
фдовля 2003 омку) кмела взгійзрз
роз рзнз гдоеав, у якзт гіырщ віипщкмві пугз [3, 4].
Пдохзи рзн – гдоеавз, у якзт
віипщкмві пугз гіырщ ла нмпріиліи
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мплмві (як в кзолзи рак і віипщкмвзи
фап, як ла рдозрмоії коаїлз, рак і ла
віипщкмвзт бажат нмжа кдеакз гдоеавз). У ракзт гдоеават віипщкмві
пугз гіырщ як пакмпріилі могалз пугмвмї вйагз в кзолзи ра віипщкмвзи
фап гйя омжгйягу козкілайщлзт, агкіліпроарзвлзт і гзпузнйілаолзт
пноав віипщкмвмпйуебмвуів. Дм ракзт
гдоеав віглмпярщпя: Вдйзкмбозралія,
Іпналія, Швдиуаоія, Ірайія, Калага,
Кзраи, США, коаїлз Ларзлпщкмї
Акдозкз, ноакрзфлм упі коаїлз кмйзхлщмгм СРСР, Іойалгія, Туодффзла, Сймваффзла. Дм уієї гоунз пйіг
віглдпрз ракме і Рдпнубйіку Пмйщца.
Дм гоугмгм рзну віглмпярщпя
гдоеавз жі «жкіхалмы» ыозпгзкуієы
віипщкмвзт пугів – віипщкмві пугз
сулкуімлуырщ ноз жагайщлзт узвійщлзт пугат.
Хаоакрдолзк гйя ущмгм рзну є рд,
цм ноз жагайщлзт пугат ла нмпріиліи
мплмві гіырщ пндуіайіжмвалі віипщкмві
проукруоз: найарз, віггійз, оагз, мсіпз. Нажвалі проукруоз як ноавзйм
смокуырщпя ж мсіудоів-ыозпрів абм
каырщ жкіхалзи пкйаг – вкйыфаырщ
як віипщкмвзт рак і узвійщлзт пуггів.
Дм уієї гоунз віглмпярщпя: Фоалуія, Нігдойалгз, Нмовдгія, Філйялгія, Угмоцзла, Бмйгаоія, Бдйщгія,
Хмоварія.
Дм родрщмгм рзну лайдеарщ гдоеавз, у кмрозт віипщкмві пугз гіырщ
йзхд ла рдозрмоії віипщкмвзт баж жа
кдеакз гдоеав абм у віипщкмвзи фап.
У кзолзи фап віипщкмві пугз ла рдозрмоії гдоеав лд гіырщ, козкілайщлі
пноавз прмпмвлм віипщкмвмпйуебмвуів
омжгйягаырщ узвійщлі пугз жагайщлмї
ыозпгзкуії.
Поз ущмку, мпмбйзвіпры ущмгм
рзну є рд, цм в ракзт коаїлат лджваеаыфз ла вігпурліпрщ віипщкмвзт пугів в кзолзи фап, номгмвеує гіярз
мкодкд віипщкмвм-козкілайщлд жакмлмгавпрвм. В ракзт коаїлат сулкуімлуырщ віипщкмві гзпузнйілаолі пугз,
а ноз омжгйягі козкілайщлзт пноав
прмпмвлм віипщкмвмпйуебмвуів гм
пкйагу пугу кмеурщ вкйыфарзпя віипщкмві пуггі. Тмку лд кмела првдогеуварз, цм в ноавмвзт пзпрдкат узт
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гдоеав нмвліпры вігпурлє віипщкмвд
ноавмпуггя.
Дм родрщмгм рзну гдоеав лайдеарщ: Авпроія, ФРН, Чдпщка Рдпнубйіка, Далія, Гоужія.
Сдодг гдоеав ндохмгм рзну пйіг
взгійзрз могаліжауіилу проукруоу,
кіпуд в пзпрдкі пугмвмї вйагз, жакмлмгавфд жабджндфдлля ра нмоягмк
гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів у Пмйщпщкіи Рдпнубйіуі.
Наибійщх ґоулрмвлм кмгдйщ віипщкмвзт пугів Рдпнубйікз Пмйщца
гмпйігедла
лаукмвуякз
Сдлщкмк
М. М. у праррі «Оогаліжауія віипщкмвмгм пугмфзлпрва в Рдпнубйіуі Пмйщца» [5, п. 45-48] ра Тмнфієк В. М. у
праррі «Ммгдйі пзпрдк віипщкмвзт пугі
у коаїлат Євомндипщкмгм Смыжу: нмоівляйщлм-ноавмвзи алайіж» [6, п. 170-174].
У Пмйщці пкйаг віипщкмвзт пугів,
їт праруп, сулкуії ра нмвлмваедлля
одгуйыырщпя Кмлпрзрууієы Рдпнубйікз Пмйщца, жакмлмк віг 21 пдонля
1997 омку «Поавм ном упроіи віипщкмвзт пугів» (Ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. – «Prawo o ustroju
sądуw wojskowych») ра жакмлмк віг
27 йзнля 2001 омку «Поавм ном
упроіи жагайщлзт пугів» [7].
Віипщкмві пугз жгіиплыырщ ноавмпуггя в козкілайщлзт пноават у
Збомилзт пзйат Рдпнубйікз Пмйщца.
У взнагкат, ндодгбафдлзт жакмлмк,
віипщкмві пугз взкмлуырщ ноавмпуггя
в козкілайщлзт пноават нм віглмхдллы гм мпіб, цм лд лайдеарщ, гм
Збомилзт пзй Рдпнубйікз Пмйщца, а
ракме цмгм ілхзт пноав, цм ндодгалі гм лзт мкодкзкз жакмлмгавфзкз
акракз.
Віипщкмвзкз пугакз є віипщкмві
мкоуелі пугз і віипщкмві пугз гаоліжмлів. Віипщкмві пугз гаоліжмлів, якзт
лайіфуєрщпя 10, лайдеарщ гм пугів
ндохмї ілпралуії, а віипщкмві мкоуелі
пугз, їт 2 – омжрахмвалі у Ваохаві ра
Пмжлалі, гіырщ як андйяуіилі нм віглмхдллы гм взомків гаоліжмллзт
пугів. В мкодкзт кардгмоіят пноав
віипщкмві мкоуелі пугз омжгйягаырщ
пноавз як пугз ндохмї ілпралуії.
Віипщкмві гаоліжмллі ра мкоуелі
пугз мфмйыырщ гмймва пугу ра имгм

Зарубіжний досвід побудови і діяльності військових судів: можливості та . . .
жапрунлзк. Гмйів віипщкмвзт гаоліжмллзт ра мкоуелзт пугів, їт жапрунлзків нозжлафає ра жвійщляє ж-нмкіе
пуггів узт пугів Міліпро ыпрзуії Рдпнубйікз Пмйщца жа жгмгмы кдоівлзка мбмомллмгм вігмкпрва гдоеавз.
Гмймва віипщкмвмгм мкоуелмгм пугу
кдоує омбмрмы ущмгм пугу і є бджнмпдодглік лафайщлзкмк гйя пуггів ра
ілхзт ноауівлзків ущмгм пугу, а ракме гйя гмйів віипщкмвзт гаоліжмллзт пугів, цм жлатмгярщпя ла рдозрмоії вігнмвіглмгм мкоуелмгм пугу [5,
п. 45–48].
Згіглм ж § 1 пр. 1 Закмлу РП
«Поавм ном упроіи віипщкмвзт пугів»
віипщкмві пугз жгіиплыырщ пугмфзлпрвм в Збомилзт пзйат Рдпнубйікз
Пмйщца в козкілайщлзт пноават, а
ракме в ілхзт пноават, якцм вмлз
ндодгалі гм їт кмкндрдлуії фзллзк
жакмлмгавпрвмк. Щм прмпуєрщпя козкілайщлмгм пугмфзлпрва, нігпугліпрщ
віипщкмвзт пугів ндодгбафдла козкілайщлм-номудпуайщлзк
кмгдкпмк
Пмйщці.
Оред, мплмвлмы йалкмы віипщкмвмгм пугмфзлпрва, цм омжгйягає пноавз в ндохіи ілпралуії, є віипщкмвзи
гаоліжмллзи пуг. Віипщкмвзи гаоліжмллзи пуг омжгйягає в ндохіи ілпралуії упі пноавз, коік рзт, які нігпуглі,
жгіглм фзллмгм жакмлмгавпрва, ілхзк
пугак. Такзкз пноавакз є, ланозкйаг, пноавз, нігпуглі в ндохіи ілпралуії віипщкмвзк мкоуелзк пугак
[5, п. 45–48].
Віипщкмва найара Вдотмвлмгм пугу Пмйщці є андйяуіилмы ілпралуієы
цмгм пноав, які омжгйягайзпя мкоуелзкз пугакз як пугакз ндохмї ілпралуії, а ракме капауіилмы ілпралуієы цмгм упіт пноав, які омжгйягайз
віипщкмві пугз. Коік рмгм, гм ыозпгзкуії віипщкмвмї найарз лайдеарщ
омжгйяг пноав ном гзпузнйілаолі
ноавмнмоухдлля віипщкмвзт пуггів,
віипщкмвзт номкуомоів, ыозпкмлпуйщрів, які є віипщкмвмпйуебмвуякз абм
узвійщлзкз пйуебмвуякз Збомилзт
пзй Рдпнубйікз.
Діяйщліпрщ віипщкмвзт пугів кмлромйыєрщпя узвійщлмы вйагмы гдоеавз. Так, кіліпро Науімлайщлмгм

жатзпру жа жгмгмы кіліпроа ыпрзуії
ніпйя нмгмгедлля ж Ддоеавлмы оагмы пугмфзлпрва, хйятмк нозилярря
омжнмоягедлля, првмоыє і йіквігмвує
віипщкмві пугз, а ракме взжлафає їт
кіпуджлатмгедлля і ілхі таоакрдозпрзка, каыфз ла кдрі оауімлайщлм могаліжуварз жгіиплдлля віипщкмвмгм
пугмфзлпрва хйятмк впралмвйдлля
кійщкмпрі пугів, їт храру, омжрахувалля вігнмвіглм гм кіпуя гзпймкауії
віипщкмвзт смокувалщ Збомилзт пзй.
Поз ущмку, одайіжуєрщпя нозлузн
гмпруну гм ноавмпуггя, пкмомфдлля
розваймпрі пугмвмгм омжгйягу пноав,
їт омжгйяг номрягмк омжуклмгм промку, гаоалрувалля одайіжауії ноава ла
нмжмв (пугмвзи жатзпр). Поз нозилярі оіхдлщ цмгм урвмодлля ра кіпуя
омжрахувалля віипщкмвзт пугів ракме
бдоурщпя гм увагз нмродбз Збомилзт
пзй в оажі мгмймхдлля кмбійіжауії і
ніг фап віилз (вмєллмгм пралу).
Пдодгйяг оіхдлщ віипщкмвзт пугів жгіиплыєрщпя Вдотмвлзк пугмк, а
могаліжауіилзи і агкіліпроарзвлзи
лагйяг лайдезрщ гм нмвлмваедлщ
Міліпрдопрва ыпрзуії, у пкйагі якмгм
гіє Дднаоракдлр віипщкмвзт пугів.
Суггякз віипщкмвзт пугів Рдпнубйікз Пмйщца кмеурщ бурз йзхд
кагомві віипщкмвмпйуебмвуі, які номтмгярщ гіиплу віипщкмву пйуебу. Діяйщліпрщ віипщкмвзт пугів сілалпуєрщпя ж вігмпмбйдлзт быгедрлзт кмхрів
мбмомллмгм вігмкпрва.
Такзк
фзлмк,
рощмтйалкмва
проукруоа кмгдйі віипщкмвзт пугів
Пмйщпщкмї Рдпнубйікз, жакмлмгавфд
жабджндфдлля ра нозлузнз їт гіяйщлмпрі, ыозпгзкуія прмпмвлм пноав, які
лзкз омжгйягаырщпя рмцм, алаймгіфлі
рзк, цм гіяйз гм йіквігауії віипщкмвзт пугів в Укоаїлі у вдодплі
2010 омку.
Тмку, ла ндодкмлалля аврмоа, у
оажі нозилярря жакмлмгавудк жкіл гм
Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і
праруп пуггів» цмгм віглмвйдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів ра нозилярря Закмлу Укоаїлз «Пом влдпдлля
жкіл гм Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп пуггів» цмгм віипщкмвзт пугів», номдкр якмгм 22 роавля
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2018 омку влдпдлзи ла омжгйяг Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз лаомглзк гднурармк Укоаїлз Вірайієк Куноієк,
гмуійщлм взкмозпрарз гмпвіг Пмйщпщкмї Рдпнубйікз ноз смокуваллі пзпрдкз віипщкмвзт пугів в Укоаїлі [8].
Дмпйігедллы нзралля віглмвйдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів в
Укоаїлі нозпвяфдла прарря С. В. Овдофука «Віипщкмві пугз – лдмбтігла
пкйагмва віипщкмвмї ыпрзуії в Укоаїлі» [9].
Аврмо праррі гмпзрщ аогукдлрмвалм мбґоулрмвує лдмбтігліпрщ віглмвйдлля гіяйщлмпрі ракмї ваейзвмї
пкйагмвмї віипщкмвмї ыпрзуії як віипщкмві пугз. Ражмк ж рзк, ла лаху
гукку, кіпуд віипщкмвзт пугів в пзпрдкі пугмвмї вйагз Укоаїлз – як пндуіайіжмвалзт, лзк взжлафдлм нмкзйкмвм, ж мгйягу ла лапрунлд.
Змкодка, у праррі жажлафдлм, цм
пндузсіка пугмвзт пноав мбукмвйыє
козрдоії
пндуіайіжауії
пугів:
пуб’єкрзвлзи і гайуждвзи. В мплмву
ндохмгм нмкйагдлзи ноавзи праруп
пуб’єкра пугмфзлпрва (лднмвлмйірліи,
віипщкмвмпйуебмвдущ, пуб’єкр вйаглзт нмвлмваедлщ, пуб’єкр гмпнмгаоывалля, нмпагмва мпмба і р.г.), гоугзи
– взжлафаєрщпя нодгкдрмк, таоакрдомк ноавмвіглмпзл (нубйіфлм-ноавмві
пнмоз, роугмві ноавмвіглмпзлз, нардлрлі пундодфкз і р. г.). Сндуіайіжауія
пугів ндодгбафає, ндодгупік, впралмвйдлля кмйа пноав, які вмлз нмвзллі
омжгйягарз. З уієы кдрмы жакмлмгавдущ взгійяє жа гмнмкмгмы ноавзй
пндуіайщлмї ра ндопмлайщлмї нігпуглмпрі кардгмоіы пноав і, кдоуыфзпщ
козрдоіякз пндуіайіжауії, првмоыє
мпмбйзвзи пуг абм номвмгзрщ пндуіайіжауіы у лаявліи пугмвіи упралмві.
Кмлпроуывалля гмгаркмвзт козрдоіїв
пндуіайіжауії взгаєрщпя лдгмуійщлзк
[10].
Дайі С. В. Овдофук омбзрщ взплмвмк ном рд, цм віипщкмві пугз гмуійщлм взжларз пндуіайіжмвалзкз ра
првмозрз аврмлмклу нігпзпрдку віипщкмвзт пугів, воатувавхз їт пндузсіку ноз одайіжауії жапаг рдозрмоіайщлмпрі, ієоаотіфлмпрі ра ілпралуіилмпрі [11].
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Ражмк ж рзк, як жажлафаймпщ взцд
нозлузн пндуіайіжауії пйіг одайіжуварз фдодж взжлафдлля ыозпгзкуії віипщкмвзт пугів у оаккат ыозпгзкуії
жагайщлзт пугів, ндодгбафдлмї фапрзлмы гоугмы праррі 22 Закмлу [1]. Поз
ущмку, гм нігпуглмпрі віипщкмвзт
пугів пйіг віглдпрз пноавз жажлафдлмї
ыозпгзкуії, ж уоатувалляк пуб’єкра
віипщкмвмї пйуебз – віипщкмвмпйуебмвуя, а ракме пйуебмвуя Збомилзт
Сзй Укоаїлз ноз взкмлаллі лзк пвмїт пйуебмвзт мбмв’яжків ла рдозрмоії
віипщкмвмї фапрзлз (упралмвз), уфаплзка лджакмллмгм віипщкмвмгм смокувалля (кмкбаралра).
Оред, гм кмкндрдлуії віипщкмвзт
пугів пйіг віглдпрз пноавз: ном козкілайщлі ноавмнмоухдлля, ндодгбафдлі
Рмжгіймк XIX Козкілайщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз «Зймфзлз номрз впралмвйдлмгм нмоягку лдпдлля віипщкмвмї пйуебз (віипщкмві жймфзлз); ном упі козкілайщлі ноавмнмоухдлля, вфзлдлі
віипщкмвмпйуебмвуякз (віипщкмвмжмбмв’яжалзкз ра одждовіпракз ніг фап
номтмгедлля лзкз віипщкмвзт жбмоів)
Збомилзт Сзй Укоаїлз, ілхзт урвмодлзт вігнмвіглм гм Закмлу віипщкмвзт смокувалщ, у рмку фзпйі ном
козкілайщлі ноавмнмоухдлля вкажалзт мпіб, вфзлдлі в гоуні ж узвійщлзкз мпмбакз, якцм тмфа б мглд вфзлдлд козкілайщлд ноавмнмоухдлля ндодгбафдлд Рмжгіймк XIX Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз; ном козкілайщлі ноавмнмоухдлля, вфзлдлі пйуебмвуякз Збомилзт Сзй Укоаїлз, ілхзт
урвмодлзт вігнмвіглм гм Закмлу віипщкмвзт смокувалщ ніг фап взкмлалля
лзкз пвмїт пйуебмвзт мбмв’яжків; ном
козкілайщлі ноавмнмоухдлля, вфзлдлі
уфаплзкакз лджакмллзт віипщкмвзт
смокувалщ (кмкбаралрів) ла рзкфапмвм мкунмвалзт рдозрмоіят Дмлдущкмї
ра Лугалпщкмї мбйапрди, Аврмлмклмї
Рдпнубйікз Козк; пноавз ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, вфзлдлі
віипщкмвмпйуебмвуякз, ілхзт урвмодлзт вігнмвіглм гм Закмлу віипщкмвзт смокувалщ, а ракме пйуебмвуякз
узт смокувалщ ніг фап взкмлалля
лзкз пвмїт пйуебмвзт мбмв’яжків; агкіліпроарзвлі пноавз у нмоягку, впра-
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лмвйдлмку Кмгдкпмк агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз цмгм нозилярря, номтмгедлля ра жвійщлдлля ж
віипщкмвмї пйуебз.
Тмбрм, воатмвуыфз гайуждвзи
козрдоіи жаномнмлмвалмї ыозпгзкуії
цмгм омжгйягу пноав віипщкмвзкз
пугакз, нігправ віглмпзрз їт гм пндуіайіжмвалзт лдкає.
Такзк фзлмк, у оажі нозилярря
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз жаномнмлмвалзт жкіл гм Закмлу Укоаїлз
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів» ра
віглмвйдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт
пугів у лахіи гдоеаві гмуійщлм взкмозпрарз гмпвіг Пмйщпщкмї Рдпнубйікз
ноз смокуваллі пзпрдкз віипщкмвзт
пугів. Поз ущмку, пйіг воатуварз лдмбтігліпрщ урвмодлля рощмт йалкмвмї
проукруоз кмгдйі віипщкмвзт пугів,

жакмлмгавфд жабджндфдлля ра нозлузнз їт гіяйщлмпрі, ыозпгзкуія прмпмвлм пноав, які лзкз омжгйягаырщпя,
алаймгіфлм віипщкмвзк пугак Пмйщпщкмї Рдпнубйікз. Міпуд віипщкмвзт
пугів в пзпрдкі пугмвмї вйагз Укоаїлз – уд пугз жагайщлмї ыозпгзкуії, ж
уоатувалляк
пуб’єкра
віипщкмвмї
пйуебз – віипщкмвмпйуебмвуя (віипщкмвмжмбмв’яжалмгм ра одждовіпра ніг
фап номтмгедлля лзкз віипщкмвзт
жбмоів), пйуебмвуя Збомилзт Сзй
Укоаїлз ноз взкмлаллі лзк пвмїт
пйуебмвзт мбмв’яжків ла рдозрмоії
віипщкмвмї фапрзлз (упралмвз), а ракме уфаплзка лджакмллзт віипщкмвзт
смокувалщ (кмкбаралра) ла рзкфапмвм мкунмвалзт рдозрмоіят Дмлдущкмї
ра Лугалпщкмї мбйапрди ра Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк.
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Бмбомв Ю. О. Заоубіелзи гмпвіг нмбугмвз і гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів: кмейзвмпрі ра ндопндкрзвз имгм вномвагедлля в Укоаїлі
Вмєллзи кмлсйікр ла птмгі Укоаїлз ра лджакмлла мкунауія агодпмомк фапрзлз рдозрмоії лахмї гдоеавз взявзйз лдмбтігліпрщ віглмвйдлля гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів у
пкйагі пугмвмї вйагз Укоаїлз. У праррі омжгйялурм кмгдйі віипщкмвзт пугів жаоубіелзт
коаїл, жмкодка мкодкзт коаїл Євомндипщкмгм Смыжу, ра кмейзвмпрі і ндопндкрзвз
вномвагедлля гмпвігу нмбугмвз і гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів узт коаїл в Укоаїлі.
Кйюфмві пймва: віипщкмві пугз, кмгдйі віипщкмвзт пугів, ыозпгзкуія віипщкмвзт
пугів, пугмфзлпрвм в Збомилзт Сзйат, ноава віипщкмвмпйуебмвуів, віипщкмвзи кмлсйікр.

Бмбомв Ю. А. Заоубделши мншр пмжгалзя з гдярдйщлмпрз вмдллшт пугмв: вмжкмелмпрз з ндопндкрзвш влдгодлзя дгм в Укоазлд
Вмдллши кмлсйзкр ла вмпрмкд Укоазлш з лджакмллая мккунаузя агодппмомк фапрз рдоозрмозз лахдгм гмпугаопрва номявзйз лдмбтмгзкмпрщ вмппмжгалзя гдярдйщлмпрз
вмдллшт пугмв в пмправд пугдблми вйапрз Укоазлш. В прарщд оаппкмродлш кмгдйз вмдллшт пугмв жаоубделшт гмпугаопрв, в фапрлмпрз мргдйщлшт проал Евомндипкмгм Смыжа, вмжкмелмпрз з ндопндкрзвш влдгодлзя мншра пмжгалзя з гдярдйщлмпрз вмдллшт
пугмв ързт проал в Укоазлд.
Кйюфдвшд пймва: вмдллшд пугш, кмгдйз вмдллшт пугмв, ыозпгзкузя вмдллшт пугмв, пугмномзжвмгпрвм в Вммоуедллшт Сзйат, ноава вмдллмпйуеацзт, вмдллши кмлсйзкр.

Bobrov Y. International experience of military courts establishment and operation:
opportunities and possibilities of its implementation in Ukraine
Armed conflict on the East part of Ukraine and unlawful occupation of the part of our
state showed the necessity to reestablish military courts in the judicial system in Ukraine.
In this academic paper models of military courts from other countries, particularly
European Union countries are described, as well as opportunities and possibilities of
implementation these countries experience in establishment and operation military courts in
Ukraine.
Key words: military courts, military courts models, military courts jurisdiction, justice
in the Armed Forces, personnel rights, armed conflict. .
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Екзистенційні потреби людини –
генератор її основоположних прав
Впрунлі жаувагз. Якцм вдпрз кмву ном акруайіжауіы йыгзлмудлрозфлзт, алромнмпмуіайщлзт жапаг бугщякмгм ноавмжлавфмгм гмпйігедлля, рм
мглзк іж кдрмгмймгіфлм жлафуцзт
ілпроукдлрів її одайіжауії кає нмпйугуварз кардгмоія «нмродбз йюгзлз»
(фз рм «йюгпькі нмродбз»). Опмбйзвм
вігфурлм рака пзруауія гаєрщпя вжлакз рмгі, кмйз игдрщпя, жмкодка, ном
жгавла мбпрмывалі клмы нмродбмвзи
гмпйіглзуькзи нігтіг у жагайщліи рдмоії ноава (ж 1985 о.), ном нмродбмву
ілрдонодрауіы мплмвмнмймелзт ноав
йыгзлз (ж 1992 о.) ра и ном нмродбмвд ноавмомжукілля жагаймк (ж 2013 о.).
Щм е лапноавгі явйяє пмбмы рми
сдлмкдл, якзи вігмбоаеаєрщпя рдокілмнмлярряк «мплмвмнмймелі ноава
йыгзлз»? Як вігмкм, вігнмвігі ла уд
нзралля, нодгправйдлі у фзпйдллзт
лаукмвзт ноауят (нозфмку в оіжлзт
гайужят пупнійщпрвмжлавпрва) є вдйщкз нйыоайіпрзфлзкз. Тмку и гмлзлі
єгзлмї жагайщлмвзжлалмї, улісікмвалмї ілрдонодрауії пурлмпрі йыгпщкзт

нмродб лд іплує. А уд лавояг фз
пнозяє пакд алромнмпмуіайщліи моієлрауії пуфаплмгм пупнійщпрвмжлавпрва
(вкйыфлм іж имгм ноавмжлавфзк нігомжгіймк).
Міе рзк взгаєрщпя мфдвзглзк,
цм лапакндодг віг омжукілля жгагалмгм явзца жайдеарзкурщ кдрмгмймгіфлі нігтмгз ра агдкварлі їк кдрмгз
имгм гмпйігедлля, а гмймвлд – муілкз
оджуйщрарів мпраллщмгм.
Орме пномбуы взпймвзрз у уіи
праррі гдякі кіокувалля прмпмвлм кмейзвмї вігнмвігі ла псмокуйщмвалд
взцд жанзралля.
Пмродбз йюгзлз: жагайщлд нмлярря, млрзфлзи праруп. Як ла кдлд,
жагайщлзк рдокілмнмлярряк «нмродба» вігмбоаеаєрщпя, вжагайі каеуфз,
мгла іж жакмлмкіолзт (ікалдлрлзт,
лдвіг’єклзт, лдулзклывалзт – кмела
пкажарз, могаліфлзт) вйапрзвмпрди
бугщ-якзт езвзт іпрмр. Такмы вйапрзвіпры є ндвлзи їтліи прал (омп. –
«пмпрмялзд»). Віл (имгм жкіпр) нмйягає у лдпрафі (гдсіузрі, лднмвлмрі
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абм вігпурлмпрі) ндвлзт бйаг, дкжзпрдлуіилм лдмбтіглзт гйя лмокайщлмгм – жа ндвлзт кмлкодрлм-іпрмозфлзт
укмв (мбправзл) – іплувалля ра омжвзрку ракзт іпрмр. Поз ущмку мжлафдла лдпрафа «віггждокайыєрщпя» лаявлзкз у її лмпія лдгарзвлзкз, гзпкмксморлзкз ндодезваллякз (вігфуррякз, дкмуіякз, уявйдллякз, гуккакз рмцм).
Взтмгяфз ж ущмгм ра бдоуфз гм
увагз рд, цм лап уікавйярщ, ндодгмвпік, нмродбз йюгди (йюгпькі нмродбз),
взгаєрщпя нігправлзк жаномнмлуварз
– жагйя нмгайщхмгм гзпкурувалля –
ракд взжлафдлля мбгмвмоывалмгм нмлярря: нмродба йыгзлз – уд прал

лдпрафі ндвлзт бйаг, лдмбтіглзт гйя
її лмокайщлмгм – жа кмлкодрлміпрмозфлзт укмв – жагмвмйдлля нмродб її іплувалля ра омжвзрку, якзи
пнозфзляє у лдї сіжзфлзи ра нпзтіфлзи гзпкмксмор.

Пмродбз йыгзлз (жа ракмї ілрдонодрауії їт пурлмпрі) є явзцдк лапакндодг мб’єкрзвлзк – жа їтлік жкіпрмк ра мбпягмк. Цд нмйягає у рмку,
цм їт одайщлд іплувалля лд жайдезрщ
віг рмгм, фз вмлз упвігмкйдлі оауімлайщлм (ілрдйдкруайщлм) їтлік лмпієк
абм е якзкмпщ ілхзк пуб’єкрмк, фз
лд упвігмкйдлі. (Опмбйзвм уд прмпуєрщпя, япла оіф, нмродб вйаплд сіжзфлзт (бімймгіфлзт сіжімймгіфлзт –
мглд пймвм, вірайщлзт). Айд жагмвмйдлля лавірщ і ракзт нмродб жгіиплыєрщпя жажвзфаи у смокат і ракзкз
жапмбакз, які пномгукмвалі пмуіукмк.
Тмку лд бугд ндодбійщхдлляк лажварз лавірщ мжлафдлі нмродбз бімпмуіайьлзкз (рак пакм, як, гм одфі, і паку
йыгзлу лдоігкм ікдлуырщ іпрмрмы
бімпмуіайщлмы). Поз ущмку взгаєрщпя
нозлузнмвм ваейзвзк нігкодпйзрз,
цм і явлм муілмфлд рдокілмнмлярря
«лмокайщлд» (іплувалля) рде кмед
таоакрдозжуварзпя нмкажлзкакз гмпзрщ мб’єкрзвлмгм ґарулку (ном цм
ирзкдрщпя гайі).
Та вмглмфап нмродбз йыгзлз є
ракме і явзцдк пуб’єкрзвлзк, мпкійщкз вмлз (ла якмкупщ оівлі, у якіпщ
смокі пвігмкмпрі їт лмпія прал лдпрафі
у лщмгм ндвлзт бйаг) є лдвіг’єклі віг
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лщмгм, нозлайдеарщ имку і жагмвмйщляырщпя, в кілудвмку нігпукку, имгм
вйаплзкз гіякз, вфзлывалзкз жа
имгм мпмбзпрзк гмбомвійщлзк омжпугмк жагйя нмпйабйдлля фз упулдлля
лаявлмгм у лщмгм гзпкмксмору, взкйзкалмгм лджагмвмйдліпры имгм буррєвзт нмродб.
Орме кмела кмлпраруварз, цм
йыгпщкі нмродбз (вігнмвіглм гм цмилм жаномнмлмвалмї їт ілрдонодрауії) є
явзцдк – в мглзт взнагкат –
мб’єкрзвлм-пуб’єкрзвлзк, а в ілхзт –
пуб’єкрзвлм-мб’єкрзвлзк. А ракд їт
мпкзпйдлля жукмвйыварзкд ракме і
омжукілля лзжкз ілхзт, лаиріпліхд
нмв’яжалзт іж лзкз (рак бз кмвзрз,
пнмоіглдлзт) явзц.
Лыгпщкі нмродбз ра пнмоіглдлі
явзца Так, у оажі упвігмкйдлля лмпієк мжлафдлмї лдпрафі у лщмгм смокуєрщпя ракд явзцд, як ілрдодп. Опралліи, пвмєы фдогмы, нмомгеує у уіи
пвігмкмпрі кдру, а нмрік – кмрзв і
вмйю гм гіяйщлмпрі, пноякмвалмї ла
мрозкалля узк пуб’єкрмк вігнмвіглзт бйаг абм е, нозлаиклі, жапмбів їт
жгмбурря ра пнмезвалля (взкмозпралля).
І мпщ вед ла ущмку драні – у номудпі смокувалля кдрз, кмрзвауії ра
вмйі лмпія нмродбз – взлзкає нзралля ном лаявліпрщ кмейзвмпрди
(мб’єкрзвлзт і пуб’єкрзвлзт) їт одайіжауії, рмбрм кмейзвмпрди одайщлмгм
гмпруну гм жапмбів жагмвмйдлля нмродбз (ндвлзт бйаг), і, лаодхрі, кмейзвмпрди пнмезвалля (взкмозпралля) ракзт бйаг.
Сакд ракі кмейзвмпрі (кмейзвмпрі, лдмбтіглі гйя жагмвмйдлля сулгакдлрайщлзт йыгпщкзт нмродб) і
взгаєрщпя нігправлзк вваеарз мплмвмнмймелзкз ноавакз йюгзлз. Як
вігмкм, Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз лдмглмоажмвм нігкодпйывав, цм
ноава йыгзлз каырщ бурз лд абпроакрлзкз ра ійыжмолзкз, а кмлкодрлзкз и дсдкрзвлзкз, гієвзкз.
Сйіг ракме воатмвуварз гіайдкрзку пніввіглмхдлля мб’єкрзвлмгм і
пуб’єкрзвлмгм у йыгпщкзт нмродбат.
Вмла номявйяєрщпя, жмкодка, і в рмку, цм лдоігкм пуб’єкрзвла пкйагмва
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нмродбз смокуєрщпя цд гм рмгм, як
нмпралд її (нмродбз), мб’єкрзвла
пкйагмва. Цд кмед вігбуварзпя, пкаеікм, ніг внйзвмк пмуіайщлмгм одкйакувалля якзтмпщ бйаг (нозфмку
лд рійщкз кардоіайщлзт, а ланозкйаг,
пмуіайщлм-нмйірзфлзт ) – бйаг, ном
іплувалля кмрозт одузнієлр одкйакз
оаліхд лавірщ і лд жгмгагувавпя. Ілхзкз пймвакз, у лщмгм пнмфарку
псмокувайапя пуб’єкрзвла пкйагмва
нмродбз (рак бз кмвзрз, нпзтіфлі
нмродбмві ндодезвалля), яка нмрік
«пномвмкувайа» і вігнмвіглі имгм
уявйдлля ном лдпрафу у лщмгм омжодкйакмвалмгм бйага, а жгмгмк ракме і
имгм гіяйщлмпрі, пноякмвалмї ла жгмбурря жапмбів упулдлля уієї лдпрафі,
рмбрм ла жагмвмйдлля вігнмвіглмї
нмродбз.
Оуд, кабурщ, і є рми взнагмк, кмйз йыгпщкі нмродбз каырщ лд

мб’єкрзвлм-пуб’єкрзвлзи, а пуб’єкрзвлм-мб’єкрзвлзи млрзфлзи праруп.
І цд мгла одкаока: якцм ндохзи
ваоіалр гдлджзпу йыгпщкзт нмродб
(мб’єкрзвлм-пуб’єкрзвлзи) лаифапріхд прмпуєрщпя нмродб бімпмуіайщлзт,
рм гоугзи ваоіалр – нмродб пурм пмуіайщлзт (жмкодка гутмвлзт). І пакд
мпралліи ваоіалр, гмжвмйы пмбі нознупрзрз, є пндузсіфлзк гйя нмродб
йыгпщкзт (ла вігкілу віг нмродб ілхзт езвзт іпрмр).
Щм е прмпуєрщпя упіт пнмоіглдлзт іж нмродбакз йыгзлз ілхзт
явзц (ілрдодпу, кдрз, вмйі рмцм), рм
кмела птдкарзфлм нодгправзрз їт (ж
ндвлмы гмйды укмвлмпрі) у взгйягі
лапрунлмгм нозфзлмвм-лапйігкмвмгм
«йалуыека» гіяйщліплзт (як сіжзфлзт, рак і нпзтіфлзт) фзллзків, кмроі
мнмпдодгкмвуырщ ніггмрмвку і пак
номудп жагмвмйдлля нмродб йыгзлз.

Пмродба йюгзлз
(Срал лдпрафі бйаг, лдмбтіглзт гйя жагмвмйдлля лмокайщлмгм іплувалля ра
омжвзрку йыгзлз).

Мдра гіяйщлмпрі
(Уявйдлля йыгзлз ном жапмбз (бйага), лдмбтіглі гйя жагмвмйдлля її нмродб).

Ммрзвауія і вмйя
гіяйщлмпрі йыгзлз, пноякмвалмї ла жгмбурря і взкмозпралля жапмбів жагмвмйдлля її нмродб.

Наявлі кмейзвмпрі
гмпруну гм жапмбів (бйаг), лдмбтіглзт гйя жагмвмйдлля сулгакдлрайщлзт
нмродб йыгзлз (мплмвмнмймелі ноава йыгзлз).

Пмродбмжабджндфувайщла гіяйщліпрщ
(Дії, пноякмвалі ла мрозкалля жапмбів (бйаг), лдмбтіглзт гйя жагмвмйдлля
нмродб йыгзлз).

Пмродбмжагмвмйщляюфа гіяйщліпрщ
(Дії ж взкмозпралля (пнмезвалля) йыгзлмы жапмбів жагмвмйдлля її нмродб).
Дмгаркмві кмкдлраоі. Срмпмвлм
ед лавдгдлмї взцд гдсіліуії рдокілмнмлярря «нмродба йыгзлз» гмодфлм взпймвзрз цд гдякі кіокувалля і
нмяплдлля.

Пм-ндохд. В якмпрі «лмокайщлзт» (нмродб йыгзлз) квайісікуварзкурщпя рі ж лзт, кмроі жабджндфдлі
ракзк мбпягмк жапмбів їт жагмвмйдлля, якзи є гмпрарлік гйя впіт фйдлів
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пупнійщпрва; уі жапмбз кмеурщ бурз
омжнмгійдлі кіе мпраллікз ла жапагат пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі; нмродбмжагмвмйщляыфа гіяйщліпрщ лмпія
нмродб лд пнозфзлярзкд хкмгз
бугщ-якзк ілхзк пуб’єкрак.
Пм-гоугд. Впдпвірлікз (а ракме
одгімлайщлзкз) пралгаоракз мплмвмнмймелзт ноав йыгзлз є, рмфлм каеуфз, у бійщхмпрі взнагків, рійщкзлм пакі лажвз (лаикдлувалля, рдокілмймгіфлі нмжлафдлля, рмбрм пймвдплі
«мбмймлкз») ноав йыгзлз. Помрд їт
одайіжауія, цм вігбуваєрщпя у кмлкодрлм-іпрмозфлзт пупнійщпрват, є – жі
жомжукійзт нозфзл – лдмглакмвмы
жа жкіпрмк і мбпягмк, рмбрм лапноавгі
є лдпралгаорлмы.
Пм-родрє. Пмродбз йыгзлз – ж
мгйягу ла розвайіпрщ, рягйіпрщ їт жагмвмйдлля – омжнмгійяырщпя ла бджндодовлі (ланозкйаг, нмродба гзтарз) ра гзпкодрлі (пкаеікм, нмродба в
їеі фз у плі). Ця їт кйапзсікауія кає
воатмвуварзпщ ноз ж’япуваллі ра жабджндфдллі жапмбів жагмвмйдлля рзт
фз ілхзт нмродб.

Пм-фдрвдорд. «Дмжа» (в кійщкіплмку взкіоі , пкаеікм, вігпмрмк) жагмвмйдлзт нмродб йыгзлз в упщмку
їт мбпяжі, лайделмку їи, – в ндвлзи
номкіемк фапу ра жа ндвлзт кмлкодрлм-іпрмозфлзт укмв – є лаиваейзвіхзк нмкажлзкмк якмпрі її езрря,
оівля її бйагмнмйуффя. Кмозпруыфзпщ
узк нмкажлзкмк, кмела омбзрз ндодкмлйзвзи взплмвмк прмпмвлм омжвзлдлмпрі, пноавдгйзвмпрі, гукаллмпрі вігнмвіглмгм пупнійщпрва, укмв
езррєгіяйщлмпрі йыгди у лщмку.
Закіпрщ взплмвку. Хмріймпя б
пнмгіварзпя ла рд, цм взпймвйдлі
взцд кіокувалля, кмейзвм, взявйярщпя лдбджкмозплзкз у нмгайщхзт гзпкупіят прмпмвлм нмродбмвмгм ноавмомжукілля, нмродбмвмї ілрдонодрауії мплмвмнмймелзт ноав йыгзлз ра и ужагайі цмгм двозпрзфлзт
кмейзвмпрди нмродбмвмгм гмпйіглзущкмгм нігтмгу як у ноавмжлавпрві, рак і в ілхзт гукаліраолзт лаукат.

Рабілмвзф П. М. Екжзпрдлуіилі нмродбз йюгзлз – гдлдоармо її мплмвмнмймелзт ноав
У праррі номнмлуєрщпя і мбґоулрмвуєрщпя гдцм лдроагзуіила ілрдонодрауія рдкілмнмлярря «нмродбз йыгзлз», цм вігмбоаеаєрщпя лапрунлмы гдсіліуієы: нмродба
йыгзлз – уд прал лдпрафі ндвлзт бйаг, лдмбтіглзт гйя її лмокайщлмгм – жа кмлкодрлм-іпрмозфлзт укмв – іплувалля ра омжвзрку, якзи пнозфзляє у лдї сіжзфлзи ра нпзтіфлзи гзпкмксмор. Обгмвмодлля лавдгдлмї гдсіліуії, кмейзвм, пнозярзкд взявйдллы гмгаркмвзт двозпрзфлзт кмейзвмпрди жапрмпувалля нмродбмвмгм гмпйіглзущкмгм
нігтмгу у гмпйігедллят пурлмпрі мплмвмнмймелзт ноав йыгзлз ра ілхзт ноавмвзт
явзц, а жодхрмы – и ноавмомжукілля жагаймк.
Кйюфмві пймва: нмродбз йыгзлз, мплмвмнмймелі ноава йыгзлз, ноавмомжукілля.

Рабзлмвзф П. М. Экжзпрдлузайщлшд нмродблмпрз фдймвдка – гдлдоармо дгм
мплмвмнмймелшт ноав
В прарщд нодгйагадрпя з мбмплмвшвадрпя лдпкмйщкм лдроагзузмллая злрдонодраузя рдокзлмнмлярзя «нмродблмпрз фдймвдка», мрмбоаеадкая ракми гдсзлзузди: нмродблмпрщ фдймвдка – ърм пмпрмялзд лдгмпрарка мнодгдйдллшт бйаг, лдмбтмгзкшт гйя
лмокайщлмгм в кмлкодрлм-зпрмозфдпкзт упймвзят – угмвйдрвмодлзя нмродблмпрди
дгм пуцдпрвмвалзя з оажвзрзя.
Кйюфдвшд пймва: нмродблмпрз фдймвдка, мплмвмнмймелшд ноава фдймвдка, ноавмнмлзкалзд.
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Rabinovych P. Existential human needs as generator of fundamental human
rights
The article offers and maintains a somewhat unconventional interpretation of the
terminology of "human need", reflected by the following definition: a person's need is a
state of a lack of certain benefits necessary – to meet normally the needs of his existence
and development in given historical conditions. As "normal" (human needs) we qualify
those of them which are provided with such amount of means of satisfaction that is
sufficient for all members of a given society; these means can be distributed among people
on the ground of social justice. The need to meet the carrier's needs will not be
detrimental to any other entity.
World (and also regional) standards of fundamental human rights are, strictly
speaking, in most cases, the very names (names, terminology, that is, verbal "shells") of
human rights. However, their realization, which takes place in certain historical societies,
is – for obvious reasons – unequal in content and volume, that is, in fact, it is nonstandard. Human needs – in terms of the length, duration of their satisfaction – can be
grouped up into continuous (the need to breathe for instance) and discrete (for example,
the need for food or need in sleep). This classification should be taken into account when
identifying and providing means to meet those or other needs.
The "dose" (quantitatively, say, the percentage) of the satisfied human needs in all its
volume, due to it – at a certain time and in given certain historical conditions – is the
most important indicator of the quality of human life, the level of well-being. Using this
indicator, you can come up with a convincing conclusion regarding the development,
justice, humanity of the society in question, the conditions of peoples’ life in it.
Author hopes that the abovementioned considerations can prove to be fruitful in
further discussions on the need phenomenon in speculations of legal philosophy, and
especially in needs-oriented interpretation of fundamental human rights. More generally,
it may deepen the heuristic potential of a needs-oriented approach in humanities.
Key words: human needs, fundamental human rights, interpretation of the
phenomenon of law.
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«Коротке інтермецо» гетьмана Павла
Скоропадського (до питання про
політико-правову оцінку та історичну
долю Української Держави 1918 р.)
(частина перша)
Впрун
Сймва в жагмймвку «кмомркд ілрдокдум» жанмжзфдлі ж йзпра лафайщлзка авпроіипщкмгм гдлдоайщлмгм храбу
А. Аоуа [1] гм кіліпрдопрва ілмждклзт
пноав Авпром-Угмоцзлз віг 6 роавля
1918 о. В ракзи пнмпіб взпмкзи віипщкмвзи гіяф, бджндодфлм, лднмгалм
мжлаимкйдлзи іж кдталіжкмк, пурліпры гдоеавлмгм ндодвмомру, жгіиплдлмгм йзхд рзегдлщ рмку в Укоаїлі, і
ндохзкз комкакз нмйірзфлмгм куопу
лмвмї вйагз, мтаоакрдозжував икмвіолу ндопндкрзву гдрщкалпрва. Віграк
віл оагзв лд нмпніхарз нмв’яжуварз
пдбд мсіуіилзкз гмгмвіолзкз жмбмв’яжаллякз,
гмкукдлракз
жі
П. Скмомнагпщкзк.
Вваеаыфз віомгіглмы и ілху
айщрдоларзву – жкіулдлля гдрщкалпщкмгм ноавйілля жа гмнмкмгмы, ндодгупік, лікдущкмї віипщкмвмї пзйз –
гдлдоай гмпрарлщм узліфлм, мглак,
вдйщкз одайіпрзфлм ндодгбафав лдгайдкзи омжвзрмк номудпів. «…Мдлі
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жгаєрщпя, – нзпав А. Аоу, – цм гдрщкалпрвм Скмомнагпщкмгм ж Нікдущкмгм бмку жагукалд йзхд як сулгакдлр
гйя омжв’яжалля омпіипщкмгм нзралля
(нігкодпйдлд клмы, гагаєрщпя, вігоажу
правзрщ впі «коанкз лаг і»: яплм, трм
іліуіармо жанмфаркмвалмї гдоеавлзущкмї кмгдйі і ла цм вмла омжоатмвала – В. С.). Згіглм лікдущкмї рмфкз
жмоу, Укоаїла, нмжбавйдла бугщ-якмї
лауімлайщлмї єглмпрі, лд жкмед лагмвгм жбдодгрз пвмы пакмпріиліпрщ. Фдгдоарзвла Рмпія ніг лікдущкзк внйзвмк нм-кмєку є рієы кдрмы, яку ноаглурщ гмпягрз лікуі – гм рмгм, як кмгурлі гдоеавз Алралрз гмкмеурщпя
мб’єглалля Рмпії ніг пвмїк внйзвмк.
Пдодгбафаєрщпя, цм Укоаїла бугд
нозєглала гм ромлу кмпкмвпщкмгм
уаоя як сдгдоарзвла пмыжла гдоеава
ла кмлаотіфліи мплмві. Гдрщкалпрвм
пйугує йзхд ндодтіглмы прагієы. В
уіи ндопндкрзві мпмбзпріпрщ гдрщкала
взпрунає в бійщх япкоавмку пвірйі –
кмйзхліи сйігдйщ-аг'ыралр, впд цд

«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського . . .
віггалзи пвмєку уаодві, кмрози пнмгіваєрщпя ракзк хйятмк вжярз уфапрщ
у вігрвмодллі уаопщкмї Рмпії» [2,
п. 464-465].
Звзфаилм, гайдкм лд впі муілкз
абпмйырлм рмфлі и пноавдгйзві, а
номомурва і ндодгбафдлля в упіт лыалпат, ланозкйаг, цмгм віглмвйдлля
Рмпіипщкмї кмлаотії, омжвзвайзпя
жгіглм лакодпйдлмгм гдлдоаймк пудлаоіы. Оглак, ваекм лд нмгмгзрзпщ іж
А. Аоудк, якзи у ндохі глі смокувалля гдрщкалпщкмгм одезку, кмела
пкажарз, вгагав (нмфапрз – ла мплмві
гмбомгм жлалля пзруауії, одайіпрзфлзт уявйдлщ ном айщрдоларзвз їт
номймлгауії, нмфапрз – жа оатулмк
ілруїуії гмпвігфдлмгм віипщкмвмгм нмйірзка) гмпрарлщм ваейзві, кмейзвм,
лавірщ кйыфмві кмлруоз, дйдкдлрз
бйзефмї гмйі Укоаїлпщкмї Ддоеавз ра
її мфійщлзка. Цд гмвмйі ндодкмлйзвм
нігрвдогеуєрщпя мб’єкрзвлмы муілкмы гуед лдномпрмї прмоілкз вірфзжлялмї іпрмоії ла мглмку ж її ндодйаклзт дранів, взваедлзк алайіжмк нмйірзфлм-ноавмвмї пкйагмвмї номудпу
нмтмгедлля і сулкуімлувалля гдрщкалпщкмї Укоаїлпщкмї Ддоеавз.
Іпрмоімгоасіфлі жаувагз
Навдгдлзи взряг ж дніпрмйяолмгм
гмкукдлра, жа впіт жгагалзт жапрдодедлщ, як взгаєрщпя, лабагарм агдкварліхд таоакрдозжує пзруауіы 1918 о.
в Укоаїлі, рак бз кмвзрз, «рмфліхд
вйуфає в уійщ», ліе багарм ніжліхзт
пномб мб’єкрзвлм муілзрз одезк
мпраллщмгм гдрщкалару. Вйаплд, пундодфкз, цм взлзкйз ла ущмку ґоулрі
уед в ндохі нмодвмйыуіилі омкз,
розваырщ уійд прмйірря і лавояг фз
мбіуяырщ в бйзефмку каибурлщмку
гмпяглдлля лаукмвмгм кмлпдлпупу.
Сакд омжбіелмпрі у нігтмгат гм
алайіжу айщрдоларзвлзт хйятів вігомгедлля лауімлайщлмї гдоеавлмпрі,
в якзт нмйірзкм-ноавмва кмгдйщ гдрщкалару нмпігає гмвмйі ваейзвд кіпуд, нозжвдйз лавірщ гм укмвлмгм нмгійу вірфзжлялмї іпрмоімгоасії ла гва
гмймвлзт ланояккз – «гдоеавлзущкзи» і «лаомглзущкзи».
Дм лаияпкоавіхзт номявів ндохмгм ланоякку віглмпярщ рвмофіпрщ

Д. Дмомхдлка, В. Лзнзлпщкмгм [3],
дпрасдру якзт нігтмнзйз лдпрз нубйікауії І. Нагаєвпщкмгм, Ю. Павйдлка,
Ю. Хоакмва, О. Біймгіга, В. Палфдлка, Д. Ялдвпщкмгм, В. Кандйыхлмгм,
Г. Панакіла, Ю. Тдодцдлка, Ф. Туофдлка, Т. Опрахкм, ілхзт аврмоів [4].
Дм пдгкдлру ноаущ гоугмгм ланоякку роагзуіилм віглмпярщ нубйікауії М. Гоухдвпщкмгм, В. Взллзфдлка, П. Хозпрыка, М. Шанмвайа, І.
Мажднз [5], ракзт пуфаплзт лаукмвуів як Т. Бдвж, О. Лыбмвдущ, В. Сроійдущ, О. Скмомтмг ра іл. [6]
Якцм нодгправлзкз «лаомглзущкмї хкмйз» лакагаырщпя жагаймк
козрзфлм нігтмгзрз гм вігрвмодлля
пурлмпрі мпраллщмгм гдрщкалару, лд
номтмгзрз нмвж лдгарзвлі номявз
аврмозраолм-кмлаотіфлмї кмгдйі упромы Укоаїлпщкмї гдоеавз, рм однодждлралрз «гдоеавлзущкмї» хкмйз
ноаглурщ жмбоажзрз одезк П. Скмомнагпщкмгм ндодваелм в нмжзрзвлмку
пвірйі, гмвмгярщ, цм лібзрм іпрмозфлм
жукмвйдлзи ваоіалр пупнійщлмгм омжвзрку, умпмбйдлзи гдрщкалармк, кіг
нозвдпрз гм іпрмрлзт узвійіжауіилзт
жоухдлщ, якбз ваейзвмку и ндопндкрзвлмку пупнійщлмку дкпндозкдлру
лд жавагзв кмкнйдкп лдпнозярйзвзт
влуроіхліт і жмвліхліт мбправзл жгдбійщхмгм – пуб’єкрзвлмгм таоакрдоу.
Зупроіфаырщпя и лднммгзлмкі
пномбз омжгйягарз и муілыварз іпрмоіы мпраллщмгм гдрщкалару в пвмєоіглмку найіарзвлмку кйыфі, якмыпщ
кіомы «уоівлмваеуыфз» нмжзрзвлі
апндкрз гмпвігу ж кмлпрарауієы і козрзкмы мфдвзглзт лдгарзвів і номоатулків [7].
На мпмбйзву увагу жапйугмвуырщ
гмпйігедлля нодгправлзків ыозгзфлмї псдоз. Хмф кійщкіпрщ їт нмоівлялм
лдвдйзка, гмпвіг Укоаїлпщкмї Ддоеавз омжгйягаєрщпя, муілыєрщпя в промгзт пзпрдкат кммогзлар, козрдоіят
гдоеавмжлавпрва і ноавмжлавпрва [8].
Нджваеаыфз ла рд, цм и рур нмгдкугз вігфуваєрщпя ндвлзи внйзв
кмл’ылкруоз і пуб’єкрзвлм-пкакмвзт
лахаоувалщ, нмоівлялм бійщха роагзуіила птзйщліпрщ гм лаукмвзт калмлів і лакагалщ ужгмгеуварз муілкз
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и взплмвкз іж жагайщлмвзжлалзкз и
ймгіфлзкз козрдоіякз упд е лд нозвмгярщ гм ракзт вжаєкмвзкйыфлзт,
лавірщ
вмимвлзфм-лднозкзодллзт
нмжзуіи і оджуйщрарів, як, нозкіомк,
уд пнмпрдоігаєрщпя у іпрмозків.
Аврмопщкі нігтмгз гм номбйдкз ж
одакуієы і ла лаилмвіхі іпрмоімгоасіфлі сакрз і явзца ндвлмы кіомы мблаомгувайзпщ у лзжуі нубйікауіи [9].
Оред, жагаймк іплує гуед жлафла
мбпягмк, номрд жмвпік лдмглмоігла (у
нйалі нігтмгів, муілмк, рйукафдлщ,
взплмвків) іпрмоімгоасіфла бажа, в
якіи мжлафдла номбйдка и гм пщмгмглі
лд
жлатмгзрщ
мглмжлафлмгм
омжв’яжалля.
Мдра і жавгалля омжвігкз
З нмгйягу ла жажлафдлд, взлзкає
нмродба ж взпмр прмоіфлмї гзпралуії і
лабурків лаукмвмгм мпяглдлля номбйдкз цд оаж жмпдодгзрз увагу ла
гзпкупіилмку нзраллі, лд нмйзхаыфз
ноз ущмку ґоулру лаявлзт гедодй, їт
аврдлрзфлмгм жкіпру і одайщлзт сакрів.
Щмб нм кмейзвмпрі лабйзжзрзпя
гм іпрзлз, гагаєрщпя, кмлпроукрзвлмгмуійщлзк пйіг пномбуварз гарз нмжбавйдлі бугщ-якзт кмл’ылкруолзт
лахаоувалщ, лдундодгедлі, мб’єкрзвлі
вігнмвігі тмфа б ла ракі нзралля, які
взгаырщпя кйыфмвзкз, взжлафайщлзкз:
- Як пйіг пнозикарз и таоакрдозжуварз сакр нмявз ра нозпурлмпрі
в Укоаїлі авпром-лікдущкзт віипщк і
жаномвагедлзт ж їт іліуіарзвз агкіліпроарзвлм-уноавйілпщкзт ілпрзрууіи?
- Якзк був пноавеліи оівдлщ
пувдодллмпрі Укоаїлпщкмї Ддоеавз?
- Якмы
взгаєрщпя
лаукмвмноавмва квайісікауія гдрщкалпщкмгм
одезку?
- Щм жаваеайм П. Скмомнагпщкмку прарз пноавелік укоаїлпщкзк
нароімрмк?
- Як уномгмве 7,5 кіпяуів пкйагайзпя прмпулкз кіе пупнійщпрвмк і
вйагмы?
- Чз кмела буйм улзклурз лаомпралля пупнійщлзт пундодфлмпрди
мкунауіилм-гдрщкалпщкмгм одезку гм
алрагмліпрзфлзт кде?
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- Дм фмгм кмгйа нозвдпрз икмвіола ндопндкрзва врійдлля в езрря
«сдгдоарзвлмї гоакмрз» П. Скмомнагпщкмгм?
- Напкійщкз взноавгалм жвзлувафуварз укоаїлпщкі пмуіайіпрзфлі
наорії, мнмжзуіилі пзйз в нмвайдллі
гдрщкалару і фз ж нмгйягу рмгіхліт
кмлкодрлм-іпрмозфлзт мбправзл кіг
бурз ілхзи сілай?
Позомглм, аогукдлруыфз вігнмвігі ла уі, фапркмвм и ілхі, нмтіглі віг
мжлафдлзт нзралля, воатмвуыфз и
кмлкодрліхі лыалпз, гдрайі лд кмела
бугд мбіирзпя бдж гмгаркмвмгм жвдоралля гм гдякзт іпрмоімгоасіфлзт
гедодй, фз рм пмйігаозжуыфзпщ ж їт
нмймедллякз і взплмвкакз, фз рм лд
жгмгеуыфзпщ.
Як пйіг нозикарз и таоакрдозжуварз сакр нмявз ра нозпурлмпрі в
Укоаїлі авпром-лікдущкзт віипщк і
жаномвагедлзт ж їт іліуіарзвз агкіліпроарзвлм-уноавйілпщкзт ілпрзрууіи?
Фдлмкдл гдрщкалару прав бджнмпдодглік
нмомгедлляк
авпромлікдущкмї мкунауії Укоаїлз. Хмфа
вмєлла акуія жгіиплывайапя вігнмвіглм гм гмкмвйдлмпрди, гмпяглурзт
гдйдгауієы Цдлроайщлмї Рагз ла ндодгмвмоат у Бодпрі-Лзрмвпщкмку ж
Цдлроайщлзкз гдоеавакз, жа пвмєы
пурліпры, у промгмку омжукіллі пймва,
уд буйа віипщкмва ілрдовдлуія номрз
лауімлайщлм-гдоеавлмгм урвмодлля ж
лажвмы Укоаїлпщка Наомгла Рдпнубйіка, ноакрзфлм ла впіи рдозрмоії якмї
буйм впралмвйдлм оагялпщку вйагу.
Нарзпк (віипщкмві мндоауії ж оіжлзт
ланоякків – ж номйдраопщкмгм Лівмбдодеея, ж нозсомлрмвмї пкугз, ж
нівліфлмгм нозкмогмлля) жкупзв
Цдлроайщлу Рагу, Рагу Наомглзт
Міліпроів, ілхі гдоеавлі упралмвз 25
піфля (7 йырмгм) 1918 о. нмпнітмк
двакуыварзпщ ж Кзєва гм Жзрмкзоа,
лагайі номгмвезвхз «Огіппды» гм
Бдогзфіва і, жодхрмы – гм Саол-йілії
сомлру, нм пурі – ніг жатзпр лікдущкзт віипщк.
Нджваеаыфз ла впі пномбз оагялпщкмї гдйдгауії у Бодпрі гмвдпрз,
цм Цдлроайщла Рага ноакрзфлм вроа-
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рзйа кмлромйщ лаг рдозрмоієы Укоаїлз (уд гмбод жлайз и жа вйаплзкз
калайакз ілсмокауії жатіглі наорлдоз), 27 піфля (9 йырмгм) 1918 о. буйм
нігнзпалм кзолзи гмгмвіо кіе Укоаїлпщкмы Наомглмы Рдпнубйікмы, Нікдффзлмы, Авпром-Угмоцзлмы, Бмйгаоієы і Туодффзлмы. Рмжоатулмк
прмоіл був мфдвзглзк. Нікдффзла і
Авпром-Угмоцзла жлдкагайз віг боаку номгмвмйщпрва і вряглуйзпя в пкугу «гмймглзт булрів», цм жагомеувайз ндодомпрз в нмвлмкапхраблі одвмйыуії. Обіуялкз ж бмку УНР лагарз лмвзк пмыжлзкак 1 кійщимл рмл
(60 кйл. нугів) тйіба, вдйзку кійщкіпрщ ілхмгм номгмвмйщпрва і пзомвзлз гмжвмйяйз пнмгіварзпя ла урзтмкзодлля пмуіайщлзт нозпроапрди.
Цдлроайщла Рага омжоатмвувайа, у
вігнмвігщ, пнзоаыфзпщ ла віипщкмвзи
нмрдлуіай
Цдлроайщлзт
гдоеав,
жлаирз пнмпіб номрзпрмялля оагялпщкіи вйагі, бійщхмвзкак, бійщхд рмгм –
сіжзфлм взріплзрз їт ж Укоаїлз.
Пігнзпуыфз
гмгмвіо,
авпромлікдущка прмомла лд кмгйа лд омжукірз, цм Цдлроайщла Рага лд жкмед
взкмларз мбіуялку бдж жмвліхлщмї
гмнмкмгз. Айд гйя нмфарку її родба
буйм нмвдолурз гм Кзєва, впралмвзрз
кмлромйщ лаг рдозрмоієы Укоаїлз.
Щм вйаплзт пзй у кдоівлзурва Укоаїлпщкмї одвмйыуії лдкає – буйм мфдвзглм. Та ла уд лд лагрм жваеайз –
пйіг буйм жа бугщ-яку уілу «гмоварзпя» гм укоаїлпщкмгм тйіба (Бодпрпщкзи
кзо ж «йдгкмї оукз» кіліпроа ілмждклзт пноав і нодк’єо-кіліпроа АвпромУгмоцзлз Е. смл Заигйдоа прайз
ікдлуварз «тйіблзк кзомк» [10]).
Вігтзйяыфз
каймодайіпрзфлзи
нйал мндоарзвлмгм првмодлля гзвіжіи
ж укоаїлпщкзт віипщкмвмнмймлдлзт,
кдоівлзурвм Нікдффзлз и АвпромУгмоцзлз жаоалі упвігмкйывайм, цм
омжоатмвуварз кмела йзхд ла вйаплі
пзйз. Щд ла Бдойілпщкіи кмлсдодлуії
5 – 6 йырмгм, гд «хйісувайзпщ»
мпраллі дйдкдлрз нозигдхлщмгм пднаоарлмгм кзоу ж Укоаїлмы, буйм
мглмпраилм птвайдлм номнмжзуіы
гдлдоайа Е. Лыгдлгмоса ном «лагалля укоаїлуяк віипщкмвмї гмнмкмгз»,

нозомглм, «жа укмвз рдокілмвмгм
жанзру Рагз» [10, п. 93-94]. Тме і
вігнмвіглзи номдкр гмкукдлра – жвдолдлля гм лікдущкмї прмомлз ном
гмнмкмгу (якд лд якд гзнймкарзфлд
нозкозрря «ном впяк взнагмк» лд
жавагзйм б) ніггмрувайз пакі пмыжлзкз, ла цм укоаїлпщкі гдйдгарз
жкухдлі буйз пйутлялм нмгмгзрзпя
[11, Т. 1. п. 333].
Дзнймкар
і
вфдлзи-іпрмозк
Д. Дмомхдлкм лавмгзрщ ндодкмлйзві
аогукдлрз ла кмозпрщ взплмвку, цм
«пака жбомила ілрдовдлуія… буйа вед
ландодг взоіхдла в Бдойілі цд ндодг
нігнзпалляк кзомвмгм гмгмвмоу» [11,
п. 333].
Нд прійщкз гмкмвйяыфзпщ, пкійщкз жгіиплыыфз гзкрар, лікдущка
прмомла бджудодкмллм вігтзйзйа и
пномбу укоаїлпщкзт гзнймкарів, нмгмгедлу ж Гмймвмы Цдлроайщлмї Рагз, тмф якмпщ нмк’якхзрз лдгарзвлзи дсдкр віг гмкагалщ пмыжлзків,
взпймвзвхз баеалля омжрахуварз їт
віипщка (якцм вед бдж лзт мбіирзпщ
лдкмейзвм) нм нівліфліи йілії
укоаїлпщкм-омпіипщкмгм кмогмлу [12,
п. 139].
Дм ущмгм пйіг гмгарз, цм и у авпроіипщкмку рабмоі «вмєлла наорія»
жаикайа агодпзвлу нмжзуіы, рзплуйа
ла уіпаоя Каойа і жа имгм пнзлмы
взкагайа віг гзнймкарів у БодпрЛзрмвпщку гмкмгрзпя віг укоаїлпщкмї
прмомлз жвдолдлля ном «гмнмкмгу»,
ла цм мпраллі жкухдлі буйз ракме
жгмгзрзпя [13, п. 115].
Помкмвзпрзи дніжмг лавмгзрщ у
пвмїт кдкуаоат фйдл укоаїлпщкмї гдйдгауії
ла
кзолзт
ндодгмвмоат
О. Сдвоык. Кмйз віл «гдпщ кіе Саолакз и Жзрмкзомк» жупроівпя ж
М. Гоухдвпщкзк і омжнмвів имку ном
мпраллі оіхдлля в Бодпрі, Гмймва
Цдлроайщлмї Рагз лд жкіг прозкарзпя
и омжнйакавпя. Позтіг лікуів в Укоаїлу був гоакмы имгм езрря: впі вмомгз
укоаїлпрва,
цм
жвзлувафувайз
М. Гоухдвпщкмгм у рмку, цм віл є
жлаояггяк авпроіипщкмї фз лікдущкмї
ілрозгз, рдндо мгдоеайз гмгаркмві
аогукдлрз – лікуі ихйз ояруварз
укоаїлпщку гдоеавліпрщ ла жакйзк
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кдомвалмгм лзк – М. Гоухдвпщкзк –
номвмгу [14, п. 12].
Сак Гмймва Цдлроайщлмї Рагз рак
ндодгає омжвзрмк роагіфлзт нмгіи:
«Укоаїлпщкд ноавзрдйщпрвм вагаймпщ.
Вмлм вваеайм кмейзвзк, цмлаибійщхд, цмб лікдущкд віипщкм, лд втмгяфз
ла укоаїлпщку рдоірмоіы, вжяйм ла пдбд
мтмомлу її нівліфлмї гоалзуі. Айд лікдущкд ноавзрдйщпрвм нмправзйм имгм
кілдущ кілудк ндодг гмвдохдлзк сакрмк. Бдж впякмгм нмомжукілля вмлм
ндодкзлуйм ла укоаїлпщку гоалзуы
кійщка кмонупів, і жа кійщка гдлщ ніпйя
нігнзпалля роакрару вмлз ндодихйз
укоаїлпщку гоалзуы и нмпулуйз ла
птіг, жаикаыфз Вмйзлщ і нівліфлу Кзївцзлу, утзйяыфзпя віг упякзт взяплдлщ укоаїлпщкмку уоягмвз цмгм мгдоеалзт ілпроукуіи і лавірщ лд гдоеафз жв'яжку ж укоаїлпщкзкз віипщкмвзкз фапрякз. Заоажмк вмлз вжяйз в
пвмї оукз рдйєгоасзфлд пнмйуфдллє
кіе Укоаїлмы и Нікдффзлмы, рак цм
укоаїлпщкд ноавзрдйщпрвм лд кмгйм лі
віг пвмєї гдйдгауії, лі віг лікдущкмгм
уоягу гіпрарз взяплдлщ, цмгм пдї вмєллмї ілрдовдлуії. Півліфлм-жатігля
Укоаїла мнзлзйапщ сакрзфлм в лікдущкіи мкунауії, а рдндо і Авпроія, цмб
лд вігпрарз і лд жіпрарзпщ бдж гмвмжу ж
Укоаїлз, рде ніпйайа пвмї віипщка в
нмйуглдвм-жатіглі фапрзлз Укоаїлз –
ла Пмгійє і в Хдопмлцзлу, і жакіпрщ
піфмвзт проійщуів і укоаїлпщкзт нмйків, кмрозт пмбі баеайм укоаїлпщкд
ноавзрдйщпрвм, віипщкмві вйапрз авпроіипщкі взпйайз в ндоху гмймву нмйкз
нмйщпщкі, угмопщкі, лікдущкі, ж кмрозкз жаоаж нмфайзпщ у кіпудвмї йыглмпрз лднмомжукілля. Впд пд нмправзйм
укоаїлпщку одпнубйіку в гуед роуглд
пралмвзцд» [15, п. 564-565].
Звдорає ла пдбд увагу лд йзхд вігрвмодлля сакрмймгіфлмгм бмку пноавз,
а и гмнупкаыфз лавірщ кмейзві ндвлі
пуб’єкрзвлі одсйдкпії и лахаоувалля,
аврмопщкд жапрмпувалля, як гагаєрщпя,
гмбод мпкзпйдлзт, жваедлзт рдокілмймгіфлзт муілмк «вмєлла ілрдовдлуія» і
«мкунауія».
Зажлафдлд взгаєрщпя нозлузнмвм
ваейзвзк, мпкійщкз могаліфлм кмодпнмлгуєрщпя іж жібоалзкз в гвмт жбіолз-
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кат гмкукдлракз, які нмтмгзйз віг
лікдущкзт і авпроіипщкзт вйапрди [16,
17]. Взгалля буквайщлм ояпліырщ рзкз
е взжлафдллякз і муілкакз [16, п. 26,
34, 42; 17, п. 17, 21 ра іл.], гм якзт
вгававпя М. Гоухдвпщкзи.
Пм пурі ракзкз е взявзйзпя и
пурліплі, ноякмйіліилі таоакрдозпрзкз
гіи пмыжлзт коаїл, жанмжзфдлі пвмгм
фапу ж лікдущкзт і авпроіипщкзт гедодй
О. Фдгзхзлзк [10]. Дм одфі, взгавуі
омпіипщкмгм ндодкйагу клзгз фмкупщ
пкмомрзйз лажву мозгілайу гм пйів
«Укоаїлпщка одвмйыуія», «мнупрзвхз»
її коаплмкмвлзи нмфармк «Нікдущкзи
хйят ла птіг і укоаїлпщка одвмйыуія»
(«Germany’s Drive to the East and the
Ukrainian Revolution»).
Тд е пакд кмела пкажарз і ном цмгдллзкмві жанзпз, йзпрз, гмкукдлрз,
жібоалі у клзжі кіліпроа ілмждклзт
пноав Авпром-Угмоцзлз О. Чдоліла.
Вігнмвіглі гмкукдлрайщлі омжгійз взгалля ракме гмпрарлщм номкмвзпрі и
мглмжлафлі – «Бодпр-Лзрмвпщк» і «Авпроіипщка мкунауія ла Укоаїлі» [2,
п. 234-271, 425-491].
Нмву «нмоуіы» гмкукдлрів ж лікдущкзт, авпроіипщкзт, угмопщкзт гедодй
(аотівлзт і мнубйікмвалзт) ввдйз гм
лаукмвмгм мбігу аврмоз ілрдолауімлайщлмгм номдкру [13]. Сйігмк жа гмкукдлрайщлзкз пвігфдллякз вмлз нмтіг в
Укоаїлу авпром-лікдущкзт віипщк взжлаырщ як ілрдовдлуіы, Нікдффзлу и
Авпром-Угмоцзлу лажзваырщ мкунауіилзкз гдоеавакз, а впралмвйдлзи
одезк в Укоаїлі – мкунауіилзк [13,
п. 114-115, 117-120]. Як в гмкукдлрат,
рак, вігнмвіглм, і в аврмопщкзт ілрдонодрауіят жупроіфаырщпя и гмхкуйщліхі,
нозлзжйзвіхі днірдрз цмгм укоаїлпщкмї
гдоеавлмпрі.
З нмгйягу взкйагдлмгм, гагаєрщпя,
номпрм лдкає пдлпу жунзлярзпя ла
пномпруваллі пномб рзт вірфзжлялзт
аврмоів, кмроі лакагаырщпя у бугщ-якзи
пнмпіб взноавгарз нмяву в Укоаїлі авпром-лікдущкзт віипщк (кмвйяв, уд праймпя уійкмк йдгірзклм, ла мплмві жаномхдлля укоаїлпщкмї вйагз, жабджндфзйм гіы прабійіжауіилмгм фзллзка),
віглатмгзрз раку рдокілмймгіы, яка б
жарухмвувайа пурліплзи бік пноавз

«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського . . .
(дсдкрзвлд, алрзкозжмвд агкіліпроарзвлд уноавйілля укоаїлпщкмы рдозрмоієы рмцм). Оглд кмела првдогеуварз
ландвлд – лаукмвм-гмпйіглзущкі козрдоії рур номпрм вігпурлі.
Якзк був пноавеліи оівдлщ пувдодлірдру Укоаїлпщкмї Ддоеавз?
Іглмоувалля жгагалзт сакрів і гмкукдлрів лдоігкм нмхзоыєрщпя в пуфапліи іпрмоімгоасії і ла ж’япувалля
нзралля ном одайщлу омжпралмвку пзй
в Укоаїлі ніпйя жатмнйдлля її рдозрмоії авпром-лікдущкзкз віипщкакз.
Злмву-ракз рдокілз «жатмнйдлля»,
«мвмймгілля», «жавмывалля» жакмвфуырщпя, тмфа ілмждклд номпувалля
вгйзб одпнубйікз жупроійм пдоимжлзи
мніо, пуномвмгеуваймпя комвмномйзрлзкз бмякз номрз фдовмлмаокіипщкзт
жагмлів і нмвпраллякз кіпудвмгм лапдйдлля в ндохі е глі мкунауії. Оглак
нмрдлуіайз прмоіл взявзйзпя лдпнівправлзкз, і гмпнмгаоякз пралмвзца ла
укоаїлпщкіи ждкйі прайз мкуналрз.
Чзпйдллі гмкукдлрз, цм сігуоуырщ в гмпйігедллят, пвігфарщ ж якмы
жлдвагмы, вігвдорзк ноджзопрвмк
правзйзпщ ілмждклі жаигз гм укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі, її однодждлралрів
лавірщ лаивзцмгм оівля.
Так, храб кмкалгуыфмгм Кзївпщкмы гоунмы аокіи гдлдоайа Г. смл
Аитгмола бдж бугщ якзт удодкмліи
номнмлував вігкмвзрзпя «віг сікуії
гоуелщмї коаїлз (wenn endlich die
Fiktion vot lefrenndeten Land aufhort),
в якмї кз нмвзллі номпзрз гмжвмйу
ла пвмї гії у бджрмйкмвзт абм лдмтаилзт укоаїлпщкзт кмкіпаоів і кмкдлгалрів» [16, п. 62]. А лікдущкзи нмпмй
А. смл Мукк, нмкйзкалзи гзнймкарзфлм «жгйагеуварз» лднозєклі номявз нмвдгілкз ноякмйіліилзт віипщкмвзт, лдоіхуфд номпзв лд лагрм оіхуфд нігозварз аврмозрдр укоаїлпщкмгм уоягу пдодг кіпудвмгм лапдйдлля, лакагарзпя нігрозкуварз ійыжії в
кіелаомглмку пдодгмвзці, нозтмвуыфз, «цм віл (уояг – В. С.) є йзхд
йяйщкмы (nur Puppe) в лахзт оукат,
а уоягмві упралмвз мбпйугмвуырщ
взляркмвм лахі ілрдодпз» [16, п. 65].
Тм е омжігларз Цдлроайщлу Рагу,
яка лд кмгйа взкмлуварз лдмбафлм

вжярі мбіуялкз «взляркмвм» «в ілрдодпат» мкуналрів, жааодхруварз «лдпйутлялзт» укоаїлпщкзт кіліпроів
гйя пноавеліт гмпнмгаоів пралмвзца
взгйягайм бугдллмы пноавмы, лд взкйзкайм емглзт мжлак гмкмоів пукйілля.
Ндвдйзкмы номбйдкмы буйа жкіла гдоеавлмгм одезку (ндодвмомр),
нозжлафдлля мглммпіблмгм (аврмозраолмгм), мглак «пйутлялмгм», «жоуфлмгм» гйя жабджндфдлля вйаплзт «взляркмвзт»
ілрдодпів,
вдотмвлмгм
уноавзрдйя Укоаїлз, нігбіо лдмбтіглзт кіліпроів гйя уоягу.
Ддоеавлзи
ндодвмомр,
гмкз
П. Скмомнагпщкзи, нммбіуявхз взкмлуварз впі взкмгз мкуналрів, лугзвпя в мфікуваллят, бдж мпмбйзвмї ланоугз жгіиплзйз лікдущкі віипщкмві
[18, п. 147-155]. За їтлік ед пудлаоієк («мндодрка») буйм номвдгдлм и
взбмоз гдрщкала.
А хзомкм номузрмвалзи іпрмозкмк Р. Я. Пзомгмк номрмкмй жапігалля у лафайщлзка храбу мбдокмкалгм
В. Годлдоа, ла якмку «гмбзоайзпя»
кіліпроз гм укоаїлпщкмгм уоягу, кмйз
калгзгаруоз
жаномнмлмвалзт
укоаїлпщкзт гіяфів бджудодкмллм, бдж
нмяплдлщ і бдж кмейзвмпрі мномрдпрувалля жлдваейзвм вігтзйяйзпя
лікдущкзкз и авпроіипщкзкз сулкуімлдоакз лд жавегз взпмкмгм гдоеавлмгм оівля, і фдодж прмйірря одромпндкрзвлм взкйзкаырщ йзхд нмфурря
пмомку, мбоажз жа нозлзедлля, які
гмвдймпя
взрдонірз
М. СатлмУпрзкмвзфу и О. Пайрмву віг «жатіглзт гоужів» [19, п. 65-69]. Оглак
мпралліт уд кайм твзйывайм. Вмлз
фзлзйз як пноавелі гмпнмгаоі пралмвзца і гмкагайзпя рмгм, цм їт яклаибійщхд вйахрмвувайм. І нмвмгзйз
пдбд нмгіблзк фзлмк лд йзхд ла нмфаркат іплувалля гдрщкалару, а и у
лапрунлмку: кмелд уоягмвд нозжлафдлля, бугщ-які ндопмлайщлі жкілз
омрауії укоаїлпщка прмомла кайа
мбмв’яжкмвм нмгмгеуварз ж мкунауіилмы агкіліпроауієы [19, п. 89-91, 98100, 116-117, 123, 163, 240 ра іл.].
Бмгаи ном лджлафлі наоакдроз
пвмбмгз, лджайделмпрі, пувдодллмпрі у
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нозиляррі оіхдлщ, нмвдгілкз лауімлайщлмгм нмйірзфлмгм номвмгу гмвмозрз
номпрм лд гмвмгзрщпя. Навірщ рі нодгправлзкз укоаїлпрва, які цзом ноаглуйз гм жкіулдлля лауімлайщлмї гдоеавлмпрі, лакагайзпя влдпрз в уы
пноаву пвіи вагмкзи, вігнмвігайщлзи
влдпмк, як, ланозкйаг В. Вдолагпщкзи,
жкухдлі буйз ж лднозкмвалмы нозкоіпры кмлпраруварз «Воаедлля віг укоаїлпщкмї вйагз рд пакд – бджпзййя і бджгаоліпрщ… Укоаїлуі гоаырщ пуклу омйщ
каоімлдрмк, цм нозвдйз у пвмы коаїлу
ілмждкуів-глмбзрдйів» [20, п. 65].
Згагалі, як і багарм ілхзт сакрів
і гмкукдлрів, гавлм вігмкі, мглак ж
гдякмгм фапу їт лакагаырщпя взрйукафзрз рак, цмб гмвдпрз лзкз е пувдодлліпрщ Укоаїлпщкмї Ддоеавз. Так
І. Нагаєвпщкзи нзхд: «…З оанморів
пмыжлзт гзнймкарів пвмїк уоягак,
бджпуклівлм кмела бафзрз, цм гдрщкалпщкзи одезк в Укоаїлі взкмлував
пувдодллу вйагу, яку, мфдвзглм,
жв’яжувайа нозпурліпрщ і гіяйщліпрщ
пмыжлзт віипщк…» [21, п. 143] (рур і
гайі нігкодпйдлм клмы – В. С.). На
нігрвдогедлля пвмгм взплмвку аврмо
лавмгзрщ лапрунлд. Кмйз ла нмфарку
фдовля 1918 о. «каиждо Війщгдйщк ІІ
взжлав смокайщлм гдрщкалпщкзи одезк в Укоаїлі», гдрщкал жаномпзв гм
пдбд гмймвлмкмкалгуыфмгм лікдущкзт
віипщк в Укоаїлі Г. смл Аитгмола, «в
мпмбі якмгм пкйав нмгяку лікдущкмку
лаомгмві і имгм аокії жа цзоу нмкіф
врозкарз пакмпріиліпрщ Укоаїлз» [21,
п. 143].
Вігнмвігщ гдлдоайа взявзйапя гмпрарлщм номкмвзпрмы. «…Вак Палд
Гдрщкалд, вігмкм, цм я вмяк, і як ракзи вігнмвік (рмбрм – ноякм, бдж
укмвлмпрди – В. С.). …Кмйз в оіжлзт
мкмйзуят ущмгм коаы лап лд нозикаырщ ж оагіпры, айд ж лдгмвіо’як і лавірщ ж вігвдормы вмомеіпры, уд бмйзрщ кдлі гм езвмгм. Упд е я віоы,
кмйз Укоаїла, як пакмпріила і лджайдела гдоеава, пралд ла пвмї вйаплі
лмгз, рмгі уі йыгз… ж нмгякмы жгагаырщ лікдущкзт пмйгарів.
Ця нмоа ландвлм нозигд… Віг
упщмгм пдоуя баеаы, цм [б] уди фап
нозихмв, і гйя цапйзвмгм каибур-
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лщмгм ніглмху пвмы фаоку і жакйзкаы: таи езвд Укоаїла і її Гдрщкал!»
[21, п. 143].
Бджукмвлм, П. Скмомнагпщкзи,
ла вігкілу віг ніжліхзт имгм агднрів,
був гмпрарлщм омжпугйзвмы, мпвіфдлмы йыгзлмы, кав фзкайзи гмпвіг
пнійкувалля в аозпрмкоарзфлзт кмйат, цмб яплм упвігмкзрз: номкмва
Г. смл Аитгмола – уд лд прійщкз
взжлалля пувдодлірдру Укоаїлпщкмї
Ддоеавз, пкійщкз гдкмлпроауія рмгм,
трм є ла рми фап пноавелік гмпнмгаодк пралмвзца в Укоаїлі (рмку мкуналрз и кіляйз вйагу, жаномвагеувайз вйаплд пугмфзлпрвм і р. іл.). А
пймва ном віоу в рд, цм «Укоаїла, як
пакмпріила і лджайдела гдоеава» кмйзпщ «пралд ла пвмї вйаплі лмгз» лікмгм и лі гм фмгм лд жмбмв’яжуырщ,
нозлаиклі, ж бмку лікдущкмгм пнівомжкмвлзка кмеурщ бурз абм е взявмк дйдкдлраолмї фдклмпрі, абм е,
лавірщ, і нупрзк жвукмк – трм впдоимж
жваезрщпя ландвлд првдогеуварз, як
вмлм пралдрщпя в каибурлщмку.
П. Скмомнагпщкзи вігфував уд
гуед гмпром і бмйіплм ндодезвав нмвпякфап. Чз лд лаиндодкмлйзвіхзк
пвігфдлляк ракмгм пралмвзца кмед
бурз номбйдка вйаплзт жбомилзт пзй
Укоаїлпщкмї Ддоеавз. Помсдпіилзи
віипщкмвзи, гдлдоай П. Скмомнагпщкзи лд номпрм кав мпмбйзву птзйщліпрщ гм нзралщ віипщкмвмгм бугівлзурва. На вйаплмку гмпвігі 1917 о. –
нмфарку 1918 о. віл ндодкмлавпя, лапкійщкз ваейзвмы гйя лаомгеувалмї
гдоеавлмпрі буйа її жбомила мнмоа і
лаиваейзвіхзи гаоалр іплувалля. І в
уіи уаозлі віл пномбував взявзрз
яклаиакрзвліхі іліуіарзвз. Оглак впі
вмлз емопркм бймкувайзпя ілмждклзкз мкуналракз, лд йзхд баигуезкз
фз лд жауікавйдлзкз у омжв’яжаллі
лагайщлмгм нзралля. Вмлз вігвдорм
нмбмывайзпя жкіулдлля укоаїлпщкмї
гдоеавлмпрі, взявзйзпя гмймвлмы
ндодхкмгмы у првмодллі її жбомилзт
пзй. І лі гдрщкал, лі впя укоаїлпщка
гдоеавла кахзла ліфмгм вгіярз лд
кмгйз [18, п. 177-182 ра іл.].
Ця мбправзла буйа впік лапрійщкз
вігмкмы і жомжукіймы, цм жлаихйа
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вігбзрря лавірщ у тугмеліи йірдоаруоі, жмкодка ла прмоілкат рвмоів
М. Буйгакмва «Бійа гваогія» и «Длі
Туобілзт».
Якмю
взгаєрщпя
лаукмвмноавмва квайісікауія гдрщкалпщкмгм
одезку?
У пвірйі жгагалзт, упік гмбод вігмкзт сакрів взлзкаырщ ндвлі пуклівз і цмгм пдлпу жаряелзт гзпкупіи
ноз мбґоулруваллі лаукмвмї квайісікауії одезку гдрщкалару. Якзт рійщкз взжлафдлщ рур лд номнмлуєрщпя:
аврмозраолзи, аврмозраолм-кмлаотіфлзи, нпдвгмкмлаотіфлзи, каоімлдркмвзи, каоімкоарзфлзи, пардйір, быомкоарзфлм-віипщвмва гзкраруоа рмцм
[22, п. 151-174].
Абпмйырла жайделіпрщ взрвмодлмї
в 1918 о. кмгдйі лауімлайщлмгм гдоеавлмгм упромы віг авпром-лікдущкмгм
віипщкмвмгм фзллзка, кмйз мпралліи ж
уіймї лзжкз мбправзл (вігпурліпрщ
дйдкдлраолзт ваедйів уноавйілля,
лджгарліпрщ одайіжауії вжярзт укоаїлпщкмы прмомлмы жмбмв’яжалщ, ндкуфа
нмродба у жабджндфдллі «взкафкз» ж
Укоаїлз номгмвмйщпрва у вйаплі коаїлз ніг жагомжмы одвмйыуіилзт жозвів)
ужяв ла пдбд сулкуії гмймвлмгм одгуйярмоа прмпулків в укоаїлпщкмку пупнійщпрві, нігнмоягкувавхз пмбі лауімлайщлі вйаглі ілпрзрурз і у номвдгдллі
взжлафайщлзт, гмймвлзт дйдкдлрів
нмйірзкз нмєглавхзпщ, жйзвхзпщ,
«пнйавзвхзпщ» іж гдрщкалармк, гмжвмйяє взпймвзрз номнмжзуіы ікдлуварз
одезк, цм псмокувавпя, «мкунауіилмгдрщкалпщкзк», абм «гдрщкалпщкммкунауіилзк» [22, п. 162-163]. Дмгаркмвмы нозфзлмы аогукдлрауії нмгіблмгм ваоіалра взжлафдлля кмед бурз и
рд, цм укоаїлпщка вйага, кммогзлуыфз, гмнмвлыыфз жупзййя мкуналрів,
нмпзйдлм-пвігмкм гбайа ном рд, цмб її
комкз лд увіихйз у лдвігнмвігліпрщ,
фз е рм пундодфліпрщ ж лакіоакз и
куопмк
Нікдффзлз
ра
АвпромУгмоцзлз, їт однодждлралрів в Укоаїлі.
Поавйілля
П. Скмомнагпщкмгм
омжнмфаймпя ж утвайдлля гмкукдлрів,
які ндохмгм е гля ніггмрував ноавлзк
О. Пайрмв і які взжлафайз пурліпрщ

одезку, имгм пноякмваліпрщ ае гм
кмкдлру вігодфдлля гдрщкала віг вйагз. Згіглм мгмймхдлмї 29 квірля
1918 о. «Гоакмрз гм впщмгм укоаїлпщкмгм лаомгу» П. Скмомнаг-пщкзи
рзкфапмвм ндодбзоав у пвмї оукз нмвлмваедлля кдоівлзка гдоеавз, номгмймхуыфз пдбд «Гдрщкалмк впієї
Укоаїлз». Бджнмпдодглє е уноавйілля
лмвзк гдоеавлзк урвмодлляк нмкйагаймпя ла Рагу Міліпроів. Цдлроайщла
Рага ра впі ждкдйщлі кмкірдрз омжнупкайзпя, а кіліпроз УНР, їтлі рмваозхі
(жапрунлзкз) жвійщляйзпя жі пвмїт
нмпаг.
Чапрзла гмкукдлру лмпзрщ номгоаклзи таоакрдо. Пдодгбафаймпя
нозилярря лмвмгм жакмлу ном взбмоз
гм Укоаїлпщкмгм Смику. В Укоаїлі
нмвлмы кіомы віглмвйывайзпя «ноава нозварлмї вйаплмпрз – як сулгакдлру куйщруоз і узвійіжауії». Огмймхувайапя пвмбмга кунівйі ра номгаеу ждкйі. Вмглмфап нмвігмкйяймпя,
цм нйалуєрщпя ояг жатмгів цмгм мбкдедлля нмкіцзущкмгм ждкйдвмймгілля. В дкмлмкіфліи ра сілалпмвіи
псдоат лагававпя номпріо нозварлмку нігнозєклзурву. Пмояг ж узк,
ндодгбафаймпя нмкоацзрз укмвз
ноауі
жайіжлзфлзків,
омжв’яжарз
омбірлзфд нзралля. Осіуіилмы лажвмы пкапмвалмї Укоаїлпщкмї Наомглмї
Рдпнубйікз прайа Укоаїлпщка Ддоеава [23, 16 роавля].
Коік Гоакмрз, О. Пайрмв ніггмрував ракме номдкрз мплмвлзт жакмлів Укоаїлпщкмї Ддоеавз, які
мгдоеайз жагайщлу лажву «Закмлз
ном рзкфапмвзи гдоеавлзи упроіи
Укоаїлз». Снмвігуыфз кмлаотіфлі
нмгйягз, які нмвліпры нмгійяйз фйдлз УНГ ра Смыжу ждкдйщлзт вйаплзків, вігмкзи ноавлзк жа жоажмк
вжяв «Помдкр Оплмвлмгм жакмлу
Рмпіипщкмї
ікндоії
(1905 о.)»
П. Скмомнагпщкзи ном уд гіжлавпя
йзхд фдодж гдякзи фап, тмфа гйя имгм
пуфаплзків нмтмгедлля, ігдї гмкукдлра, пурліпрщ номвдгдлмї «мндоауії»
лд буйз пдкодрмк [24, п. 37].
О. Пайрмв номнмлував номгмймпзрз
Укоаїлпщку Ддоеаву пнагкмвмы кмлпрзрууіилмы кмлаотієы ла фмйі ж
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кмомйдк. Доугзи омжгій номдкру
«Ддоеавлзи йаг і гмймва гдоеавз»
віл жанмжзфзв ж алаймга 1905 о. ноакрзфлм бдж жкіл. Оглак П. Скмомнагпщкзи лд у впщмку нігрозкав жаномнмлмвалзи ваоіалр. Змкодка, віл
лд гав жгмгз ла номгмймхдлля
Укоаїлз кмлаотієы, жаномнмлувавхз
у вігнмвіглмпрі гм лауімлайщлмї роагзуії лажварз кдоівлзка гдоеавз
гдрщкалмк. Нд нмбаеав віл ікдлуварзпя и ноджзгдлрмк, цм жагаймк
ймгіфлм, агед лд вігнмвігайм пурлмпрі
сулкуіи гйавз гдоеавз, цм ла рми
фап
уійкмк
мкодпйзйзпя.
П. Скмомнагпщкзи вліп гм номдкру
цд мгзл іпрмрлзи кмкдлр, якзи прмпувавпя ндоімгу ноавйілля. Вйага
гдрщкала номгмймхувайапя рзкфапмвмы – гм пкйзкалля Укоаїлпщкмгм
пдику (наойакдлру), якзи кав
взоіхзрз нмгайщху гмйы Укоаїлз
[25, Ф. 1064. Он. 2. Сно. 1. Аок. 178180].
Водхрі уди жакмл мрозкав лажву
«Пом Гдрщкалпщку вйагу». Згіглм
имгм нмймедлщ, П. Скмомнагпщкзи
мрозкав лдмбкдедлі ноава. Віл жмпдодгеував у пвмїт оукат лд рійщкз
взкмлавфу, айд и жакмлмгавфу ра пугмву вйагу, кав сакрзфлм гзкрармопщкі нмвлмваедлля:
«1. Вйага уноавйілля лайдезрщ
взкйыфлм гм Гдрщкала Укоаїлз в
кдеат впієї Укоаїлпщкмї Ддоеавз.
2. Гдрщкал првдогеує жакмлз, і
бдж имгм палкуії ліякзи жакмл лд кмед карз пзйз.
3. Гдрщкал нозжлафає Оракала
Рагз Міліпроів. Оракал Міліпроів
пкйагає Кабілдр і нодгправйяє имгм у
нмвлмку пкйагі ла жарвдогедлля
Гдрщкала. Гдрщкал жарвдогеує і пкапмвує Кабілдр у нмвлмку имгм пкйагі.
Гдрщкал нозикає і жвійщляє злхзт
уоягмвзт мпіб в оажі гйя мпралліт лд
мбґоулрмвалм жакмлмк злхмгм нмоягку нозжлафдлля і жвійщлдлля.
4. Гдрщкал є взцзи кдоівлзфзи
впіт жлмпзл Укоаїлпщкмї Ддоеавз ж
жакмогмллзкз гдоеавакз.
5. Гдрщкал є Вдотмвлзи Вмєвмга
Укоаїлпщкмї Аокії і Фйщмрз...» [23, 16
роавля].
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Сурліпла муілка нмвлмваедлщ, які
мрозкав
П. Скмомнагпщкзи,
гає
нігправз гйя взплмвку, цм имгм
ноавйілля буйм аврмозраолзк, прайм
мглієы ж смок гзкраруоз. Вмлм кайм
и ндвлу каоімлдркмву жагаліпрщ. І ж
ндохзт глів впралмвйдлля гдрщкалпщкмгм одезку П. Скмомнагпщкзи
кав гбарз ном жкдлхдлля оівля пвмєї
жайделмпрі віг кмкалгувалля віипщк
коаїл Чдрвдолмгм пмыжу, які буйз
гіиплзкз гмпнмгаоякз пралмвзца в
Укоаїлі, а віграк хукав ваедйі нмпзйдлля вйаплмгм внйзву ла нмгії.
Доугзи жакмл лмпзв лажву «Пом
віоу». Віл взжлафав ноавмпйав’я гдоеавлмы одйігієы в Укоаїлі. Подгправлзкз ілхзт кмлсдпіи кайз ноавм
війщлм вігноавйярз бмгмпйуеілля жа
пвмїкз мбоягакз.
Тодріи жакмл «Поава і мбмв’яжкз
Укоаїлпщкзт Кмжаків і Гомкагял»
ндодгбафав, цм гомкагялз буйз жмбмв’яжалі жатзцарз пвіи оіглзи коаи.
У лмвіи гдоеаві впі кайз нйарзрз
впралмвйдлі жакмлмк нмгаркз ра
вігбуварз ндодгбафдлі жакмлмгавпрвмк нмвзллмпрі. Гомкагялз кмгйз
війщлм номгаварз ра кунуварз каилм,
взбзоарз нмкдхкалля и війщлм
взїегеарз жа кмогмл. Бугщ фзя вйапліпрщ мгмймхувайапя лднмоухлмы.
Позкупмвд взвйаплдлля каила жакмл
гмнупкав рійщкз жа вігнмвіглу нйару.
Кмелзи гомкагялзл кав ноавм урвмоыварз гомкагз і пнійкз, війщлм взпймвйыварз уплм и нзпщкмвм пвмї
гуккз.
Чдрвдорзи ж мгмймхдлзт гмкукдлрів – «Пом жакмлз» взжлафав нмоягмк нозилярря взцзт гдоеавлзущкзт акрів Укоаїлпщкмї Ддоеавз.
Їт кайм гмруварз кмелд кіліпрдопрвм
і ніпйя мбгмвмодлля в Рагі кіліпроів
нмгаварз ла жарвдогедлля гдрщкалмві.
П’ярзк був жакмл «Пом Рагу
Міліпроів і ном Міліпроів». Згіглм ж
лзк уояг взжлафав мплмвлі ланоякз
влуроіхлщмї ра жмвліхлщмї нмйірзкз
гдоеавз. Оракал (гмймва) Рагз
Міліпроів ра фйдлз кабілдру буйз
нігжвірлі гдрщкалмві
жа жагайщлзи
тіг гдоеавлмгм уноавйілля. Кмелзи ж
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лзт вігнмвігав жа пвіи ланояк омбмрз.
Напрунлзи акр – «Пом Філалпмву Рагу» взжлавав мпраллы лаивзцмы гдоеавлмы упралмвмы ж нзралщ сілалпмвмї нмйірзкз ра кодгзру.
Чйдлів Рагз нозжлафав гдрщкал, айд в
мбмв’яжкмвмку нмоягку гм лдї втмгзйз мракал (гмймва) Рагз Міліпроів,
кіліпро сілалпів ра гдоеавлзи кмлромйдо.
Опраллік був жакмл «Пом Гдлдоайщлзи Суг». Гдлдоайщлзи пуг кав
прарз взцзк жатзплзкмк жакмлу ра
Взцзк пугмк Укоаїлз [23, 16 роавля].
Ці пік жакмлів прайз ноавмвмы
мплмвмы сулкуімлувалля Укоаїлпщкмї Ддоеавз.
Гдрщкал ра имгм уояг мбіуяйз жатзцарз ілрдодпз впіт пмуіайщлзт
вдопрв лапдйдлля Укоаїлз, жабджндфзрз оівлмкіолу уфапрщ упіт пупнійщлзт кйапів у гдоеавмрвмофмку номудпі. Оглак уд жавгалля буйм аноімоі
лджгіиплдлзк.
Ційкмвзра
кмлроодвмйыуіила
пноякмваліпрщ нмйірзкз П. Скмомнагпщкмгм – йдиркмрзв багарщмт аврмозрдрлзт муілмк впщмгм ндоімгу ж
29 квірля гм пдодгзлз гоугля 1918 о.
«Рдеік гдрщкалцзлз правав фзк гайі
впд бійщх одакуіилзк і номрзукоаїлпщкзк,
–
ндодкмлалм
жаявйяє
І. Маждна. – Йхйа оіхуфа и бджмгйягла одправоауія праомгм гмодвмйыуіилмгм йагу як в пмуіяйщлмку, рак і
в лауімлайщлмку омжукіллі... Вжагайі
гмба гдрщкалцзлз буйа хруфлзк
нознзлдлляк одвмйыуіилмгм оуту,
цм пакд ндодг рзк, в кілуі 1917-гм и
ла нмфарку 1918-гм омку, гіихмв гм
лаивзцмї рмфкз пвмгм омжвзрку» [26,
п. 59].
Дмпзрщ нозккдрлмы є нігпуккмва
муілка В. Взллзфдлкмк впщмгм ноавйілля П. Скмомнагпщкмгм. Її лд кмела лажварз лі ікнуйщпзвлмы, лі лдпнмгівалмы, лджваедлмы. Навнакз,
вмла кмед бурз нозкйагмк капхраблмгм мпкзпйдлля лаиваейзвіхзт
уомків ндодезрмгм Укоаїлмы, її лаомгмк гіокмгм гмпвігу. «В уіи гмбі, –
лагмймхує аврмо "Вігомгедлля ла-

уії", – іпрмоія лдкмв лавкзплм рдндо
гайа гмкілуыфу омйы вед кйяпак
фзпрм буоеуажлзк, цмб нмкажарз, цм
ж рмгм кмед взирз, кмйз укоаїлпрвм
бугд ноаглурз буоеуажлмї гдоеавлмпрз, цмб ламфлм гмвдпрз, цм оажмк ж
буоеуажлмы гдоеавліпры лдмгкіллм
и лдмбтіглм номнагає пнмфарку її
укоаїлпщкзи таоакрдо, а нмрік і пака
гдоеавліпрщ, як рака» [27, п. 115].
В. Взллзфдлка лаибійщхд мбуоывайм рд, цм влапйігмк нігпрунлмї нмвдгілкз оупмсійів, які жанмймлзйз
уоягмві проукруоз, прайапя жкіла
лапромїв хзомкзт кап цмгм вйаплмї
гдоеавлмпрі, цмгм
лауімлайщлмї
пноавз, укоаїлпщкмї ігдї. «Айд цм
лаихкмгйзвіхд буйм гйя укоаїлпщкмгм вігомгедлля, – жажлафав вігмкзи нмйірзфлзи гіяф – рм уд ра лагжвзфаилм нігйа, кдождлла номвмкауія,
яку омбзйз номвілуіайщлі вйапрз, мрі
праомпрз, каолі мсіудопщкі пмрлі и
р.н. Рмбйяфз впякі лапзйщпрва и
емопрмкмпрі лаг лапдйдлляк, вмлз
праоайзпя упзйдллм нігкодпйыварз,
цм уд омбзрщ укоаїлпька вйага. Пмояфз оіжкакз якд лдбугщ пдйм, мсіудоля впякзкз пнмпмбакз калісдпрувайа, цм уд омбзрщ ж пдйялакз укоаїлпька вйага и омбзрщ в ік'я укоаїлпькмї гдоеавз» [27, п. 78-79].
В. Взллзфдлкм лажзвав раку нмвдгілку «оупщкм-лікдущкмы жкмвмы»
«йзжмгубів, гурліків, праомпр, мсіудолі», яка нозлмпзйа хвзгкі оджуйщрарз: «Сдйялз и пакі гмбод вігфувайз,
цм їт кармвалм фдодж мру укоаїлпщку
гдоеаву, а уі номвмкауіилі, укзплі
нігкодпйывалля цд бійщх омжвмоухувайз їтлы лдлавзпрщ. Нд каыфз
жкмгз омжібоарзпщ у рмку, цм вмлз
ікдллм жа мсіудопькм-налпьку укоаїлпщку гдоеавліпрщ купійз рак ряекм
омжнйафуварзпщ, пдйялд ндодлмпзйз
пвмы лдлавзпрщ вжагайі ла укоаїлпщку гдоеавліпрщ і лавірщ ла паку ігды
укоаїлпщкмгм лауімлайщлмгм вігомгедлля. Сймва «Укоаїла», «Укоаїлпщка Ддоеава» рдндо апмуіывайзпщ у
лзт ж пймвакз «Нікдущкд віипщкм»,
«Гдрщкал», «налз», «праомпрз», «каолі дкпндгзуії», «мсіудоля», «оіжкз»
и упякд злфд проятірря» [27, п. 79].
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В мплмвлмку ж муілкакз пмуіайгдкмкоарів жбігаырщпя нігтмгз гм
пзруауії и укоаїлпщкзт дпдоів. Хіба
цм вмлз цд оіжкіхі, кардгмозфліхі.
Віолзи пвмїи гмпйіглзущкіи пмуімймгіфліи птдкі, в якіи дйдкдлрз пмуіайщлі мбмв'яжкмвм нмєглувайзпя ж
дйдкдлракз лауімлайщлзкз (абм лахаомвувайзпщ ла лзт), М. Шанмвай
вваеав, цм «гдрщкалпщкзи ндодвмомр
нмправзв номрз пдбд гві пзйз: омпіипщкм-езгівпщку буоеуажіы, нмкіцзків і укоаїлпщкзт куокуйів номрз
укоаїлпщкзт
пдйялпщкм-омбірлзфзт
кап, абм кмомрхд: фуед кіпрм номрз
укоаїлпщкмгм пдйа» [28, п. 115].
Нд каыфз ніг пмбмы пкійщкзлдбугщ
пдоимжлмгм
пмуіайщлмгм
нігґоулря, гдрщкалцзла лд кмгйа
лагіилм пндорзпя и ла бугщ-яку
укоаїлпщку нмйірзфлу пзйу, ланозкйаг, ла нмйірзфлу наоріы.
Взвфзвхз впі лыалпз урвмодлля
и сулкуімлувалля гдрщкалпщкмї кмгдйі гдоеавлмгм упромы, нозракаллі
имку взжлафайщлі озпз и мпмбйзвмпрі,
сатівуі-ноавмжлавуі у взгаллі нігпуккмвмгм, пзлрдрзфлмгм таоакрдоу –
«Юозгзфліи длузкймндгії» жіихйзпя
ла ракіи муілуі лдномпрмгм іпрмозфлмгм сдлмкдла: «За смокмы ноавйілля
Г[дрщкалпщка] г[доеава] 1918 буйа
буое[уажлм]-нмкіц[зущкмы] кмлаотієы ж гзкрармопщкзкз нмвлмваедллякз гдрщкала. Віл пак взжлафав пвмы
кмкндрдлуіы як вдот[мвлмгм] ноавзрдйя, жарвдогеував жакмлз, нозжлафав
пкйаг уоягу (Рагз кіліпроів) і Гдлдоайщлмгм пугу (Ддоеавлмгм cдлару),
мглммпіблм кдоував жмвліхлщмнмйір[зфлзкз] і віипщк[мвзкз] пноавакз, взоіхував нзралля нмкзйувалля
рмцм. На взнагмк пкдорі, ряекмї твмомбз, фз розваймгм ндодбувалля гдрщкала жа кдеакз Укоаїлз урвмоывавпя роіуквіоар – кмйдгія вдотмвлзт
ноавзрдйів г[доеа]вз, мглмгм ж якзт
жажгайдгігщ нозжлафав пак гдрщкал,
гоугмгм мбзоав Ддое[авлзи] пдлар, а
родрщмгм – Рага кіліпроів. Уояг взжлафав ланоякз пвмєї гіяйщлмпрі жа
омп[іипщкзкз] жоажкакз, жгіиплывав
гайуждвд гдое[авлд] уноавйілля ніг
кмлромйдк гдрщкала. Взкмозпрмвува-
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йзпя пуг[мва] пзпрдка і жакмлмгавпрвм Рмп[іипщкмї] ікндоії. Пмйіуіилі і
еалгаок[пщкі] сулкуії взкмлував
гднаоракдлр гдоеавлмї ваорз, а пугмві – Гдлдоайщлзи пуг (Ддоеавлзи
пдлар)» [29, п. 585-586].
Гагаєрщпя, цм рака йанігаола, мглак впдбіфла, кмкнйдкпла, пзпрдкла,
взваедла квайісікауія гдрщкалпщкмї
Укоаїлз гуед рмфлм «птмнйыє» і ндодгає її пурліпрщ. Хіба цм ноз пндуіайщлмку алайіжі оівля пувдодлірдру
Укоаїлпщкмї гдоеавз взцдлавдгдлмї
пдлрдлуії жапрмпмвує рдокіл «каоімкоарія» [30], цм в таоакрдозпрзуі
нозлузнмвзт омжбіелмпрди нмвліпры
пнівнагає ж рдокілмк «каоімлдркмвіпрщ». Та, жваеаыфз ла нозпурліпрщ і
в жгагалзт взжлафдллят омпіипщкмгм
фзллзка, як мглмгм ж гмкілалрлзт
пурліплзт пкйаглзків – дйдкдлрів,
гдтрм ж лаукмвуів вваеає взкмозпралу
П. Скмомнагпщкзк
нмйірзкмноавмву кмгдйщ найіарзвлзк «каймомпіипщкзк номдкрмк», у фмку вбафаєрщпя и гмймвла нозфзла имгм нозодфдлмпрі ла лдвгафу [31].
Згаваймпщ бз, ла ущмку кмела
нмправзрз жавдохайщлу коанку. Оглак, ж оіжлзт нозфзл (мглієы ж лаивнйзвмвіхзт іж лзт жайзхаєрщпя кілйзва кмл’ылкруоа), лмпрайщгіилі лапромї жа «пзйщлмы оукмы» жукмвзйз
нмяву фдогмвзт калінуйяуіи лавкмйм
одезку і имгм лмпія, мфійщлзка –
П. Скмомнагпщкмгм.
Намфлзк нозкйагмк рур прайа
пмйігла жа мбпягмк кмлмгоасія ноавлзка О. Тзкмцука [32]. Сйіг жажлафзрз, цм у багарщмт взнагкат кмела
нмгмгзрзпщ іж пурм ыозгзфлзкз квайісікауіякз рзт фз ілхзт пупнійщлзт
гіи лдномпрмгм омку, їт оджуйщрарів. І
впд е, гайдкм лд у впщмку кмела пмйігаозжуварзпщ іж жаномнмлмвалмы
аврмомк смокайщлм-ймгіфлмы птдкмы
нігтмгу гм кмлкодрлм - іпрмозфлзт
кмкдлрів вірфзжлялмгм гмпвігу, лаикдлмвалмгм гдрщкалпрвмк. Взгаєрщпя, жмкодка, цм нмєглалля, ужгмгедлля («прзк») кіе козрдоіякз,
кдрмгакз жапрмпувалля ноавмжлавфмї
і іпрмозфлмї гайужди жлалля кав бурз
могаліфліхзк, омжоатмвалзк ла кмлп-

«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського . . .
роукрзвлд вжаєкмгмнмвлдлля і вжаєкмнмєглалля.
Так, мглієы ж ндодгукмв нозтмгу
гм
вйагз
П. Скмомнагпщкмгм
О. Тзкмцук
вваеає
«алаотмкозкілайщлу пзруауіы в Укоаїлі»
(нмгіблзк фзлмк лавірщ лажвалм мгзл
ж наоагоасів клзгз) [32, п. 57]. А
пзруауіы, ла ндодкмлалля гмпйіглзка,
првмозйз Лырлдва и Жмврлдва одвмйыуії, лаомгедлі лзкз гдоеавлі ілпрзрууії ж їт ждкдйщлзк жакмлмгавпрвмк, а ракме пмуіайіпрзфла жакмлмрвмофіпрщ Цдлроайщлмї Рагз. Алайіжуыфз вігкілу ІІІ Улівдопаймк ноава
вйаплмпрі ла нмкіцзущкі и ілхі ждкйі
лдроугмвзт гмпнмгаоів, О. Тзкмцук
нзхд, цм «лдвзоажліпрщ ыозгзфлмгм
рйукафдлля ілпрзруру вйаплмпрі вігоажу е првмозйа нодудгдлр гйя жакату ла каилмві ноава гомкагялзла, цм
в укмват жагайщлмї омпіипщкмї одвмйыуії вдйм гм алаотії і бджйаггя в
Укоаїлі» [32, п. 58]. В оджуйщрарі
ущмгм, а нмрік лапрунлмгм комку –
ждкдйщлмгм жакмлу віг 18 піфля
1918 о. – «жвіояфі ілпрзлкрз лармвну
взихйз ла нмвдотлы. Пмхзоывайапя
кійщкіпрщ дйдкдлрів, гйя якзт лд
рійщкз омжкоагалля каила у пагзбат
нмкіцзків і ла кмлапрзопщкзт ждкйят, а и нмгоабувалля і вбзвпрва прайз взгіглзк одкдпймк» [32, п. 60].
Познзлзрз тамп, тзеаущкд лзцдлля
багарпрв, жкілзрз козкілмгдллу пзруауіы ла йаг і нмоягмк і був нмкйзкалзи П. Скмомнагпщкзи. Щмноавга
гйя ущмгм бмимвмку гдлдоайу гмвдймпя вжярз ла пдбд жмбмв’яжалля взкмларз взпулурі уед ілхзк –лікдущкзк
гдлдоаймк – В. Годлдомк укмвз: вігкмвзрзпя віг вйаплмгм віипщка (гмпзрщ мкунауіилмгм! – айд трм рмгі лд
йзхд є, а и бугд жайзхарзпя пноавелік гмпнмгаодк пралмвзца? – В. С.);
віггаварз укоаїлпщкзт гомкагял жа
вфзлдлля жймфзлів номрз пмыжлзт
віипщк ніг ыозпгзкуіы лікдущкмавпроіипщкзт нмйщмвзт пугів (бйзпкуфа ійыпроауія пувдодлірдру! –
В. С.); гмжвмйзрз пмыжлзкак «мгмомгзрз укоаїлпщку ыпрзуіы віг рдомоу
впякзт
нмйірзфлзт
могаліжауіи»
(О. Тзкмцук «ндодкйав» ыозгзфлу

смокуйу ла жомжукійу кмелмку кмву,
і в лщмгм взихйм: «рмбрм палкуімлуварз їтлі каоайщлі акуії ла мкунмваліи рдозрмоії») [32, п. 72]; нмгмгзрзпя жі жвійщлдлляк іж гдоеавлзт упралмв «пмуіайіпрзфлзт» дйдкдлрів і
омжнупрзрз ждкдйщлі кмкірдрз; віглмвзрз ноавм нозварлмї вйаплмпрі і
пнйару пдйялакз ваормпрі мрозкалмї
ждкйі і цд лзжку нулкрів нмгіблмгм
омгу. Дмпйіглзк жкухдлзи у ущмку
жв’яжку фдплм взжларз: «Бджндодфлм,
цм взкмлалля Укоаїлмы узт взкмг
ндох жа впд буйм взгіглм Цдлроайщлзк гдоеавак (птвайщла взжлафдліпрщ і кардгмозфліпрщ – В. С.), айд е
у пвмїи бійщхмпрі (!) уд и лд правзйм
жлафлзт ндодхкмг (!) – В. С.) гйя
омжвзрку вйаплмгм лаомглмгм гмпнмгаопрва (жомжукійа рукалліпрщ – цм
рур іцд пкаедх? – В. С.) і гавайм
одайщлі вйаглі ваедйі укоаїлпщкмку
уоягу гйя вгакувалля алаотії і пмуіайщлмгм омжбоару (фзраи – лапзйщлмгм
нознзлдлля гдкмкоарзфлзт ндодрвмодлщ – В. С.), гйя гдоеавлмгм номпувалля хйятмк, нм якмку вед номихйм багарм омжвзлдлзт євомндипщкзт
коаїл (ндопндкрзва в укмват ілмждклмї мкунауії, як кілікук, номбйдкарзфла – В. С.)” [32, п. 72-73].
Оглак іцд пуклівліхі взплмвкз
О. Тзкмцука, які ймгіфлм гмвдохуырщ жаномнмлмвалу птдку. «Бджукмвлм, – кмлпрарує ноавлзк, – кмкдлруыфз нозтіг гм вйагз П. Скмомнагпщкмгм смокайщлмы ыозгзфлмы
кмвмы, имгм ваекм лажварз йдгірзклзк. Пдвла оіф, взоіхайщлу омйщ в
мгдоеаллі (!) – В. С.) П. Скмомнагпщкзк вйагз вігігоайз лікуі. Айд е
їтля кмгдйщ одсмокувалля Укоаїлз
жбігайапя ж нмгйягакз ла гдоеавлд
бугівлзурвм і пакмгм Скмомнагпщкмгм. Гмймвлмы нозфзлмы упулдлля ж
нмйірзфлмї аодлз Цдлроайщлмї Рагз і
првмодлля
гдрщкалару
П. Скмомнагпщкмгм буйа вігпурліпрщ дсдкрзвлмгм гдоеавлмгм уноавйілля, а нозвмгмк – алаотм-козкілайщла пзруауія, цм пкйайапя лавдплі 1918 о. як у
кіпрі, рак і в укоаїлпщкмку пдйі (лдвед пзруауія в коаїлі і нмродба її жкілзрз – рм йзхд нозвіг гйя каогзла-
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йщлмгм жйаку гдоеавлмгм йагу? –
В. С.). Тмку, ла лах нмгйяг, ноз взпвірйдллі нзралля ном йдгірзкліпрщ
гдрщкалпщкмї вйагз в Укоаїлі 1918 о.
пйіг
жапрмпуварз
кмлкодрлміпрмозфлзи нігтіг, а лд абпроакрлд
кйіхд рдмоії гдоеавз і ноава, првмодлд іж смокайщлзт мжлафдлщ» [32,
п. 74-75]. Ілхзкз пймвакз, гйя лавдгдлля нмоягку (жйаку алаотмкозкілайщлмї пзруауії) гм вйагз кмела нозирз и козкілайщлзк – («смокайщлм-лдйдгірзклзк» [32, п. 76]
хйятмк, а нмрік у ракзи ед пнмпіб
жкіулыварз и урозкуварз пвмы вйагу. А якцм в лаууі гйя ущмгм «взгагайз» ндвлі рдокілз – квайісікауії,
рм гйя сатівуя-ноавлзка гмпрарлщм
жвдотлщм мгмймпзрз їт «абпроакрлзкз
кйіхд рдмоії гдоеавз і ноава, првмодлзкз іж смокайщлзт мжлафдлщ» і, багармжлафлм ларякаыфз ла ндодвагз
кмлкодрлм-іпрмозфлмгм нігтмгу, «жлярз
номбйдку2 цмгм П. Скмомнагпщкмгм. Щмноавга, віглмплм «алаотм-козкілайщлмгм» лаомгу (каиед
впієї лауії), яка бмомлзйапя віг лмвмї
вйагз, рм рур бугщ-які пномбз жомжукірз пупнійщлі номудпз фдодж нозжку
«кмлкодрлм-іпрмозфлмгм
нігтмгу»
жабуваырщпя (фз вігкзгаырщпя) и у
лагмгі праырщ «абпроакрлі кйіхд рдмоії гдоеавз і ноава». Збомилі взпрунз номрз гдрщкалару уд аноімоі «оіжлмвзг нмйірзфлмгм і козкілайщлмгм
балгзрзжку» [32, п. 142].
Пмгібла «апзкдроія» ноакрзкуєрщпя, як гагаєрщпя, лд фдодж лдтрувалля дйдкдлраолмы лаукмвмы ймгікмы, гмпйіглзущкмы кмодкрліпры, а жі
пвігмкмгм омжоатулку – бугщ-цм взноавгарз ндвлу нмйірзфлу рмфку жмоу. Тмку О. Тзкмцук нмлаг упд ноаглд «жомжукірз нмжзуії жатзплзків
жакмлу (рмбрм гдрщкалуів – В. С.),
якзи, лджваеаыфз ла гзпкупіиліпрщ
ном йдгірзкліпрщ жакмлмгавуя, віглмвзв жлдтрувалі ноава нозварлмгм вйаплзка» [32, п. 142].
Так мпщ, водхрі, гйя фмгм пйіг буйм жгіиплыварз гдоеавлзи ндодвмомр, йіквігмвуварз одпнубйікалпщкмгдкмкоарзфлзи йаг, вігкілярз Кмлпрзрууіы,
жабмомлярз
пкйзкалля
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Укоаїлпщкзт Упралмвфзт жбмоів, пдйялпщкмгм і омбірлзфмгм ж’їжгів, смоуків номвіглзт лауімлайщлзт наоріи
(УПСР і УСДРП), жгіиплыварз цд
бджйіф алрзгдкмкоарзфлзт комків –
цмб жатзпрзрз ноава нозварлмгм вйаплзка. Позомглм, ніг мпраллік омжукіырщпя
йзхд
нмкіцзущкмканірайіпрзфлі дйдкдлрз (як вігмкм, у
бійщхмпрі – в Укоаїлі – лдукоаїлпщкі). Щм е гм вйаплмпрі, пкаеікм, пдйял, рм рур жлмву ілха кіока – лды
кмела омжнмоягзрзпя нм ноаву пзйз
(«каолзи рзпк ла пдйялпрвм») ла кмозпрщ лікдущкзт і авпроіипщкзт жаиг
– і уд лд бугд нмоухдлляк ліфзїт
ноав, бугд рмоедпрвмк рмгм е жакмлу
– жвіплм, жакмлу гдрщкалпщкмгм – жа
нозомглмы ймгікмы, алрзлаомглмгм і
алрзлауімлайщлмгм.
Оглак, лавірщ взжлаыфз гзпкупіилмы квайісікауіы балгзрпщкзт
нмвпралпщкзт жагмлів, якзкз вкозйапя ноакрзфлм впя Укоаїла, аврмо лакагаєрщпя взгарз ноавмкіолмы рдомозпрзфлу жа пвмєы пурры гіяйщліпрщ
мтмомллзт
проукруо
гдрщкалару.
Агед вмлз жатзцайз «жакмлмпйутлялзт гомкагял» (удлжмву абпмйырлу
кдлхіпрщ лапдйдлля Укоаїлз – В. С.).
Чдогмвзк взявмк апзкдроії –
уед ж ндвлзк лауімлайщлзк лагмймпмк – є пномба О. Тзкмцука взгарз
капмву прзтіилу бмомрщбу укоаїлпщкмгм пдйялпрва номрз гдрщкалару і
мкуналрів оджуйщрармк, ндодгупік,
жймфзллзт гіи оагялпщкмї Рмпії,
РКП(б) [32, п. 148-150, 156-161].
Навірщ «алаотм-кмкуліпр» Н. Матлм
був «жапйалзи» в Укоаїлу В. Лдлілзк
і Я. Свдогймвзк іж жавгалляк жгіиплдлля рдомозпрзфлмї гіяйщлмпрі, омжгморалля алрзгдрщкалпщкмгм нмвпралля [32, п. 148, 414].
А рмку одезк кав «гмпзрщ нігправ гйя жапрмпувалля нозкупмвзт
жатмгів гм кмкуліпрзфлзт нігнійщлзків (гм їт фзпйа пйігмк жа гдрщкалпщкмы агкіліпроауієы О. Тзкмцук віглмпзрщ упі йіві нмйірзфлі пзйз, у рмку
фзпйі и укоаїлпщкі як «дкпродкіпрпщкі» [32, п. 156] – В. С.). Їтля гіяйщліпрщ пкйагайа одайщлу жагомжу езрря
лд йзхд гдрщкалпщкзк уоягмвуяк, а
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и жлафліи (ндодгбафйзвм лд урмфлыєрщпя якіи, лапноавгі абпмйырлм кдлхіи – В. С.) фапрзлі лапдйдлля
Укоаїлз» [32, п. 150]. Змвпік лд гзвлм, цм «гмймвлзи пдлп гдрщкалпщкзт
одсмок у гайужі ыпрзуії нмйягав у
лайагмгедллі роагзуіилмї омпіипщкмї
кмгдйі пугмупромы (кмва ном уаопщкд
пугмфзлпрвм – В. С.), гіимва пубмогзлауіила вдорзкайщ якмї ж гдоеавлзк пакмвзжлафдлляк Укоаїлз буйа
нмоухдла. Дйя ущмгм, ла гукку
П. Скмомнагпщкмгм ра имгм лаибйзефзт ыозгзфлзт оаглзків (а ракзкз,
як вігмкм, буйз жгдбійщхмгм праоі
ікндопщкі фзлмвлзкз – В. С.), гдпярзоіффякз аномбмвалу омпіипщку птдку вйахрувалля удлроайщлмгм анаоару ыпрзуії лдмбтіглм буйм ндодлдпрз
іж Пдрдобуога гм Кзєва і нмхзозрз
имгм кдоівлі нмвлмваедлля ла рі рдозрмоіайщлі пугмві мпдодгкз, цм жайзхзйзпя в Укоаїлі» [32, п. 341].
Щм е, ж нмгйягу кмлаотіфлзт
ндодкмлалщ
і
моієлрауіи
П. Скмомнагпщкмгм, впд ймгіфлм, лавірщ жакмлмкіолм. І якцм взявзрз
дйдкдлраолу нмпйігмвліпрщ, рм гмвдгдрщпя взжларз, цм вдпщ одезк гдрщкалару (уд, нозлаиклі, ндодкмлйзвм
жапвігфує
гмпйігеувалзи
О. Тзкмцукмк пдгкдлр езррєгіяйщлмпрі пзпрдкз) був жа гйзбзллмы
пурры алрзодвмйыуіилзк, алрзгдкмкоарзфлзк, абпмйырзпрпщкзк. І ліякзкз харакз лд нозкозрз имгм лднозвабйзвмї пурлмпрі (гм одфі, аврмо
лд кмед пкозрз, цм и «лікдущкі віипщкмві пугз буйз гайдкзкз віг гдкмкоарзфлзт жгмбурків євомндипщкмгм
ра нівліфлмакдозкалпщкмгм пугмфзлпрва рмгм фапу» [32, п. 341]. Ммва вед
лд игд ном каоайщлі віипщкмві жатмгз,
віипщкмвм-нмйщмві пугз, проарз бдж
пйігпрва і пугу, омжпроійз у гдпярзкоарлмку капхрабі жа вбзвпрвм мглмгм
мкуналра рмцм.
Позомглм, цм нмйірзкм-ноавмва
кмгдйщ гдрщкалару, як іпрмозфлзи
алатомліжк і алрзнмг пноавелщмгм
лауімлайщлмгм ілрдодпу лд кайа
пкійщкз-лдбугщ мблагіийзвзт ндопндкрзв, буйа нозодфдла ла лдкзлуфу
нмоажку. Помрз ущмгм лд кмед лі-

фмгм жандодфзрз и О. Тзкмцук:
«..Вігнмвігщ ла жанзралля ном нозфзлз коату Укоаїлпщкмї Ддоеавз
1918 о. гмуійщлм хукарз лд в проардгіфлзт і ракрзфлзт номоатулкат влуроіхлщмї і жмвліхлщмї нмйірзкз гдрщкалпщкзт уоягмвзт кабілдрів, а
нмв’яжуварз її іж жагайщлмы нмоажкмы
в уди фап у пвірі кмлпдоварзвлмї кмгдйі гдоеавз вйагз» [32, п. 420].
Оглак, як лд гзвлм, лаукмвдущ
вваеає, цм ла рми фап одпнубйікалпщкі смокз гдоеавлмгм ноавйілля номпрм лд взявзйз ла гмпвігі пвмїт лдгарзвлзт якмпрди, лд прайз налаудєы
віг упіт пмуіайщлзт твмомб, а
П. Скмомнагпщкзи жі пвмїкз мглмгукуякз ж’явзвпя ла укоаїлпщкіи гдоеавліи аодлі ндодгфаплм [32, п. 421].
«Гдрщкалар як смока ноавйілля, сдгдоауія ж лдбійщхмвзущкмы Рмпієы
як гдоеавлзи упроіи, аврмозраозжк
як нмйірзфлзи одезк взявзйзпя в
мпрармфлмку нігпукку лдезррєжгарлзкз», – лагмймхує О. Тзкмцук [32,
п. 3] і рур ед лакагаєрщпя жлаирз нмяплдлля мфдвзглмгм іпрмозфлмгм оджуйщрару ндодгупік у жмвліхліт цмгм
пзпрдкз фзллзкат.
На ущмку смлі взваедліхмы
кмлпроукрзвліхмы взгйягає нмжзуія
О. Рдєлра,
якзи
нозпвярзв
П. Скмомнагпщкмку пндуіайщлу кмлмгоасіы у пдоії «Опмбзпріпрщ і гмба»
[33]. Вйаплд, йдвмва її фапрка, кабурщ,
мбґоулрмвалм, нозпвяфдла нмгіяк,
нмв’яжалзк
іж
гдрщкалувалляк
П. Скмомнагпщкмгм. Чапрм пыедрз
лабуваырщ лавірщ лд пурм бімгоасіфлмгм, а жлафлм хзохмгм таоакрдоу:
кмва игд ном номудпз, у удлроі якзт
ндодбував і взоіхайщлмы кіомы
внйзвав ла які гдрщкал. І рур гмпйіглзк улзкає ндодбійщхдлщ, абпмйырзжауіи, у нмоівляллі ж ілхзкз аврмоакз лафдбрм «нозждкйяє» пвмгм гдомя.
Напноавгі віл жлатмгзрщ оівлмгіыфу
кіе коаилмцакз і, воатмвуыфз оіжлі
рмфкз жмоу, лакагаєрщпя вігрвмозрз
одайщлу каорзлу 1918 о.: омжкозрз
«ноуезлз»,
які
«взхрмвтлуйз»
П. Скмомнагпщкмгм ла нмйірзфлзи
Ойікн, птзйяыфзпщ ноз ущмку гм
пкднрзфлмї муілкз Укоаїлпщкмї ла-
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омглмї гомкагз, лакагаыфзпщ жомжукірз мпмбзпрі кмрзвауії нмвдгілкз
гдрщкала [33, п. 64, 68 ра іл.], муілзрз
имгм ндопмлайщлзи влдпмк у взомбйдлля і жгіиплдлля нмйірзфлмгм куопу
Укоаїлпщкмї Ддоеавз.
Впдбіфлм номалайіжувавхз впі
лаиваейзвіхі жоіжз сулкуімлувалля
гдрщкалпщкмї пзпрдкз (могалів вйагз,
пугмвмї пзпрдкз, влуроіхлщмї і жмвліхлщмї
нмйірзкз,
гутмвлмкуйщруолмгм
пдгкдлру),
О. Рдєлр
мб’єкрзвлм нігкодпйыє нмжзрзвлі
кмкдлрз, вмглмфап жвдорає увагу ла

лдгарзвз бугівлзурва і омжвзрку
Укоаїлпщкмї Ддоеавз, нмйірзфлі номоатулкз, нмкажує, як ноакрзфлм у
кмеліи псдоі езрря лакмнзфувайзпя
ндодгукмвз її лдвігвмомрлмгм коату.
Зодхрмы жакмлмкіолзи сілай гдрщкалару, ла гукку аврмоа, був гдрдокілмвалзи впік тмгмк нмгіи, пакмы
пурліпры одезку, якзи гдгайі гмвмгзв пвмы лдпномкмеліпрщ, бджндопндкрзвліпрщ, лдвігнмвігліпрщ і номпрм
номрзйделіпрщ взкйзкак, нмродбак
фапу.
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В праррі ла мплмві алайіжу гмкукдлрів і одайщлзт сакрів омбзрщпя пномба лаукмвм
взжлафзрз нмйірзкм-ноавмву кмгдйщ і праруп гдрщкалпщкмгм одезку, цм іплував в
Укоаїлі вномгмве 7,5 кіпяуів 1918 о. З’япмвуырщпя мб’єкрзвлі пундодфлмпрі кіе ндодваелмы бійщхіпры пупнійщпрва і вйагмы, які нозжвдйз гм капхраблмї влуроіхлщмї
бмомрщбз і, жодхрмы, взоіхзйз гмйы Укоаїлпщкмї гдоеавз, жукмвзйз вігомгедлля
Укоаїлпщкмї Наомглмї Рдпнубйікз.

Кйюфмві пймва: гдоеавлзи ндодвмомр, мкунауіилм-гдрщкалпщкзи одезк, каоімлдркмвзи праруп, аврмозраолм-кмлаотіфла вйага, капмвзи пномрзв, нмвпралпрвм.
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«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського . . .
Смйгардлкм В. Ф. "Кмомркмд злрдокдуум» гдркала Павйа Скмомнагпкмгм (к
вмномпу м нмйзрзкм-ноавмвми мудлкд з зпрмозфдпкой пугщбе Укоазлпкмгм Гмпугаопрва 1918 г.) (фапрщ ндовая)
В прарщд ла мплмвд алайзжа гмкукдлрмв з одайщлшт сакрмв гдйадрпя нмншрка
лауфлм мнодгдйзрщ нмйзрзкм-ноавмвуы кмгдйщ з праруп гдркалпкмгм одезка, пуцдпрвмвавхдгм в Укоазлд в рдфдлзд 7,5 кдпяудв 1918 г. Вшяпляырпя мбчдкрзвлшд номрзвмодфзя кдегу нмгавйяыцзк бмйщхзлпрвмк мбцдпрва з вйапрщы, кмрмошд нозвдйз к капхраблми влуродллди бмощбш з, лакмлду, одхзйз пугщбу Укоазлпкмгм гмпугаопрва, мбупймвзйз вмжомегдлзд Укоазлпкми Наомглми Рдпнубйзкз.

Кйюфдвшд пймва: гмпугаопрвдллши ндодвмомр, мккунаузмллм-гдркалпкзи одезк,
каозмлдрмфлши праруп, аврмозраолм-кмлаотзфдпкая вйапрщ, каппмвмд пмномрзвйдлзд,
нмвпралфдпрвм.

Soldatenko V. "Short intermezzo" by Hetman Pavlo Skoropadsky (to the question of the political and legal assessment and the historical destiny of the Ukrainian
State in 1918) (part one)
In the article, on the basis of analysis of documents and real facts, an attempt is made
to scientifically determine the political and legal model and the status of Hetman's regime
that existed in Ukraine during the 7,5 months of 1918. Objectual contradictions between
the overwhelming majority of society and authorities that led to a large-scale internal
struggle and, finally, to decide on the fate of the Ukrainian State, led to the revival of the
Ukrainian People's Republic.

Key words: state coup, occupation-hetman regime, puppet status, authoritarianmonarchical power, mass opposition, rebellion.
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України: загальнотеоретична
характеристика
Пмпріила козрзка якіплмпрі лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва прайа
жвзфлзк явзцдк гйя ноавмвмї пнійщлмрз Укоаїлз. Така пзруауія жукмвйдла кмкнйдкпмк мб’єкрзвлзт ра
пуб’єкрзвлзт фзллзків. Оглмжлафлі
козрдоії якіплмпрі ра лдякіплмпрі
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів Укоаїлз
ла гмкрозлайщлмку ра лмокарзвлмку
оівлят пщмгмглі лд взжлафдлі. Опмбйзвм лдсмокайіжмвалі нігтмгз таоакрдолі прмпмвлм лдгмйіків ноавмрвмофзт акрів. Тмку взвфдлля лдгмйіків
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів Укоаїлз
є акруайщлзк, кає ноакрзфлд ра лаукмвд жлафдлля.
Пзралля лдгмйіків у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат впдбіфлм гмпйігеуваймпщ вірфзжлялзкз ра жаоубіелзкз лаукмвуякз. Ріжлі смокз номяву лдякіплмпрі ыозгзфлзт лмок ра
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів омжгйягайз у пвмїт ноауят М. О. Вйапдлкм,
А. Б. Ліпыркіл,
М. О. Заліла,
Д. Д. Лзйак,
М. М. Маофдлкм,
М. І. Маружмв,
С. П. Пмгодбляк,
С. В. Пмйєліла,
В. М. Сзозт,
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Ю. О. Тітмкіомв. Цы номбйдкарзку
кз ракме взвфайз у нмндодгліт гмпйігедллят [1, п. 169–177]. У жаномнмлмваліи омбмрі тмфдкм омжвзлурз
ра угмпкмлайзрз уед ланоаущмвалі
нмймедлля. Змпдодгзкм увагу ла
йардлрлзт лдгмйікат лмокарзвлмноавмвзт акрів Укоаїлз, які нмноз
їтлы «лднмкірліпрщ» кмеурщ бурз
нозфзлмы ноавмжапрмпмвлзт ра ноавмодайіжауіилзт нмкзймк. З уієы
кдрмы взгійзкм мплмвлі взгз лаибійщх рзнмвзт, ла лаху гукку, нозтмвалзт
лдгмйіків
лмокарзвлмноавмвзт акрів Укоаїлз, лавдгдкм їт
нозкйагз, мкодпйзкм мплмвлі пнмпмбз бмомрщбз ж лзкз.
П. Б. Євгоасмв і Є. П. Євгоасмва пдодг жакмлмгавфзт нмкзймк лажзваырщ йардлрлі (нозтмвалі) ра
мфдвзглі (явлі) [2, п. 171–183]. Офдвзглі жакмлмгавфі нмкзйкз йдеарщ
лафд ла нмвдотлі і взявзрз їт лд
пкйаглм. Лардлрлі – нозтмвалі у
рдкпрі жакмлу, лд гаырщ взявзрз пдбд
жоажу, а йзхд уномгмве ндвлмгм фапу, взкажуыфз пдбд у номудпі їт гії у

Приховані (латентні) недоліки нормативно-правових актів України: . . .
кдталіжкі ноавмвмгм одгуйывалля [2,
п. 171–183]. Позтмвалі (йардлрлі)
лдгмйікз кмела, жажвзфаи, взявзрз,
мжлаимкйыыфзпщ жі пндуіайщлзкз
лаукмвзкз гмпйігедллякз кмлкодрлзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, оіхдллякз
Кмлпрзрууіилмгм
Сугу
Укоаїлз, омж’яплдллякз взцзт пндуіайіжмвалзт пугів жа оджуйщраракз ужагайщлдлля лзкз ноавмжапрмпмвлмї
ноакрзкз. Ці лдгмйікз, жваеаыфз ла
оівдлщ пуфаплмї ноавмрвмофмпрі, лд є
оджуйщрармк бджнмпдодглщмгм лдгмрозкалля ноавзй лмокмномдкрувалля,
а икмвіоліхд мбукмвйдлі пкйагліпры
лмокарзвлмї одгйакдлрауії пупнійщлзт
віглмпзл у пуфапліи гдоеаві і лдгмпрарліпры лаявлзт рдтлікм-рдтлмймгіфлзт жапмбів лмокмрвмодлля. Лардлрлі лдгмйікз жукмвйыырщ лдмглмжлафлд омжукілля и, вігнмвіглм, омжхзоыырщ кмейзвмпрі гйя пуб’єкрзвіжку ніг фап одайіжауії ра жапрмпувалля
ыозгзфлзт лмок, гаырщ нігправз гйя
козрзкз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів
цмгм їт ыозгзкм-рдтліфлмї гмпкмлаймпрі. Позтмвалі лдгмйікз номявйяырщпя
у гдкійщкмт смокат. Цд ноавмві унуцдлля, ноавмві жакмвфувалля, лдужгмгедліпрь юозгзфлзт лмок, лдвігнмвігліпрь лмокарзвлм-ноавмвзт нознзпів
нозлузнак ноава ра гмкрозлайьлзк
нігтмгак рдмоії ноава, лдмбґоулрмвала фапркмва взжлафліпрь, вігпурліпрь
кдталіжку одайіжауії, лдулісікмваліпрь
жкіпрмвлмгм ланмвлдлля мглакмвзт
юозгзфлзт рдокілів, взкмозпралзт у
оіжлзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат,
лдгмрозкалля ндодгбафдлмї пр. 22
Кмлпрзрууії Укоаїлз взкмгз ном рд,
цм ноз нозиляррі лмвзт жакмлів абм
влдпдллі жкіл гм фзллзт жакмлів лд
гмнупкаєрьпя жвуедлля жкіпру ра
мбпягу іплуюфзт ноав і пвмбмг.
Щмгм унуцдлля, рм игдрщпя ном
рд, цм пуб’єкр ноавмрвмодлля првмоыє ыозгзфлу лмоку бдж пзпрдклмгм
жв’яжку ж нмв’яжалзкз ж лды ілхзт
лмокакз. Позкйагмк
кмед бурз
пр. 94 Кмлпрзрууії Укоаїлз, у якіи

жакоінйдлм, цм жакмл лабзоає фзллмпрі фдодж гдпярщ глів іж гля имгм мсіуіилмгм мнозйыглдлля, якцм ілхд лд
ндодгбафдлд жакмлмк, айд лд оаліхд
гля имгм мнубйікувалля. Оглак ла
жакмлмгавфмку оівлі пнмпмбз, нмоягмк
ра оіжлі смокз мнозйыглдлля (мкоік
мсіуіилзт гоукмвалзт взгалщ, рмбрм
гедодй мнубйікувалля) лд впралмвйдлм і взлзкає нзралля ж якмгм кмкдлру
нмфзлаєрщпя ндодбіг гдпярзгдллмгм
рдокілу? На лаху гукку, гмуійщлм
взтмгзрз ж нозлузну, цм мпкійщкз
ілхзт гедодй мнозйыглдлля, коік
мсіуіилзт гоукмвалзт взгалщ лзлі
жакмлмгавдущ лд взжлафає, рм мсіуіилзкз гедодйакз мнозйыглдлля родба
вваеайз мсіуіилі гоукмвалі взгалля і
вігоатмвуварз гдпярзгдллзи рдокіл
ніпйя мнозйыглдлля ж кмкдлру мсіуіилмгм мнубйікувалля жакмлу.
Закмвфувалля нмйягає у рмку, цм
жакмлмгавдущ упралмвйыє йзхд мплмвлі ндовзллі ноавмнмймедлля, лд
«жвдораыфз увагу» ла врмозллі, які
каырщ вігнмвігарз ндовзллзк [1,
п. 173]. Алайіж ыозгзфлмї ноакрзкз
нмкажує, цм жакмвфувалля лд рійщкз
таоакрдолд гйя жакмлів, првмодлзт
наойакдлраоякз, які у пвмїи бійщхмпрі лд є ноавлзкакз, а кає кіпуд
лавірщ у взплмвкат Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз. Так, у пвмєку оіхдллі
№ 7-он/2002 віг 27.03.2002 о. могал
кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя Укоаїлз
жажлафзв, цм гм нмвлмваедлщ
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 150 Кмлпрзрууії
Укоаїлз лайдезрщ взоіхдлля нзралщ
цмгм
вігнмвіглмпрі
Кмлпрзрууії
Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) ноавмвзт
акрів Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ра Поджзгдлра Укоаїлз, гм якзт віглдпдлі як
лмокарзвлм-ноавмві, рак ілгзвігуайщлм-ноавмві акрз1, мглак ліфмгм лд пкажав ном акрз Кабілдру Міліпроів
Укоаїлз ра ноавмві акрз ВР АРК (які
кардгмоії ноавмвзт акрів узт могалів
кмеурщ муілыварзпщ ла нодгкдр кмлпрзрууіилмпрі).

_________________
1
Зайзхаєрщпя вігкозрзк нзралля ном ілрдонодрауіилм-ноавмві акрз Поджзгдлра
Укоаїлз.
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Ндужгмгедліпрь кає оіжлі смокз
номяву. Фмокайьлм-юозгзфла лдужгмгедліпрщ нмйягає в рмку, цм
ыозгзфлі лмокз рдкпруайщлм оіжлі жа
смокмы, тмфа бйзжщкі жа ігдилзк
жкіпрмк [1, п. 174]. Наифапріхд ла
ноакрзуі кає кіпуд лдужгмгедліпрь
одгйакдлрауії мглзт і рзт ед явзц
оіжлзкз юозгзфлзкз лмокакз ра
лмокарзвлм-ноавмвзкз
акракз.
Помійыпроуєкм уд ла нозкйагі лмок,
які взжлафаырщ нмоягмк одєпроауії ра
лабоалля
фзллмпрі
лмокарзвлмноавмвзкз акракз удлроайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз. Пмймедлля
прмпмвлм одєпроауії ра лабоалля фзллмпрі уієы кардгмоієы лмокарзвлмноавмвзт акрів Укоаїлз впралмвйыырщпя гдкійщкмка ноавмвзкз акракз,
жмкодка: Укажмк Поджзгдлра Укоаїлз
віг 03.10.1992 о. N 493/92 «Пом гдоеавлу
одєпроауіы
лмокарзвлмноавмвзт акрів кіліпрдопрв ра ілхзт
могалів взкмлавфмї вйагз» (гайі
Укаж),
Пмпралмвмы
Кабілдру
Міліпроів Укоаїлз віг 28.12.1992 о.
№ 731 «Пом жарвдогедлля Пмймедлля ном гдоеавлу одєпроауіы лмокарзвлм-ноавмвзт акрів кіліпрдопрв ра
ілхзт могалів взкмлавфмї вйагз»
(гайі Пмпралмва), Закмлмк Укоаїлз
«Пом удлроайщлі могалз взкмлавфмї
вйагз» віг 17.03.11 о. № 3166-VI
(гайі Закмл). Вігнмвіглм гм Укажу ра
Пмпралмвз лмокарзвлм-ноавмві акрз,
цм жафінаюрь ноава, пвмбмгз и жакмллі ілрдодпз гомкагял абм каюрь
кіевігмкфзи таоакрдо нігйягаырщ
мбмв’яжкмвіи гдоеавліи одєпроауії (у
Пмпралмві галм кмлкодрзжауіы пакд
ракзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів).
Нармкіпрщ вігнмвіглм гм Закмлу
нігйягаырщ
гдоеавліи
одєпроауії
Міліпрдопрвмк ыпрзуії Укоаїлз ра
вкйыфаырщпя гм Єгзлмгм гдоеавлмгм
одєпроу лмокарзвлм-ноавмвзт акрів
лакажз кіліпрдопрва лмокарзвлмноавмвмгм жкіпру. Закмлмгавфа лмока
лд правзрщ гм лмокарзвлм-ноавмвзт
арів кіліпрдопрв ра ілхзт удлроайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз гмгаркмвзт (пндуіайщлзт) взкмг: жафінарз
ноава йыгзлз абм карз кіевігмкфзи
таоакрдо. Вмфдвзгщ, у галмку взнаг-
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ку вдотмвдлпрвм жа жакмлмгавфмы
лмокмы у пзйу її взцмї ыозгзфлмї
пзйз ра бійщх жагайщлмгм (впдмтмнйыыфмгм прмпмвлм упіт лмокарзвлмноавмвзт акрів) таоакрдоу. Оглак
лмокз Укажу ра Пмпралмвз і лзлі є
фзллзкз. Хмфа жвзфаилм жа ракмї
лдужгмгедлмпрі кмела вдпрз кмву и
ном лаявліпрщ кмйіжії кіе лмокарзвлм-ноавмвзкз нознзпакз
оіжлзт
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів.
У оягі взнагків кає кіпуд
лдужгмгедліпрь кіе жагайьлзкз ра
пндуіайьлзкз
ноавмвзкз
акракз.
О. Хаозрмлмва жвдорає увагу ла
лдужгмгедлмпрі нмймедлщ пндуіайщлзт
жакмлмгавфзт акрів у псдоі ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі ж нмймедллякз Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз [3, п. 142].
Позфзлмы узт омжбіелмпрди кмед
бурз лдгмрозкалля взкмгз нозлузнмвмї вігнмвіглмпрі пндуіайщлмї лмокз
жагайщліи ніг фап омжхзодлля, кмлкодрзжауії ра омжвзрку нмймедлщ бажмвмгм
жакмлу, цм, ла лаху гукку, є
мб’єкрзвлм лдкзлуфзк в укмват омжвзрку ноавмвмї пзпрдкз. Алайіж
оіхдлщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз
жапвігфує, цм пакд рака лдужгмгедліпрщ
кмед
жукмвйыварз
лдмбтігліпрщ
мсіуіилзт
рйукафдлщ
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. Нанозкйаг,
нігправмы гйя омжгйягу пноавз
№ 1-9/2013 віг 12.06.2013 о. прайа
лаявліпрщ лдмглмжлафлмгм жапрмпувалля нмймедлщ ф. 5 пр. 127 Кмлпрзрууії
Укоаїлз у пзпрдклмку жв’яжку ж ф. 3
уієї праррі, пр. 65 Закмлу Укоаїлз «Пом
пугмупроіи і праруп пуггів» віг
07.07.2010 о. № 2453–IV.
Дмвмйі лмвзк жавуайщмвалзк є
ракзи лдгмйік ыозгзфлзт лмок як
їтля лдвігнмвігліпрь нозлузнак ноава,
які пщмгмглі акрзвлм ввмгярщпя у рдкпрз
лмокарзвлм-ноавмвзт
акрів
Укоаїлз. Так, у ф. 3 пр. 2 Цзвійщлмгм
номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз ндодйік жапаг узвійщлмгм пугмфзлпрва
омжнмфзлаєрщпя нозлузнмк «вдотмвдлпрвм ноава». У пр. 10 «Вдотмвдлпрвм
ноава
ра
жакмлмгавпрвм,
вігнмвіглм гм якмгм пуг взоіхує
пноавз» ущмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм
акра нозлузн «вдотмвдлпрва ноава»

Приховані (латентні) недоліки нормативно-правових актів України: . . .
кмлкодрзжуєрщпя фдодж вкажівку ном
рд, цм пуг ноз омжгйягі пноавз кдоуєрщпя нозлузнмк вдотмвдлпрва
ноава, а гайі взжлафаєрщпя жакмлмгавпрвм ра гедодйа ноава, цм жапрмпмвуырщпя ноз взоіхдллі (омжгйягі)
пноав: Кмлпрзрууія Укоаїлз, жакмлз
Укоаїлз, кіелаомглі гмгмвмоз, жгмга
ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, ілхі ноавмві
акрз, Кмлвдлуія ном жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг 1950 о.
і номрмкмйз гм лдї, жгмгу ла
мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагалм Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, ра ноакрзка Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз.
Скйагаєрщпя воаедлля, цм рур вдотмвдлпрвм
ноава
нмгаєрщпя
як
ієоаотіфліпрщ пзпрдкз гедодй ноава,
які кмеурщ взкмозпрмвуварзпщ у узвійщлмку номудпі, цм вмфдвзгщ гайдкм лд у нмвлмку мбпяжі вігнмвігає ігдї
ра пкйагмвзк вдотмвдлпрва ноава.
В. Буркдвзф, алайіжуыфз якіпрщ
жакмлів Укоаїлз у кмлрдкпрі оіхдлщ
Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз,
жвдорає увагу нмкіе ілхзт і ла ракзи
лдгмйік фзллмгм жакмлмгавпрва, як рд,
цм взкмозпрмвуєрщпя жагайщлмгмжвійщлзи нозлузн, айд имгм пурщ оіжлзкз пуб’єкракз жапрмпувалля ноава
омжукієрщпя нм-оіжлмку [4].
Щмгм лдужгмгедлмпрі кіе гмкрозлайьлзк омжукілляк ноавмвзт
явзц ра їт рдкпруайьлзк жакоінйдлляк, рм гзпкурзвлзк нозкйагмк кмед бурз жакмлмгавфд віглдпдлля
(лапакндодг, пр. 9 Кмлпрзрууії
Укоаїлз) гм кардгмоії лауімлайщлмгм
жакмлмгавпрва кіелаомглзт гмгмвмоів Укоаїлз, жгмга ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз. Сщмгмглі ла оівлі рдмоії
ноава жагайщлмвзжлалзк є рвдогедлля ном рд, цм лмокарзвлм-ноавмвзи
акр і лмокарзвлм-ноавмвзи гмгмвіо,
оіжлмвзгмк якмгм є кіелаомглзи
гмгмвіо, є оіжлзкз гедодйакз (смокакз) пуфаплмгм ноава. Тмку, ла
лаху гукку, бійщх ноавзйщлм жажлафзрз ном кіелаомглі гмгмвмоз
Укоаїлз лд як ном фапрзлу лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, а як ном
гедодйм ноава Укоаїлз.

Ндмбґоулрмвала
фапркмва
взжлафліпрь. Йгдрщпя лд ном муілмфлі
нмлярря, які гдсмокайіжуырщ ыозгзфлі лмокз і взкмозпралля якзт у
рдкпрат лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у
бійщхмпрі взнагків є мб’єкрзвлм мбукмвйдлзк, а ном нмлярря, які є фапркмвм взжлафдлзкз, првмоыырщ ндвлу
ноавмву лдвзжлафдліпрщ ра ндодгукмвз гйя лагкіолмгм ноавмжапрмпмвлмгм
угйягу.
Зажлафдлзи лдгмйік номявйяєрщпя
фдодж взкмозпралля у лмокарзвлмноавмвзт акрат «пкйаглзт» гйя взкмозпралля рдокілів, а пакд:
- рдокілів (абм пймвмпнмйуфдлщ)
іж багармапндкрлзк жкіпрмвлзк ланмвлдлляк, які кмеурщ нм-оіжлмку
ілрдонодруварзпщ пуб’єкракз ноава.
Нанозкйаг, ф. 2 пр. 9 номдкру Закмлу
Укоаїлз «Пом лмокарзвлм-ноавмві
акрз» впралмвйыє раку взкмгу гм
номдкру лмокарзвлм-ноавмвмгм акру,
як бурз яплзк ра жомжукійзк [5].
Бафдлля яплмпрі ра жомжукіймпрі у
оіжлзт пуб’єкрів вмфдвзгщ бугд лдмглакмвзк;
- рдокілів гдкйаоарзвлмгм таоакрдоу. Так, у ф. 1 пр. 2 Закмлу
Укоаїлз віг 13.07.2017 о. № 2136VIII «Пом Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз» пдодг нозлузнів гіяйщлмпрі
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз є ракі
як гйапліпрь ра вігкозріпрь. У Вдйзкмку рйукафлмку пймвлзку пуфаплмї укоаїлпщкмї кмвз рдокіл «гйаплзи
(гйапліпрщ)» ілрдонодруєрщпя як гмпрунліпрщ гйя хзомкмї гомкагпщкмпрі;
вігкозріпрь, нубйіфліпрщ [6, п. 252].
Дайі у пр. 6 Закмлу мкодпйдлм пкйагмві нозлузну «вігкозрмпрі гіяйщлмпрі пугу». Взжлафдлля гйаплмпрі
жакмлмгавдущ лд гає. Тдокіл «гйапліпрщ» у галіи ыозгзфліи лмокі, взгаєрщпя, лд лдпд лдмбтіглмгм жкіпрмвлмгм лавалраедлля;
- рдокілів
(ноавмнмймедлщ)
вігпзйщлмгм таоакрдоу ж смокайщлм
лд взжлафдлзкз лмокарзвлзкз наоакдроакз. У жгагаліи уед взцд Пмпралмві Кабілдру Міліпроів Укоаїлз
віг 28.12.1992 о. № 731 «Пом жарвдогедлля Пмймедлля ном гдоеавлу
одєпроауіы
лмокарзвлм-ноавмвзт
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акрів кіліпрдопрв ра ілхзт могалів
взкмлавфмї вйагз» вкажалм, цм у
гдоеавліи одєпроауії вігкмвйяєрщпя,
якцм
лмокарзвлм-ноавмвзи
акр
взкйагдлм ж нмоухдлляк ноавзй
лмокмномдкрлмї рдтлікз. Ці ноавзйа,
жакоінйдлі лзлі у кдрмгзфлзт одкмкдлгауіят оіжлзт кіліпрдопрв, лд є
улісікмвалзкз ра смокайіжмвалзкз;
прмпмвлм їт гмпкмлаймпрі взлзкає
фзкайм нзралщ.
Нмокз ж ракзкз лдгмйікакз гуед
фапрм нмродбуырщ мсіуіилмї ілрдонодрауії
Кмлпрзрууіилзк
Сугмк
Укоаїлз ра взцзкз пндуіайіжмвалзкз
пугакз. Так, пр. 1 Кмлпрзрууії
Укоаїлз впралмвйыє, цм Укоаїла є
пмуіайщлмы
гдоеавмы.
Осіуіилд
рйукафдлля рдокілу «пмуіайщла гдоеава» лагаєрщпя у оіхдллі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз № 3-он/2012
віг 25.01.2012 о.
Вігпурліпрь кдталіжку одайіжауії.
Має пвмїк лапйігкмк лддсдкрзвліпрщ
ікнйдкдлрауії ыозгзфлзт лмок у
ыозгзфлу
ноакрзку.
Срмпуєрщпя
оагхд лд мкодкзт рдокілів, а ймгіфлм
жавдохдлзт ноавмнмймедлщ. Так, ф. 2
пр. 3 Закмлу Укоаїлз віг 13.07.2017 о.
№ 2136-VIII «Пом Кмлпрзрууіилзи
Суг Укоаїлз» впралмвзйа, цм «могаліжауіы влуроіхлщмї омбмрз Сугу
ра вігнмвіглі ноавзйа номудгуоз
омжгйягу лзк пноав упралмвйыє
жгіглм ж узк Закмлмк Рдгйакдлр
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз».
Рдгйакдлр ед Кмлпрзрууіилмгм Сугу,
аганрмвалзи гм взкмг лмвмгм Закмлу,
буйм утвайдлм нмпралмвмы Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 22.02.2018 о.
Ндулісікмваліпрь жкіпрмвлмгм ланмвлдлля
мглакмвзт
юозгзфлзт
рдокілів, взкмозпралзт у оіжлзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат. Ійыпроауієы кмед пйугуварз гдцм оіжлд жакмлмгавфд взжлафдлля рдокілу «жакмлмгавпрвм» (жа смокмы ра мбпягмк) у
ф. 2 пр. 1 Козкілайщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, ф. 1 пр. 3 Ліпмвмгм кмгдкпу Укоаїлз, ф. 1-4 пр. 4,
пр. 10 Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз,
ф. 1 пр. 1 Мзрлмгм кмгдкпу Укоаїлз,
ф. 1 пр. 4 Здкдйщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз, ф. 1 пр. 3 Козкілайщлмгм
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кмгдкпу Укоаїлз. У жажлафдлзт кмгдкпат взкмозпралм, рак жвалд, хзомкд ра вужщкд омжукілля нмлярря «жакмлмгавпрвм». Поавзйщліпрщ ракмгм
оіжлмбмы взкйзкає ндвлі пуклівз.
Алайіжуыфз ноакрзку взкмозпралля вкажалмгм рдокілу, взявйяєх
цд мгзл лдгмйік: мбпяг имгм жкіпру
вуефзи, аліе мкодпйдла лзк у лмокарзвлм-ноавмвмку
акрі
юозгзфла
гедодйьла бажа. Так, ф. 2 пр. 1 Козкілайщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз впралмвйыє, цм козкілайщлд
номудпуайщлд жакмлмгавпрвм Укоаїлз
пкйагаєрщпя ж вігнмвіглзт нмймедлщ
Кмлпрзрууії Укоаїлз, кіелаомглзт
гмгмвмоів, жгмга ла мбмв’яжкмвіпрщ
якзт лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, ущмгм Кмгдкпу ра ілхзт жакмлів
Укоаїлз. Вмглмфап, як вігмкм, козкілайщлд номвагедлля жгіиплыєрщпя
іж взкмозпралляк и ілхзт коік жакмлів ноавмвзт гедодй.
Окодкмгм гмпйігедлля нмродбує
ракзи лдгмйік лмокарзвлм-ноавмвзт
акрів Укоаїлз, як лдгмрозкалля ндодгбафдлмї пр. 22 Кмлпрзрууії Укоаїлз взкмгз ном рд, цм ноз нозиляррі
лмвзт жакмлів абм влдпдллі жкіл гм
фзллзт жакмлів лд гмнупкаєрьпя жвуедлля жкіпру ра мбпягу іплуюфзт
ноав і пвмбмг. Рмжгйялдкм уд ла нозкйагі одайіжауії гомкагялакз Укоаїлз
ноава (ноава іж якзк пщмгмглі ла
ноакрзуі є ндвлі номбйдкз) ла гаоалрувалля пвмїт балківпщкзт вкйагів.
Вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 321 Цзвійщлмгм
кмгдкпу Укоаїлз «Поавм вйаплмпрі є
лднмоухлзк. Нітрм лд кмед бурз
номрзноавлм нмжбавйдлзи ущмгм ноава фз мбкдедлзи у имгм жгіиплдллі».
Сндуіайщла лмока галмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру ракме впралмвйыє,
цм жа гмгмвмомк балківпщкмгм вкйагу (гднмжзру) мгла прмомла (балк),
цм нозиляйа віг гоугмї прмомлз
(вкйаглзка) абм гйя лдї гомхмву пуку (вкйаг), цм лагіихйа, жмбмв'яжуєрщпя взнйафуварз вкйаглзкмві раку
пуку ра номудлрз ла лдї абм гмтіг в
ілхіи смокі ла укмват ра в нмоягку,
впралмвйдлзт гмгмвмомк (ф. 1 пр. 1058
ЦК Укоаїлз). Нармкіпрщ ф. 1 пр. 26
«Гаоалрії жа вкйагмк» Закмлу Укоаї-
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лз віг 23.02.2012 № 4452-VI «Пом
пзпрдку гаоалрувалля вкйагів сіжзфлзт мпіб» ндодгбафає цм, Фмлг гаоалрувалля вкйагів сіжзфлзт мпіб у
взнагку взвдгдлля лднйармпномкмелзт балків ж озлку і йіквігауії балків
гаоалрує кмелмку вкйаглзку балку
вігхкмгувалля кмхрів жа имгм вкйагмк. Фмлг вігхкмгмвує кмхрз в омжкіоі вкйагу, вкйыфаыфз вігпмркз,
пралмк ла гдлщ нмфарку номудгуоз
взвдгдлля Фмлгмк балку ж озлку,
айд лд бійьхд пукз гоалзфлмгм омжкіоу
вігхкмгувалля кмхрів жа вкйагакз,
впралмвйдлмгм ла уди гдлщ, лджайделм віг кійщкмпрі вкйагів в мглмку
балку. Сука гоалзфлмгм омжкіоу вігхкмгувалля кмхрів жа вкйагакз лд кмед бурз кдлхмю 200000 гозвдль. Така лдужгмгедліпрщ, якцм балківпщкзи
вкйаг гомкагялзла ндодвзцує гоалзфлзи омжкіо вігхкмгувалля, вмфдвзгщ лд ла имгм кмозпрщ.
Ійыпроауієы взжлалля жакмлмгавудк кмейзвмпрі лаявлмпрі йардлрлзт
лдгмйіків у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат Укоаїлз є ф. 6 пр. 9 КПК Укоаїлз,
яка впралмвйыє: «у взнагку, кмйз
нмймедлля ущмгм Кмгдкпу лд одгуйыырщ абм лдмглмжлафлм одгуйыырщ нзралля козкілайщлмгм номвагедлля,
жапрмпмвуырщпя жагайщлі жапагз козкілайщлмгм номвагедлля …».
Сщмгмглі є гдкійщка жагайщлмвзжлалзт смок угмпкмлайдлля лдякіплзт
лмокарзвлм-ноавмвзт
акрів
Укоаїлз: влдпдлля жкіл гм лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, нозилярря лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у лмвіи одгакуії, нозилярря лмвзт лмокарзвлмноавмвзт акрів, кмгзсікауія лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, їтлє мсіуіилд
рйукафдлля-омж’яплдлля. Позтмвалі
(йардлрлі) лдгмйікз фапріхд жгйагеуырщпя хйятмк мсіуіилмгм рйукафдлля лмокарзвлм-ноавмвзт акрів
ноавмрвмофзкз абм пндуіайщлм унмвлмваедлзкз могалакз (рмбрм фдодж
гдйдгмвалд рйукафдлля). Щд мгзл

хйят нмгмйалля йардлрлзт лдгмйіків
у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат – жапрмпувалля жагайщлмрдмодрзфлзт гмкрозлайщлзт нмймедлщ. Навдгдкм
нозкйаг. Срарря 1 Закмлу Укоаїлз
«Пом Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз»
жакоінйыє ноавм Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз взоіхуварз нзралля
ном вігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз жакмлів Укоаїлз ра у ндодгбафдлзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз взнагкат
ілхзт акрів. Позтмвалзк лдгмйікмк
уієї ыозгзфлмї лмокз є взкмозпралля рдокілу «ілхі акрз» (якзи, лаху
гукку, віглмпзрщпя гм кардгмоії фапркмвм взжлафдлзт). Бдоуфз гм увагз
пр. 147 Кмлпрзрууії Укоаїлз у одгакуії гм кмкдлру влдпдлля жкіл цмгм
ноавмпуггя, яка ндодгбафайа, цм
Кмлпрзрууіилзи Суг взоіхує нзралля цмгм вігнмвіглмпрі жакмлів ра ілхзт ноавмвзт акрів Кмлпрзрууії
Укоаїлз, кмела нознупрзрз, цм ніг
рдокілмк «ілхі акрз» игдрщпя ном
ноавмві акрз. Оглак, як вігмкм, ноавмві акрз омжкдемвуырщпя лаукмвуякз ла лзжку оіжлмвзгів. Помс. П. М.
Рабілмвзф нмгійяє ыозгзфлі акрз жа
вйаглм-одгуйярзвлмы нозомгмы ла
ноавмрвмофі, ноавмрйукафлі, ноавмжапрмпмвлі; жа пнмпмбмк мб’єкрзвауії,
жмвліхлщмгм номяву – нзпщкмві, уплі,
кмлкйыгдлрлі [7, п. 115]. Пмпрає нзралля: фз упі кардгмоії узт ноавмвзт
акрів кмеурщ муілыварзпщ Кмлпрзрууіилзк Сугмк ла нодгкдр вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз? Ондоуыфз пакд жагайщлмрдмодрзфлзкз нмпруйаракз, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у пвмєку оіхдллі № 7-он/ 2002
віг 27.03.2002 о., жажлафає, цм гм нмвлмваедлщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз лайдезрщ, жмкодка взоіхдлля нзралщ цмгм вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі)
ноавмвзт акрів Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ра Поджзгдлра Укоаїлз, гм якзт
віглдпдлі як лмокарзвлм-ноавмві, рак
ілгзвігуайщлм-ноавмві акрз2. Чмку

_________________
2
Хмфа ракзи взплмвмк ж нмжзуії жагайщлмї рдмоії ноава, ла мплмві пзпрдклмгм алайіжу
Кмлпрзрууії Укоаїлз, Закмлу Укоаїлз «Пом Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз» віг 13.07.2017
№ 2136-VIII, фзллмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз взгаєрщпя лд ракзк уед мглмжлафлзк.
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пакд жагайщлмрдмодрзфлзт? Тмку, цм
рійщкз рдмоія ноава акукуйыє ра ужагайщлыє жапаглзфі ноавмнмймедлля
упіт гайуждвзт ыозгзфлзт лаук і
номнмлує ла уіи мплмві ноавмві кмгдйі.
Пігпукмвуыфз лавдгдлд, кмедкм
кмлпраруварз, цм пдодг лдгмйіків
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів Укоаїлз
пндузсіфлд кіпуд жаикаырщ нозтмвалі (йардлрлі). Їтля мпмбйзвіпрщ нмйягає у рмку, цм лд бугуфз «япкоавзкз» ноавмрвмофзкз нмкзйкакз, вмлз
првмоыырщ ндодгукмвз гйя ноавмодайіжауіилзт ра ноавмжапрмпмвлзт нмкзймк, лагкіолмгм ноавмжапрмпмвлмгм
угйягу ае гм жймвезвалля ноавмк.
Дм йардлрлзт (нозтмвалзт) лдгмйіків
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів Укоаїлз
кз віглмпзкм унуцдлля, жакмвфувалля, лдужгмгедліпрщ лмокарзвлмноавмвзт нознзпів, лдвігнмвігліпрщ
лмокарзвлм-ноавмвзт
нознзпів
нозлузнак ноава ра гмкрозлайщлзк
нігтмгак рдмоії ноава, лдмбґоулрмвалу фапркмву взжлафліпрщ, вігпурліпрщ
кдталіжку одайіжауії, лдулісікмва-

ліпрщ жкіпрмвлмгм ланмвлдлля мглакмвзт ыозгзфлзт рдокілів, взкмозпралзт у оіжлзт лмокарзвлм-ноавмвзт
акрат, лдгмрозкалля ндодгбафдлмї
пр. 22 Кмлпрзрууії Укоаїлз взкмгз
ном рд, цм ноз нозиляррі лмвзт жакмлів абм влдпдллі жкіл гм фзллзт
жакмлів лд гмнупкаєрщпя жвуедлля
жкіпру ра мбпягу іплуыфзт ноав і пвмбмг. Упулурз ракі лдгмйікз, як и ілхі
ноавмрвмофі нмкзйкз, кмела, угмпкмлайзвхз лмокарзвлм-ноавмві акрз, хйятмк влдпдлля жкіл гм лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, нозилярря
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у лмвіи
одгакуії, нозилярря лмвзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, кмгзсікауії лмокарзвлм-ноавмвзт акрів фз фдодж їт
мсіуіилд рйукафдлля омж’яплдлля.
Дйя нмгмйалля йардлрлзт лдгмйіків,
ла лаху гукку, гмуійщлм взкмозпрмвуварз «ігдмймгіы» оіхдлщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, ужагайщлдлля пугмвмї ноакрзкз взцзкз пугакз
Укоаїлз, гмкрозлайщлі нмймедлля
жагайщлмї рдмоії ноава.
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Кмпмвзф В. М. Позтмвалі (йардлрлі) лдгмйікз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів
Укоаїлз: жагайщлмрдмодрзфла таоакрдозпрзка
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы лдгмйіків лмокарзвлм-ноавмвзт акрів Укоаїлз. Змпдодгедлм увагу ла ракмку оіжлмвзгі лдгмйіків, як нозтмвалі (йардлрлі). Отаоакрдоджмвалм ракі йдрдлрлі лдгмйікз як: ноавмві унуцдлля; ноавмві жакмвфувалля;
лдужгмгедліпрщ ыозгзфлзт лмок; лдвігнмвігліпрщ ыозгзфлзт лмок нозлузнак ноава
ра гмкрозлайщлзк нігтмгак рдмоії ноава; лдмбґоулрмвала фапркмва взжлафліпрщ ноавмвзт лмок; вігпурліпрщ кдталіжку їт одайіжауії; лдулісікмваліпрщ жкіпрмвлмгм ланмвлдлля мглакмвзт ыозгзфлзт рдокілів, взкмозпралзт у оіжлзт лмокарзвлм-ноавмвзт
акрат; лдгмрозкалля ндодгбафдлмї пр. 22 Кмлпрзрууії Укоаїлз взкмгз ном рд, цм ноз
нозиляррі лмвзт жакмлів абм влдпдллі жкіл гм фзллзт жакмлів лд гмнупкаєрщпя жвуедлля жкіпру ра мбпягу іплуыфзт ноав і пвмбмг.
Кйюфмві пймва: лмокарзвлм-ноавмвзи акр, лдгмйікз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів,
нозтмвалі (йардлрлі) лдгмйікз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, ноавмві жакмвфувалля ра
унуцдлля, лдужгмгедліпрщ лмокарвзлм-ноавмвзт акрів.

Кмпмвзф В. М. Скошршд (йардлрлшд) лдгмпраркз лмокарзвлм-ноавмвшт акрмв
Укоазлш: мбцдрдмодрзфдпкая таоакрдозпрзка
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы лдгмпраркмв лмокарзвлм-ноавмвшт акрмв Укоазлш. Влзкалзд пмподгмрмфдлм ла ракми оажлмвзглмпрз лдгмпраркмв, как пкошршд
(йардлрлшд). Дала таоакрдозпрзка ракзт йардлрлшт лдгмпраркмв как: ноавмвшд унуцдлзя; ноавмвшд жакайфзвалзя; лдпмгйапмваллмпрщ ыозгзфдпкзт лмок; лдпммрвдрпрвзд ыозгзфдпкзт лмок нозлузнак ноава з гмкрозлайщлшк нмгтмгак рдмозз ноава;
лдмбмплмваллая фапрзфлая мнодгдйдллмпрщ ноавмвшт лмок; мрпурпрвзд кдталзжка зт
одайзжаузз; лдулзсзузомваллмпрщ пмгдоеардйщлмгм ланмйлдлзя мгзлакмвшт ыозгзфдпкзт рдокзлмв, зпнмйщжмваллшт в оажйзфлшт лмокарзвлм-ноавмвшт акрат; лдпмбйыгдлзд нодгупкмродллмгм пр. 22 Кмлпрзруузз Укоазлш родбмвалзя м рмк, фрм ноз
нозлярзз лмвшт жакмлмв зйз влдпдлзз зжкдлдлзи в гдипрвуыцзд жакмлш лд гмнупкадрпя пуедлзд пмгдоеалзя з мбчдка пуцдпрвуыцзт ноав з пвмбмг.
Кйюфдвшд пймва: лмокарзвлм-ноавмвми акр, лдгмпраркз лмокарзвлм-ноавмвшт
акрмв, пкошршд (йардлрлшд) лдгмпраркз лмокарзвлм-ноавмвшт акрмв, ноавмвшд жакайфзвалзя з унуцдлзя, лдпмгйапмваллмпрщ лмокарзвлм-ноавмвшт акрмв.

Kosovich V. Covert (latent) drawbacks of normative legal acts of Ukraine:
generally-theoretical description
The article is devoted to research of drawbacks of normative legal acts of Ukraine.
Attention is focused on such a variety of drawbacks as covert (latent). The latent
drawbacks are described, such as: legal omissions; legal silence; inconsistency of legal
norms; inconsistency of legal norms with the principles of law and doctrinal approaches to
the theory of law; unjustified partial recognition of legal norms; lack of mechanism for
their implementation; ununification of the content content of the same legal terms used in
various legal acts; non-compliance with the stipulated article. 22 of the Constitution of
Ukraine requirement that when adopting new laws or making amendments to existing
laws it is not allowed to narrow the content and scope of existing rights and freedoms.
Key words: normative legal act, drawbacks of normative legal acts, covert (latent)
drawbacks of normative legal acts, legal silences and omissions, inconsistency of
normative legal acts.
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Організація судової влади в Російській
імперії наприкінці ХVІІІ ст.
та її поширення на українські землі
Cугмві могалз є лдвіг`єклзк арозбурмк сулкуімлувалля ноавмвмї
гдоеавз. Згіиплдлля пугмвмї вйагз –
мглд іж лаиваейзвіхзт жавгалщ гдоеавлмгм анаоару.
Тмку гмпйігедлля номудпів пралмвйдлля пугмвмї вйагз у вірфзжлялмку кзлуймку, алайіж номоатулків і
ндвлзт гмпяглдлщ, є мпмбйзвм акруайщлзк у пуфапліи Укоаїлі ж мгйягу ла
лдмбтігліпрщ нмбугмвз у лахіи гдоеаві дсдкрзвлмї пугмвмї пзпрдкз.
Зажлафзкм, цм увага
номудпу
првмодлля пугмвзт могалів нозгійяйапя цд у гмоагялпщкзи ндоімг, нмфзлаыфз ж гоугмї нмймвзлз ХІХ пр.
ніг фап
номвдгдлля йібдоайщлзт
одсмок у Рмпіипщкіи ікндоії, кмйз
ж`явзйзпя гоулрмвлі ноауі Є. Алуфзла, М. Ваоагілмва, І. Гдппдла, О. Алгоієвпщкмгм ра ілх. [1]. Дмпйігеувайапя гіяйщліпрщ узт могалів в кдеат
Рмпіипщкмї ікндоії і у оагялпщкі фапз,
жмкодка, омжгйягайзпщ нзралля могаліжауії ноавмвмї пзпрдкз [2]. Вдйзкзи влдпмк у взвфдлля пугмвмгм ра
агкіліпроарзвлм-нмйіудипщкмгм ана-
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оару в Укоаїлі жомбйдлм ракме вірфзжлялзкз вфдлзкз [3].
Мдрмы галмї праррі є взпвірйдлля
номудпу могаліжауії пугмвмї вйагз в
Рмпіипщкіи ікндоії ланозкілуі ХVIII пр.
в укмват одсмокувалля гдоеавз ра її
нмхзодлля ла укоаїлпщкі ждкйі.
Пмфзлаыфз ж ХVIII пр. омпіипщкд
пакмгдоеавпрвм прайм взпрунарз в
омйі ваейзвмї пзйз у езррі гдоеавз.
Пдром 1 жанмфаркував ндодтіг віг
ажіипщкмї гдпнмрії гм євомндипщкмї
гдоеавз. Зоажкмк гйя омпіипщкмї
вйагз прайз Швдуія, Поупія і ланмйдмлівпщка Фоалуія. Впд уд вігбуваймпя в укмват лапруну ла жайзхкз
аврмлмкії рзт «мкоаїл», цм втмгзйз
гм пкйагу ікндоії, в рмку фзпйі и ла
укоаїлпщкзт ждкйят.
У 1781 о. в Укоаїлі буйм пкапмвалм
праози
агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлзи нмгій ла нмйкз і пмрлі, жакіпрщ якзт буйм урвмодлм 10
одгуйяолзт кавайдоіипщкзт нмйків,
цм у 1784 о. буйз ндодикдлмвалі у
каоабілдопщкі. Помвмгзвпя нмгій рдозрмоіи ла лакіплзурва.
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Пмфзлаыфз ж 1782 о, ла укоаїлпщкі ждкйі прайз нмхзоыварзпщ
«Упралмвз гйя уноавйілля губдоліякз Впдомпіипщкмї ікндоії» 1775 о. В
ущмку номудпі війщлі кмжакз буйз
нозоівлдлі гм оіжлмвзгу гдоеавлзт
пдйял, а праохзла жйзйапя іж омпіипщкзк гвмоялпрвмк. І уд пнозяйм мпрармфліи йіквігауії жайзхків нмйірзфлмї
аврмлмкії Укоаїлз. У 1786 о. вед
буйм йіквігмвалм гоугу Маймомпіипщку кмйдгіы. А у 1781-1783 оо. буйз
йіквігмвалі гомгпщкі, ждкпщкі и нігкмкмопщкі пугз, і їт сулкуії ндодгалм
нмвірмвзк пугак, лзелік омжноавак
ра кіпщкзк кагіпроарак. Ражмк іж Кмйдгієы, був смокайщлм йіквігмвалзи
Гдлдоайщлзи віипщкмвзи пуг, тмф сакрзфлм віл номгмвеував взкмлуварз
пвмї сулкуії гм 1786 о.
У 1796 о. ікндоармомк прав Павйм І, якзи омжнмфав лмвзи дран рдозрмоіайщлм-агкіліпроарзвлзт одсмок.
Буйз йіквігмвалі лакіплзурва, гдцм
жкілдлі рдозрмоіайщлі кдеі. Так, Хаоківпщкд лакіплзурвм буйм ндодрвмодлм у Сймбігпщкм-Укоаїлпщку губдоліы, а гм Маймомпіипщкмї губдолії,
агкіліпроарзвлзк удлромк якмї прав
Чдолігів, увіихйз Чдолігівпщкд, Нмвгмомг-Сівдопщкд ра фапрзла Кзївпщкмгм і Кардозлмпйавпщкмгм лакіплзурв.
Згмгмк, у 1802 о. Маймомпіипщку губдоліы буйм нмгійдлм ла Чдолігівпщку
и Пмйравпщку.
Оглак «Упралмвз гйя уноавйілля
губдоліякз» 1775 о. буйз мплмвлзк
жакмлмк, цм гдрайщлм одгйакдлрував
лмву пзпрдку могалів уноавйілля ра
пугу, їт кмкндрдлуіы ра гіяйщліпрщ.
Закмл пкйагавпя ж гвмт фапрзл, які
буйз взгалі в оіжлі омкз, тмф увіихйз гм «Пмвлмгм жібоалля жакмлів Рмпіипщкмї ікндоії» ніг мглзк лмкдомк.
Пдоху фапрзлу буйм взгалм 7 йзпрмнага 1775 о., а гоугу, цм буйа номгмведлляк ндохмї, 4 піфля 1780 о.
Пзралля пугмфзлпрва омжгйягайзпя в
мбмт фапрзлат [4].
Алайіжуыфз їт, жажлафзкм, цм
лаибійщха кійщкіпрщ ноав жа галзк
жакмлмк вігвмгзйапя гвмоялпрву, якд
мрозкайм ндвлу влуроіхлы могаліжауіы. Двмоялз кайз ноавм мбзоарз

нодгвмгзрдйя, ноавлзків, жапігардйів.
Кмелд нмвірмвд гвмоялпрвм правайм
єгзлмы пнійщлмрмы і мрозкувайм
ноава ла уноавйілля нмвірмк ра ла
агкіліпроарзвлм-нмйіудипщку вйагу.
Двмоялпрвм ракме мрозкувайм ндодвагу и у взбмолмку губдолпщкмку
ноавйіллі.
Такзк фзлмк, вндохд жаплувавхз ла кіпуят мпмбйзві пугмві упралмвз, одсмока 1775 о. лагайа гвмоялак
кмейзвіпрщ жатзцарз езрря ра каилм, лд жвдораыфзпщ гм агкіліпроарзвлмї вйагз.
У рми ед фап, жажлафзкм, цм гуед
фапрм нодгправлзкз гвмоялпрва, які
нмвзллі буйз гмймвуварз у пугат, лд
кайз
номсдпіилмї ніггмрмвкз ра
вкілля рйукафзрз жакмлз, мпкійщкз
жлафла кійщкіпрщ їт буйа вжагайі лднзпщкдллмы і рмку вмлз гмоуфайз уд
жалярря гоіблзк фзлмвлзкак ра калудйяопщкзк пйуебмвуяк. У оджуйщрарі
пугз ХVIII - нмфарку ХІХ пр. пкйагайзпя ноакрзфлм ж гвмт лджайделзт
прмоіл. З мглієї прмомлз, уд пуггі, ндодваелм кмйзхлі віипщкмві, які лд
жаикайзпя смокайщлзкз номудгуоакз, лд омжукійзпя ла жакмлат і кайз
лджлафлзи гмпвіг пуггівпрва. Оглак
вмлз кайз нозикарз оіхдлля. З ілхмї
прмомлз, уд калудйяоія, гд ноауывайз
сатівуі, і гд гмрувайз пноаву, а фапрм
лавірщ пакд гмрмвд оіхдлля, якд гаваймпщ ла нігнзп пуггі.
Зажлафзкм, цм нодпрзе узвійщлмї
пйуебз у гоугіи нмймвзлі ХVIII пр.
пдодг гвмоял, які жаикайз взці нмпагз в гдоеавлмку анаоарі, був гмпзрщ
лзжщкзк. Рдсмока 1775 о. рде лд
жкілзйа ракмгм правйдлля гм лдї, а
бійщхіпрщ вмєвмг, які вігнмвігайз жа
ноавмпуггя ла кіпуят, у гоугіи нмймвзлі ХVIII пр. буйз віипщкмвзкз.
Губдолпщкзи оівдлщ вйагз, мфмйывалзи
губдолармомк
і
віудгубдолармомк, був птмезк. Так, іж 67
гмйів губдолпщкзт пугмвзт найар у
1788 о. 57 (а уд 85 %) нмфзлайз
као`єоу ж віипщкмвмї пйуебз. Позбйзжлм ракзи прал пноав жбдоігавпя і
ла нмфарку ХІХ пр. [5].
У номудпі одсмокз кіпудвмгм
уноавйілля в Рмпіипщкіи ікндоії ла-
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нозкілуі ХVIII пр. ла кіпуят првмоывайзпя пндуіайщлі пугмві могалз.
Вйага омбзйа фдогмву пномбу омжгійзрз пугмву ра агкіліпроарзвлу вйагз, мглак лд буйа нмпйігмвлмы, мпкійщкз і в нмгайщхмку жбдоігаймпя нігнмоягкувалля пугмвзт могалів жа
вдорзкаййы лд йзхд взцзк пугак,
айд и могалак уноавйілля ра пугмвмагкіліпроарзвлзк могалак. Оред,
могаліжауія пугмвмї пзпрдкз жа
«Упралмвакз…» буйа кмкномкіпмк
кіе лакагалляк вігмкодкзрз пуг віг
агкіліпроауії ра урвдогедлляк омйі
кдоівлзка губдолії як нодгправлзка
ндодгупік ілрдодпів ікндоії, вйага
якмгм нмхзоывайапя ла впі псдоз
кіпудвмгм езрря.
Зажлафзкм, цм жгіглм ж «Упралмвакз…»
кмела губдолія нмвзлла
буйа карз віг 300 рзп. гм 400 рзп.
езрдйів, а кійщкіпрщ губдоліи жбійщхувайапщ гм 40 (ніжліхд - гм 50).
Офмйывайз їт лакіплзкз (гдлдоайгубдолармоз) абм губдолармоз, які
нозжлафайзпя кмлаотмк і кайз хзомкі нмвлмваедлля у псдоі уноавйілля. Якцм гдлдоай-губдолармо вбафав
нмоухдлля у оіхдллі пугмвзт упралмв, рм, нозжунзлзвхз їтлє оіхдлля,
гмнмвігав ном уд Сдлару, а у ваейзвзт взнагкат пакмку ікндоармомві.
У козкілайщлзт пноават, гд нігпуглі
каоайзпя пкдоры абм е кмлсіпкауієы
каила, мпрармфлзи взомк лд кмела
буйм взлмпзрз бдж вігмка гдлдоайгубдолармоа.
Гдлдоай-губдолармо взпрунав ракме гмймвмы нмйіуії, нмндодгеаыфз
бугщ-які жймвезвалля. На лщмгм буйм нмкйагдлм мбмв'яжкз лагйягу жа
гмрозкалляк
гдоеавлзт ілрдодпів.
Згмгмк у кмеліи губдолії буйз првмодлі губдолпщкі ноавйілля. Дм пкйагу
ноавйілля втмгзв губдолармо, гва
губдолпщкзт оаглзкз, губдолпщкзи
номкуомо, кдоівлзкз ваейзвзт губдолпщкзт упралмв. Губдолармо був гмймвмы губдолпщкмгм ноавйілля, гм
сулкуіи якмгм втмгзйм мблаомгувалля укажів, лагйяг жа взкмлалляк жакмлів, жа жбдодедлляк пнмкмы в губдолії,
жа взкмлалляк пряглдлщ нм оатулкат,
кмлроакрат, пугмвзт взомкат.
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Кмела губдолія нмгійяйапя ла
нмвірз абм мкоугз нм 20-30 рзп. езрдйів у кмелмку. На фмйі нмвірмвмгм
уноавйілля прмяв ждкпщкзи пноавлзк
абм канірал, якзи взкмлував пвмї сулкуії оажмк іж лзелік ждкпщкзк пугмк, цм вігав кіпудвмы агкіліпроауієы ра нмйіуієы. Здкпщкзи пноавлзк і
жапігардйі пугу мбзоайзпя гвмоялпрвмк, і жарвдогеувайзпя ла нмпагі
уоягмк.
Згіглм ж «Упралмвакз…» впралмвйывайзпя ракі кіпудві пугмві могалз:
1) губдолпщкі - найара козкілайщлмгм пугу, найара узвійщлмгм пугу,
вдотліи ждкпщкзи пуг, вдотля омжноава, пмвіплзи пуг, губдолпщкзи кагіпроар, пзоірпщкзи пуг, гмомгмві праомпрз ра пуггі пймвдплмгм пугу губдолпчкмгм кіпра. Впі вмлз номвмгзйз жапігалля у губдолпщкмку кіпрі;
2) нмвірмві - нмвірмвзи пуг, лзеля омжноава, лзеліи ждкпщкзи пуг,
кіпщкі праомпрз і пуггі пймвдплмгм
пугу нмвірмвмгм кіпра, кіпщкзи кагіпроар, абм оаруха, кіпщкзи пзоірпщкзи
пуг. Вмлз жлатмгзйзпя ра номвмгзйз
пвмї жапігалля у нмвірмвзт кіпрат.
Окоік лажвалзт упралмв, у
Салкр-Пдрдобуожі ра Ммпкві првмоывайзпя вдотліи ра лзеліи лагвмолі
пугз гйя взпмкмнмпагмвуів.
Згіглм жі пралмвзк нозлузнмк
могаліжауії пугу гйя гвмоял буйз
првмодлі нмвірмвзи ра вдотліи ждкпщкзи пуг.
Пмвірмвзи пуг пкйагавпя ж пуггі
ра гвмт жапігардйів, якзт мбзоайз ж
нодгправлзків кіпудвмгм гвмоялпрва
рдокілмк ла роз омкз. Поз нмвірмвмку пугі іплувайа гвмоялпщка мніка
гйя вгів ра каймйірліт гірди нмкдойзт гвмоял. У ліи гмймвував нмвірмвзи нодгвмгзрдйщ гвмоялпрва, а гм її
пкйагу втмгзв увдпщ нмвірмвзи пуг.
Зажлафзкм, цм нзралля ном мніку
буйм омжомбйдлд в «Упралмват…», гд
жажлафаймпщ, цм мнікулакз лд кмгйз
нозжлафарзпя йыгз емопрмкі, ж лдгмпрмилмы нмвдгілкмы. Онікул, нозжлафдлзи лаг каилмк фз гірщкз якмгмпщ нмкіцзка, лд кіг лакйагарз ла
имгм пдйял лмвзт нмгарків. Свмєы
вйагмы мнікул ракме лд кіг каоарз
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пдйял рійдплзкз нмкаоаллякз: жа
вдйзкі жймфзлз віл нмвзлдл був нмпзйарз взллзт гм пугу фз гм гмомглзфмгм, а жа кдлхі - гм праомпрз абм
нозкаефзків.
Дм пкйагу вдотлщмгм ждкпщкмгм
пугу втмгзйз гва «нодгпдгардйя»,
кмедл ж якзт нозжлафавпя ікндоарозуды жа одкмкдлгауієы Сдлару ж
гвмт калгзгарів, ра 10 жапігардйів, які
мбзоайзпя фдодж кмелі роз омкз гвмоялпрвмк губдолії. Поз пугі жлатмгзйзпя номкуомо, проянфзи каждллзт ра
проянфзи козкілайщлзт пноав. Цди
пуг нмгійявпя ла гва гднаоракдлрз,
гм пкйагу кмелмгм ж якзт втмгзйа
нмймвзла фйдлів жагайщлмгм нозпурпрвія.
Пдохзи гднаоракдлр жаикавпя
взоіхдлляк козкілайщлзт пноав, а
гоугзи - узвійщлзт. Рмжнмгій рур лд
був фіркзк, і кмйз мгзл ж гднаоракдлрів був ндодвалраедлзи пноавакз,
мпраллі кмгйз бурз ндодгалі гм ілхмгм гднаоракдлру.
Вдотлщмку ждкпщкмку пугу нігнмоягкмвувайзпя нмвірмві пугз, гвмоялпщкі мнікз, ждкпщкі пугз имгм
мкоугз. Дм лщмгм лагтмгзйз пноавз
нм андйяуії ла оіхдлля лажвалзт могалів, упі пкаогз ра ряебз гвмоял і ла
гвмоял, узвійщлі і козкілайщлі, а ракме пноавз, які прмпувайзпя вмрфзл,
нозвійдїв, жанмвірів ра ноава пнагкувалля. Дм имгм кмкндрдлуії втмгзйз
ракме пноавз, цм прмпувайзпя оіжлмфзлуів, які жа ноавзйакз андйяуії
кмгйз пноякмвуварзпщ ж нмвірмвзт ра
лзеліт ждкпщкзт гм вдотлщмгм ждкпщкмгм пугу.
Опрармфлі оіхдлля вдотліи ждкпщкзи пуг кіг взлмпзрз цмгм пноав,
ваоріпрщ нмжмва якзт лд ндодвзцувайа 100 оуб. А у ілхзт взнагкат рі
пноавз, взоіхдлляк якзт прмомлз
буйз лджагмвмйдлі, кмгйз ндодлмпзрзпя гм взцмї пугмвмї ілпралуії - узвійщлмї найарз. Упі козкілайщлі
пноавз нігйягайз мбмв'яжкмвіи одвіжії
козкілайщлмї найарз. Взомк жарвдогеувавпя бійщхіпры гмймпів. У взнагкат, кмйз гмймпз омжгійяйзпя, мпмбйзва гукка жалмпзйапя у пндуіайщлзи
(мпмбйзвзи) номрмкмй, якзи кіг бурз

вігкозрзи нзхд у взнагку ндодгафі
пноавз ла одвіжіы гм найарз. Зайделм
віг омжкіоів, у губдолії кмгйм бурз
кійщка вдотліт ждкпщкзт пугів.
У пзпрдкі пугмфзлпрва жажлафдлмгм ндоімгу іплувайз ракме вед лажвалі лакз лзелі ждкпщкі пугз, які взкмлувайз як агкіліпроарзвлі, рак і
пугмві сулкуії. Оглієы ж лзт буйм
взкмлалля омжнмоягедлщ губдолпщкмгм ноавйілля, оіхдлщ найар, вдотлщмгм ждкпщкмгм і нмвірмвмгм пугів. Нанозкйаг, лзеліи ждкпщкзи пуг нмвзлдл був пйігкуварз жа рзк, цмб лд
урозкувайзпщ ра лд ндодтмвувайзпщ
врікафі. Айд ноз ущмку, рми, трм лд
нмгмгеувавпя ж оіхдлляк нм имгм
нзраллі, кіг номпзрз ндодгйялурз
пноаву у нмвірмвмку пугі. Поз ущмку
уд лд вваеаймпя андйяуієы абм ндодлмпмк пноавз. Пмжзвафдві лагаваймпя
ноавм взбмоу - пугзрзпя лзелік
ждкпщкзк, нмвірмвзк пугмк фз лзелщмы омжноавмы (уд у рзт кіпуят, гд
лд буйм нмвірмвмгм пугу). У ущмку
взнагку лзеліи ждкпщкзи пуг вігпзйав пноаву гм нмвірмвмгм пугу, якзи
взлмпзв мпрармфлд оіхдлля.
Дм агкіліпроарзвлзт сулкуіи
лзелщмгм ждкпщкмгм пугу віглмпзйзпя ракме лагйяг жа гомкагпщкзк пнмкмєк ра гмрозкалляк жакмллмпрі у
нмвірі, мрме віл взкмлував ндвлі
нмйіудипщкі сулкуії.
Дм пкйагу лзелщмгм ждкпщкмгм
пугу втмгзйз пноавлзк ра гва абм
роз жапігардйі, якзт мбзоайз ж-нмкіе
гвмоял нмвіру. У кіпрат лзеліи ждкпщкзи пуг лд гіяв (віл був йзхд гйя
нмвіру), а имгм мбмвяжкз взкмлував
гмомглзфзи; у нозкмогмллзт кіпрат
имгм жакіляв кмкдлгалр.
Дйя кіцал првмоывайзпя ракме
гві пугмві ілпралуії: кіпщкзи кагіпроар і губдолпщкзи кагіпроар.
Міпщкзи кагіпроар, абм оаруха,
був лзефмы пугмвмы ілпралуієы гйя
кіпщкзт езрдйів фз езрдйів нмпагу.
Магіпроар првмоывавпя в кмелмку
кіпрі, оарухі жайзхайзпя йзхд в нмпагат. Чйдлакз кагіпроару буйз 2
буогмкіпроз і 4 оаркалз, які кмгйз
жапігарз в нмймвзллмку пкйагі нм
фдожі. Дм пкйагу кіпщкмгм кагіпроару
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мбзоайз кіпщкі кунуі ра кіцалз оаж
ла роз омкз.
Цзк пугмвзк упралмвак іліуіарзва пакмпріилмгм нмоухдлля пноавз
лд лайдеайа. Вмлз омжгйягайз пноавз жа пкаогакз фз нмжмвакз нозварлзт мпіб, а ракме жа вкажівкакз взцзт нозпурпрвдллзт кіпущ.
Дм кмкндрдлуії кіпщкзт кагіпроарів і оарух віглмпзйзпя козкілайщлі і
узвійщлі пноавз кунуів ра кіцал кіпра абм нмпагу, гйя якзт віл був ндохмы, лзефмы ілпралуієы.
Згіглм ж «Упралмвакз…» у кіпрат
жайзхайзпя пугз праомпр ра пймвдплі
пугз, які гіяйз жа нмндодглік жакмлмгавпрвмк. Суггів пыгз мбзоайм кіцалпрвм ра кундурвм ла нмфарку кмелмгм омку хйятмк баймрувалля.
Андйяуіилмы ра одвіжіилмы ілпралуіякз гйя кіпщкзт пугів був губдолпщкзи кагіпроар, првмодлзи у
кмеліи губдолії. Дм пкйагу губдолпщкмгм кагіпроару втмгзйз гва гмймвз
ра хіпрщ жапігардйів. Губдолпщкзи
кагіпроар нмгійявпя ла гва гднаоракдлрз: узвійщлзт ра козкілайщлзт
пноав. Ймку буйз нігнмоягкмвалі
кіпщкі кагіпроарз, пзоірпщкі пугз ра
оарухі губдолії.
Сзоірпщкзи пуг жарвдогеувавпя
ноз кмелмку кіпщкмку кагіпроарі.
Міпщкмку пзоірпщкмку пугу гмоуфаймпя мнікувалля каймйірліт пзоір,
каєрків, цм жайзхзйзпя ніпйя пкдорі
вйаплзків, вгів ра їт пноавз.
Дйя пугу лаг війщлзкз пдйялакз
у нмвірат ра губдоліят буйз урвмодлм
гві пугмві ілпралуії: лзелы ра вдотлы омжноавз.
Нзелі омжноавз првмоывайзпя жа
баеалляк губдолармоа в рзт кіпрат
ра мкоугат, гд номезвайз мглмгвмоуі,
гдоеавлі пдйялз, пдйялз, нознзпалі
гм жавмгів фз гм ілхзт нігнозєкпрв.
Їк буйз нігпуглі якцзкз, гвмомві
пдйялз рмцм. А кійщкіпрщ ракзт пугів
жайдеайа віг кійщкмпрі лапдйдлля мгзл пуг був омжоатмвалзи ла 10-30
рзп. фмй. Дм пкйагу лзелщмї омжноавз
втмгзйз омжноавлзи пуггя ра віпік
жапігардйів. Ці упралмвз омжгйягайз
узвійщлі ра козкілайщлі пноавз мкоугу, в якмку жлатмгзйзпя.
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Сноавз жагайщлмї нігпуглмпрі
лзелщмї омжноавз ра кіпщкмгм кагіпроару абм нмвірмвмгм пугу нмроіблм
буйм омжгйягарз пнійщлм ж узкз пугакз.
Вдотля омжноава првмодла буйа
як андйяуіила ра одвіжіила ілпралуія
гйя лзелщмї омжноавз. У губдолії,
жайделм віг її омжкіоу, првмоываймпя
лд кдлхд мглієї вдотлщмї омжноавз.
Дм її пкйагу втмгзйз гва гмймвз ра
10 жапігардйів. Вдотля омжноава нмгійяйапя ла гва гднаоракдлрз: узвійщлзт ра козкілайщлзт пноав. Їи нігнмоягкмвувайзпя лзеля омжноава, лзеліи ждкпщкзи пуг у рзт взнагкат,
кмйз в губдолії лд буйм вдотлщмгм
ждкпщкмгм пугу.
Пмоягмк жлмпзл ж ілхзкз упралмвакз був жагайщлзк гйя впіт пугів:
іж взцдпрмяфзкз - оанморакз ра гмлдпдллякз, мрозкуыфз віг лзт укажз,
а ж лзефдпрмяфзкз - укажакз.
У кмеліи губдолії буйм првмодлм
нм гві пугмві ілпралуії (нмвірмву ра
ґубдолпщку) гйя кмелмгм ж рощмт пралів.
Коік пралмвзт ра впдпралмвзт жагайщлзт пугмвзт могалів, пугмва пзпрдка ікндоії буйа гмнмвлдла пугакз
мпмбйзвзкз. Дм лзт у ндоху фдогу
віглмпзвпя пмвіплзи пуг, якзи був
првмодлзи «Упралмвакз…» Віл прмяв нмжа жагайщлмы пзпрдкмы пугмвзт
ілпралуіи. Дм имгм пкйагу втмгзйз
пуггя, якзи нозжлафавпя гдлдоайгубдолармомк, ра хіпрщ пуггів, які
мбзоайзпя нм гвмє віг кмелмгм пралу.
Смвіплзи пуг вваеавпя ілпралуієы,
оівлмы найарак, вдотлік пугак ра
губдолпщкзк кагіпроарак. Взцмы гйя
лщмгм ілпралуієы буйз Сдлар ра ікндоармо. Цди пуг взоіхував узвійщлі ра
каолі пноавз, які кмгйз бурз омжгйялурі у нмоягку нозкзодлля, а ракме:
1) пноавз цмгм жймфзлів, пкмєлзт
бмедвійщлзкз
ра
каймйірлікз;
2) пноавз ном факйулпрвм; 3) пноавз
жі пкаог ла лджакмллд урозкалля у
в'яжлзуі.
Оред, жгіглм ж «Упралмвакз…»
ланозкілуі ХVІІІ пр. буйм првмодлм
пугмву пзпрдку, в мплмву гіяйщлмпрі
якмї буйм нмкйагдлм нозлузн віггі-

Організація судової влади в Російській імперії наприкінці ХVІІІ ст. та її . . .
йдлля пугмвмї вйагз віг агкіліпроарзвлмї, цм жабджндфуваймпя првмодлляк наоайдйщлм іплуыфзт пзпрдк
кіпудвзт агкіліпроарзвлзт і пугмвзт
могалів. Оглак лагалля губдолармоу

хзомкзт нмвлмваедлщ нм лагйягу жа
пугмк іж ноавмк нозжунзлдлля пугмвзт оіхдлщ, жлафлмы кіомы мбкдеувайм пакмпріиліпрщ пугмвмї вйагз.
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Shcherbak N. The organization of the judiciary in the Russian Empire at the end
of the 18th century and its spread to Ukrainian lands
It is shown that since the XVIII century. Russian autocracy began to act as an
important force in the life of the state. Peter 1 initiated the transition from Asian
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despotism to a European state. An example for the Russian authorities were Sweden,
Prussia and Napoleonic France. All this happened in the conditions of an offensive on the
remnants of the autonomy of those "outskirts" that were part of the empire.
Since 1782, the "Provinces for the Governorates of the All-Russian Empire" began to
spread to Ukrainian lands in 1775. In this process, free Cossacks were equated to a
variety of state peasants, and the elder was merged with the Russian nobility. This
contributed to the final elimination of the remnants of Ukraine's political autonomy.
Gorodsky, Zemsky and Sub-sea courts were liquidated, and their functions were
transferred to district courts, lower massacres and city magistrates. Eliminated General
Military Court.
However, the "Provincial Governance Governments" of 1775 were the main law that
regulated in detail the new system of governing bodies and courts, their competence and
activities. Analyzing them, we note that the greatest number of rights assigned to the
nobility, which received a certain internal organization. Each county gentry became a
single community and received the right to manage the county and the administrative
and police authorities. The nobility also gained dominance in the elected provincial
government.
In the course of the reform of local governance in the Russian Empire at the end of
the eighteenth century. on the ground special judicial bodies were created. The
authorities made another attempt to divide the judicial and administrative authorities,
but it was not consistent, since in the future the verdict of the judiciary remained not
only to the higher courts, but also to the authorities and judicial and administrative
authorities. Thus, the organization of the judicial system under the "Institutions ..." was a
compromise between the attempt to separate the court from the administration and the
approval of the role of the governor of the province as a representative of the interests of
the empire, whose power extended to all spheres of local life.
According to "Institutions ...", the following local judicial bodies were established:
1) the provincial chamber of the criminal court, the court of civil court, the upper
civil court, the upper massacre, the conscientious court, the provincial magistrate, the
orphans' court, the city of the elderly and the judge of the verbal court of the provincial
city. They all held meetings in the provincial town;
2) district - district court, lower massacre, lower court of land, city elders and judges
verbal court district city, city magistrate, or city hall, city orphan court. They were there
and held their meetings in the county towns.
In addition to the estates and institutions of the general judicial authorities, the
judicial system of the empire was supplemented by special courts. First and foremost, the
conscientious court, which was created by "Institutions ...", was among them. He stood
outside the general system of courts. The conspiracy court was considered an instance
equal to the chambers, upper courts and provincial magistrates. The highest authority for
him was the Senate and the Emperor. This court resolved civil and criminal cases that
could be considered in the order of reconciliation, as well as: 1) cases concerning crimes
committed by insane and minors; 2) cases of witchcraft; 3) cases of complaints about
illegal detention in prison.
Consequently, according to the "Institutions ..." at the end of the ХVІІІ century. A
judicial system was created, the basis of which was the principle of separation of the
judiciary from the administrative. However, giving the governor broad powers to
supervise the court with the right to suspend court decisions greatly limited the
independence of the judiciary.
Key words: governor general, governor, provincial government, reforming, Russian
empire, judicial system, ship bodies, Ukrainian lands..
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Срарур рдозрмоіайщлмї гомкагз є
віглмплм лмвзк гедодймк ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз. В ыозгзфліи йірдоаруоі жажлафаєрщпя, цм цд ла оалліт
дранат омжвзрку куліузнайщлмї гдкмкоарії прарурз кіпр ноакрзфлм буйз гмймвлзк її пзквмймк, взпрунайз
пвмєоіглзкз кмкулайщлзкз кмлпрзрууіякз кіпщкзт гомкаг номрягмк
багарщмт прмйірщ [1, п. 123]. Помрд ла
рдозрмоії Укоаїлз гм нозилярря Закмлу Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі» віг 21 роавля
1997 о. вірфзжляла ноакрзка лд кайа
алаймгів іплувалля нмгіблзт гмкукдлрів як у ндоімг гіяйщлмпрі кіпудвзт Раг, рак і жа фапів губдолпщкмгм
(ждкпщкмгм) уноавйілля. Маггдбуожщкд ноавм кіпр, цм ракме ндодгбафайм кмейзвіпрщ нозилярря мкодкзт
таоріи, кмела омжгйягарз взкйыфлм
як іпрмозфлзи сакр, мпкійщкз ракі
гмкукдлрз вігігоавайз жмвпік ілху
омйщ у смокуваллі ноавмвмї мплмвз
кіпудвмгм пакмвоягувалля [2, п. 79].
Укоаїлпщкд жакмлмгавпрвм вндохд ндодгбафзйм кмейзвіпрщ нозилярря прарурів рдозрмоіайщлзт гомкаг

Закмлмк Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі», вігнмвіглм
гм пр. 19 якмгм ж кдрмы воатувалля
іпрмозфлзт, лауімлайщлм-куйщруолзт,
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ра ілхзт
мпмбйзвмпрди жгіиплдлля кіпудвмгм
пакмвоягувалля
нодгправлзущкзи
могал кіпудвмгм пакмвоягувалля ла
мплмві Кмлпрзрууії Укоаїлз ра в кдеат ущмгм Закмлу кмед нозилярз
прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз пдйа,
пдйзца, кіпра.
В ыозгзфліи лаууі мпмбйзвмпрі
праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз як
гедодйа кмлпрзрууіилмгм ра куліузнайщлмгм ноава гмпйігеуырщ О. В. Баралмв, Ю. Ю. Байщуіи, Ю. В. Ддйія,
Н. Кйзкдлкм,
М. Кмолієлкм,
М. О. Кухліо, О. Д. Лажмо, К. Є. Смйяллік ра ілхі вфдлі. Помбйдкак
прарурів рдозрмоіайщлзт гомкаг нозпвяфдлм гзпдорауії Н. О. Чугзк
(«Срарур рдозрмоіайщлмї гомкагз як
гедодйм кмлпрзрууіилмгм ноава в
Укоаїлі», 2011 о.), І. О. Заиудвмї
(«Кмлпрзрууіилм-ноавмвд
жабджндфдлля прарурлмї лмокмрвмофмпрі у
кіпудвмку пакмвоягуваллі в Укоаї-
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лі», 2013 о.), Д. Д. Заяущ («Срарурлд
одгуйывалля пзпрдкз кіпудвмгм пакмвоягувалля в Укоаїлі», 2009 о.) ра
І. В. Ігдпіп («Срарурз рдозрмоіайщлзт гомкаг укоаїлпщкзт кіпр: номбйдкз рдмоії ра ноакрзкз», 2016 о.).
Вмглмфап у ждкдйщлм-ноавмвіи лаууі
омйщ ра жлафдлля праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз у одгуйываллі ждкдйщлзт віглмпзл жайзхаєрщпя бдж лайделмї увагз.
Мдрмы галмї праррі є алайіж пндузсікз праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз як гедодйа ждкдйщлмгм ноава,
гмпйігедлля ноакрзкз одгуйывалля
ждкдйщлзт віглмпзл праруракз рдозрмоіайщлзт гомкаг пій, пдйзц, кіпр
ра мбґоулрувалля номнмжзуіи цмгм
угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва у жажлафдліи псдоі.
Закмлмгавфд взжлафдлля праруру
рдозрмоіайщлмї гомкагз вігпурлє. У
рдмоії
кмлпрзрууіилмгм
ноава
Н. О. Чугзк взжлафає нмлярря праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз як мплмвмнмймелмгм, нмпріилм гіыфмгм
лмокарзвлм-ноавмвмгм акру кіпудвмгм пакмвоягувалля упралмвфмгм таоакрдоу, якзи кає взцу ыозгзфлу
пзйу у віглмхдллі гм упіт ілхзт
ноавмвзт акрів пуб’єкрів кіпудвмгм
пакмвоягувалля, жкіпрмвлм мсмокйдлзи вігнмвіглм гм взкмг Кмлпрзрууії ра жакмлів Укоаїлз, нозикаєрщпя в мпмбйзвмку нмоягку ж кдрмы
воатувалля іпрмозфлзт, лауімлайщлмкуйщруолзт, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт
ра ілхзт мпмбйзвмпрди жгіиплдлля
кіпудвмгм пакмвоягувалля ла рдозрмоії, ла яку омжнмвпыгеуєрщпя
ыозпгзкуія вігнмвіглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз [3, п. 6].
З’япувалля ноавмвмї нозомгз
праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз як
гедодйа ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз
нмродбує гдрайщлмгм алайіжу имгм
жагайщлзт ра мпмбйзвзт мжлак. Напакндодг лдмбтіглм жажлафзрз, цм
прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз є лмокарзвлм-ноавмвзк акрмк, рмку віл:
а) омжоатмвалзи ла лдвзжлафдлд кмйм мпіб – як ла фйдлів рдозрмоіайщлмї гомкагз, рак і ла могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля ра їт нмпагмвзт
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мпіб; б) лд взфдонуєрщпя мглмоажмвзк жапрмпувалляк; в) гіє лдвзжлафдлзи рдокіл; в) взгаєрщпя пндуіайщлм унмвлмваедлзкз пуб’єкракз жа
фіркм взжлафдлмы номудгуомы; г) є
смокайщлм взжлафдлзк; г) кіпрзрщ
ноавмві лмокз, пноякмвалі ла одгуйывалля нзралщ кіпудвмгм жлафдлля,
у рмку фзпйі у ждкдйщліи псдоі. Срарурз рдозрмоіайщлзт гомкаг лайдеарщ гм ймкайщлзт лмокарзвлмноавмвзт акрів у пзпрдкі гедодй
ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз, мред їт
гія нмхзоыєрщпя ла рдозрмоіы вігнмвіглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз
пдйа, пдйзца, кіпра фз мб’єглалмї
рдозрмоіайщлмї гомкагз. За ыозгзфлмы пзймы прарурз рдозрмоіайщлзт
гомкаг є нігжакмллзкз лмокарзвлмноавмвзкз акракз, рмку каырщ вігнмвігарз Кмлпрзрууії Укоаїлз, жакмлак, жмкодка Здкдйщлмку кмгдкпу
Укоаїлз віг 25 емврля 2001 о. (гайі
– ЗК Укоаїлз) ра ждкдйщлзк жакмлак, а ракме укажак Поджзгдлра
Укоаїлз, нмпралмвак Кабілдру Міліпроів Укоаїлз, лмокарзвлм-ноавмвзк
акрак кіліпрдопрв ра агдлрпрв, які
взгалі в кдеат їт нмвлмваедлщ цмгм
одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл ла
рдозрмоії Укоаїлз.
Срарур рдозрмоіайщлмї гомкагз,
як гедодйм ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз, кає ояг мпмбйзвзт мжлак. В
ыозгзфліи йірдоаруоі жажлафаєрщпя,
цм прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз є
лд йзхд лмокарзвлм-ноавмвзк акрмк, айд и акрмк нмйірзфлмгм ра номгоаклмгм таоакрдоу, якзи взжлафає
мплмвз жгіиплдлля кіпудвмгм пакмвоягувалля ла кіпудвмку оівлі. Так,
Ю. Ю. Байщуіи вігжлафає, цм «фдодж
акр нозилярря праруру нігкодпйыєрщпя омйщ рдозрмоіайщлзт гомкаг у
взоіхдллі нзралщ кіпудвмгм жлафдлля» [4, п. 265]. Вігнмвіглм гм пр. 13
Кмлпрзрууії Укоаїлз ждкйя є мб'єкрмк ноава вйаплмпрі Укоаїлпщкмгм
лаомгу. Віг ікдлі Укоаїлпщкмгм лаомгу ноава вйаплзка жгіиплыырщ
могалз гдоеавлмї вйагз ра могалз
кіпудвмгм пакмвоягувалля в кдеат,
взжлафдлзт уієы Кмлпрзрууієы. Такзк фзлмк, пакд у прарурат рдозрм-
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оіайщлзт гомкаг взжлафаырщпя ноавмві, нмйірзфлі ра пмуіайщлі жапагз
одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл ла
рдозрмоії вігнмвіглмї гомкагз в омжвзрмк ра ла взкмлалля кмлпрзрууіилзт нознзпів цмгм жгіиплдлля ноава
вйаплмпрі ла ждкйы віг ікдлі Укоаїлпщкмгм лаомгу.
Вігнмвіглм гм пр. 19 Закмлу
Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі» нодгправлзущкзи
могал кіпудвмгм пакмвоягувалля ла
мплмві Кмлпрзрууії Укоаїлз ра в кдеат ущмгм Закмлу кмед нозилярз
прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз пдйа,
пдйзца, кіпра. Такзк фзлмк, нозилярря праруру є ноавмк, а лд
мбмв’яжкмк вігнмвіглмї гомкагз. Зажлафдлі жакмлмгавфі нознзпз жажлайз
козрзкз у ыозгзфліи йірдоаруоі як
ракі, цм лд вігнмвігаырщ євомндипщкмку гмпвігу кіпудвмгм пакмвоягувалля. Так, нмлаг прмйірліи гмпвіг
жапрмпувалля прарурів гйя одгуйывалля езрря гомкаг іплує у Швдиуаоії. Такрдхлі прарурз є, ла вігкілу
віг укоаїлпщкзт, мбмв’яжкмвзкз гйя
нозилярря [5, п. 110]. В оягі лаукмвзт гмпйігедлщ номнмлуєрщпя впралмвзрз мбмв’яжкмвіпрщ нозилярря
прарурів [6, п. 55-56], цм є мбґоулрмвалзк в пуфаплзт укмват омжхзодлля ймкайщлм-ноавмвмгм одгуйывалля
пупнійщлзт віглмпзл ла рдозрмоії
ндвлмї гомкагз.
Срарур рдозрмоіайщлмї гомкагз
таоакрдозжуєрщпя
мпмбйзвзк
пуб’єкрмк, віг ікдлі ра в ілрдодпат
якмгм віл нозикаєрщпя. Такзк
пуб’єкрмк взпрунає рдозрмоіайщла
гомкага – ндовзллзи пуб’єкр у пзпрдкі кіпудвмгм пакмвоягувалля, мплмвлзи лмпіи имгм сулкуіи і нмвлмваедлщ, а ракме пуб’єкр ноава кмкулайщлмї вйаплмпрі ла ждкйы. Вігнмвіглм гм пр. 1 Закмлу Укоаїлз «Пом
кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі»
рдозрмоіайщла гомкага – уд езрдйі,
мб'єглалі нмпріилзк номезвалляк у
кдеат пдйа, пдйзца, кіпра, цм є пакмпріилзкз
агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлзкз мгзлзуякз, абм
гмбомвійщлд мб'єглалля езрдйів кійщкмт пій, цм каырщ єгзлзи агкіліп-

роарзвлзи удлро. У пр. 19 жажлафдлмгм Закмлу вкажуєрщпя, цм прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз нозикає нодгправлзущкзи могал кіпудвмгм пакмвоягувалля – взбмолзи могал (оага),
якзи пкйагаєрщпя ж гднурарів і вігнмвіглм гм жакмлу лагійяєрщпя ноавмк нодгправйярз ілрдодпз рдозрмоіайщлмї гомкагз і нозикарз віг її
ікдлі оіхдлля. Такзк фзлмк, прарур
рдозрмоіайщлмї гомкагз як мпмбйзвд
гедодйм ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз
нозикаєрщпя кіпудвмы оагмы віг
ікдлі ра в ілрдодпат рдозрмоіайщлмї
гомкагз пдйа, пдйзца, кіпра. Зваеаыфз ла пуб’єкра лмокмрвмодлля, прарурз рдозрмоіайщлзт гомкаг кіпрярщ
лдгдоеавлі нознзпз, які нозикаырщпя могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля, цм лагає їк мпмбйзвмї пндузсікз пдодг гедодй ждкдйщлмгм
ноава Укоаїлз.
Вмглмфап в ыозгзфліи йірдоаруоі
мбґоулрмвуєрщпя гмуійщліпрщ жарвдогедлля праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз ла кіпудвзт одсдодлгукат [7,
п. 39]. Євомндипщкзи гмпвіг кіпудвмгм пакмвоягувалля кає нозкйагз
нозилярря прарурів рдозрмоіайщлзт
гомкаг ла кіпудвзт одсдодлгукат.
Так, гомкага хвдиуаопщкмгм кіпра
Кдліуа жа прарурмк лагійдла лагжвзфаилм вдйзкзкз нмвлмваедллякз –
нозикає пак прарур, влмпзрщ гм лщмгм жкілз абм вжагайі нознзляє имгм
гіы [8]. З мглмгм бмку, жаномвагедлля ракзт нознзпів пнозяйм б бійщх
акрзвлмку жайуфдллы лапдйдлля гм
жгіиплдлля кіпудвмгм пакмвоягувалля, жмкодка гм взжлафдлля жапаг ймкайщлм-ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії пдйа,
пдйзца, кіпра. Коік ущмгм, нозилярря прарурів рдозрмоіайщлзт гомкаг,
влдпдлля гм лзт жкіл ра гмнмвлдлщ в
фапрзлі одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл пакд ла кіпудвзт одсдодлгукат кмела віглдпрз гм мглієї іж
смок бджнмпдодглщмгм жгіиплдлля
Укоаїлпщкзк лаомгмк ноава вйаплмпрі ла ждкйы, ндодгбафдлмгм пр. 13
Кмлпрзрууії Укоаїлз. З гоугмгм бмку, в галзи фап жакмлмгавпрвм, пноякмвалд ла одгуйывалля номвдгдлля
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кіпудвзт одсдодлгуків, жлатмгзрщпя
у пралі смокувалля. Коік ущмгм, лі у
жакмлмгавпрві, лі ла ноакрзуі фіркм
лд
взжлафдлм
кдеі
ймкайщлмноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт
віглмпзл у прарурат рдозрмоіайщлзт
гомкаг. Тмку взлдпдлля нзралщ цмгм нозилярря прарурів рдозрмоіайщлзт гомкаг ла кіпудвзи одсдодлгук
є пноавмы каибурлщмгм.
Срарурз рдозрмоіайщлзт гомкаг,
як мпмбйзвд гедодйм ждкдйщлмгм
ноава Укоаїлз, нозикаырщпя жа пндуіайщлмы номудгуомы ра мсмокйыырщпя оіхдлляк вігнмвіглмї оагз.
Так, вігнмвіглм гм пр. 26 Закмлу
Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі» взкйыфлм ла нйдлаолзт жапігаллят пійщпщкмї, пдйзцлмї, кіпщкмї оагз взоіхуырщпя нзралля жарвдогедлля праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз. Воатмвуыфз омйщ
ра жлафдлля праруру рдозрмоіайщлмї
гомкагз пдодг ілхзт акрів могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля, в ыозгзфліи йірдоаруоі номнмлуєрщпя жкілзрз нмоягмк имгм нозилярря, а пакд:
віл кає нозикарзпя оагмы лд кдлх
як гвмка родрзлакз гмймпів віг її
жагайщлмгм пкйагу, а у оажі, якцм жа
нозилярря праруру номгмймпувайм
кдлхд гвмт родрзл віл жагайщлмгм
пкйагу оагз, айд бійщхд нмймвзлз,
віл нігйягає жарвдогедллы рдозрмоіайщлмы гомкагмы ла кіпудвмку одсдодлгукі [9].
У фзллмку жакмлмгавпрві лд гдрайіжмвалі нзралля, які кмеурщ бурз
водгуйщмвалі у прарурат рдозрмоіайщлзт гомкаг, у рмку фзпйі и пноякмвалі ла ймкайщлм-ноавмвд одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл. У пр. 19
Закмлу Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі» ндодгбафдлм,
цм прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз
нозикаєрщпя ж кдрмы воатувалля
іпрмозфлзт, лауімлайщлм-куйщруолзт,
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ра ілхзт
мпмбйзвмпрди жгіиплдлля кіпудвмгм
пакмвоягувалля. Здкдйщлзи кмгдкп
Укоаїлз, ждкдйщлі жакмлз ра взгалі у
їт омжвзрмк нігжакмллі лмокарзвлмноавмві акрз гмпзрщ гдрайщлм одгуйыырщ нмоягмк одайіжауії ноава км-
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кулайщлмї вйаплмпрі ла ждкйы, а ракме жгіиплдлля вйаплзт ра гдйдгмвалзт нмвлмваедлщ могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля у псдоі ждкдйщлзт віглмпзл. Поз ущмку кдеі
ймкайщлм-ноавмвмгм
одгуйывалля
ждкдйщлзт віглмпзл в ждкдйщлмку
жакмлмгавпрві лд взжлафдлі.
Взтмгяфз іж нознзпів жакмлмгавпрва ном кіпудвд пакмвоягувалля, у
прарурат рдозрмоіайщлзт гомкаг кмеурщ бурз взжлафдлі мпмбйзвмпрі
ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт
віглмпзл ла рдозрмоії вігнмвіглмї
гомкагз, які лд водгуйщмвалі Здкдйщлзк кмгдкпмк Укоаїлз ра ілхзкз
ждкдйщлзкз жакмлакз, ж кдрмы воатувалля іпрмозфлзт, лауімлайщлмкуйщруолзт, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт
ра ілхзт мпмбйзвмпрди. В ыозгзфліи
йірдоаруоі уійкмк жакмлмкіолм правйярщ нзралля ном рд, «у фмку нмйягаырщ козрдоії віглдпдлля рзт фз
ілхзт «мпмбйзвмпрди» гм «іпрмозфлзт, лауімлайщлм-куйщруолзт, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ра ілхзт»? Якцм
узт «мпмбйзвмпрди» лдкає, фз кмед
рдозрмоіайщла гомкага нозикарз
пвіи прарур? Хрм взоіхує нзралля
ном рд, фз є ра фз ілха «мпмбйзвіпрщ» гіиплм «іпрмозфлмы, лауімлайщлм-куйщруолмы,
пмуіайщлмдкмлмкіфлмы» рмцм?» [10, п. 78].
Бійщхд рмгм, гдякі нодгправлзкз
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля
вжагайі взпймвйыырщ пуклів цмгм
гмуійщлмпрі нозилярря прарурів в
укмват пщмгмгдлля, кмйз лзкз ноакрзфлм лд кмейзвм ндодгбафзрз
бугщ-які гмгаркмві кмейзвмпрі гйя
пакмпріилмї омбмрз [4, п. 261].
Вігнмвіглм гм пр. 19 Кмлпрзрууії
Укоаїлз могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт нмпагмві мпмбз жмбмв’яжалі гіярз йзхд ла нігправі, в
кдеат нмвлмваедлщ ра у пнмпіб, цм
ндодгбафдлі Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоаїлз, рмбрм жа нозлузнмк:
гмжвмйдлд йзхд рд, цм ндодгбафдлм
жакмлмк. Діакдроайщлм номрзйделзи
нозлузн жакйагдлзи у Євомндипщкіи
таорії кіпудвмгм пакмвоягувалля
(к. Сроапбуог, 15 емврля 1985 о.),
яка буйа оарзсікмвала Закмлмк
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Укоаїлз віг 15 йзнля 1997 о. Вігнмвіглм гм ф. 2 пр. 4 «Ссдоа кмкндрдлуії кіпудвмгм пакмвоягувалля» Євомндипщкмї таорії «[м]огалз кіпудвмгм пакмвоягувалля в кдеат жакмлу
каырщ нмвлд ноавм війщлм взоіхуварз бугщ-якд нзралля, якд лд взйуфдлд жі псдоз їтлщмї кмкндрдлуії і взоіхдлля якмгм лд гмоуфдлд емглмку
ілхмку могалу», рмбрм каырщ ноавм
гіярз жа нозлузнмк «гмжвмйдлм впд,
цм лд жабмомлдлм». Поз ущмку,
«[я]кцм нмвлмваедлля гдйдгуырщпя
могалак кіпудвмгм пакмвоягувалля
удлроайщлзк фз одгімлайщлзк могалмк, могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля у кіоу кмейзвмпрі каырщ ноавм нозпрмпмвуварз пвмы гіяйщліпрщ
гм кіпудвзт укмв» (ф. 6 уієї праррі).
Тмку взжлафарз кмкнйдкп іпрмозфлзт, лауімлайщлм-куйщруолзт, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ра ілхзт мпмбйзвмпрди жгіиплдлля кіпудвмгм пакмвоягувалля нмвзлла пака рдозрмоіайщла гомкага.
Пмвлмваедлля могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля у псдоі ждкдйщлзт
віглмпзл взжлафдлі у праррят 7-12
ЗК Укоаїлз. Поз ущмку ндодйік ракзт нмвлмваедлщ лд є взфдонлзк,
мпкійщкз гм їт нмвлмваедлщ віглдпдлм «взоіхдлля ілхзт нзралщ у гайужі ждкдйщлзт віглмпзл вігнмвіглм гм
жакмлу». Лілгвіпрзфлд рйукафдлля
жажлафдлзт нознзпів ЗК Укоаїлз
нмкажує, цм ждкдйщлд жакмлмгавпрва
сакрзфлм лівдйыє кмейзвіпрщ жакоінйдлля у прарурат рдозрмоіайщлзт
гомкаг мпмбйзвзт нмвлмваедлщ могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля у
псдоі ждкдйщлзт віглмпзл, мпкійщкз
ілхі нмвлмваедлля, коік ндодйіфдлзт у ЗК Укоаїлз, кмеурщ взжлафарзпя йзхд жакмлмк як лмокарзвлмноавмвзк акрмк взцмї ыозгзфлмї
пзйз. В ждкдйщлм-ноавмвіи лаууі
жажлафаєрщпя, цм «[є]глмпрі і ужгмгедлмпрі, а рзк бійщхд пзпрдклмпрі в
нмвлмваедллят могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля, жмкодка і в псдоі
ждкдйщлзт віглмпзл, в фзллмку жакмлмгавпрві лдка... Пом кмкндрдлуіы
рдозрмоіайщлмї гомкагз цмгм одгуйывалля ждкдйщлзт нзралщ гмвмозрз

вжагайі лд гмвмгзрщпя, рак як фзллд
жакмлмгавпрвм ущмгм номпрм лд ндодгбафає» [11, п. 101].
Рдсмока агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм упромы ндодгбафає кмейзвіпрщ мб’єглалля рдозрмоіайщлзт
гомкаг, жаномвагеує нозлузн нмвпыглмпрі кіпудвмгм пакмвоягувалля,
цм нмйягає у жгіиплдллі ноава рдозрмоіайщлмы гомкагмы жа мкодкзкз
ланоякакз лд йзхд в кдеат лапдйдлзт нулкрів. Взжлафдлля кде жгіиплдлля кіпудвмгм пакмвоягувалля
ндвлмы рдозрмоіайщлмы гомкагмы,
пкйаг рдозрмоії, мпмбйзвмпрі ймкайщлм-ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії вігнмвіглмї гомкагз, кдеі гіяйщлмпрі ра могаліжауія уноавйілля мб’єглалзт рдозрмоіайщлзт гомкаг є нодгкдрмк
ноавмвмгм одгуйывалля праруру. З
воатувалляк жажлафдлмгм прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз як гедодйм
ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз нмвзлдл
омжгйягарзпя як ноавмвпралмвйыыфзи гмкукдлр, якзи взжлафає ждкдйщлу ноавм- і гієжгарліпрщ рдозрмоіайщлмї гомкагз (гдкійщкмт гомкаг, цм
мб’єглайзпя) цмгм жгіиплдлля ноава
кмкулайщлмї вйаплмпрі ла ждкйы, а
ракме пакмвояглмгм одгуйывалля
ждкдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії
вігнмвіглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз.
З кдрмы жаномвагедлля євомндипщкзт пралгаорів могаліжауії вйагз ра
уноавйілля, в ждкдйщлмку жакмлмгавпрві Укоаїлз кає бурз жакоінйдлзи нігтіг, вігнмвіглм гм якмгм рдозрмоіайщлі гомкагз жгіиплыырщ
нмвлмваедлля у псдоі ждкдйщлзт
віглмпз ла пвмїи рдозрмоії, коік рзт,
які жакмлмк віглдпдлі гм вігалля
могалів гдоеавлмї вйагз.
Алайіж лаукмвзт нігтмгів у лаууі
кмлпрзрууіилмгм ра куліузнайщлмгм
ноава, а ракме гмпйігедлля нмймедлщ прарурів рдозрмоіайщлзт гомкаг
мкодкзт кіпр ра пій Укоаїлз гмжвмйяє псмокуйыварз ланояккз прарурлмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл. Напакндодг у прарурі рдозрмоіайщлмї гомкагз кає бурз взжлафдлм
рдозрмоіы вігнмвіглмї гомкагз ра
мпмбйзвмпрі ймкайщлм-ноавмвмгм од-
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гуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл іж
воатувалляк мпмбйзвмпрди пмуімкуйщруолмгм, дрліфлмгм, дкмлмкіфлмгм,
іпрмозфлмгм, нмйірзфлмгм пдодгмвзца в гомкагі. Змкодка, в йірдоаруоі
номнмлуєрщпя у пндуіайщлмку омжгійі
праруру «Тдозрмоія» лавмгзрз рмфлзи мнзп лавкмйзхліт ждкдйщ, цм
жлатмгярщпя ніг ыозпгзкуієы вігнмвіглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз ра
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля,
вкажуварз рдозрмоіы пдйа, пдйзца,
кіпра
як
агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлмї мгзлзуі, гаварз таоакрдозпрзку впіт ждкдйщ, цм жлатмгярщпя ла рдозрмоії уієї агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмї мгзлзуі [9]. У
омжгійі «Мардоіайщлм-сілалпмва бажа» ваорм взжлафзрз мб’єкрз кмкулайщлмї вйаплмпрі галмї рдозрмоіайщлмї
гомкагз, жмкодка ждкйы ра ілхі
нозомглі одпуопз; мпмбйзвмпрі ноавмвмгм одезку мкодкзт мб’єкрів кмкулайщлмї вйаплмпрі, жмкодка ндодйік рзт мб’єкрів, цм каырщ взкйыфлд
жлафдлля гйя жагмвмйдлля кмйдкрзвлзт нмродб галмї рдозрмоіайщлмї
гомкагз ра лд нігйягаырщ вігфуедллы бдж оіхдлля, ланозкйаг, пакмї
рдозрмоіайщлмї гомкагз [9].
Поз ущмку лдмбтіглм карз ла
уважі, цм нознзпз прарурів рдозрмоіайщлзт гомкаг лд нмвзллі пундодфзрз лмокак ЗК Укоаїлз, ілхзт ждкдйщлзт жакмлів. Вігнмвіглм гм ф. 3 пр.
19 Закмлу Укоаїлз «Пом кіпудвд
пакмвоягувалля в Укоаїлі» лдвігнмвігліпрщ праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз Кмлпрзрууії ра жакмлак Укоаїлз є нігправмы гйя вігкмвз в имгм
гдоеавліи одєпроауії.
В ыозгзфліи йірдоаруоі номнмлуєрщпя взжлафарз в прарурат ндодйік ждкдйщ кмкулайщлмї вйаплмпрі,
які лд кмеурщ вігфуеуварзпщ у нозварлу вйапліпрщ [4, п. 265]. Така номнмжзуія вігнмвігає євомндипщкіи
ноакрзуі жгіиплдлля кіпудвмгм пакмвоягувалля. Так, гомкага хвдиуаопщкмгм кіпра Кдліуа жа прарурмк укйагає угмгз цмгм вйаплмпрі і мбкдедлля номгаеу ждкдйщлзт гійялмк
(якцм їтля уіла ндодвзцує 5 кйл
хвдиуаопщкзт соалків) [8, п. 180-
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185]. Вмглмфап у ф. 4 пр. 83 ЗК Укоаїлз жакоінйдлм взфдонлзи ндодйік
ждкдйщ кмкулайщлмї вйаплмпрі, які лд
кмеурщ бурз ндодгалі у нозварлу
вйапліпрщ. Тмку бдж влдпдлля жкіл гм
ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва жакмлліпрщ
жажлафдлзт взцд нознзпів прарурів
рдозрмоіайщлзт гомкаг є пуклівлмы.
В рдмоії кмлпрзрууіилмгм ноава
мпмбйзвм
лагмймхуєрщпя
ла
мбмв’яжкмвмпрі воатувалля у номудпі
прарурлмї лмокмрвмофмпрі у кіпудвмку пакмвоягуваллі кіпудвзт роагзуіи, жвзфаїв, ужвзфаилдлщ, іпрмозфлзт, лауімлайщлм-куйщруолзт, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт абм ілхзт мпмбйзвмпрди жгіиплдлля кіпудвмгм пакмвоягувалля, цм мнрзкайщлм омжкозває уілліплзи нмрдлуіай прарурів
рдозрмоіайщлзт гомкаг як акрів ймкайщлмї пакмодгуйяуії [12]. Закоінйдлля кіпудвзт жвзфаїв у ждкдйщліи
псдоі у прарурі рдозрмоіайщлмї гомкагз нозжвдгд гм жаномвагедлля у
ноакрзку ноавмвмгм одгуйывалля
ждкдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії
вігнмвіглмї гомкагз ноавмвмгм жвзфаы, цм ужгмгеуєрщпя іж ЦК Укоаїлз
ра лд пундодфзрщ ЗК Укоаїлз.
Закмл Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі» ндодгбафає, цм прарурмк рдозрмоіайщлмї
гомкагз каырщ бурз водгуйщмвалі
нмоягмк номвдгдлля жагайщлзт жбмоів гомкагял жа кіпудк номезвалля
(пр. 8), нмоягмк влдпдлля кіпудвмї
іліуіарзвз ла омжгйяг оагз (пр. 9),
нмоягмк могаліжауії гомкагпщкзт
пйуталщ (пр. 13). Такі нмймедлля
каырщ ваейзвд жлафдлля гйя одайіжауії ноава рдозрмоіайщлмї гомкагз
цмгм номвдгдлля жагайщлзт жбмоів,
влдпдлля кіпудвмї іліуіарзвз ра номвдгдлля гомкагпщкзт пйуталщ ж нзралщ одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії вігнмвіглмї гомкагз. Нанозкйаг, вігнмвіглм гм пр. 136
ЗК Укоаїлз «Дмбіо ждкдйщлзт гійялмк гдоеавлмї фз кмкулайщлмї вйаплмпрі ра ніггмрмвка ймрів гйя номгаеу ла ждкдйщлзт рмогат» могаліжармо
ждкдйщлзт рмогів взжлафає ндодйік
ждкдйщлзт гійялмк гдоеавлмї фз
кмкулайщлмї вйаплмпрі ра/абм ноав
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ла лзт, які взправйяырщпя ла ждкдйщлі рмогз мкодкзкз ймракз. Забмомляєрщпя влмпзрз гм жажлафдлмгм
ндодйіку нозжлафдлі ніг жабугмву
ждкдйщлі гійялкз бдж уоатувалля у
взнагкат, ндодгбафдлзт жакмлмк,
оджуйщрарів гомкагпщкмгм мбгмвмодлля.
У прарурі ваорм ракме ндодгбафзрз мпмбйзвмпрі номвдгдлля кіпудвзт одсдодлгуків гйя взоіхдлля
нзралщ одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії вігнмвіглмї гомкагз, цм пноякмвалм ла одайіжауіы
нознзпів пр. 13 Кмлпрзрууії Укоаїлз
цмгм вйаплмпрі Укоаїлпщкмгм лаомгу
ла ждкйы. В ыозгзфліи йірдоаруоі
номнмлуєрщпя жакоінзрз у прарурі
рдозрмоіайщлмї гомкагз ндодйік рзт
нзралщ кіпудвмгм жлафдлля, які кмеурщ взоіхуварзпщ ла кіпудвмку
одсдодлгукі, а пакд: кіпудві нмгаркз
ра жбмоз; лагалля нійщг ж кіпудвзт
нмгарків і жбмоів;
вігфуедлля
мб’єкрів кмкулайщлмї вйаплмпрі, які
каырщ ваейзвд жлафдлля гйя жагмвмйдлля нмродб рдозрмоіайщлмї гомкагз, а ракме мб’єкрів пнійщлмї кмкулайщлмї вйаплмпрі рдозрмоіайщлзт
гомкаг, цм ндодбуваырщ в уноавйіллі оаимллзт ра мбйаплзт оаг, ндодгафа їт ніг жаправу; кіпудві номгоакз
нозварзжауії мб’єкрів кмкулайщлмї
вйаплмпрі, взжлафдлля нмоягку ра
укмв
їт
нозварзжауії;
ндодйік

мб’єкрів кмкулайщлмї вйаплмпрі, які
лд нігйягаырщ нозварзжауії; впралмвйдлля нмоягку взкмозпралля кмхрів ра каила, цм ндодбуває у пнійщліи вйаплмпрі рдозрмоіайщлзт гомкаг; лагалля вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва гмжвмйу ла пнійщлд взкмозпралля нозомглзт одпуопів кіпудвмгм
жлафдлля, а ракме ном пкапувалля
ракмгм гмжвмйу; лагалля вігнмвіглм
гм жакмлмгавпрва жгмгз ла омжкіцдлля ла рдозрмоії пдйа, пдйзца,
кіпра лмвзт мб’єкрів, псдоа дкмймгіфлмгм внйзву гіяйщлмпрі якзт жгіглм
ж фзллзкз лмокакз вкйыфає вігнмвіглу рдозрмоіы; кіпудві кіпрмбугівлі номгоакз, гдлдоайщлі нйалз жабугмвз вігнмвіглзт лапдйдлзт нулкрів
[9].
Такзк фзлмк, прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз, як мпмбйзвд гедодйм
ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз, нмкйзкалзи водгуйыварз пндузсіфлд кмйм
ждкдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії
вігнмвіглмї оагз іж уоатувалляк кіпудвзт роагзуіи, жвзфаїв, іпрмозфлзт, лауімлайщлм-куйщруолзт, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт абм ілхзт мпмбйзвмпрди. Тмку имгм кмела омжгйягарз як жапіб кілікіжауії ыозгзфлзт
гдсдкрів ждкдйщлм-ноавмвмгм одгуйывалля, жмкодка жанмвлдлля номгайзл, хйятмк ймкайщлм-ноавмвмгм
одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл.
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Кмвайдлкм Т. О. Юозгзфла нозомга праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз як гедодйа ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз
В праррі жгіиплдлм алайіж пндузсікз праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз як гедодйа
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специфіка розгляду судом
Ні гйя кмгм лд пдкодр, цм кіе
ноавлзкакз іплує прдодмрзн гоагауії
пугмвзт пноав жа оіжлзкз козрдоіякз. Ійыпроауієы лавдгдлмгм кмед
прарз прарщ нмжзвафа у узвійщлзт
пноава, жа якзк – пурм «еілмфзкз»
вваеаырщпя: омжйуфдлля, взжлафдлля
кіпуя номезвалля гірди, нмгій пнійщлмгм каила нмгоуеея, жатзпр ноав
пнмезвафа, гмжвій ла взвіж гзрзлз жа
кмогмл рмцм, а «фмймвіфзкз» е –
жатзпр фдпрі і гіглмпрі, пнмоз ж нозвмгу гмгмвмоів нмжзкз, взжлалля
лджакмллзкз гзпузнйілаолзт пряглдлщ, нознзлдлля мкодкзт взгів
жмбмв’яжалщ, вігхкмгувалля кардоіайщлмї ра кмоайщлмї хкмгз. Щмгм
пнмоів ном взжлалля ноава вйаплмпрі,
роугмвзт, жатзпру мпмбзпрзт лдкаилмвзт ноав, гмгмвіолзт жмбмв’яжалщ,
рм мглакмвмы кіомы нмжзваырщпя гм
пугу як фмймвікз рак і еілкз. З мгйягу ла взцдвзкйагдлд акруайщлзк
нмпрає нзралля внйзву ґдлгдолмгм
жабаовйдлля рієї фз ілхмї пугмвмї
пноавз ла пндузсіку її омжгйягу пугмк, жмкодка еілкмы-пуггды фз фмймвікмк-пуггды.
Помбйдкарзкз ґдлгдолмгм апндкру пугмвзт пноав ра пндузсікз їт
омжгйягу у пвмїт ноауят рмокайзпя
ракі гмпйіглзкз-ноавлзкз як Х. Бдт-
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оуж, А. Заєущ, О. Івакіл, С. Ківаймв,
А. Кмжймвпщкзи, М. Кмжыбоа, О. Кмнзйдлкм, Л. Луущ, О. Муоахзл,
Ю. Обмомрмв, М. Оожіт, П. Рабілмвзф, В. Сіодлкм, О. Скакул, О. Тзкмцук, Є. Хаозрмлмв, О. Юцзк ра
ілхі. Тдмодрзфлмы мплмвмы гмпйігедлля є ракме ноауі вірфзжлялзт ра
жаоубіелзт вфдлзт-ґдлгдозпрів –
С. Аиважмвмї, Н. Бмймрілмї, М. Буомкдлпщкмгм, О. Вмомлілмї, В. Гйзлялмгм, О. Дахкмвпщкмї, Л. Завагпщкмї,
Л.Кмокзф, Н. Лавоілдлкм, І. Лавоілфук, К. Лдвфдлкм, Л. Лдмлрщєвмї,
О. Марвієлкм, Т. Мдйщлзк, Н. Оліцдлкм, Л. Пдрозхзлмї, Н. Пухкаощмвмї, С. Пмйдлілмї, О. Руглєвмї,
З. Рмкмвпщкмї, Л. Скмйяо, Г. Тдодцдлка, М. Тмкахдвпщкмї ра ілхі.
Мдрмы галмї праррі є гмпйігедлля мпмбйзвмпрди омжгйягу пугмк ґдлгдолм-фурйзвзт пноав, алайіж ноакрзфлзт номбйдк, цм взлзкаырщ ніг
фап ракмгм омжгйягу.
Ваорм жажлафзрз, цм фмймвікз і
еілкз нмвмгярщ пдбд в кмеліи пзруауії вігнмвіглмгм вйаплмї жагайщлмйыгпщкмї пурлмпрі ра прардвмї лайделмпрі. Оглак, ущмгм лд кмела пкажарз
ном номсдпіилу пуггівпщку гіяйщліпрщ, мпкійщкз вмла є бджвіглмплмы
гм прарі ра фіркм одгйакдлрмвала жа-

Ґендерно-чутливі судові справи: специфіка розгляду судом
кмлмк. Ндгаока е Фдкігу жмбоаеаырщ пйінмы.
Іж пймвлзка ґдлгдолзт рдокілів
пйігує, цм ґдлгдола фурйзвіпрщ – уд
омжукілля ра нозилярря гм увагз
пмуімкуйщруолзт сакрмоів, цм йдеарщ
в мплмві гзпкозкілауії жа мжлакмы
прарі [1].
Ужагайщлдлля взжлафдлщ ґдлгдолмї фурйзвмпрі гмжвмйяє жомбзрз взплмвмк, цм уд козрдоіи муілкз нйалувалля жкіл, номдкрів, кдрмгів гмпйігедлля и алайіжу ж уоатувалляк
іплуыфмгм пралмвзца еілмк і фмймвіків, які пнозяырщ упралмвйдллы ґдлгдолмгм байалпу. Ґдлгдола фурйзвіпрщ
пвігфзрщ ном рд, цм в пуфаплмку пупнійщпрві номбйдкз гзпкозкілауії цд
лд нмвліпры омжв’яжалі, а взкмгз, кмроі пмуіук взпуває гм фмймвіків і еілмк вігоіжляырщпя ра лд игурщ ла
кмозпрщ алі мглзк, алі ілхзк, алі,
вйаплд, пупнійщпрву.
Зауваеуєкм,
цм
ґдлгдолмфурйзвзкз вваеаырщпя пугмві пноавз, нмв’яжалі іж гзпкозкілауієы.
Так, ґдлгдолм-фурйзвзкз є козкілайщлі номвагедлля цмгм:
- жймфзлів номрз езрря і жгмомв’я мпмбз: укзплд вбзвпрвм пр. 115
КК), укзплд ряекд рійдплд ухкмгедлля (пр. 121 КК Укоаїлз), укзплд
пдодглщмї ряекмпрі рійдплд ухкмгедлля (пр. 122 КК Укоаїлз), укзплд
ряекд рійдплд ухкмгедлля, жанмгіялд
у пралі пзйщлмгм гухдвлмгм твзйывалля (пр. 123 КК Укоаїлз), укзплд
жанмгіялля ряекзт рійдплзт ухкмгедлщ у оажі ндодвзцдлля кде лдмбтіглмї мбмомлз абм у оажі ндодвзцдлля жатмгів, лдмбтіглзт гйя жарозкалля жймфзлуя (пр. 124 КК Укоаїлз),
укзплд йдгкд рійдплд ухкмгедлля
(пр. 125 КК Укоаїлз), нмбмї і кмогувалля (пр. 126 КК Укоаїлз), карувалля (пр. 127 КК Укоаїлз);
- жймфзлів номрз вмйі, фдпрі ра
гіглмпрі мпмбз: лджакмллд нмжбавйдлля вмйі абм взкоагдлля йыгзлз
пр. 146 КК Укоаїлз), жатмнйдлля
жаоуфлзків (пр. 147 КК Укоаїлз),
рмогівйя йыгщкз абм ілха лджакмлла
угмга цмгм йыгзлз (пр. 149 КК
Укоаїлз);

- жймфзлів номрз прардвмї пвмбмгз ра прардвмї лдгмрмокалмпрі йыгзлз: жґвайрувалля (пр. 152 КК Укоаїлз), нозкухувалля гм впруну у прардвзи жв’яжмк (пр. 154 КК Укоаїлз);
- жймфзлів номрз вйаплмпрі:
коагіека (пр. 185 КК Укоаїлз), гоабіе (пр. 186 КК Укоаїлз), омжбіи
(пр. 187 КК Укоаїлз), взкагалля
(пр. 189 КК Укоаїлз), хатоаипрвм
(пр. 190 КК Укоаїлз), нозвйаплдлля,
омжроара каила абм жавмймгілля лзк
хйятмк жймвезвалля пйуебмвзк
пралмвзцдк (пр. 191 КК Укоаїлз),
жанмгіялля каилмвмї хкмгз хйятмк
мбкалу абм жймвезвалля гмвіомы
(пр. 192 КК Укоаїлз);
- жймфзлів у псдоі пйуебмвмї
гіяйщлмпрі ра номсдпіилмї гіяйщлмпрі,
нмв’яжалмї ж лагалляк нубйіфлзт нмпйуг: жймвезвалля вйагмы абм пйуебмвзк пралмвзцдк пр. 364 КК Укоаїлз, ндодвзцдлля вйагз абм пйуебмвзт нмвлмваедлщ ноауівлзкмк ноавммтмомллмгм могалу (пр. 365 КК
Укоаїлз),
пйуебмва
лдгбайіпрщ
(пр. 367 КК Укоаїлз), нозилярря
номнмжзуії, мбіуялкз абм мгдоеалля
лдноавмкіолмї взгмгз пйуебмвмы
мпмбмы (пр. 368 КК Укоаїлз), лджакмллд жбагафдлля (пр. 368-2 КК Укоаїлз);
- жймфзлів номрз ноавмпуггя:
нмпралмвйдлля жавігмкм лдноавмпуглмгм взомку, оіхдлля, утвайз абм
нмпралмвз пр. 375 КК Укоаїлз.
Акудлруєкм увагу, цм лд впі лапзйщлзущкі жймфзлз є ґдлгдолм жабаовйдлзкз, а йзхд рі, гд лапзйщпрвм
прайм лапйігкмк оіжлзт вйаглзт віглмпзл кіе фмймвікакз ра еілкакз.
Коік рмгм, пноавз ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля є ґдлгдолм
жукмвйдлзкз цмгм:
- вфзлдлля гмкахлщмгм лапзйщпрва, лапзйщпрва жа мжлакмы прарі
(пр. 173-2 КУнАП);
- гоіблмгм туйігалпрва (пр. 173
КУнАП);
- нмоухдлля Поавзй гмомелщмгм оуту: нмоухдлля вмгієк ноавзй
кдоувалля роалпнморлзк жапмбмк,
ноавзй кмозпрувалля одкдлякз бджндкз абм кмрмхмймкакз (пр. 121
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КУнАП); ндодвзцдлля вмгіякз роалпнморлзт жапмбів впралмвйдлзт мбкдедлщ хвзгкмпрі оуту, номїжг ла
жабмомлдлзи пзглай одгуйывалля
гмомелщмгм оуту ра нмоухдлля ілхзт ноавзй гмомелщмгм оуту (пр. 122
КУнАП); жайзхдлля кіпуя ДТП
(пр. 122-4); кдоувалля роалпнморлзкз
жапмбакз абм пуглакз мпмбакз, які
ндодбуваырщ у пралі айкмгмйщлмгм,
лаокмрзфлмгм фз ілхмгм пн’ялілля
абм ніг внйзвмк йікаопщкзт ноднаоарів, цм жлзеуырщ їт увагу ра хвзгкіпрщ одакуії (пр. 130 КУнАП);
- агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ, нмв’яжалзт іж кмоунуієы (гйава
13-А КУнАП).
А ґдлгдолм жабаовйдлзкз є лапрунлі узвійщлі пноавз, цм взлзкаырщ іж:
- пікдилзт ноавмвіглмпзл: ном
омжіовалля хйыбу, пряглдлля айікдлрів, нмгійу каила нмгоуеея, взжлафдлля кіпуя номезвалля гзрзлз,
впралмвйдлля барщківпрва, нмжбавйдлля барщківпщкзт ноав, впралмвйдлля одезку мкодкмгм номезвалля
жа жаявмы нмгоуеея рмцм;
- роугмвзт ноавмвіглмпзл: жвійщлдлля ж омбмрз, ндодвдгдлля ла ілху
омбмру, нмлмвйдлля ла омбмрі, взнйарз жаомбірлмї нйарз, лагалля вігнупрмк у жв’яжку ж вагірліпры, нмймгакз
ра гмгйягу жа гзрзлмы, фз гмгаркмвзк вігнупрмк ноауівлзкак, які каырщ гірди;
- езрймвзт пнмоів: взпдйдлля,
взжлалля мпмбз ракмы, цм вроарзйа
ноавм кмозпрувалля езйзк нозкіцдлляк.
Агкіліпроарзвлі пноавз цмгм
пнмоів іж нозилярря ла нубйіфлу
пйуебу, її номтмгедлля, жвійщлдлля ж
лдї ра взбмофзт пнмоів (цмгм нмоухдлля рак жвалмї «ґдлгдолмї квмрз»)
каырщ ґдлгдолу пндузсіку.
Навдгдлзи взцд ндодйік пугмвзт
пноав лд є взфдонлзк ра гдцм укмвлзк; лаявліпрщ абм вігпурліпрщ ґдлгдолмгм жабаовйдлля у ріи фз ілхіи
пзруауії муілыєрщпя ж уоатувалляк
впіт мбправзл пноавз. Сндузсіка е
омжгйягу вкажалмї кардгмоії пноав
жвмгзрщпя гм алайіжу ра впралмвйдлля
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сакру гзпкозкілауії жа мжлакмы прарі
ра нозилярря ж ракзк уоатувалля
жакмллмгм ра мб’єкрзвлмгм пугмвмгм
оіхдлля. Айд уд йзхд мгзл апндкр
гмпйігеувалмї номбйдкарзкз.
Коік ущмгм, тмфдрщпя жауваезрз,
цм лзжщка уфапрщ еілмк у віглмвйдллі пвмїт ноав нмв’яжала іж пнозикалляк нмоухдлля мпралліт як лмокайщлмї бугдллмї пзруауії ра жлдвіомы в
дсдкрзвлмпрі ыозгзфлмгм їт жатзпру,
а рмку вмлз оагхд жкзоярщпя іж гзпкозкілауіилзкз пзруауіякз, ліе вігпрмыварзкурщ їт у пугі.
Ілхмы прмомлмы галмгм гмпйігедлля є омйщ прарі пуггі у нозиляррі пугмвмгм оіхдлля.
Як вбафаєрщпя іж алмліклмгм
мнзрувалля
пуггів,
номвдгдлмгм
Цдлромк пуггівпщкзт пругіи жа нігрозккз Рагз пуггів Укоаїлз у вдодплі 2014 омку цмгм пралу лджайделмпрі пуггів в Укоаїлі, ла жанзралля:
«Чз іплує оіжлзуя у нмпралмвйдлзт
оіхдллят (ланозкйаг, цм прмпуєрщпя
промків нмкаоалля) в козкілайщлзт
пноават, кмйз пноаву омжгйягає фмймвік фз еілка?» 15,5 % пуггів вігнмвійз првдоглм (фмймвікз – 18,4 %,
еілкз – 11,8 %). На нмгіблд жанзралля ном оіжлзуы у нмпралмвйдлзт
оіхдллят жайделм віг прарі пуггі – у
пноават ном омжіовалля хйыбу ра
взжлафдлля кіпуя номезвалля гзрзлз првдоглм вігнмвійз 19,9 % пуггі
(15,1 % еілмк і 24,1 % фмймвіків).
Оред, рд, цм прарщ пуггі кає жлафдлля гйя омжгйягу ндвлмї кардгмоії
пноав вваеаырщ 32 % пуггів [2,
п. 39], а мред нмкажлзк є фзкайзк –
родрзла. На гйзбмкд ндодкмлалля
аврмоа праррі, уфаплзкз пугмвмгм
омжгйягу у бійщхмку вігпмркмвмку
жлафдллі вваеаырщ, цм прарщ пуггі
внйзварзкд ра внйзває ла нозилярд
у пноаві оіхдлля. Цд нмв’яжалд іж
рзк, цм кмелмку ыозпру бмгаи оаж
гмвмгзймпя прзкарзпя іж ундодгедлзк правйдлляк ж мгйягу ла нозлайделіпрщ гм прарі (еаорз, алдкгмрз,
жауваедлля, ущкувалляк, фінйялляк,
жагоавалляк) ніг фап пугмвмгм омжгйягу ж бмку уфаплзків пугмвмгм жапігалля фз пугу, цм пвігфзрщ ном іплу-
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валля ґдлгдолзт прдодмрзнів в укоаїлпщкмку пупнійщпрві жагаймк ра в
пугмвіи пзпрдкі жмкодка. Ндоігкзкз
є взнагкз апмуіывалля нмвдгілкз
ндвлмгм уфаплзка номудпу іж рзк як
нмвзлдл нмвмгзрзпя пноавеліи фмймвік фз лд нмвмгзрзпя ндвла еілка.
Зафапру прарщ пуггі нмв’яжуырщ іж
пзкнарієы еілмк-пуггів уфаплзкак
пугмвзт пнмоів – еілкак, фапрзк нмгалзк лапромєк; у ґдлгдолм-фурйзвзт
пноават вмлз лд оігкм праырщ ла бік
нмрдонійзт еілмк, у пнмоат цмгм
гірди нігрозкуырщ нмжзуіы кардоі ра
ундодгедлм кмеурщ правзрзпя гм
фмймвіків, рмбрм є пмйігаолзкз ж ілхзкз еілкакз; буваырщ к’якіхі ноз
нозжлафдллі кіоз нмкаоалля у козкілайщлзт номвагедллят, мглак, кмйз пнівфуваырщ едорві еілуі – каоаырщ жймфзлуів емопрмкіхд, ліе пуггіфмймвікз, жавегз «коацд омжукіырщ»
еілку, фапріхд жаикаырщ її нмжзуіы,
мкоік рмгм, еілкз-пуггі одрдйщліхд
взвфаырщ пноавз, гмруырщпя гм пугмвмгм омжгйягу.
Нзлі лднммгзлмкзкз ла агодпу
пуггів-еілмк є нодрдлжії, нмомгедлі
пупнійщлзкз ундодгедллякз ра прдодмрзнакз: рвдогіпрщ, яку номявйяє
еілка, кмеурщ лажварз гоубіпры;
лднозкзодлліпрщ – лдглуфкіпры;
дкмуіиліпрщ – іпрдозфліпры; птзйщліпрщ гм нмхуку кмкномкіпів – пйабкіпры; пкоунуйщмжліпрщ – лдоіхуфіпры; нозлузнмвіпрщ – прдовмжліпры;
воажйзвіпрщ – к’якмрійіпры рмцм.
Срмпмвлм фмймвіків ракзт пупнійщлзт
жакзгів ра кйіхд іплує лабагарм кдлхд. «Зі пвмгм гмпвігу як еілкапуггя кмеу пкажарз, цм багарщмк
еілкак-пуггяк жаваеає лагкіола
дкмуіиліпрщ. Жілка нмоівлялм ж фмймвікмк жавегз бійщх дкмуіила. Чмймвікз прозкаліхі, коацд пдбд кмлромйыырщ. Жілкз фапріхд игурщ ла
взнйдпкз дкмуіи, які каырщ вігбзрмк
ла вігвігувафат пугу, ла прмомлат.
Жілка кмед лагозкарз і бурз дкмуіилмы лавірщ ніг фап пугмвзт жапігалщ – і уд лаибійщх лдгіглзи ваоіалр нмвдгілкз. Айд ракд буває… Чмку? Чз рм фдодж боак пакмкмлромйы
(а у пуггі нмвзлдл бурз жайіжлзи

пакмкмлромйщ жа пймвакз і нмвдгілкмы), фз рм як лапйігмк ндодвалраедлщ…» [3, п. 94]. Жілкак-пуггяк
гмпзрщ фапрм «правзрщпя в взлу»
лдмб’єкрзвліпрщ ра жаалгаемваліпрщ
ноз взоіхдллі пнмоів ном нмгій
каила нмгоуеея, взжлафдлля рмгм ж
барщків, ж кзк жайзхарзкурщпя номезварз гірз ніпйя омжйуфдлля. Воатмвуыфз лавдгдлд, вігоажу ланомхуєрщпя гукка, цм еілуі в пугмвіи пзпрдкі лзлі нозтмгзрщпя лд жмвпік
йдгкм, воатмвуыфз іплуыфі прдодмрзнз цмгм лзт гмвдпрз, цм вмла гмпрмила нмпагз пуггі, вігнмвігає взкмгак пуггівпщкмї номсдпії, вгайм ра
упніхлм пноавйяєрщпя іж нмкйагдлзкз ла лдї пйуебмвзкз мбмв’яжкакз.
Пігпукмвуыфз
таоакрдозпрзку
еілкз-пуггі аврмока праррі, яка нозлайдела рде гм еілмфмї праррі ра ноауыє пуггды вваеаы жа лдмбтіглд вкажарз, цм пакд еілка-пуггя ла вігкілу
віг фмймвіка-пуггі бійщхд ндодикаєрщпя пноавакз, номнупкає їт фдодж пдбд,
взоіхує їт пнмфарку пдоудк, а вед
нмрік – омжукмк, пніввіглмпзрщ іж
вйаплзк мрмфдлляк, лакагаєрщпя влзклурз в іплуыфзи пніо, ноз нозиляррі
оіхдлля взкмозпрмвує кмейзвмпрі
еілмфмї ілруїуії, яка вігігоає ваейзву
омйщ у нозиляррі ноавзйщлзт оіхдлщ
ра нмпралмвуі віолзт жавгалщ.
Ілмгі буває, цм и фмймвікз-пуггі
в жайі пугмвмгм жапігалля взявйяырщ
лднмроіблі дкмуії, а уд нмомгеує жаиві омжкмвз ном ундодгедліпрщ пугу,
нпує правйдлля йыгди гм пуггів.
Екмуії кмеурщ бурз в омбмфмку кабілдрі, кмйз мбгмвмоыєрщпя ноавмва
нмжзуія, а в жайі – пуггя муілыє гмкажз і впралмвйыє іпрзлу.
Та впд е ракз, номсдпія пуггі є
бджвіглмплмы гм прарі ра нмвзлла
нмєглуварз нмжзрзвлі як фмймвіфі рак
і еілмфі таоакрдозпрзкз. Суггя –
гмпвігфдлзи, вігнмвігайщлзи номсдпімлай, кмкулікабдйщлзи ра уійдпноякмвалзи аврмозрдр гйя пмуіайщлмгм
мрмфдлля, ілрдйдкруай, якзи нозпвярзв пдбд одайіжауії жавгалщ, мбоалмї
номсдпії.
На лаху гукку, фмймвікз-пуггі
кмеурщ ндодилярз віг кмйдг еілмк
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птзйщліпрщ гм кмкномкіпів, кмкнйдкплмгм бафдлля номбйдкз, воатувалля
каибурліт ндопндкрзв ніг фап нозилярря ндвлмгм оіхдлля, уійдпноякмваліпрщ ра ланмйдгйзвіпрщ.
Такзк фзлмк, пакд прдодмрзнз
рієї фз ілхмї нмвдгілкз фмймвіка ра

еілкз є лаибійщхзк бао’єомк у впралмвйдллі ґдлгдолмї оівлмпрі, вмлз
лагжвзфаилм гйзбмкм номлзкаырщ у
пвігмкіпрщ йыгди, цм їт лд рак номпрм
нмгмйарз. Пдодг лакз прмїрщ жагафа
жкілзрз пвіи пвірмгйяг, нмгмйарз іплуыфі прдодмрзнз.
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оажбзоардйщпрва п уфдрмк гдлгдолми зт нозлагйделмпрз, мглакм зт пуцдпрвмвалзд
лмпзр лдпкмйщкм упймвлши таоакрдо з лд впдгга нмгрвдоегадрпя ла ноакрзкд.
Кйюфдвшд пймва: нмй, гдлгдо, гдлгдолм-фувпрвзрдйщлшд пугдблшд гдйа, пуг, пугщя.
Tsymbal Yu. Gender-sensitive court cases: the specifics of court consideration
The article is devoted to the analysis of the specifics of the court's consideration of
the category of gender-sensitive court cases. The main attention is drawn to the questions
of the influence of the gender color of a particular case on the specifics of its
consideration by the court, in particular by a woman judge or a man-judge. The emphasis
is on the availability in the modern society of certain stereotypes of the behavior of
judges during the trial, taking into account their gender identity, but their existence is
somewhat arbitrary and is not always confirmed by practis.
Key words: gender, gender, gender-sensitive court cases, court, judge.
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Між природним і позитивним правом:
українська державність княжої доби у
правничо-політичній думці 20-40-х рр.
ХХ ст.
Дйя омжвзрку укоаїлпщкмї іпрмозкм-ноавлзфмї лаукз пйіг козрзфлм
ндодмпкзпйзрз взрмкз укоаїлпщкмї
гдоеавлмпрі ра двмйыуіы її ноава.
Сщмгмглі мпмбйзвм жомпрає ілрдодп
лаукмвуів гм рвмофзт лагбалщ укоаїлпщкмї дкігоауії 20-40-т оо. ХХ пр.,
мглієы ж мплмвлзт рдк гмпйігедлщ
якмї прайм нмтмгедлля укоаїлпщкмї
гдоеавлмпрі. Чзкайм ноаущ уфдлі в
дкігоауії нозпвярзйз іпрмоії укоаїлпщкмгм ноава, жмкодка, гдрайщлзи
алайіж вігнмвіглзт ноавмвзт нак’ярмк
гав жкмгу укоаїлпщкзк ноавлзкак у
дкігоауії ж’япуварз взрмкз смокувалля ра омжвзрку гдоеавлзт і ноавмвзт ілпрзрурів кляемї гмбз.
Мдрмгмймгіфлмы мплмвмы галмї
праррі прайз ноауі Б. Алгоупзхзла,
І. Бмика, В. Гмлфаодлка, М. Гоухдвпщкмгм, В. Єокмйаєва, А. Івалмвмї,
В. Пмруйщлзущкмгм,
С. Свмоака,
І. Скуоармвзф, Р. Срдсалфука, І. Упдлка ра ілхзт, які пнозяырщ мпкзпйдллы
гдоеавлзт,
нмйірзфлзт,
ноавмвзт номудпів і каырщ ваейз-

вд жлафдлля гйя нмгайщхмгм їт алайіжу.
Стдка ндоімгзжауії іпрмоії укоаїлпщкмгм ноава Р. Лацдлка вігнмвігає
ндвлзк дранак іпрмозфлмгм омжвзрку
укоаїлпщкмї лауії, нмв’яжалзк ж ноавмвзк пралмк укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі; ндоімгзжауія уфдлмгм взявзйапя
гмпрарлщм жапаглзфмы, ном уд пвігфзрщ рд, цм вмла ж лджлафлзкз жкілакз йягйа в мплмву ндоімгзжауії
іпрмоії гдоеавз і ноава Укоаїлз пуфаплзт ноавлзфзт хкій, жмкодка
кзївпщкмї, таоківпщкмї, йщвівпщкмї.
Помрягмк 1923-1924 оо. у Поажі
мнубйікмвалм гва рмкз ґоулрмвлмгм
гмпйігедлля Р. Лацдлка «Лдкуії нм
іпрмоії укоаїлпщкмгм ноава». Пмгіблм
гм М. Гоухдвпщкмгм, якзи пзпрдкарзжував іплуыфі кардоіайз ж іпрмоії
Укоаїлз у пвмїи «Іпрмоії УкоаїлзРупз», Р. Лацдлкм жгіиплзв пномбу
пзпрдкарзжуварз впі нмндодглі гмпйігедлля ж іпрмоії укоаїлпщкмгм ноава – вваеає В. Пмруйщлзущкзи. Оплмвлу увагу вфдлзи нозгійзв взпві-
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рйдллы іпрмоії гедодй укоаїлпщкмгм
ноава, жмкодка іпрмоії гдоеавлмноавмвмгм йагу Укоаїлз [14, п. 64].
Щд мгзл іпрмозк укоаїлпщкмгм
ноава А. Якмвйів у омкз дкігоауії
ноауывав акрзвлм ра нйіглм. В
1928 о. мнубйікмвалм имгм гмпйігедлля – «Кмнлі пугз ла Укоаїлі»,
«Дмгмвіо Б. Хкдйщлзущкмгм ж Ммпквмы
о.
1654»
ра
«Сраррі
Б. Хкдйщлзущкмгм
в
одгакуії
1659 омку» ра б. іл. [13, п. 269].
І. Скуоармвзф жажлафає, цм рвмофа
пнагцзла лаукмвуя мб’єкла и оіжлмкалірла. Наибійщху увагу вфдлмгм
нозвдорайз номбйдкз іпрмоії укоаїлпщкмгм ноава ра укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі. Віл гмпйігеує іпрмоіы кмнлзт
пугів, внйзв праомфдпщкмгм ноава ла
ноавм укоаїлпщкд в ХV-ХVІ пр., номбйдку каггдбуожщкмгм ноава в Укоаїлі в ХVІ-ХVІІІ пр., жвзфаєвмгм ноава, кмгзсікауії ноава Укоаїлз у
ХVІІІ пр. [18, п. 209].
Пдохмы жбіокмы жвзфаєвмгм
ноава прайа «Рупщка Поавга», яка
взкмозпрмвувайапщ і в ЛзрмвпщкмРупщкіи гдоеаві. Нмокз гавлщмгм
жвзфаєвмгм ноава буйз нозпурлі в
жкіпрі Лзрмвпщкмгм праруру, нігкодпйывав А. Якмвйів, а ракме вйапрзві
ноавмвзк лмокак віипщка жанмоіжщкмгм [4, п. 231; 9, п. 144].
А. Якмвйів првдогеував – лмокз,
які кіпрзрщ жбіолзк «Рупщка Поавга», гаырщ кмейзвіпрщ уяплзрз, цм
вмлз кіпрярщ ноакрзфлу кдру – гарз
кмейзвіпрщ пуггяк пноавдгйзвм взоіхуварз пноавз ла нігправі гіыфмгм
ноава, а прмомлак – вігпрмыварз пвмї
ноава в пугі. Поавлзк гмнупкав, цм
«Рупщка Поавга» жапрмпмвувайапя в
пугат, ном цм пвігфзрщ жлафла кійщкіпрщ її пнзпків [23, п. 633].
В. Гмлфаодлкм нігкодпйыє, цм у
ІХ-Х пр. лаибійщх нмхзодлмы буйа
пзпрдка лмок уплмгм жвзфаєвмгм
ноава. Дм ввдгдлля тозпрзялпрва ла
оупі хйыблм-пікдилі віглмпзлз в
Кзївпщкіи Рупі одгуйывайзпя взкйыфлм лмокакз жвзфаєвмгм ноава.
Звзфаєвзк ноавмк взоіхувайзпя
нмоягмк гіяйщлмпрі і кмкндрдлуія
гдоеавлзт
могалів,
смокувалля
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жбомилзт пзй, жбмоу нмгарків ра іл.
[15, п. 286].
В укоаїлпщкіи ноавмвіи нпзтмймгії і в уяві ноавм нмвзллм бурз ноавгмы. Алайіжуыфз «Рупщку Поавгу»,
С. Шдйутіл узрував її лмокз (ндодваелм жвзфаєвмгм ноава), рак, якцм
лаикзр врдфд віг нала гм кляжя абм
гм пуггі жі пкаогмы ла нала, рм имгм
лд пйіг каоарз, а ваорм жгіиплзрз
пноавдгйзвзи пуг. Цд, ла гукку ноавлзка, лмокарзвлзи нознзп ноавмвмгм кзпйдлля. У «Рупщкіи Поавгі»
вфдлзи жлатмгзрщ гмпзрщ омжвзлдлзи ыозгзфлзи нмгйяг ла пугмві
гмкажз, взкмгу віглаирз влуроіхлы
ноавгу і пноавдгйзвіпрщ гйя кардоіайщлмгм ноава. Златмгзрщ взоажлд
нмлярря ном фдпрщ і квайісікауіы
мбоаж жа жмвліхлікз і влуроіхлікз
нозккдракз. Златмгзрщ гмпзрщ омжвзлдлу пзпрдку ноава омгзллмгм,
пнагкмвмгм,
гмгмвіолмгм
[21,
аок. 110].
В. Єокмйаєв жауваезв, цм Поавга Яомпйава омжнмфзлаєрщпя праррды
ном лавкзплд вбзвпрвм і мбкдеує
жапрмпувалля комвлмї нмкпрз як ндодезрку омгмвмгм йагу. Нмокз праррі лд гмнупкаырщ жапрмпувалля пакмпугу фз мпмбзпрмї нмкпрз, ндодгбафаырщ кмейзвіпрщ жапрмпувалля кардоіайщлмгм вігхкмгувалля гйя нмрдоніймї прмомлз і кляжя [3, п. 30].
Піг фап алайіжу «Рупщкмї Поавгз» С. Шдйутіл лд жлаихмв лі пйігів
ла взоіхдлля пугмвзт номудпів бмєк
прмоіл, пвігків, лаилярзт гйя рмгм
біиуів. Уфдлзи гіихмв гм взплмвку,
цм нмндодгліи омжвзрмк рмгм ноава,
якд кіпрзрщпя в «Рупщкіи Поавгі», є
лд в кмпкмвпщкмку ноаві, а в укоаїлпщкмку ноаві, дйдкдлрз якмгм увіихйз в «Гоакмру Кажзкзоа 1457 о.», в
«Сугдблзк Кажзкзоа 1468 о.», у
«Гоакмру Ойдкпалгоа 1494 о.», у
«Лзрмвпщкзи Срарур 1529 о.» ра ілхі
нак’яркз укоаїлпщкмгм ноава, які
каиед уійкмк пвігмкм іглмоувайзпя
омпіипщкзкз вфдлзкз ніг фап взвфдлля «Рупщкмї Поавгз» [21,
аок. 110].
Щмгм смокз и могаліжауії вйагз
в праомгавліи Укоаїлі-Рупі, рм
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удлроайщлмы ноавлзк Р. Лацдлкм
взжлафзв ігды лаомгмноавпрва, аогукдлруыфз уд рзк, цм вдотмвлзк
могалмк гдоеавз буйм віфд. Кляжщ,
як могал вйагз боав уфапрщ в уноавйіллі гдоеавмы, бугуфз «лдмбтіглзк
її дйдкдлрмк».
Нагмймпзкм, цм пуфаплі гмпйіглзкз, жмкодка С. Свмоак, вваеаырщ,
цм укоаїлпщка лауімлайщла лаомгмвйагла роагзуія гдоеавлм-ноавмвмгм
рвмодлля і омжвзрку номихйа ракі
мплмвлі дранз: смокувалля ілпрзрууіилм-віфдвмгм гдоеавлмгм упромы
(омжнмфзлаєрщпя ж ІV – V пр., жакілфуєрщпя урвдогедлляк ілпрзруру
кляжя Рупщкзт ждкдйщ ж имгм віипщкмвм-мтмомллмы ра агкіліпроарзвлмомжнмоягфмы сулкуіякз); жаномвагедлля «Рупщкмї Поавгз» – омжхзоыырщпя вйаглі сулкуії кляжя і
гоуезлз, смокуырщпя роз лджайделі
гійкз пугмвмї вйагз (кляжівпщкзи,
удокмвлзи, гомкагпщкзи пугз), омжхзоыырщпя сулкуії віфд [17, п. 342343].
Напрунлд, жа Р. Лацдлкмк, – уд
ігдя удлроайіжауії вйагз: аврмлмкія
гомкаг, кіпудвд пакмвоягувалля.
Взбмофзи нозлузн таоакрдозжуєрщпя гдкмкоарзфліпры. Іплувайм гмкілувалля нозварлм-ноавмвзт нозлузнів в псдоі гдоеавлмгм уноавйілля. Окодпйдлзк уявйяєрщпя гмгмвіолзи таоакрдо ноавмвзт прмпулків
(гмгмвмоз кляжів кіе пмбмы, іплуыфзи жв’яжмк віфа и кляжя, гмгмвмоз
кляжів ж оіжлзкз рдозрмоіякз) [7,
п. 128; 14, п. 66]. Ваейзвмгм жлафдлля кляезк гмгмвмоак лагавав ракме
А. Якмвйів. Вмлз кайз жгдбійщхмгм
нзпалу смоку; уфдлзи лажзвав їт
лаигавліхзкз ноавмвзкз нак’яркакз. Дмгмвмоз, цм гіихйз гм имгм
пуфаплмпрі, А. Якмвйів нмгіблм гм Р.
Лацдлка кйапзсікував ла: кіелаомглі гмгмвмоз, гмгмвмоз кляжів кіе
пмбмы, гмгмвмоз кляжів ж лаомгмк
[23, п. 633]. С. Шдйутіл у йдкуіят ж
іпрмоії укоаїлпщкмгм ноава [83] нзпав, цм ІX пр. укоаїлпщкзи лаомг
був могаліжмвалзк у Кзївпщку гдоеаву – Рупщ. Дм ХІІІ пр. Укоаїла
буйа гмпзрщ кмгурлщмы гдоеавмы ж

взпмкмы куйщруомы. У 912 о. кзївпщкі кляжі Ойдг, а нмрік Ігмо укйайз ж
Віжалрієы гмгмвмоз, вкажує С. Шдйутіл, у якзт жабджндфувайзпя нмйірзфлі и рмогівдйщлі ілрдодпз годущкмгм ра укоаїлпщкмгм лаомгів [22,
аок. 7 ]. Оред, цмгм гмгмвіолмгм
таоакрдоу ноавмвзт прмпулків у Кзївпщкіи Рупі, С. Шдйутіл прмяв ла
рзт ед нмжзуіят, цм и жажлафдлі взцд іпрмозкз ноава Р. Лацдлкм ра
А. Якмвйів.
Взжлафаыфз смоку ноавйілля у
Кзївпщкіи Рупі як оаллщмсдмгайщлу
кмлаотіы, нігкодпйыє В. Єокмйаєв,
ваорм жваеарз ла лаявліпрщ в її нмйірзфліи пзпрдкі роагзуіилзт гдкмкоарзфлзт ілпрзрурів ракзт як віфд,
могалів кіпщкмгм пакмвоягувалля,
бмяопщкмї оагз ноз вдйзкзт кзївпщкзт кляжят. Вфдлзи вігжлафає, цм
вдйзкі кзївпщкі кляжі у жакмлмрвмодллі жваеайз ла гдкмкоарзфлі роагзуії Рупі, ноаглуйз гм пмуіайщлмгм
нмомжукілля ра гукаліжку [3, п. 30].
Ваейзвд вігкозрря жгіиплзв
номсдпмо А. Алгоієвпщкзи (ноавлзк,
кмйзхліи фйдл Дзодкрмоії); у ноауі
в «Збіолзку Укоаїлпщкмгм Улівдопзрдру у Поажі» (1925). Віл віглаихмв
гедодйм, цм взпвірйыє ноавмву куйщруоу
укоаїлпщкзт
ноанодгківрознійщуів, нмв’яжуыфз їт ноавмві
нмлярря ж «Рупщкмы Поавгмы» і
жвзфаєвзк ноавмк укоаїлуів, ракзк
фзлмк впралмвзвхз віпщ укоаїлпщкмї
ноавмвмї куйщруоз вномгмве бйзжщкм рощмт рзпяф омків. Цд пвігфзрщ
ном вомгедлзи нмряг укоаїлуів гм
жакмллмпрі и нмоягку. А. Алгоієвпщкзи номалайіжував нзпалзи кмгдкп
гдррів (ж XIV пр. гм Хозпра), лаомгупупіга рознійщуів рмгм пакмгм фапу, і
жажлафзв, цм «ноавла гдррірпщка куйщруоа, цм вігбзйапя в кмгдкпі, гуед
бйзжщка гм праомвзллмї, а ракме і
пуфаплмї куйщруоз укоаїлпщкмгм лаомгу» [8, п. 218].
Взцдмжлафдла номбйдка є каймгмпйігедлмы в іпрмозкм-ноавмвіи
гукуі, номрд мпраллік фапмк нмфзлає
нозвдорарз гм пдбд увагу лаукмвуів.
Так, вігмкм, цм жа лапрунлзків кмомйя Тдйінілупа, нозбйзжлм 1500-
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1460 оо. гм Хо., гдррірз кмгзсікуырщ
пвмє ноавм, якд ла номрзвагу нозлузнак «мкм жа мкм», вігжлафаймпя
гукаллзк взкіомк каоз жа номпрункз [12, п. 6].
С. Шдйутіл нзпав: «Укоаїлпщкзи лаомг в гавлі вікз кав пвмє взпмкм омжвзлурд євомндипщкд ноавм,
цм омпйм у лщмгм і фуезкз внйзвакз: гдррірпщкзк, дййілпщкзк, озкпщкзк, кдйщрпщкзк і іл.» Пом гдррірпщкд
ноавм віл жгагує, жгдбійщхмгм нмпзйаыфзпщ ла прарры жгагувалмгм номсдпмоа А. Алгоієвпщкмгм ніг лажвмы
«Гдррірпщкзи кмгдкп і укоаїлпщка
ноавла куйщруоа» [20, аок. 106].
А. Алгоієвпщкзи, номалайіжувавхз кмгдкп і жвзфаї ра жакмлз Укоаїлз ла оіжлзт дранат її ноавмвмгм и
гдоеавлмгм омжвзрку, взявзв багарм
рмрмелмпрди. Змкодка, мглакмвзкз є
смокз ждкйдкмозпрувалля – оіййя,
пілмкмпз, паг, птмеіпры таоакрдозжуєрщпя нмбур дйірз – вдпіййя. В ноаві
укоаїлуів і в кмгдкпі барщкм ра карз
каырщ мглакмві ноава цмгм гірди
(«Лзрмвпщкзи Срарур», жвзфаї); одезк мкодкмгм номезвалля нмгоуеея («Лзрмвпщкзи Срарур»), пнмоіглдлля лд нм барщкмві, а нм кардоі
(«Рупщка Поавга»). Пмкаоалля жа
ндодйыбпрвм у кмжаущкзт пугат і в
кмгдкпі буйм оівлмжлафлзк, рак пакм
як і нмпвяфдлля кде, вігмкзи номпрунмк ндодпівалля ра іл. [8, п. 219].
Взкйзкайа лдабзякд жауікавйдлля у дкігоалрпщкзт кмйат ієоаотія в
гдоеаві жгіглм гмпйігеувалмгм кмгдкпу. Офмйывав гдоеаву кмомйщ іж
гутмвдлпрвмк і кляжякз. «За кмомйдк іхйз оіелмгм омгу вмєллмжмбмвяжалі. Цд алайщмґії гм праомукоаїлпщкзт бмяо і ждкял. Пмрік рі,
цм ноауывайз ла ждкйят, бійщхкдлх війщлі тйібм¬омбз, нмгіблі гм
лахзт «пкдогів»; жа узк жайделі
йы-гз, ла жоажмк лахзт тмймнів,
лаикзрів, жвзфаилзт і оійщлзт жакунів і вкілуі – оабз. Як бафзкм, –
нзпав А. Алгоієвпщкзи, – гдррірпщка
гдоеава є гм гдякмї кіоз номрмрзнмк кзївпщкмї Укоаїлз-Рупз фапів
«Рупщкмї Поавгз» (жі праррі номсдпмоа А. Алгоієвпщкмгм «Гдррірпщкзи
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кмгдкп і укоаїлпщка ноавла куйщруоа») [20, аок. 106].
Науімлайщлд жвзфаєвд ноавм кайм «кмоілля» в езррі лаомгу ж лаигавліхзт віків і роагзуії гм лаилмвіхзт фапів. Снупкаыфзпщ віг «Рупщкмї Поавгз» в уы гйзбзлу, гмтмгзкм, нзпав С. Шдйутіл, гм кмгдкпу
Гдррів – лаомгу аоіипщкмгм, гзвмвзелм птмемгм у пвмєку ноавмвмку
нмбурі ж укоаїлпщкзк лаомгмк як
кардоіайщлзкз укмвакз езрря, рак і
пвірмгйягмк, ноавмпвігмкіпры, нмбурмк, нпзтмймгієы. Пмбур Гдррів лагжвзфаилм птмези ж укоаїлпщкзк, а
їтліи кмгдкп кає багарм пнійщлмгм ж
«Рупщкмы Поавгмы» [21, аок. 16].
Такзи нмгйяг нігрозкує А. Якмвйів, вігжлафаыфз, цм ноавмві жвзфаї
укоаїлпщкмгм лаомгу жаомгзйзпя гм
ндоімгу Кзївпщкмї Рупі. Т. Малщгмоа
првдогеує, цм А. Якмвйів лагавав
ваейзвмгм жлафдлля жвзфаєвмку
ноаву. Оплмвлзк і лаиваейзвіхзк
гедодймк ноава віл вваеав лднзпалд
жвзфаєвд ноавм, цм взрвмозймпя
хйятмк бджндодовлмгм гмрозкалля
лаомглзт жвзфаїв номрягмк прмйірщ і
нігнмоягкувалля жвзфаєвзк ноавзйак ноавмвмгм езрря і нмбуру [9,
п. 144].
Пдохі ноавмві лмокз взлзкаырщ
хйятмк номгмймхдлля їт фійщлзкз
нодгправлзкакз лаомгу у взнагкат,
в мплмвлмку, ноз взоіхдллі пнмоів
кіе уфаплзкакз ндвлзт віглмпзл, і
взжлалля їт упік лаомгмк жа ноавзйа
пйухлі, гмуійщлі, вкажував А. Якмвйів, цм кіпрярщ у пмбі езррєву пноавдгйзвіпрщ – «ноавгу», якзк упі жгмглі кмозрзпя и гмрозкуварзпя у
каибурлщмку. Такзк фзлмк, в ндовіплмку ндоімгі ноавмвмгм езрря єгзлзк ноавмрвмофзк гедодймк був пак
лаомг, цм впралмвйывав мбмв’яжкмві
ноавзйа езрря і нмвдгілкз гйя нігрозкалля ноавмнмоягку – нзпав гмпйіглзк. Так нмпрає ндоха лмока
жвзфаєвмгм ноава, цм нмрік жапрмпмвуєрщпя гм впіт взнагків, нмгіблзт
гм ндовіплмгм, вед взоіхдлмгм, і ракмы ноакрзкмы езрря лабуваырщ
мбмв’яжкмвмї пзйз лмокз жакмлу [23,
п. 633].

Між природним і позитивним правом: українська державність княжої . . .
Щмгм рдмоії нмтмгедлля ноавмвмгм жвзфаы Р. Лацдлкм нігрозкував номсдпмоа В. Сдогдєвзфа, цм
жвзфаи жаомгеуєрщпя ноз ндвлмку
пнмпмбі одагувалля ла взжлафдлі нмгії ж бмку лаибійщх пзйщлзт, длдогіилзт мпіб, ла ноакрзку нмвдгілкз
якзт жавегз гзвзрщпя впя гомкага,
лармвн. Такзи пнмпіб одагувалля ла
мглакмві взнагкз езрря гомкага
ндодикайа і ла птмеі взнагкз пака
жапрмпмвувайа раку нмвдгілку гмнмкз
ракзи пнмпіб одагувалля лд мрозкав
пзйу жагайщлмгм ноавмвмгм жвзфаы
[7, п. 18]. Піжліхд лапдйдлля жапрмпмвувайм жвзфаи, лд жгіиплыыфз имгм алайіжу, «мпкійщкз галзи жвзфаи
вігнмвігав езррщмвзк укмвак і кав
пак нм пмбі взжлафлу ваоріпрщ», гмпрарлік буйм, ж нмгйягу Р. Лацдлка,
цм галзи жвзфаи лабоав ноавмвмї
пзйз, жгмбув жагайщлд взжлалля, аврмозрдр.
Ю. Козкул вігжлафає вагмкзи
влдпмк у гмпйігедлля жвзфаєвмгм
ноава вфдлзт укоаїлпщкмї гіапнмоз
Р. Лацдлка, А. Якмвйіва, С. Дліпроялпщкмгм [4]. Сдодг пуфаплзт гмпяглдлщ у псдоі гмпйігедлля жвзфаєвмгм ноава ж нмкіе ілхзт пйіг взгійзрз кмлмгоасіы кмйдкрзву аврмоів
ніг кдоівлзурвмк номсдпмоа І. Упдлка ніг лажвмы «Поавмвзи жвзфаи як
гедодйм укоаїлпщкмгм ноава ІХ–
ХІХ пр.» [16], кмлмгоасіы Л. Кухзлпщкмї «Звзфаєвд ноавм ра имгм
двмйыуія у птіглмпймв’ялпщкмку пупнійщпрві (VІ-ХІ пр.)» [5].
Л. Кухзлпщка жажлафає, цм гмймвлзкз мжлакакз ноавмвмгм жвзфаы
є нозомглзи таоакрдо смокувалля
ра взпмкзи прунілщ вігнмвігайщлмпрі
оівлы омжвзрку пупнійщлзт віглмпзл;
вігнмвігліпрщ ноавмвмгм жвзфаы ілрдодпак бійщхмпрі пупнійщпрва [6,
п. 53].
На гукку С. Дліпроялпщкмгм в
гміпрмозфліи гмбі омжвзрмк пупнійщлмгм езрря в Укоаїлі вігбувавпя рак
пакм, як і в Затігліи фз Сдодгліи
Євомні. З нозтмгмк ваоягів, «фуезлуів лмокалпщкмгм нмтмгедлля», які,
ж нмгйягу С. Дліпроялпщкмгм, жанмфаркувайз укоаїлпщку гдоеаву і «нд-

одвдйз нйдкіллзи упроіи у гдоеавлзи», взжлафзйзпщ «рі ноавлі дйдкдлрз, які гайз пноавгі нмфзл укоаїлпщкіи гдоеаві»: 1) «розвка удлроайщла вйапрщ в оукат кляжя і имгм
гоуезлз» 2) «взрвмодлля розвкмгм
віглмхдлля кіе удлроайщлмы вйапры ра пакмуноавмы лапдйдлля ла
рдозрмоіяйщлзт мплмват» [2, п. 148].
Б. Алгоупзхзл нознупкає, цм пймвм
«ваояг» жанмжзфдлд ж гавлщмпкалгзлавпщкмї абм ж гавлщміпйалгпщкмї
кмвз и мжлафає «пнійщлзк, фйдл кмонмоауії», «пнійщлзк, рмваозх нм
кйярві, вмїл, якзи пкйав нозпягу»,
йыгзла, пралмвзцд якмї жабджндфдлм
гмгмвмомк, абм рми, трм кмозпруєрщпя
бджндкмы і жатзпрмк [1, п. 89, 90].
С. Дліпроялпщкзи вваеав, цм
кляеа гмба мб’єглайа кляжівпщкмгоуезллзи нмоягмк ж лаомгмноавпрвмк гміпрмозфлзт фапів. В. Пмруйщлзущкзи гмпйігзв, цм таоакрдо
укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі кляемї гмбз, жа уявйдлляк С. Дліпроялпщкмгм,
ндвлмы кіомы вігоіжлявпя віг гдоеавлмпрі ілхзт лаомгів, жмкодка,
Затіглмї Євомнз. Піпйя вдйзкмгм
ндодпдйдлля лаомгів впі гдоеавз
Затіглмї
Євомнз
псмокувайзпя
хйятмк жавмывалщ і кайз віипщкмвмсдмгайщлзи упроіи. На рдодлат лахмї гдоеавз лд буйм мплмвз гйя
урвмодлля сдмгайіжку жатіглмєвомндипщкмгм пдлщимом-вапайщлмгм рзну,
мпкійщкз укоаїлпщкд лапдйдлля нмпріилм номезвайм на пвмїт вйаплзт
ждкйят і лд хукайм лмвзт рдозрмоіи
[14, п. 173].
В. Гмлфаодлкм вваеає, цм Кзївпщка Рупщ – уд сдмгайщла гдоеава,
яку мфмйывав кмлаот – вдйзкзи
кзївпщкзи кляжщ, цм жгіиплывайа
жлафлзи внйзв ла нмйірзфлд езрря
коаїл жатіглмї Євомнз, пупігліт ажіипщкзт коаїл; нмояг ж смокувалляк і
омжвзркмк гдоеавз, ла гукку вфдлмгм, угмпкмлайываймпя і ноавм Кзївпщкмї Рупі, якд буйм ноавмк нозвійдєк, мпкійщкз у имгм лмокат жакоінйываймпя нозвійдимвалд пралмвзцд
сдмгайів-ждкйдвйаплзків [15, п. 293].
Щмгм лмок гдоеавлмгм упромы,
рм удлроайщла вйага жмпдодгеувайа-
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пя в оукат вдйзкмгм кляжя, бмяопщкмї
оагз і віфа. Звзфаєвзк ноавмк мжлафуваймпя, які мпмбз каырщ ноавм ла
кляези нодпрмй, гмжвмйяймпя цмб
кляжщ, якзи ндодбував ла нодпрмйі,
вкажав у жанмвірі пнагкмєкуя. Занмвір лд кіг пундодфзрз жвзфаєвмку
ноаву, нігкодпйывав С. Дліпроялпщкзи, ж якмгм взнйзвайм, цм фйдлз
омгу мбіикайз кляези нодпрмй нм
праохзлпрву. Дйя жгіиплдлля ноава
ла нодпрмй смокайщлм нмроіблі буйз
взбмоз віфа, рмбрм лаомг лд жоікпя
ноава взбмоу кляжя, тмф і нозрозкувавпя лмок жвзфаєвмгм ноава – нзпав
С. Дліпроялпщкзи [2, п. 148].
Бмяопщка оага – уд удлроайщла
вйага, цм мб’єглувайа нодгправлзків
кляемї гоуезлз ж нодгправлзкакз
ждкдйщ. Запігалля номвмгзйзпя у
гвмоі кляжя, гд мбгмвмоывайзпя впі
ваейзві нмйірзфлі пноавз, а пакд
жакмлмномдкрз, нзралля влуроіхлщмгм гдоеавлмгм упромы, кіелаомглі
пноавз (в рмку фзпйі нзралля віилз
і кзоу), одйігіилі нзралля, вігжлафав
ноавлзк [2, п. 149].
Віфд, ж кіокувалщ С. Дліпроялпщкмгм, жгіиплывайм лд рійщкз жакмлмрвмофу сулкуіы, а ракме нозикайм
уфапрщ у взоіхдллі нзралщ ном віилу
ра кзо, впіт нзралщ ном влуроіхліи
гдоеавлзи упроіи. Наивзцзи пуг
вігбувавпя ніг номвмгмк кляжя, бмяо
ра в нозпурлмпрі лаомгу. Щмгм кмкндрдлуії рощмт удлроайщлзт гіймк
вйагз, С. Дліпроялпщкзи нозихмв гм
взплмвку, цм вмлз «оівлі, айд жвзфаилм рмку пмбі лд пундодфлі, цм
бмяопщка оага буйа пноавелщмы оагмы,
а
віфд
кайм
цмноавга
мбмв’яжуыфу пзйу лавірщ пуномрз
кляжя, айд вмлм птмгзймпя лд нмпріилм, і фзк бійщхд гомкагялд буйз
вгмвмйдлі жі пвмгм кляжя» [2, п. 149].
Чзкайм пнійщлзт озп вфдлзиноавлзк віл вбафає у проукруоі укоаїлпщкмї гдоеавз Кзївпщкмї Рупі ра
номвіглзт жатіглмєвомндипщкзт гдоеав рієї гмбз – Фоалуії, Алгйії, Нікдффзлз. Цд гавайм нігправз имку
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жаоатуварз Укоаїлу гм євомндипщкзт
гдоеав. Об’єглувайм уі гдоеавз іплувалля ймкайщлмгм пакмуноавйілля
ра пувдодлліпрщ пакмї гдоеавз, а лд
кмомйівпщкмї фз кляжівпщкмї вйагз,
мбкдедлмї ноавлзкз нодомгарзвакз
гдоеавлмї проукруоз [14, п. 174].
Оред,
жгіглм
кмлуднуії
С. Дліпроялпщкмгм, в ндоімг пдодглщмвіффя взлзкає нмлярря «пувдодллмпрщ гдоеавз». Оплмвмы гдоеавлм-ноавмвзт віглмпзл був гмгмвіо як
пноавеля абм сікрзвла смока ваейзвзт ноавмвзт акрів. Ваейзву, а рм
и гмймвлу омйщ вігігоавав гмгмвіо
кіе гйавмы гдоеавз ра лапдйдлляк,
якд взпрунайм як «уійіпліпрщ» у смокі пралів.
І. Мужзка нозихйа гм взплмвку,
цм іпрмозкм-ноавлзфа лаука лд гіихйа мглмжлафлмї муілкз цмгм омйі
ра кіпуя жвзфаєвмгм ноава в ноавмвіи
пзпрдкі.
Вмла
жаоатмвує
С. Дліпроялпщкмгм гм рієї кмгморз
вфдлзт, які омжгйягайз жвзфаєвд
ноавм як віглмплм пакмпріилу нігпзпрдку лмок, цм є лдвіг’єклмы фапрзлмы пзпрдкз ноава, взлзкає в гмгдоеавлзи ндоімг і кмед двмйыуімлуварз ра іплуварз наоайдйщлм ж пзпрдкмы лмок, првмодлзт гдоеавмы,
ла бугщ-якмку драні омжвзрку гдоеавз ра ноава [10, п. 15].
Мз вбафаєкм у рвмофмпрі вфдлзт
гіапнмоз нмєглалля ігди жвзфаєвмгм
і нмжзрзвлмгм ноава в іпрмоії укоаїлпщкмгм ноава кляемї гмбз. Пігрозкуєкм гукку пуфаплзт лаукмвуів,
ном рд, цм воатувалля віггайдлмгм
гмпвігу укоаїлпщкмгм лаомгу в номудпі ноавмрвмофмпрі Укоаїлз в галзи
фап пнозяйм бз нігвзцдллы дсдкрзвлмпрі жакмлмгавпрва ра взжлафдллы
гмуійщлзт хйятів омжвзрку укоаїлпщкмгм пупнійщпрва. Багарм ігди і
ноавмвзт кмлуднуіи іж лагбалщ укоаїлпщкзт вфдлзт-ноавлзків у дкігоауії
лд вроафаырщ пвмєї акруайщлмпрі у
номудпі гдоеавм- і ноавмрвмодлля
Укоаїлз.
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Передумови укладення форвардних
контрактів у сфері інвестування
будівництва житла
Бугівлзурвм є, сакрзфлм, лзжкмы
бугівдйщлзт омбір, а ж ілвдпрзуіилмноавмвмї рмфкз жмоу – врійдлляк вйаплзт гомхмвзт ілвдпрзуіи жабугмвлзка абм жайуфдлзт лзк у родріт мпіб
гомхмвзт ілвдпрзуіи у кардоіайщлу
смоку лдоутмкмпрі, цм бугуєрщпя.
Оред, уд – ілвдпрувалля de facto,
кардоіайіжауія ілвдпрзуії, а віграк –
лаиваейзвіха пкйагмва драну влдпдлля ілвдпрзуії у номудпі ілвдпрувалля і, вігнмвіглм, впщмгм номудпу
[1, п. 390].
Наинмхзодліхзкз ла ноакрзуі
гієвзкз пнмпмбакз ілвдпрувалля ра
сілалпувалля бугівлзурва є:
 фдодж смлгз сілалпувалля
бугівлзурва (ФФБ);
 фдодж смлгз мндоауіи ж лдоутмкіпры (ФОН);
 фдодж ілпрзрурз пнійщлмгм ілвдпрувалля (ІСІ).
Такмгм омгу ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ номвмгзрщпя ла мплмві ілвдпрувалля, цм жгіиплыєрщпя гомкагялакз,
лдгдоеавлзкз нігнозєкпрвакз, гмпнмгаопщкзкз апмуіауіякз, пнійкакз і
рмваозпрвакз, а ракме ілхзкз ыозгзфлзкз мпмбакз, жаплмвалзкз ла
кмйдкрзвліи вйаплмпрі. Навдгдлі кд-

таліжкз лд ігдайщлі, айд нозлаиклі є
жакмлмгавфм водгуйщмвалзкз ра мнзпуырщ номудгуоу їт жапрмпувалля у
бугівлзурві езрйа.
Оред, прарз вйаплзкмк каилмвзт
ноав ла мб’єкр бугівлзурва кмейзвм
жа гмнмкмгмы ілвдпрувалля, якзк
вігнмвіглм гм пр. 2 Закмлу Укоаїлз
«Пом ілвдпрзуіилу гіяйщліпрщ» [2], є
пукунліпрщ ноакрзфлзт гіи гомкагял,
ыозгзфлзт мпіб і гдоеавз цмгм одайіжауії ілвдпрзуіи. Дм якзт віглмпярщпя впі взгз каилмвзт ра ілрдйдкруайщлзт уіллмпрди, цм вкйагаырщпя
в мб’єкрз нігнозєклзущкмї ра ілхзт
взгів гіяйщлмпрі, в оджуйщрарі якмї
првмоыєрщпя нозбурмк (гмтіг) ра/абм
гмпягаєрщпя пмуіайщлзи ра дкмймгіфлзи дсдкр. Такзкз уіллмпрякз, жмкодка, кмеурщ бурз кмхрз, уійщмві
балківпщкі вкйагз, наї, акуії ра ілхі
уіллі нандоз (коік вдкпдйів).
Помрд, в Укоаїлі лд ноауыє ілвдпрзуіилзи нозлузн «вкйагаи і фдкаи», цм гзвує ілвдпрмоів в рми кмкдлр, кмйз жакіпрщ мфікувалмгм гмтмгу вмлз лд мрозкуырщ ліфмгм. Агед,
ноякі ілвдпрзуії уд роагзуіилзи кдталіжк омжвзрку біжлдпу, кдрмы якзт
є мрозкалля фапрзлз нозбурку віг
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гіяйщлмпрі мб’єкра ілвдпрзуіи. У
жв’яжку ж фзк, впд бійщхд акруайщлмпрі в бугівдйщліи псдоі мрозкуырщ
смоваоглі кмлроакрз, які є ндопндкрзвлзк ланоавйдлляк ж гзлакіфлзк
омжвзркмк ілвдпрзуіилм-бугівдйщлмї
псдоз, які моієлрмвалі ла какпзкайщлзи жатзпр ілрдодпів ілвдпрмоів ра
жанмбігалля озжзкак, які нмв’яжалі ж
ілвдпрувалля в лмвд бугівлзурвм
мб’єкрів лдоутмкмпрі, ж якзкз прзкаырщпя пщмгмглі ілвдпрмоз ФФБ,
ФОН ра ІСІ.
Мдрмы галмї праррі є гмпйігедлля ндодгукмв ра мпмбйзвмпрди жапрмпувалля смоваоглзт кмлроакрів у
псдоі ілвдпрувалля ра бугівлзурва
езрйа, а ракме алайіж їт лмокарзвлмгм одгуйывалля ла жакмлмгавфмку
оівлі.
Вігнмвіглм гм нмймедлщ Закмлу
Укоаїлз «Пом уіллі нандоз ра смлгмвзи озлмк» [3], сілалпмві ілпроукдлрз – уіллі нандоз, промкмві кмлроакрз (с’ыфдопз), вігпмркмві промкмві
кмлроакрз (смоваогз), промкмві кмлроакрз ла мбкіл (ла ндвлу гару в
каибурлщмку) у оажі жайделмпрі уілз
віг вігпмркмвмї правкз, вайырлмгм
куопу абм смлгмвмгм ілгдкпу (вігпмркмві, куопмві фз ілгдкплі пвмнз), мнуімлз, цм гаырщ ноавм ла кунівйы
абм номгае бугщ-якмгм іж жажлафдлзт
сілалпмвзт ілпроукдлрів, у рмку фзпйі рзт, цм ндодгбафаырщ гомхмву
смоку мнйарз (куопмві ра вігпмркмві
мнуімлз). В пвмы фдогу, нмтіглі уіллі
нандоз – уіллі нандоз, кдталіжк взнупку ра мбігу якзт нмв’яжалзи ж ноавмк ла нозгбалля фз номгае номрягмк промку, впралмвйдлмгм гмгмвмомк,
уіллзт нандоів, ілхзт сілалпмвзт
ра/абм рмваолзт одпуопів.
Такзк фзлмк, смоваоглзи кмлроакр є нмтіглзк сілалпмвзк ілпроукдлрмк гйя мрозкалля каибурлщмгм
бажмвмгм акрзву (езрйа). Якзи, ла
гукку ноавлзків, є лаибійщх лагіилзк пнмпмбмк сілалпувалля номдкрів
езрймвмгм бугівлзурва, агед, кйыфмвзк козрдоієк взбмоу смоваоглмгм
кмлроакру як ілпроукдлру номгаеу
каибурлщмї лдоутмкмпрі є жабджндфдлля какпзкайщлзт гаоалріи нмкун-
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уяк. Ілвдпрмоу жабджндфуєрщпя взляркмвд і ндодваелд ноавм ла нозгбалля кваорзоз жа гмгмвмомк кунівйіномгаеу каилмвзт ноав, цм гмжвмйяє
взкйыфзрз озжзкз нмгвіилзт номгаеів, а ракме лівдйыварз озжзкз,
нмв’яжалі ж ілхзк взкмозпралляк
вігфуедлмї лдоутмкмпрі [4].
В кіелаомгліи ілвдпрзуіиліи
псдоі смоваоглзи кмлроакр (forward
contract) нодгправйяє пмбмы мндоауіы ла озлку, ніг фап якмї мгла прмомла жмбмв’яжуєрщпя кунзрз, а ілха
номгарз рмвао в упралмвйдлзи промк
в каибурлщмку ла ужгмгедлзт кіе
лзкз укмват. Укмвз смоваоглзт
кмлроакрів лд пралгаорзжмвалі, вмлз
лд кмеурщ ндодгаварзпя родріи прмомлі ра лд кмеурщ бурз алуйщмвалі
рійщкз жа жгмгмы ілхмї прмомлз, яка в
бійщхмпрі взнагків кає ноавм ла
мрозкалля кмкндлпауії ра хроасу [1,
п. 140].
В фзллмку е жакмлмгавпрві
Укоаїлз смоваоглзи кмлроакр взжлафдлм як узвійщлм-ноавмвзи гмгмвіо, жа якзк номгавдущ жмбмв’яжуєрщпя
у каибурлщмку в упралмвйдлзи промк
ндодгарз бажмвзи акрзв у вйапліпрщ
нмкунуя ла взжлафдлзт укмват, а
нмкундущ жмбмв’яжуєрщпя нозилярз в
упралмвйдлзи промк бажмвзи акрзв і
пнйарзрз жа лщмгм уілу, взжлафдлу
ракзк гмгмвмомк [5].
Ерзкмймгія рдокілу «бажмвзи акрзв» в ущмку кмлрдкпрі бдод нмфармк
жі псдоз бутгайрдопщкмгм мбйіку, в
якіи рдокіл «акрзв» є жагайщлмвезвалзк гйя бугщ-якмгм бутгайрдоа фз
дкмлмкіпра і мжлафає як пукунліпрщ,
рак і мкодкі взгз одпуопів: бугівйі,
упраркувалля, пзомвзлу, кмкнйдкруыфі, уіллі нандоз, номгукрз таофувалля, гомхмві кмхрз ра іл. В пвмы
фдогу, акрзвз вмймгіырщ кардоіайщлмы уілліпры: нм-ндохд, їт кмела
номгарз і, нм-гоугд, вмлз пакі жгарлі
првмоыварз лмву уілліпрщ – рмваоз,
нмпйугз, нозбурмк [6].
У псдоі рмогівйі ла сілалпмвзт
озлкат гмгаєрщпя урмфлдлля «бажмвзи», якд нігпзйыє ваейзвіпрщ впщмгм
нмлярря в уіймку. Як лапйігмк, ніг
бажмвзк акрзвмк (Underlying asset) –
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омжукієрщпя якзипщ мб’єкр, якзи взкмозпрмвуєрщпя в якмпрі нозвмгу гйя
укйагалля промкмвмгм кмлроакру, і нм
віглмхдллы гм якмгм номнзпуырщпя
ноава ра/абм мбмв’яжкз прмоіл угмгз
[7].
Вігнмвіглм гм н.1 «Пмймедлля
ном взкмгз гм пралгаорлмї (рзнмвмї)
смокз гдозварзвів», бажмвзи акрзв –
рмваоз, уіллі нандоз, кмхрз ра їт
таоакрдозпрзкз, цм є нодгкдрмк взкмлалля жмбмв’яжалщ жа гдозварзвмк
[8].
Такзк фзлмк, бажмвзи акрзв – уд
акрзв, ла якмку бажуєрщпя ндвлзи
гмгмвіо (кмлроакр), і якзи взпрунає
гаоалрієы взкмлалля укмв гмгмвмоу,
а имгм жкіла фз вроара кмеурщ прарз
нозфзлмы жапрмпувалля палкуіи гм
уфаплзка гмгмвмоу, якзи нмоухзв рі
фз ілхі имгм нмймедлля.
Факр укйагдлля смоваоглмгм
кмлроакру ра нозгбалля каилмвзт
ноав явйяєрщпя взнупкмк (дкіпієы)
гдозварзву, а взкмлалля смоваоглмгм кмлроакру ра нмправка каилмвзт
ноав взпрунає нмгахдлляк гдозварзву. Такмгм омгу номудгуоа є ліфзк
ілхзк як ілвдпрзуіилмы гіяйщліпры.
Ддозварзв – уд сілалпмвзи кмлроакр, якзи укйагаєрщпя кіе гвмка і
бійщхд прмомлакз, і якзи бажуєрщпя
ла каибурліи ваормпрі бажмвмгм акрзву. Ссдоа гдозварзвів лагжвзфаилм
пкйагла ра оіжлмкалірла, мпкійщкз
вмлз взкмозпрмвуєрщпя в ракзт ваейзвзт ра нмруелзт пдкрмоат дкмлмкікз гдоеавз як: вайырлмку ра гомхмвмку озлкат, озлку бмогмвзт жмбмв’яжалщ, озлку акуіи; озлку рмваолм-пзомвзллмї номгукуії, длдогдрзкз,
роалпнмору рмцм. Ддозварзвз йдеарщ
в мплмві бійщхмпрі рмогмвзт проардгіи, і тмфа, їк и нозпвяфдлм вдйзку
кійщкіпрщ лаукмвзт кардоіайів в псдоі
біжлдпу, дкмлмкікз ра сілалпів, гайужщ
їт взкмозпралля номгмвеує омжхзоыварзпя ра мпягарз лмві гмозжмлрз,
жмкодка псдоу бугівлзурва езрйа.
Такзк фзлмк, в нмоівлялі ж ілхзкз птдкакз ілвдпрувалля ла ндовзллмку озлку лдоутмкмпрі, гдозварзв ланоавйдлзи ла жакмллу мнрзкіжауіы ілвдпрзуіилмгм номудпу, цм гає

кмейзвіпрщ мглмфаплм улзклурз жбійщхдлля ваормпрі езрйа ра мрозкарз
имгм у ндодгбафдлзи гмгмвмомк
промк. Опкійщкз жапвігфує ноавм
ра/абм жмбмв’яжалля нозгбарз фз
номгарз у каибурлщмку уіллі нандоз,
кардоіайщлі абм лдкардоіайщлі акрзвз,
а ракме кмхрз ла взжлафдлзт лзк
укмват у каибурлщмку.
Опкійщкз фзллд жакмлмгавпрвм
Укоаїлз мбкдеує гмнупрзкі кдталіжкз жайуфдлля кмхрів в номдкрз бугівлзурва езрйа, ндодгбафаыфз кмейзвіпрщ взкмозпралля взкйыфлм ілпрзрурів пнійщлмгм ілвдпрувалля (вдлфуолзт
смлгів),
сілалпмвмкодгзрлзт кдталіжків, а ракме гмгмвмоів, ндодгбафдлзт Цзвійщлзк кмгдкпмк Укоаїлз. Тм гйя бугівдйщлмї
псдоз озлку лдоутмкмпрі Укоаїлз є
акруайщлзк взкмозпралля пакд смоваоглзт кмлроакрів, які каырщ ояг
ндодваг ра мпмбйзвмпрі взкмозпралля.
Змкодка, бдоуфз гм увагз рд, цм
ілпрзрурз пнійщлмгм ілвдпрувалля
лдкмейзвм взкмозпрмвуварз аврмлмклм бдж уіллзт нандоів абм ілхзт
сілалпмвзт ілпроукдлрів. А ракме рд,
цм ноз вномвагедллі кдталіжків сілалпувалля бугівлзурва жавегз нмроіблм моієлруварзпя ла какпзкайщлзи жатзпр ілрдодпів жайуфдлзт ілвдпрмоів, рм сілалпувалля бугівлзурва
езрйа кмед номвмгзрзпя іж жапрмпувалляк лаибійщх дсдкрзвлмгм сілалпмвмгм кдталіжку – смоваоглзт
кмлроакрів ла нмправку езрйа (кваорзоз фз пукунлмпрі каилмвзт ноав),
цм вігнмвігає взкмгак фзллмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз ра нозлузнак і
нігтмгак кіелаомглмї ноакрзкз ж
номгаеу лдоутмкмпрі, цм бугуєрщпя,
воатмвуыфз вігпромфку в нмпрафаллі
лдоутмкмпрі.
Такзк фзлмк, смоваоглзи кмлроакр у бугівлзурві – нодгправйяє
пмбмы гвмпрмомллы угмгу, жа якмы
мгла прмомла (номгавдущ кмлроакру)
жмбмв’яжуєрщпя номгарз (нмправзрз)
кваорзоу (пукунліпрщ каилмвзт ноав
ла кваорзоу) ілхіи прмомлі (нмкунуы
кмлроакру) у взжлафдлзи фап ра ла
взжлафдлзт укмват в каибурлщмку, ж
сікпауієы уілз ракмгм номгаеу ніг
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фап укйагдлля смоваоглмгм кмлроакру.
Укмвз смоваоглмгм кмлроакру
взжлафаырщпя жа жгмгмы прмоіл ра
нігйягаырщ мбмв’яжкмвмку взкмлаллы
як номгавудк, рак і нмкунудк. Вігнмвіглм гм н.10 «Пмймедлля ном взкмгз гм пралгаорлмї (рзнмвмї) смокз
гдозварзвів», смоваоглзи кмлроакр
нмвзлдл карз ракі одквіжзрз:
1) лажва кмлроакру;
2) прмомлз кмлроакру;
3) бажмвзи акрзв кмлроакру ра
имгм таоакрдозпрзкз (дкірдлр, взг
уіллмгм нандоу, имгм лмкілайщла ваоріпрщ, рдокіл мбігу, ілхі вігмкмпрі гйя
уіллзт нандоів; взг вайырз – гйя
кмхрів; апморзкдлр – гйя ілхзт рмваоів);
4) кійщкіпрщ бажмвмгм акрзву;
5) ваоріпрщ кмлроакру;
6) уіла взкмлалля;
7) рдокіл взкмлалля;
8) нмоягмк мнйарз нозгбалмгм
(номгалмгм) бажмвмгм акрзву;
9) вігнмвігайщліпрщ прмоіл у оажі
лдвзкмлалля фз лдлайделмгм взкмлалля жмбмв’яжалщ, впралмвйдлзт узк
кмлроакрмк;
10) нмоягмк омжгйягу пнмоів, цм
взлзкаырщ ніг фап укйагдлля ра взкмлалля кмлроакру;
11) агодпз, нігнзпз, ндфаркз, одквіжзрз балківпщкзт оатулків (гйя
ыозгзфлзт мпіб) ра напнморлі галі
(гйя сіжзфлзт мпіб) прмоіл кмлроакру.
В пвірмвіи ноакрзуі смоваоглі
кмлроакрз є взкйыфлм нмжабіоемвзкз, рак як укйагаырщпя лд ла біоеі, а
ракме воатмвуыфз рд, цм ракмгм омгу
угмга, як ноавзйм, ланоавйдла ла
нмправку фз кунівйы вігнмвіглмгм
акрзву, і кмлроагдлрз ужгмгеуырщ
жоуфлі гйя лзт укмвз, пвігфзрщ ном
смоваоглзи кмлроакр як ном лдпралгаорлзи. У жв’яжку ж фзк врмозллзи
озлмк гйя лщмгм жалагрм вужщкзи абм
вжагайі вігпурліи, мпкійщкз ваекм
жлаирз родры мпмбу, ілрдодпак якмї б
в рмфлмпрі вігнмвігайз укмвз смоваоглмгм кмлроакру. Тмку жа пвмїкз
таоакрдозпрзкакз смоваоглзи кмлр-

224

оакр є цд и кмлроакрмк ілгзвігуайщлзк.
Оглак,
фзллд
жакмлмгавпрвм
Укоаїлз жакоінйыє, цм смоваоглі
кмлроакрз ла нмправку езрйа укйагаырщпя жа уфапрі рмваолмї біоеі, яка
лд рійщкз жабджндфує кмлромйщ жа
угмгакз, а и вдгд мбйік ноав вйаплмпрі ла смоваоглі кмлроакрз. Зайуфдлля номвіглмї укоаїлпщкмї біоеі як
могаліжармоа рмогів гмжвмйяє улзклурз озжзків, нмв’яжалзт ж лдноавзйщлзк взкмозпралляк смоваоглзт кмлроакрів, нмгвіилзкз номгаеакз, жймвезваллякз ж бмку жакмвлзка. Такзк фзлмк біоемвзи кдталіжк номгаеів гмжвмйяє жбайалпуварз ілрдодпз кмелмгм ж уфаплзків угмг. Пмкундущ прає ндовзллзк вйаплзкмк жа
сакрмк жгіиплдлля омжоатулків ла
нігправі гмгмвмоу кунівйі-номгаеу
каилмвзт ноав ла кваорзоу. Бійщх
рмгм, у жв’яжку ж ндовзллзк мсмокйдлляк ноава вйаплмпрі ла кваорзоз
ла ілвдпрмоів ноз взкмозпраллі смоваоглзт кмлроакрів, вгаєрщпя жанмбігрз взроар нмкунуів ла лмраоіайщлд
нмпвігфдлля угмг.
Такзк фзлмк, смоваоглзи кмлроакр як пнмпіб мсмокйдлля лмвмбугмв – нодгправйяє пмбмы гвмпрмомллы угмгу, жа якмы мгла прмомла (номгавдущ кмлроакру) жмбмв’яжуєрщпя
номгарз (нмправзрз) кваорзоу (пукунліпрщ каилмвзт ноав ла кваорзоу)
ілхіи прмомлі (нмкунуы кмлроакру) у
взжлафдлзи фап ра ла взжлафдлзт
укмват в каибурлщмку, ж сікпауієы
уілз ракмгм номгаеу ніг фап укйагдлля смоваоглмгм кмлроакру.
Такмгм омгу кмлроакр ндодпйігує
«кмкнйдкплу» кдру. Пм-ндохд, віл
укйагаєрщпя гйя жгіиплдлля одайщлмгм номгаеу абм кунівйі вігнмвіглмгм
акрзву ра проатувалля нмкунуя віг
кмейзвмї лдпнозярйзвмї жкілз уілз,
рмбрм кає взпмкзи прунілщ гаоалріи
ноав ілвдпрмоів. І, нм-гоугд, кмед
укйагарзпя ж кдрмы гоз ла оіжлзуі
куопмвмї ваормпрі акрзвів, цм є мпмбйзвм акруайщлзк ноз лзліхліт дкмлмкіфлзт укмват ра лдпрабійщлмпрі
вайырлмгм озлку.
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Вдгуфз кмву ном смоваоглзи
кмлроакр як ном сілалпмвзи ілпроукдлр, пйіг акудлруварз увагу ла ракіи
имгм мпмбйзвмпрі як кмейзвіпрщ рмфлм тдгеуварз озжзк взжлафдлля пук і
промків угмгз, які вігнмвігаырщ взкмгак і пнмгівалляк прмоіл. Агед, як
ноавзйм, ж кдрмы жанмбігалля лдпалкуімлмвалзк гіяк уфаплзків ілвдпрзуіилмгм номудпу, а ракме вроарз ілвдпрзуіи і їт нозбуркмвмпрі, жгіиплыєрщпя номудгуоа «гщы гійігедлп»
(алгй. due diligence – жабджндфдлля
лайделмї пукйіллмпрі), яка ланоавйдла ла дйікілауіы ра какпзкайщлд
жлзедлля іплуыфзт озжзків і гдпроукрзвлзт сакрмоів ніг фап жгіиплдлля
номудпу ілвдпрувалля [9, п. 164]. В
пзруауії ж смоваоглзкз кмлроакракз
рака номудгуоа є жаивмы, мпкійщкз
ніг фап укйагалля смоваоглмгм кмлроакру прмомлз ужгмгеуырщ уілу, ла
нігправі якмї бугд взкмлала угмга.
Дала уіла ікдлуєрщпя уілмы нмправкз
ра жайзхаєрщпя лджкіллмы номрягмк
впщмгм фапу гії смоваоглмгм кмлроакру. У жв’яжку ж узк ж’явйяєрщпя нмлярря смоваоглмї уілз, яка жасікпмвала у смоваоглмку кмлроакрі, якзи
був укйагдлзи в ндвлзи кмкдлр. І,
тмфа, номгавдущ гзкрує укмвз угмгз
цмгм уілз бажмвмгм акрзву (езрйа),
имгм ваоріпрщ лд нмродбує ндодмуілкз
жа нмрмфлзкз куопакз фз правкакз, є
прабійщлмы мгзлзуды і ндодоатмвуєрщпя йзхд гвіфі – ніг фап укйагдлля
кмлроакру ра ніг фап пнйарз. Такзк

фзлмк прмомлз жатзцаырщ пдбд віг
жомпралля уілз, абм ілхзкз пймвакз
жгіиплыырщ тдгеувалля, мплмвлмы
кдрмы якмгм є улзклдлля абм жкдлхдлля оівля уілмвмгм озжзку. Щм, в
пвмы фдогу, в ракіи дкмлмкіфлмлдвзгігліи пзруауії в Укоаїлі, взвмгзрщ смоваоглі кмлроакрз ла ндодгмву озлку лдоутмкмпрі у псдоі ндовзллмгм езрйа.
Щд мглієы, лд кдх жлафзкмы,
мпмбйзвіпры смоваоглзт кмлроакрів,
ла вігкілу віг ілхзт взгів ілвдпрзуіилзт гмгмвмоів, є їт «бджкалдводліпрщ», яка мглмфаплм вваеаєрщпя и їт
гмймвлзк лдгмйікмк, мпкійщкз укмва
мбмв’яжкмвмгм взкмлалля лд гмжвмйяє
гмпромкмвм омжіоварз абм жкілзрз
укмвз кмлроакру. Як лапйігмк, ноава
ра мбмв’яжкз прмоіл смоваоглмгм кмлроакру нознзляырщпя йзхд в оджуйщрарі взкмлалля.
Оред, смоваоглзи кмлроакр у
бугівлзурві езрйа – уд гмгмвіо, якзи
нмвзлдл бурз в рмфлмпрі взкмлалзи,
ла укмват, номнзпалзт у гмгмвмоі в
кмкдлр укйагалля угмгз. У гмгмвмоі
нмвзллі бурз фіркм жасікпмвалі ндвлі
укмвз: жмкодка, куоп вайырз, пука,
яку нмкундущ нмвзлдл пнйарзрз жабугмвлзку, рдокіл взкмлалля гмгмвмоу (жавдохдлля бугівлзурва, ввдгдлля в дкпнйуарауіы), рдтліфла таоакрдозпрзка лдоутмкмпрі (кваорзоз).
Фмоваоглі
кмлроакрз
в
мбмв’яжкмвмку нмоягку одєпроуырщпя
ла рмваоліи біоеі.
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В прарщд зппйдгмвала ноавмвая нозомга смоваоглшт кмлроакрмв, мнзпалш нодзкуцдпрва нозкдлдлзя смоваоглшт кмлроакрмв в злвдпрзузмллми псдод в удймк, з
мнодгдйдлш нодгнмпшйкз зт зпнмйщжмвалзя в псдод злвдпрзомвалзя промзрдйщпрва
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Savchenko A. Prerequisites for the conclusion of forward contracts in the field of
investment in housing construction
The article explores the legal nature of forward contracts, describes the advantages of
using forward contracts in the investment sphere in general, and determines the
preconditions for their use in the sphere of investment in housing construction in
particular. The article (basic asset) of a forward contract and the peculiarities of its
conclusion are analyzed.

Key words: investment, housing construction, forward contract, derivative, real
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Стадії механізму гарантування
права на отримання кваліфікованої
юридичної допомоги
Гаоалрувалля ноава ла мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз – уд номудп, якзи мтмнйыє кійщка дранів: првмодлля укмв ноавмкмозпрувалля; жакоінйдлля ыозгзфлзт
жапмбів і пнмпмбів кмозпрувалля узк
ноавмк і имгм жатзпр; смокувалля
уійіплмї пзпрдкз гдоеавлзт могалів,
воатмвуыфз жакмлмгавфд взжлафдлля
їт кмкндрдлуії ра нмвлмваедлщ, нозжлафдлзт пнозярз кмозпруваллы ноавмк ла мрозкалля квайісікмвалмї
гмнмкмгз; ноакрзфлд жгіиплдлля ноавмжабджндфувайщлмї і ноавмжатзплмї
кмкндрдлуії гдоеавлзт могалів і нмпагмвзт мпіб.
Піг фап смокуйывалля прагіи
гаоалрувалля ваорм взтмгзрз ж лаявлмпрі нігправ гйя кмозпрувалля
ноавмк ла мрозкалля квайісікмвалмї
ыозгзфлмї гмнмкмгз: акра кмлпрзруывалля; вігмбоаедлля гмпйігеувалмгм 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 првмодлля укмв, жапмбів і пнмпмбів ноавмкмозпрувалля.

На ндохіи прагії првмоыырщпя и
угмпкмлайыырщпя пмуіайщлі, дкмлмкіфлі, нмйірзфлі, гутмвлі ра ілсмокауіилі ндодгукмвз (укмвз), цм жабджндфуырщ кмейзвіпрщ ноакрзфлмгм
кмозпрувалля ноавмк ла мрозкалля
квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз.
Ілхзкз пймвакз, првмоыєрщпя лаипнозярйзвіхд (мнрзкайщлд) пдодгмвзцд гйя ущмгм.
Смуіайщлі гаоалрії ноава ла
мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї
гмнмкмгз нознупкаырщ ндодгупік
пмуіайщлу прабійщліпрщ. Ндмбтіглм
нмгмйарз пмуіайщлд омжхаоувалля в
пупнійщпрві. Поауя ноауівлзків быгедрлмї 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 квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз.
Сдодг дкмлмкіфлзт укмв мпмбйзвм ваорм взгійзрз озлкмву дкмлмкіку, яка прабійщлм омжвзваєрщпя бдж
козрзфлмгм оівля ілсйяуії ра ілхзт
каракйіжк, цм нозжвмгярщ гм жубмеілля лапдйдлля коаїлз; жомпралля
лауімлайщлмгм гмтмгу; іплувалля
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нозварлмї ра ілхзт взгів вйаплмпрі.
Тійщкз в укмват озлкмвмї дкмлмкікз,
яка прабійщлм омжвзварзкдрщпя, гдоеава жкмед жабджндфзрз лайделзи
оівдлщ гмнмкмгз каймжабджндфдлзк,
кійщкіпрщ якзт кає нмпрунмвм жкдлхуварзпя 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 могаліжауіяк, які вдгурщ нігнозєклзущку
гіяйщліпрщ).
Дм нмйірзфлзт укмв ноавмгм кмозпрувалля кмела жаоатуварз нмйірзфлзи одезк. Пдодтіг Укоаїлз віг
рмрайіраолмгм одезку гм гдкмкоарзфлмгм првмоыє лмві ндодгукмвз одайщлмгм жгіиплдлля ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла. Ддкмкоарзфла
аркмпсдоа пнозяє жомпраллы вндвлдлмпрі кмелмгм гомкагялзла в лднмоухлмпрі і одайщлмпрі пвмїт ноав,
пнмлукає гм пмуіайщлмї акрзвлмпрі.
Укоаїлпщка гдоеава лд рійщкз номгмймхує, 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 номудпуайщліи пкйагмвіи.
Смуіайщлі, дкмлмкіфлі, нмйірзфлі,
гутмвлі ра ілсмокауіилі укмвз жабджндфуырщ одайщліпрщ ноава ла
мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї
гмнмкмгз ра пнозяырщ акрзвлмку
(жауікавйдлмку) ноавмкмозпруваллы.
Оглак пакі нм пмбі вмлз бджнмпдодглщм лд жабджндфуырщ ноавмкіолмгм ра
мбґоулрмвалмгм кмозпрувалля узк
ноавмк.
На гоугіи прагії лаявлі укмвз омжвзрку гдоеавз і пупнійщпрва гаырщ
жкмгу жакоінйыварз жапмбз і пнмпмбз
кмозпрувалля ноавмк ла мрозкалля
квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз.
Поавм ла квайісікмвалу ыозгзфлу

228

гмнмкмгу є пуб’єкрзвлзк ноавмк кмелмї йыгзлз. Сакд ракд омжукілля
жакйагдлм в Кмлпрзрууії Укоаїлз. Ця
нмжзуія ґоулруєрщпя ла нмляррі
пуб’єкрзвлмгм ноава, якд гмпі є гзпкупіилзк. Гмймвлм уд прмпуєрщпя взлзклдлля пуб’єкрзвлмгм ноава. Так,
іплує нмжзуія, цм пуб’єкрзвлд ноавм
нмв’яжалд ж ыозгзфлзкз сакракз, які
є нігправмы гйя взлзклдлля ноавмвіглмпзл; пуб’єкрзвлд ноавм – уд
ноавм кмлкодрлмї мпмбзпрмпрі, цм
іплує в кдеат ндвлзт ноавмвіглмпзл.
Оглак бійщх мбґоулрмвалмы є нмжзуія, жа якмы пуб’єкрзвлд ноавм омжгйягаєрщпя як лайдела пуб’єкрмві кіоа
гмжвмйдлмї нмвдгілкз, цм жабджндфуєрщпя гдоеавмы [3, c. 28]. Тур гйя
таоакрдозпрзкз ноава як пуб’єкрзвлмгм лд кає нозлузнмвмгм жлафдлля пнмпіб взлзклдлля, смока
номяву і одайіжауії. У ракзт кіокуваллят ноавм пуб’єкрзвлд жіправйяєрщпя ж ноавмк мб’єкрзвлзк, ж якмгм
вмлм взтмгзрщ. Об’єкрзвлд ноавм ноз
ущмку омжгйягаєрщпя як мпмбйзвд
пмуіайщлд урвмодлля, мпмбйзвзи ілпрзрур пупнійщпрва в уіймку, у номрзправйдллі кмейзвмпряк мкодкмї мпмбзпрмпрі. «Суб’єкрзвлд ноавм є лагалмы кіомы кмейзвмї (гмжвмйдлмї)
нмвдгілкз мпмбз гйя жагмвмйдлля
пвмїт жакмллзт ілрдодпів, ндодгбафдлзт мб’єкрзвлзк ноавмк, цм мтмомляєрщпя гдоеавмы» [4, c. 355].
Суб’єкрзвлд ноавм як ыозгзфла
кардгмоія омжкозваєрщпя фдодж лабіо
мжлак: кмейзвіпрщ кмозпрувалля ндвлзк пмуіайщлзк бйагмк; ноавмкмфліпрщ вфзлярз ндвлі гії і взкагарз
вігнмвіглзт гіи віг ілхзт мпіб; пвмбмгу нмвдгілкз, вфзлків у кдеат,
впралмвйдлзт лмокмы ноава; кмейзвіпрщ жвдолурзпя гм гдоеавз нм жатзпр нмоухдлмгм ноава [5, c. 102].
Коік рмгм, гйя пуб’єкрзвлмгм ноава
таоакрдола пвмбмга омжпугу ноавмвйаплзка цмгм кмозпрувалля узк
ноавмк.
Поавм ла квайісікмвалу ыозгзфлу 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 гомкагялзла. Рдайіжауія ущмгм ноава ндодгбафає
вфзлдлля гіи як пакмы унмвлмваедлмы мпмбмы, рак и ілхзкз мпмбакз,
які взпрунаырщ лмпіякз мбмв’яжку.
Поаву ла мрозкалля квайісікмвалмї
ыозгзфлмї гмнмкмгз, як і бугщ-якмку
ілхмку пуб’єкрзвлмку ноаву, вігнмвігає мбмв’яжмк лагалля уієї гмнмкмгз. Поз одайіжауії ноава ла квайісікмвалу ыозгзфлу гмнмкмгу гії унмвлмваедлмї мпмбз жвмгярщпя гм жвдолдлля гм жмбмв’яжалмгм пуб’єкра, лагалля лдмбтіглмї взтіглмї ілсмокауії
і гмкукдлрів, жгіиплдлля ыозгзфлм
жлафуцзт гіи (ланозкйаг, взгафа
гмвіодлмпрі), рмбрм гм жкіпру ноава ла
квайісікмвалу ыозгзфлу гмнмкмгу
втмгзрзкд ноавмкмфліпрщ ла вфзлдлля гіи, цм пнозяырщ мрозкаллы
ыозгзфлмї гмнмкмгз. Коік рмгм, вйаплзк ноава карзкд ноавмкмфліпрщ
взкагарз лагалля ыозгзфлмї гмнмкмгз жмбмв’яжалзкз мпмбакз и мрозкарз жатзпр гдоеавмы ноава в оажі
имгм нмоухдлля. Такме вйаплзк ноава карзкд ноавм війщлм кмозпруварзпя оджуйщраракз одайіжауії ноава ла
квайісікмвалу ыозгзфлу гмнмкмгу,
цм ндодгбафає взбіо оіжлзт ваоіалрів
нмвдгілкз, вігнмвіглм гм мгдоеалмї
ілсмокауії, гмкукдлрів.
Дії жмбмв’яжалмї мпмбз кмеурщ вігоіжлярзпя жайделм віг взгу ыозгзфлмї гмнмкмгз, нм яку жвдолувпя жаявлзк. У бугщ-якмку оажі пыгз втмгзрзкд алайіж сакрзфлзт галзт і взжлафдлля лмокарзвлзт ноавмвзт акрів, цм нігйягаырщ жапрмпуваллы.
Поавмвіглмпзлз, які взлзкаырщ
ніг фап одайіжауії ноава ла квайісікмвалу ыозгзфлу гмнмкмгу, жа прундлдк ілгзвігуайіжауії пуб’єкрів є віглмплзкз, рмбрм і унмвлмваедлзи, і
жмбмв’яжалзи пуб’єкрз взжлафдлі. Так,
якцм лмпієк ноава, жгіглм ж кмлпрзрууіилзкз нмймедллякз, є бугщ-яка
мпмба, рм жмбмв’яжалзк пуб’єкрмк є
ндвлд кмйм мпіб, а пакд йыгз, цм вмймгіырщ пндуіайщлзкз ыозгзфлзкз
жлаллякз. Обмв’яжмк лагаварз ыозгзфлу гмнмкмгу кмед нмкйагарзпя ла
лзт жакмлмк абм угмгмы прмоіл. У
ндохмку взнагку уд кмеурщ бурз

ноауівлзкз гдоеавлзт могалів ра
упралмв, гм кмкндрдлуії якзт лайдезрщ лагалля ыозгзфлмї гмнмкмгз;
нодгправлзкз рак жвалзт «нозварлмнубйіфлзт» урвмодлщ (агвмкарз, лмраоіупз) рмцм. За угмгмы прмоіл
мбмв’яжмк ж лагалля квайісікмвалмї
ыозгзфлмї гмнмкмгз кмед бурз вжярзи ла пдбд бугщ-якзк пуб’єкрмк, цм
вігнмвігає взкмгак «квайісікмвалмпрі». Дм жавгалщ гдоеавз ноз ущмку
лайдезрщ жабджндфдлля лайделмгм
кдталіжку одайіжауії ущмгм ноава.
Як таоакрдозжуыфзи дйдкдлр взпрунає ракме мб’єкр ноава, ніг якзк
жажвзфаи омжукіырщ рми нодгкдр лавкмйзхлщмгм пвіру, кардоіайщлд абм
лдкардоіайщлд бйагм, ж нозвмгу якмгм
пкйайзпя ноавмвіглмпзлз. Віглмплм
ноава ла квайісікмвалу ыозгзфлу
гмнмкмгу ракзк мб’єкрмк взпрунарзкд пака ыозгзфла гмнмкмга.
Взпрунаыфз мб’єкрмк ноавмвіглмпзл, ыозгзфла гмнмкмга лд рійщкз
взжлафає ноава и мбмв’яжкз, а и жукмвйыє таоакрдозпрзкз жмбмв’яжалзт
пуб’єкрів. Коік рмгм, ыозгзфла гмнмкмга – уд пнозялля, рмбрм акрзвла
гіяйщліпрщ мглмгм пуб’єкра віглмплм
ілхмгм [6, c. 10]. У ущмку нйалі ыозгзфла гмнмкмга лд кмед взоаеарзпя
в бджгіяйщлмпрі. Такд пнозялля кає
лдвйаплзи таоакрдо, рмбрм лд ндодгбафає жапрмпувалля як смоку одайіжауії ноава, пуб’єкрз лд ндодбуваырщ
у віглмхдллі вйагз – нігнмоягкуваллі. Вмглмфап уя гіяйщліпрщ пнозяє
одайіжауії нубйіфлмї сулкуії гдоеавз
цмгм жабджндфдлля гмпрунлмпрі ноавмпуггя гйя впіт вдопрв лапдйдлля і в
ущмку пдлпі кає нубйіфлм-ноавмвзи
таоакрдо [7, c. 156–157].
На родріи прагії гаоалрувалля вігбуваєрщпя смокувалля гдоеавлзт
могалів, унмвлмваедлзт гаоалруварз
ноавм ла мрозкалля квайісікмвалмї
ыозгзфлмї гмнмкмгз. Згдбійщхмгм уд
могалз жагайщлмї ноавмжабджндфувайщлмї ра ноавмжатзплмї кмкндрдлуії,
гіяйщліпрщ якзт кає гаоалруварз вдпщ
кмкнйдкп мплмвлзт ноав і пвмбмг.
На фдрвдоріи прагії жакмлмгавфм
жакоінйдлі жапмбз і пнмпмбз жабджндфдлля 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 бджнмпдодглщм лд пноякмвала ла жабджндфдлля
одайіжауії ноав і пвмбмг, її впд е ваорм омжгйягарз як раку, цм гаоалрує
ноавм кмелмгм ла мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз. Ваейзву омйщ у ущмку номудпі вігігоаырщ
ілпрзрурз гаоалрувалля.
Вігнмвіглм гм лавдгдлзт прагіи
гаоалрувалля ноава ла мрозкалля
квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз
кмела взгійзрз ракі мплмвлі дйдкдлрз 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 гаоалріы, яку лд кмела жаоатуварз лі гм
жапмбів, лі гм пнмпмбів, цм жабджндфує
лайделд ноавмкмозпрувалля. Цієы

мбправзлмы і нмяплыєрщпя лдмбтігліпрщ взгійдлля вігнмвіглмгм дйдкдлра. У гоугмку дйдкдлрі кдталіжку
могаліфлм нмєглалі жагайщлі укмвз
гаоалрії, а ракме жапмбз і пнмпмбз як
ыозгзфлі гаоалрії ноавмкмозпрувалля. Такд уявйдлля ном гаоалрії мплмвлзт ноав мпмбйзвм нмхзодлд в
ыозгзфліи лаууі [8, c. 3–9; 9, п. 16].
Тодріи
і
фдрвдорзи
дйдкдлрз
нмв’яжалі ж ноакрзфлзк жгіиплдлляк
ноавмжабджндфувайщлмї і ноавмжатзплмї кмкндрдлуії ілпрзрурів гаоалрувалля.
Такзк фзлмк, кдталіжк гаоалрувалля ноава ла мрозкалля квайісікмвалмї ыозгзфлмї гмнмкмгз як віглмплм пакмпріилзи жа проукруомы і нозжлафдлляк взпрунає дйдкдлрмк кдталіжку жатзпру ноав і пвмбмг йыгзлз і
гомкагялзла, акруайщліпрщ якмгм взжлафаєрщпя нмймедллякз пр. 3 Кмлпрзрууії Укоаїлз [10]. Пмкажлзкмк
упніхлмгм сулкуімлувалля кдталіжку 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 квайісікмвалмї 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 пнмпмбів кмозпрувалля узк ноавмк і имгм жатзпр; смокувалля уійіплмї пзпрдкз гдоеавлзт
могалів, воатмвуыфз жакмлмгавфд взжлафдлля їт кмкндрдлуії ра нмвлмваедлщ, нозжлафдлзт пнозярз кмозпруваллы ноавмк ла мрозкалля квайісікмвалмї гмнмкмгз; ноакрзфлд 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 кмлпрзруывалля; вігмбоаедлля гмпйігеувалмгм 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 првмодлля укмв, жапмбів і пнмпмбів гаоалрувалля.

Кйюфмві пймва: кдталіжк гаоалрувалля, квайісікмвала ыозгзфла гмнмкмга, ыозгзфлі жапмбз і пнмпмбз, кмозпрувалля ноавмк.

Гмлфао Д. В. Срагзз кдталзжка гаоалрзомвалзя ноава ла нмйуфдлзд квайзсзузомваллми юозгзфдпкми нмкмцз
В прарщд зппйдгмвал кдталзжк гаоалрзомвалзя ноава ла нмйуфдлзд квайзсзузомваллми ыозгзфдпкми нмкмцз з вшгдйдлш дгм прагзз. Оркдфдлм, фрм мбдпндфдлзд
ноава ла нмйуфдлзд квайзсзузомваллми ыозгзфдпкми нмкмцз - ърм номудпп, кмрмоши мтваршвадр лдпкмйщкм ъранмв: пмжгалзд упймвзи ноавмнмйщжмвалзя; жакоднйдлзд
ыозгзфдпкзт подгпрв з пнмпмбмв нмйщжмвалзя ързк ноавмк з дгм жацзра; смокзомвалзд удймпрлми пзпрдкш гмпугаопрвдллшт могалмв, уфзршвая жакмлмгардйщлмд мнодгдйдлзд зт кмкндрдлузз з нмйлмкмфзи, нодглажлафдллшт пнмпмбпрвмварщ нмйщжмвалзы ноавмк ла нмйуфдлзд квайзсзузомваллми нмкмцз; ноакрзфдпкмд мпуцдпрвйдлзд 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 жакоднйдлзд 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.
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Рецидивна злочинність неповнолітніх
в Україні: сучасний стан та
попередження
Козкілмймгіфла мбпралмвка в
Укоаїлі номрягмк мпралліт омків
жайзхаєрщпя вкоаи ланоуедлмы.
Нддсдкрзвліпрщ жанмбіелмї пзпрдкз
бмомрщбз жі жймфзлліпры жукмвзйа
уійзи ояг лдгарзвлзт сакрмоів, пдодг якзт і жомпралля одузгзву. За
галзкз одирзлгу, пкйагдлмгм ла мплмві нмкажлзків жа 2015−2016 омкз,
сатівуякз Впдпвірлщмгм дкмлмкіфлмгм смоуку, Укоаїла нмпігає 113 кіпуд у пнзпку коаїл іж лаивзцзк оівлдк жймфзллмпрі, якзи пкйагаєрщпя іж
137 коаїл [2]. Коік ущмгм, у кіелаомглмку одирзлгу лаибджндфліхзт
гйя езрря коаїл «Global Peace
Index», Укоаїла у 2017 омуі нмпійа
154 птмгзлку іж 163 кмейзвзт. У
пвмы фдогу, гйя омжукілля капхрабів номбйдкз лдмбтіглм жажлафзрз,
цм у 2009, 2010-2013, 2014, 2015,
2016 омкат Укоаїла жаикайа 118,
120, 144, 152, 156 кіпуя у вкажалмку
взцд одирзлгу вігнмвіглм [3]. У
пвмы фдогу, нігрвдогедлляк взпмкм-

гм оівля жймфзллмпрі в коаїлі є прарзпрзка, яка вдгдрщпя ноавммтмомллзкз могалакз. Так, жа ілсмокауієы
Гдлдоайщлмї номкуоаруоз Укоаїлз ра
Ддоеавлмї
пугмвмї
агкіліпроауії
Укоаїлз, кійщкіпрщ вфзлдлзт жймфзлів нмфзлаыфз ж 2012 омку ж кмелзк
омкмк жбійщхуєрщпя, а кійщкіпрщ жапугедлзт мпіб лавнакз жкдлхуєрщпя
[4]. Поз ущмку, у 2017 омуі жаодєпромвалм 523911 козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ, ж якзт 66501 (12,7 %)
пкмєлм мпмбакз, які оаліхд вфзляйз
козкілайщлі ноавмнмоухдлля. Ваейзвм жажлафзрз, цм 1,07 % віг жймфзлів вфзлдлзт у 2017 омуі вфзлдлі
лднмвлмйірлікз мпмбакз [5]. З мгйягу ла взцджажлафдлд, акруайщлмы
жайзхаєрщпя номбйдка одузгзвлмї
жймфзллмпрі вжагайі ра лднмвлмйірліт
жмкодка.
Загайщлі апндкрз номбйдкз одузгзву ра жймфзллмпрі лднмвлмйірліт
взпвірйывайзпя у ноауят ракзт вірфзжлялзт ра жаоубіелзт вфдлзт:
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Ю. А. Абомпзкмвмї, Ю. М. Алрмлял, І. О. Балгуокз, В. С. Барзогаодєвмї, С. О. Взлмгоагмвмї, В. В. Гмйілз, Б. М. Гмймвкіла, С. Ф. Ддлзпмва, О. М. Деуез, В. М. Дощмкіла,
В. В. Гмйілз, О. Г. Кайщкала, І. Б. Мдгзущкмгм, Н. М. Піпмущкмї, О. С. Срдбйзлпщкмї, А. А. Таибакмва, В. І. Шакула, С. В. Якзкмвмї, Н. В. Ялзущкмї
ра ілхзт. Помрд у лаукмвіи ыозгзфліи йірдоаруоі лаявла лджлафла кійщкіпрщ лаукмвзт ноаущ нозпвяфдлзт
взвфдллы нзралля одузгзвлмї жймфзллмпрі лднмвлмйірліт, а уд, у пвмы
фдогу, акруайіжує лдмбтігліпрщ гмпйігедлля пуфаплмгм пралу одузгзвлмї
жймфзллмпрі лднмвлмйірліт в Укоаїлі
ж кдрмы вномвагедлля лмвзт жапмбів
її номрзгії.
І. Б. Мдгзущкзи, гмпйігзвхз ояг
лаукмвзт ноаущ, жібоав лапрунлі взжлафдлля козкілмймгіфлмгм одузгзву:
− «вфзлдлля лмвмгм жймфзлу
мпмбмы, яка оаліхд буйа жапугедла
абм ніггала пугмк ілхзк ноавмвзк
жатмгак внйзву, цм ндодгбафдлі жакмлмк жакіпрщ нмкаоалля, лджайделм
віг смокз взлз кзлуймгм і лмвмгм
жймфзлу ра лаявлмпрі лджлярмї пугзкмпрі»;
− «нмврмолд козкілайщлд ноавмнмоухдлля, вфзлдлд мпмбмы, яка
оаліхд буйа пугзкмы абм жажлавайа
ілхзт, ндодгбафдлзт жакмлмк, жатмгів внйзву, цм жапрмпмвуырщпя пугмк жакіпрщ нмкаоалля, лджайделм
віг смокз взлз ра лаявлмпрі у лдї
пугзкмпрі»;
− «нмврмолд вфзлдлля лмвмгм
жймфзлу мпмбмы, яка оаліхд вфзлзйа
жймфзл, лджайделм віг лаявлмпрі у
лдї пугзкмпрі»;
− «нмврмолд вфзлдлля козкілайщлм каоалзт гіялщ як мпмбакз, гм
якзт буйм жапрмпмвалд фз жатмгз, які
имгм жакілыырщ, лджайделм віг жлярря фз нмгахдлля пугзкмпрі жа нмндодглі жймфзлз, рак і мпмбакз, гм
якзт козкілайщлм-ноавмві жатмгз
внйзву лд жапрмпмвувайзпщ»;
− «впі жймфзлз, вфзлдлі мпмбакз, які оаліхд їт вфзляйз, у взнагку, якцм кзлуйі жймфзлз правайз
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вігмкзкз ноавммтмомллзк могалак і
кайм кіпуд жаплмвалд ла жакмлі одагувалля ла лзт» [6, п. 111-112].
Поз ущмку, у праррі 34 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз взжлафдлм,
цм одузгзвмк жймфзлів є «вфзлдлля
лмвмгм укзплмгм жймфзлу мпмбмы,
яка кає пугзкіпрщ жа укзплзи жймфзл» [1].
На вігкілу віг одузгзву взжлафдлмгм козкілайщлзк ноавмк, козкілмймгіфлзи одузгзв лажзваєрщпя
сакрзфлзк. Ймгм взвфдлля є гуед
ваейзвзк апндкрмк в псдоі бмомрщбз жі жймфзлліпры. У козкілмймгіфліи лаууі взжлафаырщ гва взгз одузгзву – жагайщлзи (вфзлдлля оіжлмгм
омгу жймфзлів) ра пндуіайщлзи (вфзлдлля мглмоіглзт жймфзлів).
На лаху гукку, ж упіт взцдвкажалзт нмлярщ одузгзву жймфзлів
взнйзває, цм «одузгзвмк» є нмврмолд вфзлдлля лмвмгм жймфзлу, якзи
вігмкзи ноавммтмомллзк могалак,
мпмбмы, яка вфзляйа вед козкілайщлм-каоалд гіялля ра кає лднмгахдлу
пугзкіпрщ.
Барзогаодєва В. С. првдогеує,
цм нігвзцдла пупнійщла лдбджндфліпрщ одузгзвлмї жймфзллмпрі взжлафаєрщпя: а) її бійщхмы нмруеліпры у
пвмєку ноаглдллі гм вігрвмодлля
нмоівлялм жі жймфзлліпры ндовзллмы; б) її іплувалляк жа впіт фапів
іпрмоії гдоеавз ра ноава; в) жлафлмы
нзрмкмы вагмы у проукруоі одузгзвлмї жймфзллмпрі ряекзт и мпмбйзвм
ряекзт жймфзллзт гіялщ ра ндодваеалляк жймфзлів пдодглщмї ряекмпрі
и ряекзт номрз жймфзлів пдодглщмї і
лдвдйзкмї ряекмпрі у проукруоі ндовзллмї жймфзллмпрі; г) жгарліпры
бурз ндодгавайщлзк кдталіжкмк
жймфзллмгм одкдпйа ра гмпвігу, жймгіипщкзт роагзуіи, упрмїв, цм жабджндфує іплувалля мпмбйзвмгм пмуіайщлмгм номхаоку мпіб у проукруоі пупнійщпрва; г) нігвзцдлзк прундлдк
йардлрлмпрі узт жймфзлів; є) ілрдлпзвліпры жатмгів, які пупнійщпрвм и
гдоеава везваырщ ж кдрмы жанмбігалля узк жймфзллзк номявак;
є) жлафлзк ігдмймгіфлзк внйзвмк
одузгзвіпрів як ла пвігмкіпрщ жймфз-
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луів, рак і ла капмву пвігмкіпрщ жакмлмпйутлялзт фйдлів пупнійщпрва;
е) лзжщкмы фурйзвіпры одузгзвіпрів
гм жанмбіелзт жатмгів; ж) куйщрзвувалляк у пупнійщліи пвігмкмпрі гуккз ном лдмбтігліпрщ нмпзйдлля пувмомпрі козкілайщлмї нмйірзкз як єгзлм кмейзвмгм дсдкрзвлмгм жапмбу
бмомрщбз ж одузгзвлмы жймфзлліпры
[7, п. 14].
Суфаплі
вфдлі-козкілмймгз
О. М. Деуеа ра Ю. Ф. Івалмв ла
мплмві номвдгдлзт гмпйігедлщ гіихйз взплмвку, цм бійщхіпрщ одузгзвіпрів ундохд праырщ ла жймфзллзи
хйят у лднмвлмйірлщмку віуі фз в
ндохі омкз ніпйя лапралля нмвлмйірря. Мз нмгмгеуєкмпя ж гуккмы лаукмвуів, цм іплує жайделіпрщ кіе вікмвзк нмфаркмк жймфзллмї као’єоз
ра нмгайщхзк одузгзвмк, агед бйзжщкм 70% одузгзвіпрів уфзлзйз пвіи
ндохзи жймфзл у віуі гм 18 омків
[8].
Коік ущмгм, А. А. Таибакмв жа
оджуйщраракз пвмгм гмпйігедлля
взявзв, цм нмлаг нмймвзла (53 %)
номсдпіилзт жймфзлуів пвіи ндохзи
жймфзл вфзлзйз у віуі 14–16 омків; а
39 % – у віуі 17–18 омків [9, п. 41].
Ндмбтіглм жажлафзрз, цм мпмбйзвіпры одузгзву ывдлайщлмї жймфзллмпрі є її лзжщка нзрмка вага нмоівлялм жі жймфзлліпры гмомпйзт. Цд
нмяплыєрщпя, лапакндодг, ракзкз
рощмка мбправзлакз:
− жа вфзлдлля вдйзкмї кійщкмпрі
жймфзлів нігйіркз лд кмеурщ бурз
нозряглурі гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі;
− вігбувхз нмкаоалля у взтмвлзт кмймліят ра взкмлавхз укмвз
іпнзрмвмгм промку ноз жвійщлдллі віг
вігбувалля нмкаоалля ж взномбувалляк, лаифапріхд нмврмолзи жймфзл
ракі жймфзлуі вфзляырщ уед нмвлмйірлікз;
− взпмкзи прунілщ йардлрлмпрі
ракзт жймфзлів.
У жв’яжку ж узк, їт одузгзв оатуєрщпя як гмомпйзи. Раліхд пугзкі
мпмбз, які вфзляырщ нмврмолі жймфзлз, є лаилдбджндфліхзкз гйя пупнійщпрва. Пмєглалля жутваймпрі, нм-

фурря бджкаолмпрі, ноавмвзи лігійіжк
пнмлукаырщ їт гм пкмєлля мпмбйзвм
ряекзт жймфзлів.
В. В. Лєйєкмв жажлафає, цм у
кмкнйдкпі гдрдокілалрів жймфзллмгм
одузгзву лднмвлмйірліт взгійяырщ
жагайщлі ра мпмбйзві нозфзлз і укмвз (пмуіайщлм-дкмлмкіфлі, нмйірзфлі
кмоайщлм ноавмві ра дрліфлі фзллзкз, козжа ілпрзруру пік’ї ра ілхі), які
жгіиплыырщ внйзв ла ывдлайщлу
жймфзлліпрщ в уіймку, рак і ла прал
жймфзллмгм одузгзву [10, п. 15-16].
Суфаплзи алайіж прарзпрзфлзт
галзт Вдотмвлмгм пугу цмгм жймфзллмпрі лднмвлмйірліт, пвігфзрщ ном
ндвлі нмжзрзвлі жоухдлля, жмкодка
жкдлхдлля кійщкмпрі жаодєпромвалзт
жймфзлів, вфзлдлзт лднмвлмйірлікз,
айд впд е ракз оівдлщ жймфзллмпрі
пдодг нігйірків жайзхаєрщпя взпмкзк, у рмку фзпйі одузгзвлмї.
У 2015 омуі пугакз омжгйялурм
4589 пноав цмгм лднмвлмйірліт, а у
2016 їт кійщкіпрщ пкмомрзйапя гм
3474, ж якзт 1012 мпіб пкмїйз жймфзл
у віуі віг 14 гм 16 омків, а 2462 у
віуі віг 16 гм 18 омків. Поз ущмку,
Вдотмвлзи пуг лагає прарзпрзку
кійщкмпрі жапугедлзт лднмвлмйірліт
у 2015 омуі ра 2016 омуі жа жймфзлз
вігнмвіглм:
− укзплд вбзвпрвм (пр. 1145
КК) – 26 і 22 мпмбз;
− укзплд ряекд рійдплд ухкмгедлля (пр. 121 КК) – 47 і 43 мпмбз;
− жґвайрувалля (пр. 152 КК) – 5
і 5 мпіб;
− омжбіи (пр. 182 КК) – 82 і 65
мпіб;
− гоабіе (пр. 186 КК) – 449 і
319 мпіб;
− коагіеку (пр. 185 КК) −2879 і
2258 мпіб;
− туйігалпрвм (пр. 296 КК) – 87
і 89 мпіб;
− лджакмллд жавмймгілля роалпнморлзк жапмбмк (пр. 289 КК) – 495
і 321 мпмбу;
− нмв’яжалі ж мбігмк лаокмрзфлзт жапмбів (пр. 305-320 КК) – 164 і
74 мпмбз [11].
Ця рдлгдлуія нмяплыєрщпя акрзвлмы номсійакрзфлмы омбмрмы ноа-
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вммтмомллзт могалів, унмвлмваедлзт могалів ж нзралщ номбауії, гдоеавлзт ра лдгдоеавлзт могаліжауіи.
Зі првмодлляк в Укоаїлі могалів
номбауії кійщкіпрщ жймфзлів, які вфзляырщпя лднмвлмйірлікз, у рмку фзпйі одузгзвлзт, жлафлм жкдлхзйапя.
За галзкз Міліпрдопрва ыпрзуії
Укоаїлз у 2016 омуі могалз номбауії
ноауывайз ж 4304 мпмбакз, нмврмолі
ноавмнмоухдлля вфзлзйз 110 мпіб,
цм пралмвзрщ 2,5 %. Поз ущмку, у
2017 омуі кійщкіпрщ мпіб, які ндодбуваырщ ла мбйіку в ывдлайщлзт
удлроат номбауії пралмвзрщ 1526
мпіб, 1,44 % ж якзт вфзлзйз нмврмолі
ноавмнмоухдлля. Коік ущмгм, гм
нмжбавйдллі вмйі у 2017 омуі жа коагіекз (98), гоабіе (23) омжбіи (22),
вбзвпрвм (16), жавгалля ваекзт рійдплзт ухкмгедлщ (8), жа жґвайрувалля жапугедлм (5) 125 лднмвлмйірліт, кмйз жагайщла фзпдйщліпрщ лднмвлмйірліт у взтмвлзт кмймліят
пралмвзрщ 206 мпіб [12].
Так, удлроакз ывдлайщлмї номбауії омжомбйдлм кдрмгзку муілкз
озжзків ра нмродб лднмвлмйірліт
ноавмнмоухлзків ра вдгдлля взнагку, а ракме ояг дсдкрзвлзт номсійакрзфлзт номгоак омбмрз ж лднмвлмйірлікз, жмкодка, «Уноавйілля
глівмк», «Вфзкмпя кдоуварз дкмуіякз», «Взбіо гм жкіл», «Жзррєві лавзфкз».
Поз ущмку, номсійакрзфла омбмра ноавммтмомллзт могалів, могалів
номбауії лд є гм кілуя оджуйщрарзвлмы, а номбйдка одузгзвлмї жймфзллмпрі пдодг лднмвлмйірліт жайзхаєрщпя акруайщлмы. У пвмы фдогу,
вігкозрзк жайзхаєрщпя і нзралля
нмхуку лмвзт дсдкрзвлзт жапмбів
бмомрщбз ж одузгзвмк пдодг лднмвлмйірліт, які впрунзйз у кмлсйікр іж
жакмлмк.
Піпмущка Н. М. ла мплмві кардоіайів козкілмймгіфлзт гмпйігедлщ,
взгійяє лапрунлі мжлакз, які таоакрдозжуырщ жймфзлліпрщ нігйірків: взг
нмкаоалля, нозжлафдлзи ноз нмндодглщмку жапугедллі; вік взллмгм ла
кмкдлр ндохмгм жапугедлля; промк
нозжлафдлмгм нмкаоалля; розвайіпрщ
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ндодбувалля у кіпуят нмжбавйдлля
вмйі; взг жвійщлдлля; фзпйм нмндодгліт пугзкмпрди; ілрдовай одузгзву;
лаявліпрщ мжлак пндуіайщлмгм і ндлірдлуіаолмгм одузгзву в жймфзллмку
гіяллі рмцм [13, п. 12].
У жв’яжку ж узк, жапйугмвує увагз гукка номсдпмоа О. Г. Кайщкала,
якзи жажлафає ном ваейзвіпрщ оаллщмї номсійакрзкз як мглмгм іж дранів номрзгії жймфзллмпрі лднмвлмйірліт [14, п. 292]. Агед лднмвлмйірлі є
пндузсіфлмы кардгмоієы жймфзлуів,
цм нмяплыєрщпя лзжкмы мпмбйзвмпрди, жмкодка:
− у лднмвлмйірліт мпмбзпріпрщ в
номудпі смокувалля, у лзт вігпурля
фірка езррєва нмжзуія, лд гм кілуя
упвігмкйыырщпя пмуіайщлі уіллмпрі
пупнійщпрва ра їт кіпуд у лщмку;
− лдпріикі дкмуіила ра кмоайщлмнпзтмймгіфла псдоз мпмбзпрмпрі лднмвлмйірлщмгм, цм номвмкує лдагдкварлу одакуіы;
− лднмвлмйірлі жймфзлуі бійщх
ніггаырщпя номсійакрзфлмку внйзву, ліе гмомпйі жймфзлуі;
− жанмбіелі жатмгз цмгм лднмвлмйірліт ноавмнмоухлзків убджндфуырщ жлзедлля жймфзллмпрі пдодг
гмомпйзт мпіб у каибурлщмку і жкіулдлля ноавмнмоягку.
У жв’яжку ж узк, ноз ноавзйщліи
пмуіайщлм-взтмвліи,
ндгагмгіфліи,
пмуіайщліи ра номпвірлзущкіи омбмрі
у лднмвлмйірліт ноавмнмоухлзків
бійщхд халпів прарз ла хйят взноавйдлля. Помрд жагайщлмнозилярі
жапмбз номсійакрзфлмї омбмрз лд
жавегз є гмпрарлікз гйя ноавмкіолмї нмвдгілкз лднмвлмйірліт, які
оаліхд вед вфзляйз жймфзлз.
Пігпукмвуыфз взцдвзкйагдлд,
прає мфдвзглзк, цм є нмродба вномвагедлля лмвзт гієвзт жапмбів бмомрщбз іж одузгзвлмы жймфзлліпры
лднмвлмйірліт, жмкодка фдодж лайагмгедлля фіркмї вжаєкмгії ноавммтмомллзт могалів, унмвлмваедлзт могалів ж нзралщ номбауії, пугів іж гомкагпщкзкз могаліжауіякз, вмймлрдоакз ра Цдоквмы. Ваорм вігкірзрз,
цм гіяйщліпрщ вкажалзт взцд могаліжауіи жгіиплыєрщпя ла бджмнйарліи
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мплмві, а уд, у пвмы фдогу, є ваейзвмы ндодвагмы ракмї пнівноауі у
псдоі бмомрщбз жі жймфзлліпры лднмвлмйірліт. Поз ущмку, мкоік, жабджндфдлля езрймк, гмнмкмгз у ноаудвйахруваллі, омжв’яжаллі кардоіайщлзт номбйдк, могаліжауії жаикаырщпя
гутмвлм-номпвірлзущкмы, ілгзвігуайщлм-взтмвлмы омбмрмы, а ракме
гмнмкагаырщ нмгмйарз айкмгмйщлу,

лаокмрзфлу жайделіпрщ, і впд уд оажмк, і пнозяє взноавйдллы лднмвлмйірліт жймфзлуів. На лаху гукку,
лдмбтіглзк сулгакдлрмк сулкуімлувалля ракмгм пнівомбірлзурва є
омжомбка у кдеат фзллмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз ймкайщлзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ра номгоак у
псдоі бмомрщбз ж ывдлайщлмы одузгзвлмы жймфзлліпры.
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Кмодлюк А. А. Рдузгзвла жймфзлліпрщ лднмвлмйірліт в Укоаїлі: пуфаплзи прал
ра нмндодгедлля
У праррі жгіиплдлм алайіж пуфаплмгм пралу одузгзвлмї жймфзллмпрі лднмвлмйірліт
в Укоаїлі. Навдгдлм мплмвлі мпмбйзвмпрі вкажалмгм оіжлмвзгу пупнійщлм-лдбджндфлзт
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гіялщ в Укоаїлі. Акудлруєрщпя увага, цм мпмбйзвіпры, яка взжлафає пндузсіку одузгзву ывдлайщлмї жймфзллмпрі є її лзжщка нзрмка вага, нмоівлялм жі жймфзлліпры гмомпйзт. Зажлафдлм мбправзлз, які пнозяырщ вкажаліи взцд рдлгдлуії. Дмпйігедлм прарзпрзфлі галі одузгзвлмї жймфзллмпрі лднмвлмйірліт в Укоаїлі, у жв’яжку ж узк, жаномнмлмвалм лмві дсдкрзвлі жапмбз нмндодгедлля одузгзвлмї жймфзллмпрі пдодг лднмвлмйірліт.

Кйюфмві пймва: одузгзвла жймфзлліпрщ,лднмвлмйірлі, унмвлмваедлі могалз ж нзралщ номбауії, могаліжауії, Цдоква, пнівноауя, нмндодгедлля жймфзллмпрі, мпмбйзвмпрі.

Кмодлюк А. А. Рдузгзвлая нодпрунлмпрщ лдпмвдохдллмйдрлзт в Укоазлд: пмводкдллмд пмпрмялзд з нодгунодегдлзд
В прарщд мпуцдпрвйдл алайзж пмводкдллмгм пмпрмялзя одузгзвлми нодпрунлмпрз
лдпмвдохдллмйдрлзт в Укоазлд. Подгправйдлш мплмвлшд мпмбдллмпрз укажаллми
оажлмвзглмпрз мбцдпрвдллм-мнаплшт гдялзи в Укоазлд. Акудлрзоудрпя влзкалзд,
фрм мпмбдллмпрщы, кмрмоая мнодгдйядр пндузсзку одузгзва ывдлайщлми нодпрунлмпрз, дпрщ дд лзжкзи угдйщлши вдп, поавлзрдйщлм п нодпрунлмпрщы вжомпйшт. Оркдфдлш
мбпрмярдйщпрва, кмрмошд пнмпмбпрвуыр укажаллми вшхд рдлгдлузз. Иппйдгмвалш
прарзпрзфдпкзд галлшд одузгзвлми нодпрунлмпрз лдпмвдохдллмйдрлзт в Укоазлд, в
пвяжз п ързк, нодгймедлш лмвшд ъссдкрзвлшд подгпрва нодгунодегдлзя одузгзвлми нодпрунлмпрз подгз лдпмвдохдллмйдрлзт.

Кйюфдвшд пймва: одузгзвлая нодпрунлмпрщ, лдпмвдохдллмйдрлзд, унмйлмкмфдллшд могалш нм вмномпак номбаузз, могалзжаузз, Цдокмвщ, пмроуглзфдпрвм, нодгунодегдлзд нодпрунлмпрз, мпмбдллмпрз.

Korenyuk A. Recurrent crime of minors in Ukraine: current state and prevention
In the article the analysis of the current state of recurrent crime of minors in
Ukraine is carried out. The main features of the specified type of socially dangerous acts
are given in Ukraine. The attention is focused that feature which defines specifics of a
recurrence of juvenile crime is its low specific weight, in comparison with crime of adults.
It is specified circumstances which promote the tendency stated above. Statistical data of
recurrent crime of minors in Ukraine are investigated, in this regard, new effective
remedies of prevention of recurrent crime among minors are offered.

Key words: recurrent crime, minor, authorized bodies concerning a probation, the
organizations, Church, cooperation, preventions of crime, feature.
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Об’єкт посягань на честь та гідність
працівників правоохоронних органів
Ддоеава лдпд вігнмвігайщліпрщ
ндодг кмелмы йыгзлмы жа пвмы гіяйщліпрщ. Урвдогедлля і жабджндфдлля
ноав і пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк
мбмв’яжкмк гдоеавз. Оглзк ж лаигмймвліхзт
жавгалщ козкілайщлмгм
жакмлу
є
жатзпр
козкілайщлмноавмвзкз жатмгакз ноав і пвмбмг
йыгзлз і гомкагялзла віг жймфзллзт
нмпягалщ. Срарря
21
Кмлпрзрууіі
Укоаїлз жажлафає, цм впі йыгз є війщлі і оівлі у пвмїи гіглмпрі ра ноават;
ноава і пвмбмгз йыгзлз є лдвігфуеувалзкз ра лднмоухлзкз [1]. В Оплмвлмку жакмлі Укоаїлз вкажуєрщпя ла
рд, цм пакд уі лдвіг’єклі ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт гаоалрії взжлафаырщ пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз. В жв’яжку ж узк, мпмбйзвмї акруайщлмпрі лабуває нзралля вгмпкмлайдлля ноавммтмомллмї гіяйщлмпрі,
жмкодка ноауівлзків нмйіуії, їт ноавмвмгм жатзпру ра нозгійдлля лайделмї увагз мб’єкру нмпягалщ ла фдпрщ
ра гігліпрщ ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів.
Окодкі козкілайщлм-ноавмві апндкрз жатзпру ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів в ыозгзфліи лаууі
омжгйягайз: Ю. П. Джыба, М. І. Баеалмв, П. Ф. Гозхаліл, Є. М. Бйа-

еівпщкзи, В. Ф. Кзозфдлкм, В. П. Кмвайдлкм, В. О. Навомущкзи, В. І. Опагфзи, І. М. Зайяймва, В. В. Срахзп,
О. М. Балгуока ра ілхі, номрд в пуфаплзт укмват лдмбтіглм гмгаркмвд
гмпйігедлля ущмгм нзралля.
Мдра праррі – номалайіжуварз
номбйдкз жатзпру ноав ноауівлзків
ноавммтмомллзт могалів, ж’япуварз
пурщ і гарз взжлафдлля нмлярря
мб’єкра нмпягалщ ла фдпрщ ра гігліпрщ
ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів.
Дйя гмгдоеалля нозлузну жакмллмпрі в гдоеаві нмвзлла іплуварз
ноавзйщла
квайісікауія
кмелмгм
кмлкодрлмгм взгу пупнійщлм лдбджндфлмгм гіялля (жймфзлу), цм ндодгбафає впралмвйдлля вігнмвіглмпрі гіялля взллмї мпмбз пкйагу жймфзлу,
якзи пкйагаєрщпя ж фмрзощмт дйдкдлрів: мб’єкра жймфзлу, мб’єкрзвлмї прмомлз,
пуб’єкра
жймфзлу
ра
пуб’єкрзвлмї прмомлз.
Як вед буйм жажлафдлм, мб’єкр
жймфзлу є мглзк ж фмрзощмт
мбмв’яжкмвзт дйдкдлрів пкйагу жймфзлу. Віл гмжвмйяє взжлафзрз пурліпрщ жймфзлу, рзк пакзк вігкдеувавхз имгм віг ілхзт взгів номрзноавлзт нмпягалщ, квайісікуварз бугщякд гіялля як жймфзл, взжлафзрз имгм
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пупнійщлм лдбджндфлі лапйігкз. Сакд
мб’єкр жймфзлу є мплмвмы нмгійу впієї
Опмбйзвмї фапрзлз Козкілайщлмгм
кмгдкпу ла омжгійз.
Вігнмвіглм гм праррі 1 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз : Козкілайщлзи кмгдкп Укоаїлз кає пвмїк жавгалляк ноавмвд жабджндфдлля мтмомлз ноав і пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла, вйаплмпрі, гомкагпщкмгм нмоягку ра гомкагпщкмї бджндкз, гмвкіййя,
кмлпрзрууіилмгм
упромы
Укоаїлз віг жймфзллзт нмпягалщ, жабджндфдлля кзоу і бджндкз йыгпрва, а
ракме жанмбігалля жймфзлак [2 п. 10].
Тмбрм рур лавдгдлзи увдпщ ндодйік
мб’єкрів жймфзллзт нмпягалщ.
Бугщ-якд жймфзллд нмпягалля
жавегз пноякмвалд ла мб’єкр і жавгає
имку хкмгу. Як жажлафав А.Н. Тоаиліл : « кмедл жймфзл, нмйягає віл у
гії фз бджгіяйщлмпрі, жавегз є нмпягалляк ла рми фз ілхзи мб’єкр. Зймфзлів, які лі ла цм лд нмпягаырщ, у
нозомгі лд іплує» [3 п. 71].
Об’єкрмк є впд рд, ла цм нмпягає
жймфзл. Айд нзралля, цм пакд є
мб’єкрмк жймфзлу є гмпзрщ гзпкупіилзк в лаууі.
Такі вфдлі, як П. С. Марзхдвпщкзи, Є. В. Фдпдлкм вваеаырщ, цм
мб’єкрмк жймфзлу є бйага, уіллмпрі ра
ілрдодпз йыгзлз, пупнійщпрва, гдоеавз.
За оагялпщкзт фапів іплувалля
таоакрдолзк у лаууі козкілайщлмгм
ноава буйм роакрувалля мб’єкра жймфзлу, як пукунлмпрі пупнійщлзт віглмпзл, які жатзцаырщпя козкілайщлзк жакмлмк. Заплмвлзкмк галмї
кмлуднуії вваеаєрщпя А. А. Пімлркмвпщкзи. Щд в 1961 омуі віл жажлафав: «
мб’єкрмк бугщ-якмгм жймфзллмгм гіялля взпрунаырщ пупнійщлі віглмпзлз, цм мтмомляырщпя анаоармк козкілайщлм-ноавмвмї мтмомлз» ра цм
«пупнійщлі віглмпзлз пмуіайіпрзфлмгм
пупнійщпрва є жагайщлзк мб’єкрмк, ла
якзи в кілудвмку оатулку нмпягає
бугщ-якзи жймфзл, ндодгбафдлзи оагялпщкзк козкілайщлзк жакмлмгавпрвмк» [4 п. 113, 137].
Піжліхд, В. Я. Тауіи мб’єкр жймфзлу таоакрдозжував, як «ндвлі
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жв’яжкз кіе йыгщкз, цм пкйайзпя у
номудпі їт пнійщлмї кардоіайщлмї ра
гутмвлмї гіяйщлмпрі» [5 п. 16].
На рдндоіхліи фап бійщхіпрщ лаукмвуів гмрозкуєрщпя рієї кмлуднуії,
цм мб’єкрмк жймфзлу є пакд пупнійщлі
віглмпзлз. Хмфа А. А. Пімлркмвпщкзи,
вкажував ла рд, цм «бджнмпдодгліи
мб’єкр кмед бурз пупнійщлзкз віглмпзлакз, айд в бійщхмпрі взнагків
лзкз лд є» [4 п. 142]. В. М. Кугоявудв првдогеував лапрунлд : «Пмродбуырщ мкодкмгм жгагувалля в нмляррі
жагайщлмгм мб’єкру і йыгз пмуіайіпрзфлмгм пупнійщпрва. Міе рзк, лзжка
жймфзлів нмпягає в ндоху фдогу бджнмпдодглщм ла езрря і жгмомв’я йыгзлз… Опкійщкз мпмбзпріпрщ є нмлярряк пмуіайщлзк, а лд бімймгіфлзк,
її пупнійщлд жлафдлля омбзрщ нмвліпры мбґоулрмвалзк омжгйяг йыгзлз
пмуіайіпрзфлмгм пупнійщпрва як пакмпріилмгм мб’єкра жатзпру козкілайщлмгм жакмлу і, вігнмвіглм, мб’єкра
жймфзллмгм нмпягалля» [6 п. 59].
В. П. Єкдйщялмв козрзкує рвдогедлля, цм мб’єкрмк жймфзлу є пупнійщлі віглмпзлз ра гмвмозрщ ном рд,
цм рдмоія мб’єкра жймфзлу як пупнійщлзт віглмпзл є нозилярлмы йзхд в
кдеат нмймедлщ Загайщлмї фапрзлз
Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, а
якцм омжгйягарз уд нмймедлля в
кдеат Опмбйзвмї фапрзлз козкілайщлмгм ноава, рм рур правзрщпя жлак
нмоівлялля кіе пупнійщлзкз віглмпзлакз ра кмлкодрлзкз бйагакз ра
уіллмпрякз.
Ддякі вфдлі вжагайі гмрозкуырщпя
взжлафдлля мб’єкра жймфзлу як ндвлмгм нмоягку. Дм узт вфдлзт лайдезрщ С. С. Яудлкм, якзи вкажує, цм
«гіялля є жймфзлмк, кмйз нмоухує
нмоягмк пупнійщлзт віглмпзл» [7
п. 43].
Іплуырщ і ілхі нмгйягз і взжлафдлля вфдлзт, цмгм мб’єкра жймфзлу. Упі уі рдмоії каырщ ноавм ла іплувалля ра лавояг фз кмйз-лдбугщ
ж’явзрщпя мгла єгзла рдмоія цмгм
взжлафдлля мб’єкра жймфзлу, рмку цм
кмедл жймфзл жавегз нмпягає абм
жагомеує жавгалляк хкмгз кмлкодрлм взжлафдлмку мб’єкру, якзи в кме-
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лмку кмлкодрлмку взнагку є пвіи. Як
вваеає М. В. Сдкзкіл: «Взоіхуыфз
нзралля ном мб’єкр жймфзлу, ваейзвм
впралмвзрз рд, фмку уд гіялля жавгає
бджнмпдодглщмї хкмгз, а як кз уди
мб’єкр нмпягалля лажвдкм – бйагмк,
уілліпры, нодгкдрмк пупнійщлзт віглмпзл абм псдомы езррєгіяйщлмпрі
йыгди – лд пурщ ваейзвм. Набагарм
ваейзвіхд впралмвзрз упі нозракаллі кмлкодрлмку гіяллы вйапрзвмпрі і
ж какпзкайщлмы рмфліпры вігмбоажзрз їт в мжлакат пкйагу жймфзлу» [8
п. 84].
Об’єкр жймфзлу гмуійщлм омжгйягарз мглмфаплм у гвмт нймцзлат – у
вужщкмку омжукіллі, цм вігмбоаеає
имгм жкіпр, і в хзомкмку – омжкозває, мкоік рмгм, смоку (проукруоу)
ущмгм нмлярря.
У вужщкмку омжукіллі мб’єкрмк
жймфзлу є пупнійщлі віглмпзлз, цм
мтмомляырщпя козкілайщлзк жакмлмк, у псдоі якзт жавгаєрщпя хкмга
фз првмоыєрщпя жагомжа її жанмгіялля.
У хзомкмку омжукіллі мб’єкр
жймфзлу – уд дйдкдлр пкйагу жймфзлу, цм урвмодлзи пупнійщлзкз віглмпзлакз, які мтмомляырщпя козкілайщлзк жакмлмк ра у псдоі якзт жавгаєрщпя хкмга фз првмоыєрщпя жагомжа її жанмгіялля (мбмв’яжкмва
мжлака), а ракме вкйыфає в пдбд нодгкдр жймфзлу і нмрдоніймгм віг жймфзлу (сакуйщрарзвлі мжлакз) [9].
Об’єкр жймфзлу кає в пвмєку пкйагі
мбмв’яжкмву ра сакуйщрарзвлу мжлаку.
Об’єкр жймфзлу кає лапрунлу
проукруоу:
- пупнійщлі віглмпзлз, цм мтмомляырщпя козкілайщлзк жакмлмк ра у
псдоі якзт жавгаєрщпя хкмга фз
првмоыєрщпя жагомжа її жанмгіялля
(мбмв’яжкмва мжлака);
- нодгкдр жймфзлу (сакуйщрарзвла мжлака);
- нмрдонійзи віг жймфзлу (сакуйщрарзвла мжлака) [9];
Рмжгйялувхз кмелзи проукруолзи дйдкдлр мб’єкра жймфзлу кмела
првдогеуварз, цм пупнійщлі віглмпзлз як мбмв’яжкмва мжлака мб’єкра жймфзлу таоакрдозжуырщпя пукунліпры

ракзт мжлак, як ндодбувалля ніг козкілайщлм-ноавмвмы мтмомлмы, жавгалля іпрмрлмї хкмгз абм првмодлля
жагомжз її жанмгіялля. В пвмы фдогу
пупнійщлі віглмпзлз каырщ рощмтпроукруолзи нмгій, якзи вкйыфає в
пдбд: пуб’єкра пупнійщлзт віглмпзл,
нодгкдр пупнійщлзт віглмпзл і пмуіайщлзи жв'яжмк кіе уфаплзкакз пупнійщлзт віглмпзл.
Суб’єкракз пупнійщлзт віглмпзл
кмеурщ бурз сіжзфлі ра ыозгзфлі
мпмбз, мб’єглалля гомкагял, пупнійщпрвм, гдоеава рмцм.
Подгкдрмк пупнійщлзт віглмпзл є рд, ж нозвмгу фмгм взлзкаырщ
ра іплуырщ віглмпзлз кіе пуб’єкракз
ноава.
Смуіайщлзи жв’яжмк - уд нмєглалля кіе пмбмы пуб’єкра і нодгкдра
пупнійщлзт віглмпзл. Сйіг вігкірзрз,
цм пак пмуіайщлзт жв’яжмк, мкодкм
віг ілхзт дйдкдлрів пупнійщлзт віглмпзл іплуварз лд кмед.
Упі пупнійщлі віглмпзлз жайделм
віг їт нодгкдра нмгійяырщпя ла кардоіайщлі і лдкардоіайщлі. Так віглмпзлз, гм пкйагу якзт втмгзрщ кардоіайщлзи нодгкдр ракзи як каилм,
йіп, рваозлз, рмцм, лажзваырщ кардоіайщлзкз. Віглмпзлз гм пкйагу
якзт втмгярщ лд кардоіайщ лі нодгкдрз, ракі як гдоеавла вйага, гутмвлі
бйага рмцм лажзваырщ лд кардоіайщлзкз.
Взтмгяфз ж рмгм, цм нодгкдрмк
пупнійщлзт віглмпзл є рд, ж нозвмгу
фмгм
іплуырщ
віглмпзлз
кіе
пуб’єкракз пупнійщлзт віглмпзл, рм
гм нодгкдру пупнійщлзт віглмпзл
кмела віглдпрз і фдпрщ, гігліпрщ, лдгмрмокаліпрщ ра ілхд.
Пмрдонійзк віг жймфзлу (в козкілайщлмку ноаві) є пуб’єкр (сіжзфла
фз ыозгзфла мпмба, гдоеава, ілхд
пмуіайщлд урвмодлля абм пупнійщпрвм
в уіймку), бйагу, ноаву фз ілрдодпу
якмгм жанмгіыєрщпя хкмга абм првмоыєрщпя жагомжа ракмї [10].
Об’єкр, як пкйагмва пкйагу жймфзлу кає розпрундлдву кйапзсікауіы.
Ця кйапзсікауія є ймгіфлмы ра ґоулруєрщпя ла сіймпмспщкзт лафайат
«жагайщлмгм», «мпмбйзвмгм» і «мкод-
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кмгм». Так взгійяырщ жагайщлзи
мб’єкр, омгмвзи мб’єкр і бджнмпдодгліи.
Загайщлзк мб’єкрмк є впя пукунліпрщ мтмомлывалзт козкілайщлзк
жакмлмк пупнійщлзт віглмпзл.
Рмгмвзк мб’єкрмк є мкодкі мглмоіглі жа пвмїкз вйапрзвмпрякз гоунз
пупнійщлзт віглмпзл, мтмомлывалі
ндвлмы пукунліпры козкілайщлмноавмвзт лмок.
Бджнмпдодглік мб’єкрмк є кмлкодрлі пупнійщлі віглмпзлз, мтмомлывалі
кмлкодрлзкз
козкілайщлмноавмвзкз лмокакз віг кмлкодрлзт
жймфзллзт нмпягалщ [11, п. 110-111].
На оівлі бджнмпдодглщмгм мб’єкра взгійяырщ мплмвлзи (гмймвлзи) і гмгаркмвзи мб’єкрз. Ндмбтігліпрщ ракмї
кйапзсікауії взлзкає рмгі, кмйз мгзл
і рми пакзи жймфзл мглмфаплм жанмгіыє хкмгу гдкійщкмка пупнійщлзк
віглмпзлак. Оплмвлзк бджнмпдодглік
мб’єкрмк жймфзлу є рі пупнійщлі віглмпзлз, цм лапакндодг і гмймвлзк
фзлмк ноаглув нмправзрз ніг мтмомлу жакмлмгавдущ. Дмгаркмвзк бджнмпдодглік мб’єкрмк е рійщкз рі пупнійщлі віглмпзлз, якзк нмояг ж мплмвлзк мб’єкрмк жанмгіыєрщпя фз првмоыєрщпя нмгомжа жанмгіялля хкмгз
[11, п. 113-114].
Дмгаркмвзи бджнмпдодгліи мб’єкр
кмед бурз гвмт взгів: мбмв’яжкмвзи
( лдмбтіглзи) і лдмбмв’яжкмвзи (сакуйщрарзвлзи).
Дмгаркмвзи мбмв’яжкмвзи мб’єкр
– уд ракзи мб’єкр, цм у галмку пкйагі жймфзлу проаегає жавегз, у бугщякмку взнагку пкмєлля ндвлмгм жймфзлу. Цщмку мб’єкру, як і мплмвлмку,
жавегз жанмгіыєрщпя хкмга влапйігмк вфзлдлля жймфзлу.
Дмгаркмвзи
сакуйщрарзвлзи
мб’єкр – уд ракзи мб’єкр, цм ноз
жгіиплдллі ндвлмгм жймфзлу кмед
іплуварз нмояг ж мплмвлзк, а кмед
бурз вігпурлік [11, п. 114].
Вігнмвіглм гм Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз жймфзлз номрз вмйі,
фдпрі ра гіглмпрі мпмбз омжкіцдлі в
родрщмку омжгійі Опмбйзвмї фапрзлз,
якзи лажзваєрщпя «Зймфзлз номрз
вмйі, фдпрі ра гіглмпрі мпмбз». Зага-
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ймк Опмбйзва фапрзла Козкілайщлмгм кмгдкпу кіпрзрщ в пмбі гвагуярщ
омжгійів. Взгійдлля в мкодкзи омжгій
жймфзлів номрз вмйі, фдпрі ра гіглмпрі
йыгзлз нігкодпйыє рд взкйыфлд жлафдлля, якд нмпігає мпмба, її фдпрщ ра
гігліпрщ в ноімозрдрлмпрі мб’єкрів, які
жатзцаырщпя лахмы гдоеавмы. Цди
омжгій вкіцає в пмбі 7 прарди, а пакд:
прарря 146 – лджакмллд нмжбавйдлля вмйі абм взкоагдлля йыгзлз;
прарря 147- жатмнйдлля жаоуфлзків;
прарря 148- нігкіла гзрзлз;
прарря 149 – рмогівйя йыгщкз абм
ілха лджакмлла угмга цмгм йыгзлз;
прарря 150 – дкпнйуарауія гірди;
прарря 150-1 – взкмозпралля каймйірлщмї гзрзлз гйя жаилярря едбоаурвмк;
прарря 151 – лджакмллд нмкіцдлля в нпзтіарозфлзи жакйаг.
Як бафзкм, бджнмпдодглщм в омжгійі 3 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, лд ндодгбафдлм вігнмвігайщлмпрі
жа нмпягалля ла фдпрщ ра гігліпрщ
ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів.
Як пвігфзрщ алайіж дйдкдлрів ра
мжлак вкйыфдлзт гм родрщмгм омжгійу
Козкілайщлмгм
кмгдкпу
Укоаїлз
пкйагів
жймфзлів,
бджнмпдодглік
мб’єкрмк кмелмгм ж лзт взпрунає
йзхд вмйя (сіжзфла пвмбмга) мпмбз.
У кмлрдкпрі омжгйягувалзт лмок,
гіялля, цм нмпягаырщ ла фдпрщ і гігліпрщ мпмбз, лд віглдпдлі жакмлмгавудк гм козкілайщлм каоалзт. Такзкз
є мбоажа ра лакйдн, вігнмвігайщліпрщ
жа які лд ндодгбафдла фзллзк
козкілайщлзк жакмлмгавпрвмк [2,
п. 333].
Щм прмпуєрщпя жатзпру фдпрі ра
гіглмпрі ноауівлзків ноавммтмомллзт
могалів, рм гдякі праррі омжгійу 15
«Зймфзлз номрз аврмозрдру могалів
гдоеавлмї вйагз, могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля, мб’єглалщ гомкагял
ра жймфзлз номрз еуолайіпрів» Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз ндодгбафаырщ козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа нмпягалля ла ноава ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів. Так,
жмкодка, прарря 342 - мніо нодгправлзкмві вйагз, ноауівлзкмві ноавмм-
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тмомллмгм могалу, гдоеавлмку взкмлавуы, фйдлу гомкагпщкмгм смокувалля ж мтмомлз гомкагпщкмгм нмоягку і гдоеавлмгм кмогмлу абм віипщкмвмпйуебмвудві, унмвлмваедліи мпмбі
Фмлгу гаоалрувалля вкйагів сіжзфлзт мпіб [2, п. 350] ндодгбафдлм вігнмвігайщліпрщ жа мніо нодгправлзку
ноавммтмомллмгм могалу ра ілхзк
гдоеавлзк нмпагмвзк мпмбак.
Чапрзла 2 уієї праррі вкажує пакд
ла мніо ноауівлзкмві ноавммтмомллмгм могалу ра ілхзк мпмбак.
Оплмвлзк бджнмпдодглік мб’єкрмк ракмгм жймфзлу є пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфуырщ гмгдоеалля
лмокарзвлм взжлафдлмгм нмоягку
взкмлалля нодгправлзкмк вйагз ,
ноауівлзкмк ноавммтмомллмгм могалу, гдоеавлзк взкмлавудк , унмвлмваедлзк Фмлгу гаоалрувалля вкйагів
сіжзфлзт
мпіб
пйуебмвзт
мбмв’яжків , фйдлмк гомкагпщкмгм смокувалля ж мтмомлз гомкагпщкмгм
нмоягку і гдоеавлмгм кмогмлу абм
віипщкмвмпйуебмвудк – мбмв’яжків
цмгм мтмомлз гомкагпщкмгм нмоягку.
Дмгаркмвзи бджнмпдодгліи мб’єкр
жймфзлу – пупнійщлі віглмпзлз, цм
жабджндфуырщ жгмомв’я, вмйы, бджндку,
рійдплу лдгмрмокаліпрщ нмрдоніймгм
[2, п. 784].
Вфзляыфз мніо ноауівлзкмві
ноавммтмомллзт могалів, ноавмнмоухлзк мнмпдодгкмвалм нмпягає ла имгм фдпрщ і гігліпрщ, ла имгм жгарліпрщ
взкмлуварз пйуебмві мбмв’яжкз.
Пмрдонійзкз є нодгправлзкз
вйагз, ноауівлзкз ноавммтмомллзт
могалів ра ілхі.
Козкілайщлм-ноавмвзи
жатзпр
ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів
кає прмпуварзпя йзхд рієї їт гіяйщлмпрі, яка взкйзкає номрзгіы нмоухлзка ноавмвзт лмок, цм нмв’яжалм ж лдбджндкмы гйя ноауівлзка [2, п. 784].
Срарря 343 ндодгбафає - вроуфалля в гіяйщліпрщ ноауівлзка ноавммтмомллмгм могалу, ноауівлзка гдоеавлмї взкмлавфмї пйуебз - внйзв у
бугщ-якіи смокі ла ноауівлзка ноавммтмомллмгм могалу фз ноауівлзка
гдоеавлмї взкмлавфмї пйуебз ж кдрмы ндодхкмгзрз взкмлаллы лзк

пйуебмвзт мбмв’яжків абм гмбзрзпя
нозилярря
лджакмллмгм
оіхдлля
[2, п. 790].
Бджнмпдодглік мб’єкрмк жймфзлу
є пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфуырщ гмгдоеалля лмокарзвлм взжлафдлмгм нмоягку взкмлалля ноауівлзкмк ноавммтмомллмгм могалу ра ноауівлзкмк гдоеавлмї взкмлавфмї пйуебз пйуебмвзт мбмв’яжків. На уд
вкажує жкіпр уезрмї у праррі кмлпроукуії «ж кдрмы ндодхкмгзрз взкмлаллы лзк пйуебмвзт мбмв’яжків абм
гмбзрзпя нозилярря лджакмллзт оіхдлщ» [2, п. 790].
Вігнмвігайщліпрщ жа нмгомжу абм
лапзйщпрвм цмгм ноауівлзка ноавммтмомллмгм могалу , ндодгбафдла в
пр. 345 КК Укоаїлз. Пмгомжа абм лапзйщпрвм цмгм ноауівлзка ноавммтмомллмгм могалу є смокмы, пнмпіб
ндодхкмгеалля взкмлалля лзк пйуебмвзт мбмв’яжків, нозкупу имгм гм
нмоухдлля нозпягз, номсдпіилмї
дрзкз, а рзк пакзк є нозлзедлляк
имгм пйуебмвмгм аврмозрдру, фдпрі і
гіглмпрі номсдпімлайа.
Срарря 345 КК Укоаїлз мтмнйыє
лапрунлі пкйагз жймфзлів, а пакд:
- нмгомжу вбзвпрвмк, лапзйщпрвмк
абм жлзцдлляк фз нмхкмгедлляк
каила цмгм ноауівлзка ноавммтмомллмгм могалу, а ракме цмгм имгм
бйзжщкзт омгзфів у жв'яжку ж взкмлалляк узк ноауівлзкмк пйуебмвзт
мбмв'яжків ;
- укзплд жанмгіялля ноауівлзкмві
ноавммтмомллмгм могалу фз имгм бйзжщкзк омгзфак нмбмїв, йдгкзт абм
пдодглщмї ряекмпрі рійдплзт ухкмгедлщ у жв'яжку ж взкмлалляк узк
ноауівлзкмк пйуебмвзт мбмв'яжків ;
- укзплд жанмгіялля ноауівлзкмві
ноавммтмомллмгм могалу абм имгм
бйзжщкзк омгзфак ряекмгм рійдплмгм
ухкмгедлля у жв'яжку ж взкмлалляк
узк ноауівлзкмк пйуебмвзт мбмв'яжків ;
- гії, ндодгбафдлі фапрзлакз ндохмы, гоугмы абм родрщмы уієї праррі,
вфзлдлі могаліжмвалмы гоунмы [2,
п. 793-794].
Оплмвлзк бджнмпдодглік мб’єкрмк жймфзлу є пупнійщлі віглмпзлз,
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цм жабджндфуырщ гмгдоеалля лмокарзвлм взжлафдлмгм нмоягку взкмлалля ноауівлзкмк ноавммтмомллмгм
могалу пйуебмвзт мбмв’яжків. Дмгаркмвзк бджнмпдодглік мб’єкрмк – пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфуырщ
жгмомв’я, бджндку, лдгмрмокаліпрщ,
вмйы нмрдонійзт, якзкз є ноауівлзк
ноавммтмомллмгм могалу, имгм бйзжщкі омгзфі [2, п. 794].
Пмпягалля ла езрря ноауівлзка
ноавммтмомллмгм могалу, фйдла гомкагпщкмгм смокувалля ж мтмомлз
гомкагпщкмгм нмоягку і гдоеавлмгм
кмогмлу абм віипщкмвмпйуебмвуя вбзвпрвм абм жакат ла вбзвпрвм ноауівлзка ноавммтмомллмгм могалу фз
имгм бйзжщкзт омгзфів у жв'яжку ж
взкмлалляк узк ноауівлзкмк пйуебмвзт мбмв'яжків, а ракме фйдла гомкагпщкмгм смокувалля ж мтмомлз
гомкагпщкмгм нмоягку і гдоеавлмгм
кмогмлу абм віипщкмвмпйуебмвуя у
жв'яжку ж їт гіяйщліпры цмгм мтмомлз
гомкагпщкмгм нмоягку ндодгбафдлі в
пр. 348 КК Укоаїлз [2, п. 800].
Пмпягалля ла езрря ноауівлзка
ноавммтмомллмгм могалу ра ілхзт
пуб’єкрів мтмомлз ноавмнмоягку кмела мглмфаплм омжгйягарз і як нмпягалля ла їт фдпрщ і гігліпрщ ра вмйы,
мпкійщкз ноавм ла езрря, якд є гмймвлмы нозвійдгієы мпмбзпрмпрі, мтмнйыє і впі ілхі мпмбзпрі ноава йыгзлз
- жгмомв’я, вмйя, фдпрщ, гігліпрщ. Пмжбавйяыфз йыгзлу езрря, жймфзлдущ
рзк пакзк нмжбавйяє її впіт ілхзт
ноав.
Оплмвлзк бджнмпдодглік мб’єкрмк жймфзлу є пупнійщлі віглмпзлз,
цм жабджндфуырщ гмгдоеалля лмокарзвлм взжлафдлмгм нмоягку взкмлалля ноауівлзкмк ноавммтмомллмгм
могалу пйуебмвзт мбмв’яжків, а ракме
гіяйщлмпрі цмгм мтмомлз гомкагпщкмгм нмоягку фйдла гомкагпщкмгм смокувалля ж мтмомлз гомкагпщкмгм
нмоягку і гдоеавлмгм кмогмлу абм
віипщкмвмпйуебмвуя.
Дмгаркмвзи
мбмв’яжків бджнмпдодгліи мб’єкр –
пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфуырщ езрря жажлафдлзт мпіб і бйзжщкзт
омгзфів ноауівлзка ноавммтмомллмгм
могалу. Пмрдонійзкз віг жймфзлу
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кмеурщ бурз ноауівлзк ноавммтмомллмгм могалу, имгм бйзжщкі омгзфі,
фйдл гомкагпщкмгм смокувалля ж
мтмомлз гомкагпщкмгм нмоягку и
гдоеавлмгм кмогмлу, віипщкмвмпйуебмвдущ [2, п. 800].
Затмнйдлля нодгправлзка вйагз
абм ноауівлзка ноавммтмомллмгм могалу як жаоуфлзка - жатмнйдлля абм
розкалля як жаоуфлзка нодгправлзка
вйагз, ноауівлзка ноавммтмомллмгм
могалу фз їт бйзжщкзт омгзфів ж кдрмы пнмлукалля гдоеавлмї фз ілхмї
упралмвз, нігнозєкпрва, могаліжауії
абм пйуебмвмї мпмбз вфзлзрз абм
урозкарзпя віг вфзлдлля бугщ-якмї
гії як укмвз жвійщлдлля жаоуфлзка,
ндодгбафдлі в пр. 349 КК Укоаїлз,
ракме нмпягаырщ ла вмйы, фдпрщ ра
гігліпрщ нмрдонійзт [2, п. 801].
Оплмвлзк бджнмпдодглік мб’єкрмк ущмгм жймфзлу є пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфуырщ гмгдоеалля
лмокарзвлм впралмвйдлмгм нмоягку
сулкуімлувалля нігнозєкпрв , упралмв, могаліжауіи, пйуебмвзт мпіб. Дмгаркмвзи мбмв’яжкмвзи бджнмпдодгліи
мб’єкр – пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфуырщ вмйы нодгправлзка вйагз, ноауівлзка ноавммтмомллмгм могалу фз їт бйзжщкзт омгзфів. Пмрдонійзкз кмеурщ бурз: нодгправлзк
вйагз, ноауівлзк ноавммтмомллмгм
могалу, їт бйзжщкі омгзфі [2, п. 802].
Пігпукмвуыфз
взцдвзкйагдлд
пйіг жажлафзрз, цм мплмвлзк бджнмпдодглік мб’єкрмк нмпягалщ ла фдпрщ і
гігліпрщ ноауівлзка ноавммтмомллмгм
могалу (нмйіуії) є впралмвйдлі жакмлмк кмйм имгм ноав ра мбмв’яжків як
нодгправлзка гдоеавз, нмвлмваедлщ
ла які жгіиплыєрщпя внйзв ( нмпягалля) ж бмку прмомлліт мпіб. Дмгаркмвзи
мбмв’яжкмвзи
бджнмпдодгліи
мб’єкр – пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфуырщ вмйы ра укмвз лайделмгм
жабджндфдлля взкмлалля ноауівлзкакз ноавммтмомллзт могалів (нмйіуії)
пвмїт сулкуімлайщлзт мбмв’яжків.
Затзпр фдпрі ра гіглмпрі пакд уієї кардгмоії мпіб нмвзлдл жатзцарзпя
бійщх мбґоулрмвалм ра пувмом, агед
вмлз є нодгправлзкакз гдоеавз, а
гдоеава, в пвмы фдогу, нмвзлла ла-

Об’єкт посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів
йделзк фзлмк жгіиплыварз жатзпр
уієї кардгмоії мпіб ра жабджндфзрз
вігнмвіглі укмвз гйя лайделмгм вз-

кмлалля ноауівлзкакз ноавммтмомллзт могалів пйуебмвзт мбмв’яжків.
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Єніхкм І. С. Об’єкр нмпягалщ ла фдпрщ ра гігліпрщ ноауівлзків ноавммтмомллзт
могалів
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы нзралля мб’єкра нмпягалщ ла фдпрщ ра гігліпрщ
ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів (нмйіуії). Помалайіжмвалм прал жатзцдлмпрі
ноауівлзків нмйіуії. Згіиплдлм алайіж рдмодрзфлзт ра жакмлмгавфзт нмймедлщ цмгм
взжлафдлля нмлярря «мб’єкр жймфзлу». Впралмвйдлм, цм мплмвлзк бджнмпдодглік
мб’єкрмк нмпягалщ ла фдпрщ і гігліпрщ ноауівлзка ноавммтмомллмгм могалу (нмйіуії) є
впралмвйдлі жакмлмк кмйм имгм ноав ра мбмв’яжків як нодгправлзка гдоеавз, нмвлмваедлщ ла які жгіиплыєрщпя внйзв ж бмку прмомлліт мпіб. Дмгаркмвзк мбмв’яжкмвзк
бджнмпдодглік мб’єкрмк – пупнійщлі віглмпзлз, цм жабджндфуырщ вмйы ра укмвз лайделмгм жабджндфдлля взкмлалля ноауівлзкакз ноавммтмомллзт могалів (нмйіуії)
пвмїт сулкуімлайщлзт мбмв’яжків. Затзпр фдпрі ра гіглмпрі пакд уієї кардгмоії мпіб
нмвзлдл жатзцарзпя бійщх мбґоулрмвалм ра пувмом, агед вмлз є нодгправлзкакз
гдоеавз, а гдоеава, в пвмы фдогу, нмвзлла лайделзк фзлмк жгіиплыварз жатзпр уієї
кардгмоії мпіб.
Кйюфмві пймва: жатзпр ноав нмйіудипщкмгм, нмпягалля ла фдпрщ і гігліпрщ ноауівлзка, мб'єкр жймфзлу, уіллмпрі, бйага.
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Ензхкм И. С. Обчдкр нмпягардйщпрв ла фдпрщ з гмпрмзлпрвм оабмрлзкмв ноавммтоалзрдйщлшт могалмв
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы вмномпа мбчдкра нмпягардйщпрв ла фдпрщ з гмпрмзлпрвм пмроуглзкмв ноавммтоалзрдйщлшт могалмв (нмйзузз). Помалайзжзомвалм
пмпрмялзд жацзцдллмпрз оабмрлзкмв нмйзузз. Опуцдпрвйдл алайзж рдмодрзфдпкзт з
жакмлмгардйщлшт нмймедлзи нм мнодгдйдлзы нмлярзя «мбчдкр нодпрунйдлзя». Упралмвйдлм, фрм мплмвлшк лднмподгпрвдллшк мбчдкрмк нмпягардйщпрв ла фдпрщ з гмпрмзлпрвм пмроуглзка ноавммтоалзрдйщлмгм могала (нмйзузз) явйяырпя упралмвйдллшд
жакмлмк коуг дгм ноав з мбяжаллмпрди как нодгправзрдйя гмпугаопрва, нмйлмкмфзи ла
кмрмошд мкажшвадрпя вмжгдипрвзд пм прмомлш нмпрмомллзт йзу. Дмнмйлзрдйщлшк
мбяжардйщлшк лднмподгпрвдллшк мбчдкрмк - мбцдпрвдллшд мрлмхдлзя, мбдпндфзваыцзд пвмбмгу з упймвзя лагйдеацдгм мбдпндфдлзя вшнмйлдлзя оабмрлзкакз ноавммтоалзрдйщлшт могалмв (нмйзузз) пвмзт сулкузмлайщлшт мбяжаллмпрди. Зацзра
фдпрз з гмпрмзлпрва зкдллм ърми кардгмозз йзу гмйела жацзцарщпя бмйдд мбмплмваллм з промгм, вдгщ млз явйяырпя нодгправзрдйякз гмпугаопрва, а гмпугаопрвм, в
пвмы мфдодгщ, гмйелм лагйдеацзк мбоажмк мпуцдпрвйярщ жацзру ърми кардгмозз
йзу.
Кйюфдвшд пймва: жацзра ноав нмйзудипкмгм, нмпягардйщпрвм ла фдпрщ з гмпрмзлпрвм оабмрлзка, мбчдкр нодпрунйдлзя, удллмпрз, бйага.

Yepishko I. Object of retention to honor and dynamics of law enforcement
organizers
The article is devoted to the investigation of the object of encroachment on honor
and dignity of law enforcement officers (police). The state of the security of the police
officers is analyzed. An analysis of the theoretical and legal provisions concerning the
definition of "object of crime" is carried out. It has been established that the main direct
object of encroachment on honor and dignity of a law enforcement officer (police) is
established by law in the scope of his rights and obligations as a representative of the
state, whose powers are exercised by outside parties. An additional mandatory direct
object is the social relations that ensure the will and the conditions of proper enforcement
by law enforcement officers (police) of their functional responsibilities. Protection of
honor and dignity of this category of persons should be defended more reasonably and
rigorously, since they are representatives of the state, and the state, in its turn, should
properly protect the category of persons.Кйыфмві пймва: жатзпр ноав нмйіудипщкмгм,
нмпягалля ла фдпрщ ра гігліпрщ ноауівлзка, мб’єкр жймфзлу, уіллмпрі, бйага, угмпкмлайдлля.
Key words: protection of the rights of a policeman, encroachment on the honor and
dignity of an employee, the object of crime, values, benefits.
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Помудп одсмокувалля ндлпіилмгм
ноава Укоаїлз взкагає впдбіфлмгм
взвфдлля ра лаукмвмгм мбґоулрувалля лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля ндлпіилзт ноавмвіглмпзл. З
мгйягу ла пвірмві гймбайіжауіилі номудпз ра ноаглдлля Укоаїлз гм євомндипщкмї ілрдгоауії мпмбйзвмї увагз
лаукмвуів нмродбуырщ нзралля гаокмліжауії ра жаномвагедлля коацмгм
жаоубіелмгм ра кіелаомглмгм гмпвігу
цмгм ноавмвмгм жабджндфдлля пмуіайщлм-жабджндфувайщлзт, в рмку фзпйі
и ндлпіилзт ноавмвіглмпзл. Оглзк іж
ноімозрдрлзт, ла лаху гукку, ланоякків ракмї гаокмліжауії ра жодхрмы и
угмпкмлайдлля ндлпіилмгм ноава є
одсмокувалля ндлпіилмгм жакмлмгавпрва ж уоатувалляк ра вномвагедлляк кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів.
Помрд гм номудпу вномвагедлля
кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів
гм ндлпіилмгм ноава Укоаїлз нмроіблм правзрзпя взваедлм, агед і пакі
пмуіайщлі пралгаорз жкілыырщпя, омжвзваырщпя, жкіцуырщпя акудлрз у
кіелаомгліи пмуіайщліи нмйірзуі.

Тмку нмроіблм воатмвуварз лд йзхд
пуфаплзи прал гаоалрувалля пмуіайщлзт ноав ла кіелаомглмку оівлі, а и
рдлгдлуії омжвзрку як пакзт пмуіайщлм-жабджндфувайщлзт віглмпзл, рак і
їт ноавмвмгм одгуйывалля. Коік рмгм,
нмвлд кмніывалля жкіпру кіелаомглмгм 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 кіелаомглі пмуіайщлі пралгаорз пзпрдкз
гедодй ндлпіилмгм ноава Укоаїлз, ж
мгйягу ла имгм ндодваеаыфзи нубйіфлм-ноавмвзи таоакрдо.
Ожлафдла лаукмва номбйдка кає
ваейзвд ноакрзфлд ра лаукмвд жлафдлля, мпкійщкз в укмват одсмокувалля ндлпіилмгм жакмлмгавпрва,
имгм кмгзсікауії, пакд взомбйдлля
вйаплзт фз одайіжауія у лауімлайщлмку жакмлмгавпрві жагайщлмвзжлалзт кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів кає жакйапрз мплмву гйя нмгайщхмгм омжвзрку ндлпіилмгм ноава
ра дсдкрзвлмгм ноавмжапрмпувалля у
уіи псдоі. Вмглмфап, Кмлпрзрууія
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Укоаїлз жакоінйыє нмпруйар вігнмвігайщлмпрі гдоеавз ндодг йыгзлмы,
а ноава і пвмбмгз ра їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз [1]. Згіглм ж нмймедллякз фапрзлз гоугмї праррі 9
Оплмвлмгм Закмлу Укоаїлз, укйагдлля кіелаомглзт гмгмвмоів, які
пундодфарщ Кмлпрзрууії, кмейзвд
йзхд ніпйя влдпдлля вігнмвіглзт
жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз. Тмку
одайіжауія Укоаїлз як гдоеавз гдкмкоарзфлмї, ноавмвмї ра пмуіайщлмї
номйягає фдодж оупйм кмлпрзрууіилмгм
ужгмгедлля
кіелаомглмноавмвмгм ра лауімлайщлмгм ноавмвмгм одгуйывалля, в рмку фзпйі и пзпрдкз гедодй ндлпіилмгм ноава.
Алайіж мпралліт гмпйігедлщ і нубйікауіи пмуіайщлзт пралгаорів ра
їтлщмгм внйзву ла пзпрдку гедодй
ноава в Укоаїлі вкажує ла гмпзрщ вдйзку увагу ж бмку лаукмвуів гм рдмодрзфлзт ра ноакрзфлзт апндкрів уієї
рдкз. Пзралля кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів омжгйягайз у пвмїт
ноауят ракі лаукмвуі як: Бмймріла Н. Б., Ждолакмв В. В., Ілхзл М. І.,
Кмпрык В. Л., Майыга Л. Ю., Мдйщлзк В. П., Пзйзндлкм П. Д., Позйзнкм С. М., Срахків Б. І., Тзцдлкм О. В.,
Хурмоял Н. М., Швдущ Н. М., Шукзйм М. М., Юхкм А. М., Яомхдлкм О. М. ра багарм ілхзт ноавмжлавуів. Сдодг віглмплм лдгавліт нубйікауіи ла рдку кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів кмела взгійзрз дйдкромллзи лавфайщлзи нмпіблзк «Міелаомглі пмуіайщлі пралгаорз» жа одгакуієы В. В. Ждолакмва [2], в якмку
кмйдкрзв аврмоів омжкозває жагайщлі
нмймедлля ном пмуіайщлі пралгаорз,
жмкодка нзралля кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів у пмуіайщлмку жабджндфдллі, їт жакоінйдлля у кіелаомглзт акрат ра лауімлайщлмку жакмлмгавпрві, а ракме кіелаомглі пралгаорз в гайужі жатзпру пмуіайщлзт
ноав. Оглак жажлафдла ноауя пноякмвала ла ніггмрмвку пругдлрак в мналуваллі лавфайщлмї гзпузнйілз, рмку
вмла лмпзрщ гмпзрщ ужагайщлдлзи
таоакрдо ра номбйдкз внйзву кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів ла пзп-
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рдку гедодй ндлпіилмгм ноава ноакрзфлм лд омжгйягаырщпя.
Сдодг лмвірліт лаукмвзт гмпйігедлщ у ланоякку кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів тмфдкм жвдолурз
увагу ла гзпдорауіы ла жгмбурря лаукмвмгм 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 взкмгак кіелаомглм-ноавмвзт пралгаорів пмуіайщлмгм жабджндфдлля, тмфа
вмглмфап ілмгі кіпрзрщ лавірщ бійщх
взпмкі пралгаорз. Дмпйіглзуя ракме
првдогеує, цм ікнйдкдлрауія узт
пралгаорів гмжвмйзрщ ніглярз кілікайщлі омжкіоз пмуіайщлзт взнйар, у
рмку фзпйі ндлпіи, і впралмвзрз гаоалрії їт взкмлалля. Дйя ущмгм
А. Л. Кйзкдлкм одкмкдлгує аганруварз лауімлайщлд жакмлмгавпрвм, жмкодка фдодж влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз ра акрів пмуіайщлмгм
жакмлмгавпрва [3, п. 170–171].
Ваейзву влдпмк у гмпйігедлля
кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів
жомбзйа Н. Б. Бмймріла, якмы гдрайщлм взпвірйдлі ракі нзралля: 1) кіелаомглд ноавмвд одгуйывалля віглмпзл
у псдоі пмуіайщлмгм жатзпру; 2) пралгаорз ООН у псдоі пмуіайщлмгм жатзпру; 3) кмлвдлуії МОП у псдоі
пмуіайщлмгм жатзпру; 4) євомндипщкі
кіелаомглі пралгаорз у гайужі пмуіайщлмгм жатзпру. Окодкм аврмо жунзляєрщпя ла гаоалріят, ндодгбафдлзт
Євомндипщкмы пмуіайщлмы таорієы
(ндодгйялурмы) прмпмвлм жакмлмгавпрва Укоаїлз ном пмуіайщлзи жатзпр
[4, п. 100–105].
Пзралля кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів ракме лайдезрщ гм
кмйа лаукмвзт ілрдодпів М. М. Шукзйа, якзи у мгліи іж пвмїт нубйікауіи гмпзрщ гдрайщлм алайіжує гедодйа
кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорз,
номнмлує взжлафдлля «кіелаомглзт
пмуіайщлзт пралгаорів» [5, п. 243–
249], якд віл омжукіє як впралмвйдлзи
кіелаомглзкз
лмокарзвлмноавмвзкз акракз пмуіайщлмгм кілікуку. Снзоаыфзпщ ла вед жомбйдлі
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ра мнубйікмвалі гмпйігедлля кіелаомглі пмуіайщлі пралгаорз, кз омжгйялдкм, якзк фзлмк нмхзодлля ракзт пралгаорів ла ндлпіилі ноавмвіглмпзлз в Укоаїлі внйзває ла якіплу
ра кійщкіплу таоакрдозпрзку пзпрдкз
гедодй ндлпіилмгм ноава.
Віграк, кдрмы галмї нубйікауії є
ж’япуварз, якзи внйзв фзлзрщ жаномвагедлля ра одайіжауія кіелаомглзт
пмуіайщлзт пралгаорів ла пзпрдку
гедодй ндлпіилмгм ноава, ж уоатувалляк пуфаплмгм пралу ндлпіилмгм
жакмлмгавпрва, одсмокувалля ндлпіилмї пзпрдкз ра ндлпіилмгм жакмлмгавпрва ла рйі нмпзйдлля ілрдгоауіилзт номудпів в Укоаїлі в ланоякку
Євомндипщкмгм пмыжу в укмват нмгайщхмї
гймбайіжауії,
пмуіайщлмдкмлмкіфлзт ра нмйірзфлзт козжмвзт
явзц в лахіи гдоеаві.
Дйя гмпяглдлля нмправйдлмї кдрз
пнозярзкд взкмлалля лапрунлзт жавгалщ: 1) омжкозрз нмлярря кіелаомглзт
пмуіайщлзт
пралгаорів;
2) номалайіжуварз
пуфаплзи
прал
ноавмвмгм одгуйывалля ндлпіилзт
ноавмвіглмпзл; 3) гарз взжлафдлля
пзпрдкз гедодй ндлпіилмгм ноава;
4) взжлафзрз ланоякз внйзву кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів ла пзпрдку гедодй ндлпіилмгм ноава;
5) пномглмжуварз мфікувалзи дсдкр
віг нмгайщхмї аганрауії лауімлайщлмгм ндлпіилмгм жакмлмгавпрва гм кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів.
Взкйаг мплмвлмгм кардоіайу ваорм омжнмфарз ж мжлафдлля кде нмлярря пмуіайщлзт пралгаорів ра жмкодка
взжлафдлля кіелаомглзт пмуіайщлзт
пралгаорів. Поавмві жапагз смокувалля ра жапрмпувалля гдоеавлзт
пмуіайщлзт пралгаорів і лмокарзвів,
пноякмвалзт ла одайіжауіы жакоінйдлзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра жакмлакз Укоаїлз мплмвлзт пмуіайщлзт
гаоалріи,
взжлафаырщпя
Закмлмк
Укоаїлз «Пом гдоеавлі пмуіайщлі
пралгаорз ра гдоеавлі пмуіайщлі гаоалрії» [6]. Так, у Закмлі ніг гдоеавлзкз пмуіайщлзкз пралгаоракз омжукіырщпя впралмвйдлі жакмлакз, ілхзкз лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз
пмуіайщлі лмокз і лмокарзвз абм їт

кмкнйдкп, ла бажі якзт взжлафаырщпя
оівлі мплмвлзт гдоеавлзт пмуіайщлзт
гаоалріи, рмбрм впралмвйдлзт жакмлакз кілікайщлзт омжкіоів мнйарз ноауі, гмтмгів гомкагял, ндлпіилмгм жабджндфдлля, пмуіайщлмї гмнмкмгз ра
ілхзт взгів пмуіайщлзт взнйар, впралмвйдлзкз жакмлмгавпрвмк, які жабджндфуырщ оівдлщ езрря лд лзефд
номезркмвмгм кілікуку (пр. 1 Закмлу). Тмбрм бажмвзк гдоеавлзк пмуіайщлзк пралгаормк є номезркмвзи
кілікук. Такі пралгаорз жапрмпмвуырщпя у псдоі гмтмгів лапдйдлля,
пмуіайщлзт нмпйуг, езрймвм-кмкулайщлмгм мбпйугмвувалля, у псдоі
нмпйуг роалпнмору ра жв’яжку, у псдоат мтмомлз жгмомв’я, мпвірз, куйщруоз, пнмору ра нмбурмвмгм мбпйугмвувалля.
Впралмвйдлі гдоеавлі пмуіайщлі
пралгаорз одайіжуырщпя фдодж гдоеавлі пмуіайщлі гаоалрії, які впралмвйыырщпя ж кдрмы жабджндфдлля кмлпрзрууіилмгм ноава гомкагял ла гмпрарліи езррєвзи оівдлщ. Дм мплмвлзт
ракзт гаоалріи віглмпярщпя: кілікайщлі омжкіоз жаомбірлмї нйарз, ндлпії
жа вікмк, лдмнмгаркмвалзи кілікук
гмтмгів гомкагял, омжкіоз гдоеавлмї
пмуіайщлмї гмнмкмгз ра ілхзт пмуіайщлзт взнйар. Вмглмфап, ноз нозиляррі 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 пралгаорз, жмкодка ноз впралмвйдллі
номезркмвмгм кілікуку, взжлафдллі
кдеі біглмпрі рмцм. Тзк бійщхд, цм
праррды 9 Кмлпрзрууії Укоаїлз взжлафдлм, цм фзллі кіелаомглі гмгмвмоз, жгмгу ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт
лагалм Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, є
фапрзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва. 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 лдгмнуцдллі жвуедлля жкіпру ра мбпягу
іплуыфзт ноав і пвмбмг, цм жакоінйдлм фапрзлмы родрщмы пр. 22 Кмлпрзрууії Укоаїлз. А ж ілхмгм бмку, Вігдлпщка кмлвдлуія ном ноавм кіелаомглзт гмгмвмоів, уфаплзуды якмї є и
Укоаїла, у праррі 27 жакоінйыє ноавзйм, жа якзк уфаплзк уієї кмлвдлуії
лд кмед нмпзйарзпя ла нмймедлля
пвмгм влуроіхлщмгм ноава як ла взноавгалля гйя лдвзкмлалля лзк кіелаомглмгм гмгмвмоу, коік нзралщ,
цм прмпуырщпя явлзт нмоухдлщ цмгм
кмкндрдлуії укйагарз ракі гмгмвмоз
[8].
Щмгм нмлярря кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів у лаукмвіи йірдоаруоі взпймвйыєрщпя кійщка нмжзуіи.
Так, С. І. Занаоа жажлафає, цм кіелаомглзи пмуіайщлзи пралгаор – уд
внмоягкмвала пзпрдка улівдопайщлзт
кіелаомглзт лмок ра нозлузнів,
омжомбйдлзт ла мплмві вжаєклзт угмг
кіе
гдоеавакз
цмгм
нзралщ,
нмв’яжалзт іж првмодлляк дкмлмкіфлмгм, нмйірзфлмгм, пмуіайщлмгм, куйщруолмгм і ноавмвмгм пдодгмвзца, якд
б гмжвмйзйм йыгяк гмпягарз пмуіайщлмгм омжвзрку [9]. Ддцм ілхд взжлафдлля лавмгзрщ М. М. Шукзйм,
якзи вваеає, цм віглмплм кіелаомглзт 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 смокмы жакоінйдлля кіелаомглмгм пралгаору, а лд пакзкз пралгаормк. Тмку
аврмо номнмлує вйаплд взжлафдлля
кіелаомглзт пралгаорів у псдоі пмуіайщлмгм жатзпру, ніг якзкз омжукіє
пмуіайщлзи кілікук, цм впралмвйдлзи
кіелаомглзкз
лмокарзвлмноавмвзкз акракз ра є мбмв’яжкмвзк
гйя коаїл нігнзпалрів, лаявліпрщ якмгм гає оівлу кмейзвіпрщ лдноауджгарлзк мпмбак одайіжмвуварз пвмї ноава
ра пвмбмгз у нмвлмку мбпяжі [5,
п. 243-244].
Як жажлафає А. Л. Кйзкдлкм,
«улапйігмк врійдлля в кіелаомглд
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нубйіфлд ноавм и лауімлайщлд жакмлмгавпрвм гдоеав-фйдлів пвірмвмї
пнійщлмрз пралгаорів гмкрозлз муіайщлмї гдоеавз взлзкає мб’єкрзвла
нмродба пдодг їт ндодйіку взмкодкзрз пакмпріилу гоуну – кіелаомглі
пмуіайщлі пралгаорз. Взгійдлля уієї
гоунз мбґоулрмвалм ракзкз нозфзлакз, як рм: а) ндокалдлрлзи омжвзрмк жлафдлля и омйі ноав йыгзлз,
жмкодка пмуіайщлзт, у пралмвйдллі
гдкмкоарзфлмї ноавмвмї гдоеавлмпрі
ра гдкмкоарзфлмгм кіелаомглмгм
пніврмваозпрва; б) жакмлмгавфд жакоінйдлля нозлузну пмуіайщлмї гдоеавз; в) жакоінйдлля ла кіелаомглмку
оівлі ваейзвмпрі пмуіайщлзт ноав;
г) мб’єкрзвауія лдмбтіглмпрі гаокмліжауії кіелаомглзт і лауімлайщлзт
пмуіайщлзт пралгаорів ноав йыгзлз
ра іл.» [3, п. 32].
Нак ікнмлує взжлафдлля кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів, якд
лавмгзрщ
у
пвмєку
нмпіблзку
Б. І. Срахків. Так, лаукмвдущ првдогеує, 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 одайіжуырщпя фдодж лауімлайщлд жакмлмгавпрвм, 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 лаоатувалля ндоімгзфлзт гомхмвзт взнйар; 6) ндоімг гії ноава ла мрозкалля гмнмкмгз; 7) промк, ж якмгм нмфзлаєрщпя взнйара, ланозкйаг, нм бджомбірры. Сралгаорз ндодгбафаырщ
кілікайщлі пмуіайщлі лмокз ра лмокарзвз, рмбрм мбпяг кмлкодрлмгм взгу
кардоіайщлмгм жабджндфдлля лд кмед
бурз лзефзк жа мбпяг, якзи жасікпмвалзи кіелаомглзк акрмк, як првдогеує Б. І. Срахків [10, п. 65-66].
Офдвзглм, цм в укмват нмгайщхмї 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-дкмлмкіфлмгм омжвзрку, лавірщ в кдеат Євомндипщкмгм Смыжу фз упієї Євомнз,
взгаєрщпя ндодгфаплзк. Ваейзвм,
цмб нозилярі пмуіайщлі пралгаорз
буйз лд йзхд кілікайщлзкз, а цд и
одайщлзкз, рмбрм ракзкз, які гдоеава жгарла жабджндфзрз, а лд йзхд
номгмймпзрз і жакоінзрз у вігнмвіглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат. У
номрзйделмку взнагку номбйдкз
ндлпіилмгм жабджндфдлля бугурщ йзхд
лаомпрарз, гдкмрзвуыфз ракзк фзлмк 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 пралгаорз в пзпрдкі ндлпіилмгм жабджндфдлля каырщ вігнмвігарз нозлузну
пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі ра дкмлмкіфлмї мбґоулрмвалмпрі. Агед взоіхдлля номбйдк ндлпіилмгм жабджндфдлля 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 номвіглу 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 жабджндфдлля» (1982), а ракме лзжка одкмкдлгауіи МОП, ланозкйаг, Рдкмкдлгауія № 169 «Пом жбдодедлля ноав у
псдоі пмуіайщлмгм жатзпру.
Сдодг одгімлайщлзт кіелаомглзт
акрів, які прмпуырщпя пмуіайщлзт пралгаорів, у рмку фзпйі ндлпіилмгм жабджндфдлля, віглмплм Укоаїлз лаибійщхзи ілрдодп пралмвйярщ кіелаомглі акрз, нозилярі в оаккат Рагз Євомнз, гм якмї втмгзрщ і Укоаїла. В
ндоху фдогу кмва игд ном Євомндипщку пмуіайщлу таоріы (ндодгйялуру,
1996), Кмлвдлуіы ном жатзпр ноав
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг
(1950), Євомндипщкзи кмгдкп пмуіайщлмгм жабджндфдлля (ндодгйялурзи,
1990). Коік рмгм, жлафлзи лаукмвзи
ілрдодп пралмвйярщ акрз ЄС, якзкз
одгуйыырщпя пмуіайщлі пралгаорз в
кдеат ущмгм лаглауімлайщлмгм урвмодлля. Тзк бійщхд, цм укйавхз Угмгу ном апмуіауіы ж ЄС, Укоаїла вжяйа
ла пдбд лзжку жмбмв’яжалщ цмгм гаокмліжауії лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва іж жакмлмгавпрвмк Євомпмыжу. Змкодка кмва игд ном Хаоріы Сніврмваозпрва ном мплмвлі пмуіайщлі ноава
ноауівлзків (1989) ра Хаоріы мплмвлзт ноав Євомндипщкмгм Смыжу
(2000), а ракме мкодкі гзодкрзвз
ЄС. Дм фзпйа одгімлайщлзт кіелаомглзт акрів в пзпрдкі гедодй ндлпіилмгм ноава Укоаїлз лайдеарщ ракме
кіелаомглі угмгз, укйагдлі в кдеат
гдоеав-уфаплзущ СНД [12, п. 24].
З мгйягу ла нмправйдлу кдру галмї нубйікауії, гмуійщлм номалайіжуварз, якзк фзлмк внйзваырщ ла пзпрдку гедодй ндлпіилмгм ноава кіелаомглі пмуіайщлі пралгаорз. Помнмлуєкм омжгйялурз уд ла кмлкодрлмку
нозкйагі, а пакд як взнйзлуйз фз
внйзваырщ ла ноавмвд одгуйывалля
ра вйаплд пзпрдку гедодй ндлпіилмгм
ноава оарзсікауія Укоаїлмы Кмлвдлуії МОП № 102, Кмлвдлуії МОП ном
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мплмвлі уійі ра лмокз пмуіайщлмї нмйірзкз № 117 ра нігнзпалля віг ікдлі
Укоаїлз Євомндипщкмгм кмгдкпу пмуіайщлмгм жатзпру (ндодгйялурмгм).
На ваейзву омйщ кіелаомглзт
пмуіайщлзт пралгаорів ноз омжомбуі
акрів лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва
вкажує алайіж оіхдлля Кмкірдру Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж нзралщ пмуіайщлмї нмйірзкз, жаилярмпрі ра ндлпіилмгм жабджндфдлля віг 15.11.2017, якд
ндодгбафає лдмбтігліпрщ омжомбзрз ра
влдпрз жкілз гм нмпралмвз «Пом жарвдогедлля лабмоів номгукрів таофувалля, лабмоів лдномгмвмйщфзт рмваоів ра лабмоів нмпйуг гйя мплмвлзт
пмуіайщлзт і гдкмгоасіфлзт гоун лапдйдлля» віг 11 емврля 2016 омку
№ 780 ж кдрмы нозвдгдлля її лмок у
вігнмвігліпрщ гм нмймедлщ Кмлвдлуії
МОП ном мплмвлі уійі ра лмокз пмуіайщлмї нмйірзкз № 117, жмкодка цмгм
вкйыфдлля взроар ла жабджндфдлля
езрймк, кдгзфлзк мбпйугмвувалляк
ра мпвірмы гм пкйагу лабмоів. У вкажалмку оіхдллі ракме жажлафаєрщпя,
цм ноавмвмы мплмвмы гйя впралмвйдлля, жарвдогедлля ра жапрмпувалля
номезркмвмгм кілікуку в Укоаїлі є
нмймедлля оарзсікмвалзт кіелаомглзт акрів: Євомндипщкмї пмуіайщлмї
таорії (ндодгйялурмї), Кмлвдлуіят
МОП ном мплмвлі уійі ра лмокз пмуіайщлмї нмйірзкз № 117, ном кілікайщлі лмокз пмуіайщлмгм жабджндфдлля
№ 102, нознзпат Кмлпрзрууії Укоаїлз, а ракме ла лмокат жакмлів Укоаїлз «Пом номезркмвзи кілікук» і
«Пом гдоеавлі пмуіайщлі пралгаорз
ра гдоеавлі пмуіайщлі гаоалрії», жгіглм ж якзкз номезркмвзи кілікук є
ваоріплмы вдйзфзлмы гмпрарлщмгм
гйя жабджндфдлля лмокайщлмгм сулкуімлувалля могаліжку йыгзлз, жбдодедлля имгм жгмомв'я лабмоу номгукрів таофувалля, кілікайщлмгм лабмоу
лдномгмвмйщфзт рмваоів ра кілікайщлмгм лабмоу нмпйуг, лдмбтіглзт гйя
жагмвмйдлля мплмвлзт пмуіайщлзт і
куйщруолзт нмродб мпмбзпрмпрі [13].
Поз ущмку, фапрзла родря пр. 46 Кмлпрзрууії Укоаїлз кіпрзрщ нмймедлля,
жа якзк ндлпії, ілхі взгз пмуіайщлзт
взнйар ра гмнмкмгз, цм є мплмвлзк
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гедодймк іплувалля, каырщ жабджндфуварз оівдлщ езрря, лд лзефзи віг
номезркмвмгм кілікуку, впралмвйдлмгм жакмлмк.
Такзк фзлмк, впралмвйдлі ла кіелаомглмку оівлі пмуіайщлі пралгаорз цмгм ндлпіилмгм жабджндфдлля
бджнмпдодглщм внйзваырщ як ла жкіпр
лмокарзвлзт акрів ндлпіилмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз, рак і ла їт ноавмжапрмпувалля.
Вмглмфап жгіглм ж нмймедллякз
фапрзлз 2 пр. 4 Закмлу Укоаїлз «Пом
жагайщлммбмв’яжкмвд ндлпіилд проатувалля», якцм кіелаомглзк гмгмвмомк Укоаїлз, жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ
якмгм лагала Вдотмвлмы Рагмы
Укоаїлз, впралмвйдлм ілхі лмокз,
ліе рі, цм ндодгбафдлі жакмлмгавпрвмк Укоаїлз ном ндлпіилд жабджндфдлля, рм жапрмпмвуырщпя лмокз кіелаомглмгм гмгмвмоу. Тмку, ланозкйаг, у взнагку кмйіжії лмок лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва ра нмймедлщ
кіелаомглм-ноавмвзт акрів, каырщ
жапрмпмвуварзпя нмймедлля кіелаомглмгм гмгмвмоу.
Поавм ла пмуіайщлд жабджндфдлля
ра гмпрарліи езррєвзи оівдлщ жакоінйдлм у пр. 11 Міелаомглмгм накру
ном дкмлмкіфлі, пмуіайщлі и куйщруолі
ноава, цм жлаихйм пвмє врійдлля в
нмймедллят пр.пр. 46 ра 48 Кмлпрзрууії Укоаїлз. Тме жакоінйдлі ла кіелаомглмку оівлі пмуіайщлі пралгаорз
каырщ бджнмпдодгліи внйзв ла пзпрдку гедодй ндлпіилмгм ноава Укоаїлз.
Як вігмкм, Укоаїла оарзсікувайа
Кмлвдлуіы МОП ном кілікайщлі лмокз пмуіайщлмгм жабджндфдлля № 102
вігнмвіглзк Закмлмк Укоаїлз віг
16.03.2016 [14]. Ваейзвм ракме жажлафзрз, 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, вігнмвіглм гм жагайщлзт євомндипщкзт пралгаорів. Згіглм ж нмймедллякз ф. 3
пр. 17 Євомндипщкмгм кмгдкпу пмуіа-
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йщлмгм жабджндфдлля гомхмва гмнмкмга у жв'яжку ж твмомбмы пнйафуєрщпя номрягмк розваймпрі гії мбправзлз
абм гм взнйарз ндлпії жа вікмк, гмнмкмгз нм ілвайіглмпрі фз гомхмвмї
гмнмкмгз ла одабійірауіы. Оглак
розвайіпрщ лагалля гмнмкмгз кмед
мбкдеуварзпя 52 рзелякз гйя кмелмгм взнагку твмомбз абм 78 рзелякз гйя кмелмгм лапрунлмгм ндоімгу 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 гдоеавакзфйдлакз, ж ілхмї прмомлз (віг 27 фдовля 2014 омку). Угмга ном апмуіауіы
ндодгбафає пноякувалля жупзйщ прмоіл цмгм омжвзрку дсдкрзвлмї кмгдйі
пмуіайщлмгм жатзпру (пр. 420) [15,
п. 52].
Ваейзвд кіпуд у пзпрдкі гедодй
ндлпіилмгм ноава Укоаїлз жаикає
Євомндипщка пмуіайщла таорія (ндодгйялура) віг 3 роавля 1996 омку, ном
цм лдмглмоажмвм жажлафаймпя в йірдоаруоі [12, п. 23]. Так, у пр. 12 Хаорії
жакоінйдлм ноавм ла пмуіайщлзи жатзпр, ж кдрмы дсдкрзвлмгм жгіиплдлля якмгм Срмомлз уієї угмгз жмбмв’яжуырщпя: 1) жанмфаркуварз пзпрдку 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 гвмпрмомлліт i багармпрмомлліт угмг абм в

ілхзи пнмпіб i вігнмвіглм гм укмв,
взжлафдлзт у ракзт угмгат, гйя жабджндфдлля: a) оівлмпрі кіе їтлікз
вйаплзкз гомкагялакз ра гомкагялакз ілхзт Срмоіл у рмку, цм прмпуєрщпя ноав ла пмуіайщлд жабджндфдлля, вкйыфаыфз жбдодедлля нійщг, які
лагаырщпя жакмлмгавпрвмк ном пмуіайщлд жабджндфдлля, лджайделм віг
ндодпувалля жатзцдлзт мпіб нм рдозрмоіят гдоеав Срмоіл; b) лагалля,
жбдодедлля ра нмлмвйдлля ноав ла
пмуіайщлд жабджндфдлля ракзкз жапмбакз, як пукаолзи жайік ндоімгів
проатувалля абм омбмрз, цм буйз
жгіиплдлі жа жакмлмгавпрвмк кмелмї
жі Срмоіл [16]. Пом лдмбтігліпрщ нмгайщхмї одайіжауії нмймедлщ Євомндипщкмї пмуіайщлмї таорії (ндодгйялурмї) пвігфзрщ рми сакр, цм влдпдлляк 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 ніглдпдлля оівля пмуіайщлмгм жабджндфдлля
ра везварз жатмгів гйя жабджндфдлля
оівлмпрі у ноават гомкагял мглієї
гдоеавз-уфаплзуі віглмплм ілхмї.
Такзк фзлмк, кіелаомглі пмуіайщлі пралгаорз – уд кілікайщлі пмуіайщлі лмокз ра лмокарзвз, жакоінйдлі
в кіелаомглзт акрат улівдопайщлмгм,
одгімлайщлмгм абм кіегдоеавлмгм
оівля, гаоалрмвалі лмокакз кіелаомглмгм ра ікнйдкдлрмвалі в лауімлайщлд жакмлмгавпрвм бджнмпдодглщм абм в
якмпрі кійщкіплзт ра якіплзт моієлрзоів пмуіайщлмгм жабджндфдлля. Міелаомглі пмуіайщлі пралгаорз, впралмвйдлі у кіелаомглзт гмгмвмоат, жгмгу
ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагалм Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, пралмвйярщ
фапрзлу жакмлмгавпрва Укоаїлз, а
рмку ндодгбафаырщ їт гмрозкалля ра
взкмлалля. Міелаомглм-ноавмві акрз, які кіпрярщ нмймедлля цмгм пмуіайщлзт пралгаорів жмкодка у псдоі
ндлпіилмгм жабджндфдлля (ланозкйаг,
нмймедлля Євомндипщкмї пмуіайщлмї
таорії (ндодгйялурмї), абм Угмгз ном
апмуіауіы Укоаїлз ж ЄС) пнозяырщ
гаокмліжауії лауімлайщлмгм ндлпіилмгм жакмлмгавпрва, лабйзеаыфз ракзк
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фзлмк пзпрдку гедодй ндлпіилмгм
ноава жа пвмєы жкіпрмвлмы пкйагмвмы гм кіелаомглм взжлалзт моієлрзоів омжвзрку пупнійщпрва ра омжбу-

гмвз Укоаїлз як пмуіайщлмї, ноавмвмї
ра гдкмкоарзфлмї гдоеавз.

Список використаних джерел
1.
Кмлпрзрууія Укоаїлз : Закмл Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 омку,
№ 254к/96-ВР // Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз (ВВР), 1996, № 30, пр. 141.
2.
Міелаомглі пмуіайщлі пралгаорз: лавф. нмпіб. / авр.: А. М. Юхкм,
Н. М. Швдущ; жа жаг. одг. В. В. Ждолакмва. – Х. : Нау. ул-р "Юозг. акаг. Укоаїлз ік.
Яомпйава Мугомгм”, 2013. – 121 п.
3.
Кйзкдлкм А. Л. Міелаомглм-ноавмві пралгаорз пмуіайщлмгм жабджндфдлля:
гзпдорауія ла жгмбурря лаукмвмгм прундля калгзгара ыозгзфлзт лаук. Кзїв: Кзївпщкзи лауімлайщлзи улівдопзрдр ікдлі Таоапа Шдвфдлка, 2017. 197 п.
4.
Бмймріла Н. Б. Поавм йыгзлз ла пмуіайщлзи жатзпр в Укоаїлі. Кзїв: Злалля, 2010. 107 п.
5.
Шукзйм М. М. Міелаомглі пралгаорз в псдоі пмуіайщлмгм жатзпру //
Улівдопзрдрпщкі Наукмві Занзпкз. 2012. № 3. С. 243 –249.
6.
Пом гдоеавлі пмуіайщлі пралгаорз ра гдоеавлі пмуіайщлі гаоалрії : Закмл
Укоаїлз віг 05.10.2000 № 2017-III // Гмймп Укоаїлз 2000, N206 віг 09.11.2000.
7.
Пом кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз : Закмл Укоаїлз 29 фдовля 2004 о.
№ 1906-VI // Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 2004. № 50. С. 540.
8.
Вігдлпька кмлвдлуія ном ноавм кіелаомглзт гмгмвмоів віг 23.05.1969.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_118.
9.
Занаоа С. І. Дм нзралля ном пурліпрщ кіелаомглмгм пмуіайщлмгм пралгаору
// Акруайщлі номбйдкз одгуйывалля віглмпзл у псдоі ноауі і пмуіайщлмгм жабджндфдлля : рджз гмн. ра лаук. нмвігмк. уфапл. ІІІ Міелаомг. лаук.-ноакр. кмлсдо. Компомуг. Хаоків, 2011. С. 540.
10.
Срахків Б. І. Гаоалрії ноава ла пмуіайщлд жабджндфдлля : лавфайщлд взгалля. Чдолігів: Чдолігівпщкзи гдоеавлзи ілпрзрур ноава, пмуіайщлзт рдтлмймгіи ра
ноауі, 2011. 100 п.
11.
Мафуйьпкая Е. Е. Поавм пмузайщлмгм мбдпндфдлзя. 2-д-д зжг., ндодоаб. з
гмн. зжг. Ммпква: Юоаир, 2011. 575 п.
12.
Яомхдлкм О. М. Пдлпіилд жабджндфдлля : нігоуфлзк. 2-д-гд взг., ндодомбй. і
гмнмв. зжг. Хаоків, 2017. 308 п.
13.
Пом смокувалля номезркмвмгм кілікуку ла 2018 оік і кмодйяуіы имгм
омжкіоу ж сакрзфлзкз пнмезвфзкз уілакз : Ріхдлля Кмкірдру Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз ж нзралщ пмуіайщлмї нмйірзкз, жаилярмпрі ра ндлпіилмгм жабджндфдлля
15.11.2017 номрмкмй № 81.
14.
Пом оарзсікауіы Кмлвдлуії Міелаомглмї могаліжауії ноауі ном кілікайщлі
лмокз пмуіайщлмгм жабджндфдлля № 102| віг 16.03.2016 № 1024-VIII. URL :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1024-19.
15.
Кмпрюк В. Помбйдкз гаокмліжауії жакмлмгавпрва Укоаїлз цмгм ноав мпіб ж
ілвайігліпры ж вігнмвіглзкз пралгаоракз Євомндипщкмгм Смыжу // Problems of Harmonization of the Legislation of Ukraine on the Rights of Persons with Disabilities with
the Corresponding Standards of the European Union. 2016. № 8. С. 47–54.
16.
Євомндипька пмуіайщла таорія (ндодгйялура). Сроапбуог, 3 роавля 1996 омку. Міелаомглзи гмкукдлр: ETS N 163. // Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 2007,
№ 51 віг 21.12.2007.

254

Міжнародні соціальні стандарти у системі джерел пенсійного права . . .
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 пралгаорів ра имгм пніввіглмхдлля іж пмуіайщлзкз пралгаоракз ра гаоалріякз жа жакмлмгавпрвмк 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; пмуіайщлд жабджндфдлля.

Мзуаи М. А. Мдегулаомглшд пмузайщлшд пралгаорш в пзпрдкд зпрмфлзкмв
ндлпзмллмгм ноава Укоазлш
Аллмраузя. В прарщд зппйдгудрпя вйзялзд кдегулаомглшт пмузайщлшт пралгаормв ла ндлпзмллмд ноавм Укоазлш. Аврмо оаппкарозвадр нмлярзд кдегулаомглшт
пмузайщлшт пралгаормв ра дгм пммрлмхдлзд п пмузайщлшкз пралгаоракз з гаоалрзякз пмгйаплм жакмлмгардйщпрву Укоазлш. Сгдйал вшвмг м омйз кдегулаомглшт пмузайщлшт 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.
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Українська модель правового
забезпечення та реалізації обов’язків
людини і громадянина
Вігноавлмы рмфкмы гйя нмбугмвз пуфаплмї кмгдйі ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла в Укоаїлі прайм
нозилярря Кмлпрзрууії 1996 омку,
яка жакоінзйа кмйм вігнмвіглзт мплмвлзт мбмв’яжків. Оглак, ла лаху гукку, уя кмгдйщ вкйыфає в пдбд лзжку
ноавмвзт кмйіжіи, які ла ноакрзуі
каырщ лапйігкмк взпмкзи оівдлщ ндодвзцдлля
кде
гмнупрзкмї/гмжвмйдлмї нмвдгілкз, взжлафдлмї кмймк
мплмвлзт мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла.
Вмглмфап, гйя вірфзжлялмї ноавмвмї лаукз гмпзрщ акруайщлзк нзралляк жайзхаєрщпя номбйдка взжлафдлля пурлмпрі, кіпуя ра омйі мплмвлзт мбмв’яжків в ноавмвмку прарупі
мпмбз, як мглмгм іж мплмвлзт жапмбів
смокувалля ноавмвмї пвігмкмпрі йыгзлз і гомкагялзла ра фзллзків жабджндфдлля ноавмнмоягку. Вномгмве
омжвзрку Укоаїлз як лджайделмї
гдоеавз,
номбйдка
взжлафдлля
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла,
жмкодка, и кмлпрзрууіилзт, нозвдорайа увагу фзкаймї кійщкмпрі вфдлзт.
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Помрд, пуфаплзи дран омжвзрку лаукмвзт гмпйігедлщ таоакрдозжуєрщпя
соагкдлраоліпры, мпкійщкз мбмв’яжкз
рак і лд жлаихйз ґоулрмвлмгм взпвірйдлля, а взжлафдлля пурлмпрі ра жкіпру укоаїлпщкмї кмгдйі ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії мбмв’яжків
йыгзлз і гомкагялзла вжагайі лд
номвмгзймпщ.
Мдрмы праррі є гмпйігедлля мпмбйзвмпрди укоаїлпщкмї кмгдйі ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла, у
рмку фзпйі, взявйдлля ндодваг ра
лдгмйіків ракмї кмгдйі.
Загайщлмвігмкзк є рми сакр, цм
ноавмва пзпрдка Укоаїлз кає мжлакз
омкалм-гдокалпщкмї ноавмвмї пік’ї,
мпкійщкз буйа жаплмвала ла ыозгзфлзт нмляррят ра нозлузнат озкпщкмгм ноава. Віграк, укоаїлпщкіи кмгдйі
ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла
нозракаллі озпз, які є таоакрдолзкз
гйя кмгдйди, цм нмхзодлі в коаїлат
омкалм-гдокалпщкмї ноавмвмї пік’ї.
Змкодка, вкажала кмгдйщ бажуєрщпя ла йібдоайщліи кмлуднуії жакоін-
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йдлля мбмв’яжків, рмбрм увага жакмлмгавуя ндодваелм жмпдодгедла ла
ілпрзрурі ноав ра пвмбмг мпмбз і кдталіжкат їт жабджндфдлля ра одайіжауії,
нмоівлялм
ж
ілпрзрурмк
мбмв’яжків. Оглак, уд лд пвігфзрщ ном
рд, цм в Укоаїлі вжагайі вігпурліи
кдталіжк жабджндфдлля ра одайіжауії
мплмвлзт мбмв’яжків мпмбз. Наоажі в
укоаїлпщкмку жакмлмгавпрві првмодлзи гмпзрщ ґоулрмвлзи кдталіжк
ноавмвзт номудгуо, які пноякмвалі
ла жабджндфдлля дсдкрзвлмгм взкмлалля мпралліт. Поз ущмку, ваорм
жауваезрз, цм пралмвйдлля вкажалмгм ілпрзруру в Укоаїлі ла впіт дранат
имгм омжвзрку пуномвмгеуваймпщ
номбйдкакз, нмв’яжалзкз ж имгм одайіжауієы.
Як жажлафаймпщ, гедодймк, якд
жакоінйыє кмйм мплмвлзт мбмв’яжків
мпмбз в Укоаїлі є Кмлпрзрууія
1996 омку. Так, вігнмвіглм гм Рмжгійу
ІІ «Поава, пвмбмгз ра мбмв’яжкз йыгзлз і гомкагялзла» Кмлпрзрууії
Укоаїлз 1996 омку ла мпмбу нмкйагдлм гмпзрщ хзомкд кмйм мбмв’яжків,
жмкодка, мбмв’яжмк барщків урозкуварз гірди гм їт нмвлмйірря; мбмв’яжмк
нмвлмйірліт гірди нікйуварзпя ном
пвмїт
лдноауджгарлзт
барщків;
мбмв’яжмк кмелмгм мрозкарз нмвлу
жагайщлу пдодглы мпвіру; мбмв’яжмк
гомкагял жатзцарз Вірфзжлу, її лджайделіпрщ і рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ;
мбмв’яжмк гомкагял халуварз гдоеавлі пзквмйз Укоаїлз; мбмв’яжмк гомкагял вігбуварз віипщкмву пйуебу,
вігнмвіглм гм жакмлу; мбмв’яжмк кмелмгм лд жанмгіыварз хкмгу нозомгі,
куйщруоліи пнагцзлі, вігхкмгмвуварз жавгалі лзк жбзркз; мбмв’яжмк кмелмгм пнйафуварз нмгаркз і жбмоз в
нмоягку і омжкіоат, впралмвйдлзт
жакмлмк; мбмв’яжмк гомкагял цмоіфлм
нмгаварз гм нмгаркмвзт ілпндкуіи жа
кіпудк номезвалля гдкйаоауії ном
пвіи каилмвзи прал ра гмтмгз жа кзлуйзи оік, у нмоягку впралмвйдлмку
жакмлмк; мбмв’яжмк кмелмгм лдутзйщлм гмгдоеуварзпя Кмлпрзрууії Укоаїлз ра жакмлів Укоаїлз, лд нмпягарз
ла ноава і пвмбмгз, фдпрщ і гігліпрщ
ілхзт гомкагял [1].

В нмгайщхмку, вкажалі взцд
мбмв’яжкз кмлкодрзжуырщпя ра взжлафаєрщпя кдталіжк їт одайіжауії ла оівлі гайуждвмгм жакмлмгавпрва. Так,
ланозкйаг, взкмлалля нмгаркмвмгм
мбмв’яжку взжлафаєрщпя нмймедллякз
Пмгаркмвмгм
кмгдкпу
Укоаїлз
2010 омку, гд жакоінйдлм номудгуолм-ноавмвзи кдталіжк пноавйялля
мбмв’яжкмвзт нмгарків і жбмоів в
Укоаїлі; взфдонлзи ндодйік нмгарків
і жбмоів, цм пноавйяырщпя в Укоаїлі,
ра нмоягмк їт агкіліпроувалля; ндодйік нйарлзків нмгарків і жбмоів, їт
ноава ра мбмв’яжкз; кмкндрдлуія кмлромйыыфзт могалів і нмвлмваедлля
їт нмпагмвзт мпіб ніг фап жгіиплдлля
нмгаркмвмгм кмлромйы ра ілхзт агкіліпроарзвлзт сулкуіи, а ракме вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва. Поз ущмку, нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз кіпрярщ фіркд омж’яплдлля, цм
ракд нмгаркмвзи мбмв’яжмк, кмйз віл
взлзкає, жкілыєрщпя і нознзляєрщпя,
а ракме нмоягмк имгм взкмлалля
(праррі 36-38) [2].
На номрзвагу Пмгаркмвмку кмгдкпу Укоаїлз, нмймедлля Сікдилмгм
кмгдкпу Укоаїлз лд взжлафаырщ жкіпру мбмв’яжку барщків урозкуварз гірди
гм їт нмвлмйірря ра мбмв’яжку нмвлмйірліт гірди нікйуварзпя ном пвмїт лдноауджгарлзт барщків, а взжлафаырщ
рійщкз пнмпмбз їт взкмлалля. Вмглмфап, кіпрзрщпя лмока, яка вкажує, цм
одгуйывалля пікдилзт віглмпзл жгіиплыєрщпя Сікдилзк кмгдкпмк Укоаїлз
ж
кдрмы
урвдогедлля
нмфурря
мбмв’яжку ндодг барщкакз, гірщкз ра
ілхзкз фйдлакз пік’ї (прарря 1). Віграк, нмймедллякз Сікдилмгм кмгдкпу
Укоаїлз жакоінйдлм гмпзрщ хзомкд
кмйм пікдилзт мбмв’яжків, мбмв’яжків
нмгоуеея, у рмку фзпйі каилмві ра
лдкаилмві, мбмв'яжкз кардоі, барщка і
гзрзлз ра ілхі. Оплмвлі мбмв’яжкз
цмгм урозкалля барщкакз лднмвлмйірліт гірди і лавнакз, в нмймедлля
Сікдилмгм кмгдкпу Укоаїлз лабуваырщ ілхмгм смокуйывалля, жмкодка,
мбмв’яжмк кардоі, барщка урозкуварз
гзрзлу (Гйава 15) ра мбмв’яжмк нмвлмйірліт гмфкз, пзла урозкуварз ба-
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рщків (Гйава 17). Коік ущмгм,
мбмв’яжмк барщків урозкуварз гзрзлу
гм
її
нмвлмйірря
гмнмвлыєрщпя
мбмв’яжкмк барщків урозкуварз нмвлмйірліт гмфку, пзла ра нігправз имгм
взлзклдлля, у рмку фзпйі, укмвз имгм
взкмлалля (Гйава 16) [3].
Щмгм мплмвлмгм мбмв’яжку кмелмгм лд жанмгіыварз хкмгу нозомгі,
куйщруоліи пнагцзлі, вігхкмгмвуварз жавгалі лзк жбзркз, рм жакмлмгавдущ ракме лд рйукафзрщ имгм жкіпр в
лмокат фзллмгм жакмлмгавпрва. Так,
ланозкйаг, нмймедлля Здкдйщлмгм
кмгдкпу Укоаїлз ра Ліпмвмгм кмгдкпу
Укоаїлз кіпрярщ ндодйік мбмв’яжків
вйаплзків ждкдйщлзт гійялмк, ждкйдкмозпрувафів, вйаплзків ра кмозпрувафів йіпів, а нмймедлля Закмлу
Укоаїлз «Пом мтмомлу лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца» взжлафає
кмйм мбмв’яжків гомкагял у гайужі
мтмомлз лавкмйзхлщмгм нозомглмгм
пдодгмвзца (прарря 12) [4]. Поз ущмку, Закмл Укоаїлз «Пом куйщруоу»
взжлафає кмйм мбмв’яжків у псдоі куйщруоз (прарря 11) [5]. Тмбрм,
мбмв’яжмк кмелмгм лд жанмгіыварз
хкмгу нозомгі, куйщруоліи пнагцзлі,
вігхкмгмвуварз жавгалі лзк жбзркз
кіпрзрщ лзжку гмнмкіелзт мбмв’яжків,
які жакоінйдлі в ілхзт ноавмвзт акрат ра ланоавйдлі ла водгуйывалля
псдо мтмомлз лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца ра мтмомлз куйщруолмї пнагцзлз.
Дйя жабджндфдлля взкмлалля
мбмв’яжку кмелмгм мрозкарз нмвлу
жагайщлу пдодглы мпвіру в Укоаїлі
нозилярм лмокарзвлм-ноавмві акрз,
які одгуйыырщ псдоу мпвірз. Сдодг
лзт: Закмл Укоаїлз «Пом мпвіру» ра
Закмл Укоаїлз «Пом жагайщлу пдодглы мпвіру». Пмймедлля вкажалзт
гмкукдлрів, кіпрярщ фіркі омж’яплдлля
цм ракд мпвіра, ла цм вмла пноякмвала, ндодйік могалів, які лагійдлі нмвлмваедллякз цмгм лагйягу жа гмгдоеалляк жакмлмгавпрва в псдоі мпвірз, рмцм. Оглак, нмймедлля узт ед
жакмлів лд кмлкодрзжуырщ жкіпр
мбмв’яжку мрозкалля нмвлмї жагайщлмї
пдодглщмї мпвірз, номрд кає кіпуд
рійщкз рджа, цм жагайщла пдодгля

258

мпвіра є мбмв'яжкмвмы мплмвлмы
пкйагмвмы бджндодовлмї мпвірз (прарря 3 Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлу
пдодглы мпвіру») [6].
Щд мглзк мплмвлзк мбмв’яжкмк
в Укоаїлі є мбмв’яжмк гомкагял вігбуварз віипщкмву пйуебу, якзи
вкйыфаєрщпя в нмлярря «віипщкмвзи
мбмв’яжмк». Так, вігнмвіглм праррі 1
Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлзи віипщкмвзи мбмв’яжмк і віипщкмву пйуебу» віипщкмвзи мбмв’яжмк вкйыфає, у
рмку фзпйі, і номтмгедлля віипщкмвмї
пйуебз. Піг віипщкмвмы пйуебмы
жакмлмгавдущ омжукіє гдоеавлу пйуебу мпмбйзвмгм таоакрдоу, яка нмйягає у номсдпіиліи гіяйщлмпрі нозгарлзт гм лдї жа пралмк жгмомв’я і вікмк
гомкагял Укоаїлз, ілмждкуів ра мпіб
бдж гомкагялпрва, нмв’яжаліи іж мбмомлмы Укоаїлз, її лджайделмпрі ра
рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі. Чап номтмгедлля віипщкмвмї пйуебз жаоатмвуєрщпя гомкагялак Укоаїлз гм їт
проатмвмгм праеу, праеу омбмрз, праеу омбмрз жа пндуіайщліпры, а ракме
гм праеу гдоеавлмї пйуебз (прарря 2
Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлзи віипщкмвзи мбмв’яжмк і віипщкмву пйуебу») [7]. Оглак, ла лаху гукку, іплує
ндвла кмйіжія в жакмлмгавпрві цмгм
взжлафдлля віипщкмвмї пйуебз пкйагмвзк
дйдкдлрмк
віипщкмвмгм
мбмв’яжку, мпкійщкз прарря гоуга Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлзи віипщкмвзи мбмв’яжмк і віипщкмву пйуебу»,
яка кає лажву: віипщкмва пйуеба і
взкмлалля віипщкмвмгм мбмв’яжку в
жанапі, гдкмлпроує нігтіг жакмлмгавуя, якзи бажуєрщпя ла взмкодкйдллі
віипщкмвмї пйуебз ж нмкіе ілхзт
пкйагмвзт дйдкдлрів віипщкмвмгм
мбмв’яжку. Нармкіпрщ, як вед жажлафаймпщ, прарря ндоха рмгм е жакмлу
кіпрзрщ вкажівку ла рд, цм віипщкмва
пйуеба вкйыфаєрщпя у взкмлалля
віипщкмвмгм мбмв’яжку.
Рмж’яплдлля жкіпру мбмв’яжку
гомкагял жатзцарз Вірфзжлу, її лджайделіпрщ і рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ
(віипщкмвмгм мбмв’яжку), имгм лдмбтіглмпрі, жкілз ла айщрдоларзвлу
пйуебу іж нмпзйалляк ла кмлкодрлзи
лмокарзвлм-ноавмвзи акр, якзи од-
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гуйыє її ра кмйм пуб’єкрів ла якзт лд
нмхзоыєрщпя имгм гія кіпрярщпя в
нмймедллят Закмлу Укоаїлз «Пом
жагайщлзи віипщкмвзи мбмв’яжмк і
віипщкмву пйуебу» [7].
Закіла віипщкмвмгм мбмв’яжку
(айщрдоларзвла пйуеба) одгуйыырщпя
мкодкзк ноавмвзк акрмк, а пакд Закмлмк Укоаїлз «Пом айщрдоларзвлу
(лдвіипщкмву) пйуебу». Пмймедлля
вкажалмгм жакмлу взжлафаырщ
могаліжауіилм-ноавмві жапагз айщрдоларзвлмї (лдвіипщкмвмї) пйуебз, якмы
вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз
кає бурз жакілдлд взкмлалля віипщкмвмгм мбмв’яжку, якцм имгм взкмлалля пундодфзрщ одйігіилзк ндодкмлалляк гомкагялзла.
Ваорм жауваезрз, цм віипщкмвзи
мбмв’яжмк
є
єгзлзк
мплмвлзк
мбмв’яжкмк в Укоаїлі, якзи ндодгбафає кмейзвіпрщ имгм айщрдоларзвлмгм
взкмлалля. Коік рмгм, гйя віипщкмвмгм мбмв’яжмку як і гйя нмгаркмвмгм
таоакрдолзк є жакмлмгавфд взжлафдлля имгм жкіпру.
Щд мглзк мплмвлзк мбмв’яжкмк є
мбмв’яжмк гомкагял халуварз гдоеавлі пзквмйз Укоаїлз. Так, вігнмвіглм
гм праррі 20 Оплмвлмгм Закмлу Укоаїлз гдоеавлзкз пзквмйакз Укоаїлз
є Ддоеавлзи Поанмо Укоаїлз, Ддоеавлзи Гдоб Укоаїлз і Ддоеавлзи
Гікл Укоаїлз [1]. Вкажалзи мбмв’яжмк
кає ндвлі мпмбйзвмпрі, мпкійщкз в
Укоаїлі вігпурліи ноавмвзи кдталіжк
имгм жабджндфдлля ра одайіжауії. Поз
ущмку, взкмлалля ущмгм мбмв’яжку
нмвзллм пуномвмгеуварзпя гйзбмкзк
вігфурряк нмвагз мпмбз гм гдоеавлмї
пзквмйікз Укоаїлз, і як лапйігмк,
жабджндфуварзпя пвігмкзк правйдлляк пакмї мпмбз цмгм кде гмнупрзкмї нмвдгілкз. Вмглмфап, укоаїлпщкд
жакмлмгавпрвм лд ндодгбафає палкуіи
жа лдлайделу одайіжауіы ущмгм
мбмв’яжку. Нармкіпрщ ндодгбафдла
козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа имгм
нмоухдлля (прарря 338 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз - Наоуга лаг
гдоеавлзкз пзквмйакз). Поз ущмку,
нмймедлля вкажалмї праррі ндодгбафаырщ вігнмвігайщліпрщ рійщкз жа нубйіфлу лаоугу лаг гдоеавлзкз пзк-

вмйакз Укоаїлз ра лаг мсіуіилм
впралмвйдлзк абм ніглярзк ноанмомк
фз гдобмк ілмждклмї гдоеавз.
Поз ущмку, вігпурлє взжлафдлля
рдокілу «нубйіфла лаоуга» [8, п. 337].
Віграк, нозтмгзкм гм взплмвку,
цм в Кмлпрзрууії Укоаїлз взмкодкйыєрщпя гва мплмвлзт мбмв’яжкз, а
пакд: мбмв’яжмк гомкагял жатзцарз
Вірфзжлу, її лджайделіпрщ і рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ ра мбмв’яжмк гомкагял
вігбуварз віипщкмву пйуебу, айд кдталіжк жабджндфдлля ра одайіжауії вкажалзт мбмв’яжків нмбугмвалзи ракзк
фзлмк, цм сакрзфлд взкмлалля
мбмв’яжку жатзцарз Вірфзжлу, її лджайделіпрщ і рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ
вігбуваєрщпя мбмв’яжмк вігбуварз віипщкмву пйуебу. Пігрвдогедлляк ущмгм
є рд, цм жакмлмгавдущ взжлафає, цм
віипщкмвзи мбмв'яжмк упралмвйыєрщпя
ж кдрмы ніггмрмвкз гомкагял Укоаїлз
гм жатзпру Вірфзжлз, жабджндфдлля
мпмбмвзк пкйагмк Збомилзт Сзй
Укоаїлз, ілхзт урвмодлзт вігнмвіглм
гм жакмлів Укоаїлз віипщкмвзт смокувалщ, а ракме ноавммтмомллзт могалів пндуіайщлмгм нозжлафдлля ра
Ддоеавлмї пндуіайщлмї пйуебз роалпнмору (прарря 1 Закмлу Укоаїлз «Пом
жагайщлзи віипщкмвзи мбмв’яжмк і віипщкмву пйуебу») [7].
З нмкіе впіт впралмвйдлзт мплмвлзт мбмв’яжків в Укоаїлз, лаибійщх
жлафуцзк ра вігноавлзк, ла лаху
гукку, є мбмв’яжмк кмелмгм лдутзйщлм гмгдоеуварзпя Кмлпрзрууії Укоаїлз ра жакмлів Укоаїлз, лд нмпягарз
ла ноава і пвмбмгз, фдпрщ і гігліпрщ
ілхзт гомкагял. Вкажалзи мбмв’яжмк
є улівдопайщлзк, мпкійщкз имгм вігпурліпрщ улдкмейзвйыє гаоалрувалля
багарщмт кмлпрзрууіилзт ноав, пвмбмг, жабджндфдлля взкмлалля ілхзт
кмлпрзрууіилзт мбмв’яжків.
Вмглмфап, вкажалзи мбмв’яжмк лмпзрщ жагайщлзи таоакрдо, мпкійщкз в
Укоаїлі вігпурліи пндуіайщлзи лмокарзвлм-ноавмвзи акр, якзи бз взжлафав, жкіпр, пнмпмбз взкмлалля,
кдталіжк имгм жабджндфдлля. Так,
жгіглм ж нулкрмк З нмпралмвз Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз віг
27 йырмгм 2009 омку № 1 «Пом пугм-
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ву ноакрзку у пноават ном жатзпр
гіглмпрі ра фдпрі сіжзфлмї мпмбз, а
ракме гіймвмї однурауії сіжзфлмї ра
ыозгзфлмї мпмбз» взбіо пнмпмбу жатзпру мпмбзпрмгм лдкаилмвмгм ноава,
жмкодка ноава ла нмвагу гм гіглмпрі
ра фдпрі, лайдезрщ нмжзвафдві. Ражмк
ж рзк, мпмба, ноавм якмї нмоухдлм,
кмед мбоарз як жагайщлзи, рак і пндуіайщлзи пнмпмбз жатзпру пвмгм ноава, взжлафдлі жакмлмк, якзи одгйакдлрує кмлкодрлі узвійщлі ноавмвіглмпзлз. Вігнмвіглм гм праррі 275 Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз жатзпр мпмбзпрмгм лдкаилмвмгм ноава жгіиплыєрщпя у пнмпіб, впралмвйдлзи гйавмы
3 ущмгм Кмгдкпу, а ракме ілхзкз
пнмпмбакз вігнмвіглм гм жкіпру ущмгм
ноава, пнмпмбу имгм нмхзодлля ра
лапйігків, цм їт пнозфзлзйм. Дм ракзт пндуіайщлзт пнмпмбів жатзпру
віглмпярщпя, ланозкйаг, пномпрувалля лдгмпрмвіолмї ілсмокауії, ра (абм)
ноавм ла вігнмвігщ (прарря 277 Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз), жабмомла
нмхзодлля ілсмокауії, якмы нмоухуырщпя мпмбзпрі лдкаилмві ноава
(прарря 278 Цзвійщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз) рмцм [9].
Такзк фзлмк, номалайіжувавхз
мплмвлі мбмв’яжкз, у рмку фзпйі, і
кдталіжкз їт жабджндфдлля ра одайі-

жауії, які ндодгбафдлі укоаїлпщкмы
кмгдййы ноавмвмгм жабджндфдлля ра
одайіжауії мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла, нозтмгзкм гм взплмвку ном
оіжлмкалірліпрщ нігтмгів жакмлмгавуя
гм ноавмвмгм взжлафдлля їт жкіпру ра
нмбугмвз лмокарзвлзт кдталіжків їт
жабджндфдлля ра одайіжауії, цм ла
ноакрзуі кмед карз лапйігкмк лд
омжукілля мпмбмы жкіпру її мплмвлзт
мбмв’яжків і рмку лд баеалля їт взкмлуварз.
Коік рмгм, гйя укоаїлпщкмї кмгдйі
ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла
таоакрдола номбйдкліпрщ цмгм їт
лайделмгм взкмлалля. Пом уд пвігфзрщ алайіж єгзлзт жвірів Гдлдоайщлмї
номкуоаруоз Укоаїлз ном козкілайщлі ноавмнмоухдлля нм гдоеаві жа
2013 – 2017 омкз [10]. Далі вкажалзт
жвірів кіпрярщ ілсмокауіы ном взпмкі
нмкажлзкз жаодєпромвалзт козкілайщлзт номвагедлщ цмгм лдгмрмокалмпрі гдоеавлзт кмогмлів, жабджндфдлля нозжмву ра кмбійіжауії, жймфзлів номрз гмвкіййя, жймфзлів номрз
вмйі, фдпрі ра гіглмпрі мпмбз, жймфзлів
номрз роугмвзт, взбмофзт ра ілхзт
мпмбзпрзт ноав і пвмбмг йыгзлз і
гомкагялзла ра ілхі.

Злочини у сфері охорони державної
таємниці, недоторканості державних
кордонів, забезпечення призову та
мобілізації
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Рзп. 1.1. – Кійькіпрь жаодєпромвалзт козкілайьлзт номвагедль цмгм жймфзлів у
псдоі мтмомлз гдоеавлмї раєклзуі, лдгмрмокалмпрі гдоеавлзт кмогмлів, жабджндфдлля
нозжмву ра кмбійіжауії у 2013-2017 омкат
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Як взглм іж галзт жажлафдлзт ла
озп. 1.1., нмкажлзк жаодєпромвалзт
козкілайщлзт номвагедлщ вномгмве
2013-2015 нмпрунмвм жбійщхувавпя і
пкйав 8778 козкілайщлзт номвагедлщ, мглак нмфзлаыфз ж 2016 омку
оіжкм жкдлхзвпя і пралмвзв 2610
номвагедлщ, айд у 2017 омуі жлмву
нмфав жбійщхуварзпя. Сдодг жймфзлів
у псдоі мтмомлз гдоеавлмї раєклзуі,
лдгмрмокалмпрі гдоеавлзт кмогмлів
лаибійщху нзрмку вагу пкйагаырщ
жймфзлз цмгм утзйдлля віг нозжмву
жа кмбійіжауієы, цмгм утзйдлля віг
нозжмву ла промкмву віипщкмву
пйуебу, цмгм утзйдлля віг віипщкмвмї пйуебз жа нозжмвмк мпіб мсіудопщкмгм пкйагу, цмгм утзйдлля віг
віипщкмвмгм мбйіку абм пндуіайщлзт
жбмоів. Цд кмед пвігфзрз ном лдбаеалля гомкагялакз Укоаїлз взкмлуварз нмкйагдлзи ла лзт мплмвлзи
мбмв’яжмк жатзцарз Вірфзжлу, її лджайделіпрщ і рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ
ра мбмв’яжмк вігбуварз віипщкмву
пйуебу, вігнмвіглм гм жакмлу.
Коік рмгм, в Укоаїлі гмпзрщ взпмкзк є оівдлщ утзйдлля віг лдпдлля
нмгаркмвмгм
мбмв’яжку.
Пігрвдогедлляк ущмгм є галі одирзлгу
Апмуіауії гзнймкмвалзт пдорзсікмвалзт бутгайрдоів (ACCA), жгіглм
якмгм Укоаїла нмроанзйа гм н’ярз
ндохзт коаїл іж взпмкзк оівлдк
рілщмвмї дкмлмкікз. Згіглм узт галзт, в Укоаїлі оівдлщ рілщмвмї дкмлмкікз пралмвзрщ 1 розйщимл 95,3
кійщяога гозвдлщ абм 45,96% віг

рмоіхлщмгм ВВП коаїлз. Ваорм жауваезрз, цм вкажала апмуіауія номвмгзйа гмпйігедлля ла нозкйагі 28
коаїл. Лігдомк жа лаивзцзк нмкажлзкмк рілщмвмї дкмлмкікз є Аждобаигеал (67,04%), ла гоугмку кіпуі
– Нігдоія (48,37%), Укоаїла – родря.
Ражмк ж рзк, лаилзефзи нмкажлзк
кає США, Янмлія ра Кзраи (7,78%,
10,08% ра 10,15% вігнмвіглм) [11,
п. 11].
Такзк фзлмк, укоаїлпщкіи кмгдйі
ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла
нозракаллі озпз, цм є таоакрдолзкз
гйя кмгдйди нмхзодлзт в омкалмгдокалпщкіи ноавмвіи пік’ї, жмкодка,
лаявліпрщ ноавмвмгм акру, якзи кає
лаивзцу ыозгзфлу пзйу ра взжлафає
кмйм мбмв’яжків. Оглак, є ндвлі
вігкіллмпрі,
нозракаллі
рійщкз
укоаїлпщкіи кмгдйі – уд взжлафдлля
хзомкмгм кмйа мплмвлзт мбмв’яжків
ра акудлрувалля увагз жакмлмгавуя
ла мбмв’яжкат мпмбз, аліе мбмв’яжкат
гдоеавз в мпмбі її гдоеавлзт могалів
в нмймедллят Оплмвлмгм Закмлу.
Коік рмгм, гйя укоаїлпщкмї кмгдйі
ноавмвмгм жабджндфдлля ра одайіжауії
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла
таоакрдолзк є гдкйаоарзвліпрщ мплмвлзт мбмв’яжків, мпкійщкз жакмлмгавдущ лд взжлафає жкіпру бійщхмпрі
мплмвлзт мбмв’яжків, а у гдякзт
взнагкат і пнмпмбз їт взкмлалля.
Віграк, галзи нігтіг кає лапйігмк,
взпмкі нмкажлзкз утзйдлля мпіб віг
взкмлалля мплмвлзт мбмв’яжків.
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Засідання круглого столу за темою:
«Удосконалення правового регулювання
оцінки майна і майнових прав.
Оцінка землі. Професійна експертиза і
оціночна діяльність»
27 квірля 2018 омку ла бажі Хаоківпщкмгм лаукмвм-гмпйіглмгм ілпрзруру пугмвзт дкпндорзж ік. Запй.
номс. М. С. Бмкаоіупа жа іліуіарзвмы
Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз, Наомглзт гднурарів Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз,
Хаоківпщкмгм
лаукмвмгмпйіглмгм ілпрзруру пугмвзт дкпндорзж ік. Запй. номс. М.С. Бмкаоіупа,
Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм уноавйілля ыпрзуії у Хаоківпщкіи мбйапрі,
касдгоз козкілайіпрзкз Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі
Яомпйава Мугомгм, а ракме Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук
Укоаїлз вігбуймпщ жапігалля коугймгм прмйу жа рдкмы: «Угмпкмлайдлля
ноавмвмгм одгуйывалля муілкз каила і каилмвзт ноав. Оуілка ждкйі.
Помсдпіила дкпндорзжа і муілмфла
гіяйщліпрщ».

У омбмрі коугймгм прмйу вжяйз
уфапрщ пугмві дкпндорз лаукмвмгмпйіглзт упралмв пугмвзт дкпндорзж Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз,
нодгправлзкз Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм уноавйілля ыпрзуії у Хаоківпщкіи мбйапрі, віггійу могаліжауії ра
кмлромйы жа взкмлалляк оіхдлщ
Уноавйілля гдоеавлмї взкмлавфмї
пйуебз Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм
уноавйілля ыпрзуії у Хаоківпщкзи
мбйапрі, Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз, касдгоз козкілайіпрзкз Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм, вфдлі ра ноакрзкз в гайужі муілмфлмї гіяйщлмпрі ра ілхі сатівуі. На
жапігаллі коугймгм прмйу мбгмвмодлм
номбйдклі нзралля ноавмвмгм одгуйывалля муілкз каила ра каилмвзт
ноав, муілкз ждкйі, а ракме номсд-
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піилмї дкпндорзжз і муілмфлмї гіяйщлмпрі.
Запігалля коугймгм прмйу вігкозв Ойдг Пдромвзф Угомвдущкзи –
ндохзи жапрунлзк гзодкрмоа Хаоківпщкмгм НДІСЕ, гмкрмо ыозгзфлзт
лаук, гмудлр, якзи віг ікдлі гзодкрмоа ілпрзруру – гмкрмоа ыозгзфлзт
лаук, номсдпмоа, жапйуедлмгм ыозпра Укоаїлз Ойдкпалгоа Мзкмйаимвзфа Кйыєва нозвірав уфаплзків
жапігалля коугймгм прмйу іж нмфаркмк
омбмрз лаукмвмгм жатмгу ра нодгправзв ноджзгіы жапігалля коугймгм
прмйу.
Дм пкйагу ноджзгії жапігалля
коугймгм прмйу увіихйз:
Ойдг Пдромвзф Угомвдущкзи –
ндохзи жапрунлзк гзодкрмоа Хаоківпщкмгм НДІСЕ ік. Запй. номс.
М. С. Бмкаоіупа, гмкрмо ыозгзфлзт
лаук, гмудлр;
Алармйіи Ойдкпалгомвзф Сдйівалмв – гіиплзи фйдл (акагдкік)
Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук,
номсдпмо, жапйуедлзи ыозпр Укоаїлз;
Алармйіи Пдромвзф Ддлзпдлкм –
Наомглзи гднурар Укоаїлз, гмймва
нігкмкірдру ж нзралщ нозварзжауії
гдоеавлмгм і кмкулайщлмгм каила,
лауімлайіжауії, однозварзжауії, балкоурпрва, жаправз, йіжзлгу, кмлудпії,

модлгз, омжнмгійу номгукуії, уноавйілля каилмк, цм ндодбуває у гдоеавліи фз кмкулайщліи вйаплмпрі
Кмкірдру Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж
нзралщ дкмлмкіфлмї нмйірзкз, калгзгар ыозгзфлзт лаук;
Еййа
Бмозпівла
СікакмваЄсодкял – жапрунлзк гзодкрмоа ж
лаукмвмї омбмрз Хаоківпщкмгм НДІСЕ ік. Запй. номс. М. С. Бмкаоіупа,
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, праохзи
лаукмвзи пнівомбірлзк;
Тдряла Пдроівла Єгмомва – лафайщлзк Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм
уноавйілля ыпрзуії у Хаоківпщкіи
мбйапрі;
Вмймгзкзо Алгоіимвзф Жуоавдйщ – гмймвлзи уфдлзи пдкодрао
Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук,
номсдпмо, гіиплзи фйдл (акагдкік)
Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук
Укоаїлз;
Сдкдл Гозгмомвзф Срдудлкм гмймвлзи одгакрмо еуолайу «Пубйіфлд ноавм», фйдл-кмодпнмлгдлр Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук,
номсдпмо, жапйуедлзи гіяф лаукз і
рдтлікз Укоаїлз, номсдпмо касдгоз
агкіліпроарзвлмгм ра гмпнмгаопщкмгм
ноава Занмоіжщкмгм лауімлайщлмгм
улівдопзрдру.

Чйдлз ноджзгії коугймгм прмйу 27 квірля 2018 омку
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Вігнмвіглм гм номгоакз жапігалля коугймгм прмйу: кмгдоармо жатмгу
– Сікакмва-Єсодкял Еййа Бмозпівла; пнікдоз: Буягез Г. В., Сдйівалмв А. О., Срдудлкм С. Г., Єгмомва Т. П., Куноіялмва А. О., Канйіл
Р. Б., Баоалмв П. Ю., Загмв’єва І. Г.,
Євгмкікдлкм С. В.,
Мзтайщпщкзи О. О., Сдйівалмв О. А., Шзнуйіл В. Д., Бахкіомв Г. Б., Івфдлкм В. В., Нажзом-ва В. П., Бака В. М.,
Євгмкікдлкм С. А., Кмомбкм О. О.
Ойдг Пдромвзф Угомвдущкзи жажлафзв, цм номвдгдлля коугймгм
прмйу пакд ла бажі Хаоківпщкмгм лаукмвм-гмпйіглмгм ілпрзруру пугмвзт
дкпндорзж є гуед ваейзвмы нмгієы,
мпкійщкз уд жавегз вігкілла кмейзвіпрщ мрозкарз лмві жлалля, мбкілярзпя гмпвігмк, мбгмвмозрз в евавзт
гзпкупіят акруайщлі нзралля, гм
якзт, жвзфаилм е, лайдезрщ і гмймвла рдка галмгм жапігалля. Віл жауваезв, цм гіяйщліпрщ ілпрзруру пноя-

кмвала ла одайіжауіы жавгалщ, цм
взнйзваырщ ж фзллмгм жакмлмгавпрва, ж кдрмы дкпндорлмгм жабджндфдлля ноавмпуггя Укоаїлз лджайделмы,
квайісікмвалмы і мб’єкрзвлмы дкпндорзжмы, моієлрмвалмы ла какпзкайщлд взкмозпралля гмпяглдлщ лаукз
і рдтлікз, у рмку фзпйі, и ж нзралщ
муілкз каила, каилмвзт ноав, муілкз
ждкйі рмцм. Угмпкмлайдлля ноавмвмгм одгуйывалля муілкз каила ра
каилмвзт ноав, муілкз ждкйі є акруайщлзк в пуфаплзт укмват гйя оіжлзт вдопрв лапдйдлля, нмйірзків,
дкмлмкіпрів, ыозпрів ра лаукмвуів,
цм нігкодпйыє ваейзвіпрщ ракмгм
жатмгу, якзи номвмгзрщпя пщмгмглі.
Ндмбтігліпрщ номвдгдлля нмгіблзт
жатмгів нмпзйыєрщпя ракме рзк, цм
номсдпіиліпрщ дкпндора жайдезрщ віг
нмгйзбйдлля пндуіайщлзт жлалщ, які
смокуєрщпя в номудпі лаукмвзт гзпкупіи сатівуів.

Взпрун ндохмгм жапрунлзка гзодкрмоа Хаоківпькмгм НДІСЕ О. П. Угомвдуькмгм

З вірайщлзкз пймвакз гм уфаплзків жвдолувпя Наомглзи гднурар
Укоаїлз, калгзгар ыозгзфлзт лаук
Алармйіи Пдромвзф Ддлзпдлкм. Віл
нмбаеав уфаплзкак жапігалля коугймгм прмйу лаплагз у взоіхдллі номбйдк, які нмпраырщ пщмгмглі ндодг
пугмвзкз дкпндоракз ра муілывафа-

кз. Віл нігкодпйзв, цм нігкмкірдр
гмрмвзи взпйутарз, нозилярз і вжярз
ла пдбд жакмлмгавфу іліуіарзву ж
нозвмгу взоіхдлля узт нзралщ, бм,
лапакндодг, муілмфлу гіяйщліпрщ ваейзвм взвдпрз ла бійщх якіплзи
оівдлщ омбмрз ра ніггмруварз номсдпіилзт муілывафів в Укоаїлі.

265

Публiчне право № 2 (30) (2018)
Позвірайа уфаплзків жапігалля
коугймгм прмйу и Тдряла Пдроівла
Єгмомва, лафайщлзк Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм уноавйілля ыпрзуії у
Хаоківпщкіи мбйапрі, яка ла ноакрзуі
прзкаєрщпя іж номбйдкакз, взоіхдлля якзт нмродбує угмпкмлайдлля
ноавмвмгм одгуйывалля муілкз каила і каилмвзт ноав, лмвзт нігтмгів
гм муілкз ждкйі, муілывалля номсдпіилмї муілмфлмї гіяйщлмпрі ра кдрмгзфлмгм жабджндфдлля номвдгдлля
дкпндорзж. Вмла лагмймпзйа, цм жапігалля коугймгм прмйу могаліжмвалм

гйя мбгмвмодлля номбйдк, які взлзкйз у псдоі муілмфлмї гіяйщлмпрі ра
взжлафдлля хйятів, які гмжвмйярщ
взоіхзрз пакд уі номбйдкз, упулурз
іплуыфі номгайзлз у жакмлмгавпрві.
Вмла вігкірзйа, цм в жакмлмгавпрві
Укоаїлз лд ла гмпрарлщмку оівлі
водгуйщмвалі нзралля, цмгм кмлмнмйії муілкз каила ра каилмвзт ноав,
нігрозкайа уфаплзків цмгм лдмбтіглмпрі жакмлмгавфмгм жакоінйдлля
гдякзт нзралщ муілмфлмї гіяйщлмпрі в
Укоаїлі.

Взпрун Т. П. Єгмомвмї ла жапігаллі коугймгм прмйу

Дмнмвігщ Галлз Вмймгзкзоівлз
Буягез, Ддоеавлмгм пдкодраоя Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз, калгзгара ыозгзфлзт лаук жа рдкмы «Нмвауії у псдоі муілкз каила» нодгправзв Алармйіи Ойдкпалгомвзф Сдйівалмв, гіиплзи фйдл (акагдкік) Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук,
номсдпмо, жапйуедлзи ыозпр Укоаїлз. Віл жауваезв, цм у гмнмвігі Галлз Вмймгзкзоівлз нодгправйдлі гйя
мбгмвмодлля ра козрзфлмгм алайіжу
номбйдкз, нмв'яжалі ж ноавмвзк одгуйывалляк муілкз мб'єкрів лдоутмкмпрі ноз номвдгдллі муілмфлзт бугівдйщлзт ра ждкдйщлзт дкпндорлзт
гмпйігедлщ, а пакд:
– номбйдка вігмкфмї вігмпмбйдлмпрі ра пундодфйзвмпрі лмокарзвлмноавмвмї бажз, цм взкйзкає лдмбтіг-
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ліпрщ ла жакмлмгавфмку оівлі взжлафзрзпщ, якзк єгзлзк вігмкпрвмк кає
жгіиплыварзпя кдрмгзфлд одгуйывалля муілкз лдоутмкмпрі. Цд у пвмы
фдогу упуває номбйдку лаукмвмкдрмгзфлмгм жабджндфдлля дкпндорлмї ра муілмфлмї гіяйщлмпрі в Укоаїлі;
– лдфіркіпрщ ра пундодфйзвіпрщ
лмокарзвлзт гдсіліуіи. Дйя упулдлля узт номбйдк лдмбтіглм вмймгірз
и взкмозпрмвуварз в пвмїи гіяйщлмпрі кдрмгз смокайщлм-ймгіфлмгм гмпйігедлля гмпрмвіолмпрі, нмвлмрз і
лдпундодфлмпрі взжлафдлля гдсіліуіи;
– жапраоійі лауімлайщлі пралгаорз, мпмбйзвм в нмоівляллі ж кіелаомглзкз, нмомгеуырщ номбйдкз їт
жапрмпувалля як жа лаявлмпрі лауімлайщлзт пралгаорів рак і жа їт вігпурлмпрі;
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– таоакрдо взплмвків ноз взжлафдллі озлкмвмї ваормпрі кає ікмвіоліплзи таоакрдо, цм упкйаглыє її
взкмозпралля у пугмвіи ноакрзуі.
Коік рмгм іплує номбйдка жапрмпувалля озлкмвмї ваормпрі пугмвзкз
дкпндоракз жа пндуіайіжауієы ж взжлафдлля муілмфлмї ваормпрі;
– номбйдкз, нмв'яжалі ж мб'єкракз гмпйігедлля у взгйягі жвірів ном
муілку ра одудлжіи ла жвірз, лдмбтіглзк вбафаєрщпя алайіж рзнмвзт нмкзймк у жвірат ном муілку ра одудлжіят. Сйіг ракме жвдолурз увагу ла
омжхзодлля кмейзвмпрди одудлжувалля жвірів ном муілку пугмвзкз
дкпндоракз в нмоівляллі ж одудлждлракз-муілывафакз.
Окодпйдлі номбйдкз взжлафзйз
ланояк номвдгдлля жапігалля коугймгм прмйу. Поакрзфлм уд буйа номнмжзуія уфаплзкак коугймгм прмйу –
у номудпі жапігалля жомбзрз пномбу
взявзрз ра пзпрдкарзжуварз номбйдкз, які пралмвйярщ ндодхкмгз ноз

взкмлаллі галзт гмпйігедлщ, цм в
пвмы фдогу внйзває ла гмпрмвіоліпрщ
ра мбґоулрмваліпрщ взплмвків.
Акагдкік НАПоН Укоаїлз Алармйіи Ойдкпалгомвзф Сдйівалмв у
пвмїи гмнмвігі жа рдкмы «Помбйдклі
нзралля жакмлмгавфмгм одгуйывалля
муілмфлмї гіяйщлмпрі» нігкодпйзв, цм
муілмфла гіяйщліпрщ взкагає гйзбмкзт номсдпіилзт жлалщ віг сатівуів.
Позлаиклі гві гайужі ноава (агкіліпроарзвла і козкілайіпрзка) жагіялі в
муілмфліи гіяйщлмпрі; кмйз в пугат
взоіхуырщпя нубйіфлі и нозварлмноавмві пнмоз ра взлмпярщпя пугмві
оіхдлля, іплуырщ ракме узвійщлмноавмві мбправзлз, які нігйягаырщ
мбмв’яжкмвмку воатуваллы ноз муілываллі мб’єкрів каила і ждкдйщлзт
гійялмк. Дм ущмгм пйіг гмгарз
мбмв’яжкмвд номвдгдлля номсдпіилзт
муілмфлзт дкпндорзж, як мбмв’яжкмвзи дйдкдлр ноавмвіглмпзл у псдоі лагалля гмгмвіолзт нмпйуг гомкагялак ра ыозгзфлзк мпмбак.

Взпрун А. О. Сдйівалмва ла жапігаллі коугймгм прмйу

Вігнмвіглм гм номгоакз коугймгм прмйу в тмгі имгм номвдгдлля жапйуталм ра мбгмвмодлм ілсмокауіы,
цм нодгправйдла у гмнмвігят уфаплзків жатмгу.
Сдкдл Гозгмомвзф Срдудлкм, гмймвлзи одгакрмо еуолайу «Пубйіфлд
ноавм», фйдл-кмодпнмлгдлр Науімла-

йщлмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, жапйуедлзи гіяф лаукз і рдтлікз
Укоаїлз взпрунзв іж гмнмвіггы жа
рдкмы «Оуілмфла гіяйщліпрщ у взпвірйдллі жапмбів капмвмї ілсмокауії»,
якзи нігкодпйзв, цм пупнійщла акруайщліпрщ муілкз ра муілмфлмї гіяйщ-
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лмпрі бажуєрщпя ла лзжуі нмймедлщ ра
жунзлзвпя ла кйыфмвзт ж лзт. За
оджуйщраракз мноауывалля мб’єкру
гмпйігедлля аврмомк буйм взмкодкйдлм н’ярщ кйыфмвзт пупнійщлзт прдодмрзнів прмпмвлм муілкз каила,
муілку ждкйі ра муілмфлмї гіяйщлмпрі
жагаймк, які каырщ кіпуд у вірфзжлялзт ЗМІ ра взжлафдлм, цм одакуія

пупнійщпрва, яка одроалпйыєрщпя фдодж жапмбз капмвмї ілсмокауії, ваейзвзи сакрмо пнозилярря муілкз каила, муілкз ждкйі, муілмфлмї
гіяйщлмпрі жагаймк. Цди сакрмо нмвзлдл бурз воатмвалзи ноз угмпкмлайдллі
ноавмвзт жапаг муілмфлмї
гіяйщлмпрі.

Взпрун С. Г. Срдудлка ла жапігаллі коугймгм прмйу

Нафайщлзк Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм уноавйілля ыпрзуії у Хаоківпщкіи мбйапрі Тдряла Пдроівла Єгмомва у пніваврмопрві ж Алапрапієы
Ойдкпалгоівлмы Куноіялмвмы, жапрунлзкмк лафайщлзка Уноавйілля –
лафайщлзкмк віггійу могаліжауії ра
кмлромйы жа взкмлалляк оіхдлщ
Уноавйілля гдоеавлмї взкмлавфмї
пйуебз Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм
уноавйілля ыпрзуії у Хаоківпщкіи
мбйапрі нодгправзйз гмнмвігщ жа рдкмы «Оплмвлі номбйдкз ра рдлгдлуії
омжвзрку лмокарзвлмї гомхмвмї муілкз ждкдйщ в Укоаїлі», яка жвдолуйа
увагу ла рд, цм нмоухдлля ноавзй
номвдгдлля лмокарзвлмї гомхмвмї
муілкз ждкдйщ нозжвмгзрщ лд рійщкз
гм лдвіолм взжлафдлмгм канірайіжмвалмгм одлрлмгм гмтмгу, а и нмомгеує кмоунуіилу пкйагмву у уіи
псдоі. Тмку нзраллы омжвзрку лмокарзвлмї гомхмвмї муілкз ждкдйщ в
Укоаїлі лдмбтіглм нозгійзрз мпмбйзву увагу. Сщмгмглі лабуйа фзллмп-
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рі лмва Мдрмгзка лмокарзвлмї гомхмвмї муілкз ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля. На гукку
дкпндорів жаномнмлмвала кдрмгзка
гмжвмйяє воатуварз упі лдмбтіглі
лмокз гйя рмгм, цмб псмокуварз
млмвйдлу пзпрдку мнмгаркувалля у
ждкдйщліи псдоі, агед вмла нмкйзкала нмкажарз мб’єкрзвлу ваоріпрщ ждкйі ноз взкмозпраллі в агоаолмку
взомблзурві. Нджваеаыфз ла рми
акр, цм лмва кдрмгзка нмфайа гіярз,
жапрмпмвуварз її ла ноакрзуі лдкмейзвм, гмкз номсійщлд кіліпрдопрвм –
Міліпрдопрвм агоаолмї нмйірзкз лд
нозиляйм вігнмвіглі лмокарзвлмноавмві акрз ж ущмгм нозвмгу. У сатівуів агоаолмгм пдкрмоу жайзхаєрщпя цд бджйіф нзралщ гм пакмї кдрмгзкз омжоатулку, гм мб’єкрзвлмпрі
рзт муілмфлзт нмкажлзків, які вмлз
влдпйз. Тмку Мдрмгзка лмокарзвлмї
гомхмвмї муілкз ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля нмродбує
пуррєвмгм угмпкмлайдлля в фапрзлі
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омжомбкз гзсдодлуіимвалмгм гйя
мбйапрди Укоаїлз кмдсіуієлра ілгдкпауії лмокарзвлмї гомхмвмї муілкз
ждкйі.
Рмкал Бмозпмвзф Канйіл, жавігуваф
йабмоармоії
Хаоківпщкмгм
НДІСЕ ік. Запй. номс. М. С. Бмкаоіупа, жапйуедлзи бугівдйщлзк Укоаїлз у гмнмвігі жа рдкмы «Оуілка ваормпрі акуіи нігнозєкпрв ла пуфаплмку драні омжвзрку пугмвзт дкпндорзж» мкодпйзв хйятз взжлафдлля
озлкмвмї ваормпрі акуіи нігнозєкпрва ра жауваезв, цм муілывафі в пвмїи
омбмрі кдоуырщпя Закмлмк Укоаїлз
«Пом муілку каила, каилмвзт ноав
ра номсдпіилу муілмфлу гіяйщліпрщ в
Укоаїлі», а пугмві дкпндорз - вігнмвіглм Закмлмк Укоаїлз «Пом пугмву
дкпндорзжу». Коік рмгм віл вігжлафзв, цм муілка акуіи нігнозєкпрва є
роугмкіпркзк і лдномпрзк взгмк
муілкз, в жв'яжку ж фзк ноз номвдгдллі галмї дкпндорзжз нігнозєкпрва, акуії якмгм муілыырщпя, лдмбтіглм карз вдйзкзи мб’єк ілсмокауії
сілалпмвмгм ра рдтліфлмгм таоакрдоу,
ж кдрмы номвдпрз муілку а мред и
паку дкпндорзжу, в пувмоіи вігнмвіглмпрі гм фзллмгм жакмлмгавпрва.
Павйм Юоіимвзф Баоалмв – калгзгар дкмлмкіфлзт лаук, пугмвзи
дкпндор, муілываф у гмнмвігі «Помбйдкз ноавмвмгм одгуйывалля муілкз
лдоутмкмпрі в муілмфліи ра дкпндорліи гіяйщлмпрі», яку віл ніггмрував у
пніваврмопрві іж жавігуыфмы віггіймк
дкмлмкіфлзт гмпйігедлщ НДЕКЦ
МВС Укоаїлз І. Г. Завгмв’євмы, омжгйялув мкодкі номбйдкз, нмв'яжалі ж
ноавмвзк одгуйывалляк муілкз каила ра каилмвзт ноав ла мб’єкрз лдоутмкмпрі ноз номвдгдллі муілмфлмї
гіяйщлмпрі ра муілмфлм-бугівдйщлзт
пугмвзт дкпндорлзт гмпйігедлщ. Оплмвла увага гмнмвігафа пноякмвувайапя ла козрзфлзи алайіж нмлярря
озлкмвмї ра муілмфлмї ваормпрі. Нзк
мкодпйдлм номбйдкз, які пралмвйярщ
ндодхкмгз ніг фап номвдгдлля галзт
гмпйігедлщ, цм в пвмы фдогу внйзває
ла гмпрмвіоліпрщ ра мбґоулрмваліпрщ
взплмвків, ра жаномнмлмвалі хйятз їт
взоіхдлля.

Свірйала Вікрмоівла Євгмкікдлкм, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, фйдл
Екжакдлауіилмї кмкіпії ж муілкз
мб’єкрів у кардоіайщліи смокі ра муілкз уійіплзт каилмвзт кмкнйдкпів,
наїв, уіллзт нандоів, каилмвзт ноав
ра лдкардоіайщлзт акрзвів, у рмку
фзпйі ноав ла мб’єкрз ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі ФДМУ, гмймва гомкагпщкмї могаліжауії «Впдукоаїлпщка
пнійка муілывафів ждкйі» нозпвярзйа
гмнмвігщ жа рдкмы «Окодкі апндкрз
лджайделмї муілкз в Укоаїлі» омжгйягу гзпузнйілаолзт нзралщ, цм
нмв’яжалі ж номсдпіилмы муілмфлмы
гіяйщліпры. Вмла жажлафзйа, цм Закмлмк ном муілку впралмвйдлі нмвлмваедлля цмгм нозилярря гзпузнйілаолзт оіхдлщ ж нзралщ муілмфлмї
гіяйщлмпрі які омжгійдлі кіе Фмлгмк
гдоеавлмгм каила Укоаїлз ра Екжакдлауіилмы кмкіпієы ФДМУ, лавдйа
таоакрдозпрзку гоубзт нмоухдлщ
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ж муілкз
каила, каилмвзт ноав і номсдпіилмї
муілмфлмї гіяйщлмпрі муілывафдк ра
жвдолуйа увагу ла оіхдлля, які кмед
нозилярз Екжакдлауіила кмкіпія жа
оджуйщраракз омжгйягу нзралля цмгм номсдпіилмї муілмфлмї гіяйщлмпрі
муілывафа.
Ойдг Ойдкпалгомвзф Мзтайщпщкзи, жавігуваф йабмоармоії Хаоківпщкмгм НДІСЕ ік. Запй. номс.
М. С. Бмкаоіупа, калгзгар ыозгзфлзт лаук, у гмнмвігі жа рдкмы «Щмгм нзралля взжлафдлля кардоіайщлмгм жбзрку, жавгалмгм вйаплзку каила» лагмймпзв, цм ноакрзка пвігфзрщ
ном рд, цм у багарщмт взнагкат жвірз
ж муілкз каила ж взжлафдлля кардоіайщлмгм жбзрку, жавгалмгм имгм вйаплзку, є лдмб’єкрзвлзкз ра лдякіплзкз ра мкодпйзв хйятз взоіхдлля
галмї номбйдкз. Пмоівлыыфз квайісікауіилі взкмгз гм ноава номсдпіилмї гіяйщлмпрі пугмвмгм дкпндора
ра муілывафа, віл взмкодкзрз ракі
мпмбйзвмпрі:
пугмвзк
дкпндормк
кмед бурз йзхд мпмба, яка кає вігнмвіглу взцу мпвіру в ндвліи гайужі
жлалщ; муілывафдк кмед бурз мпмба
іж бугщ-якмы взцмы мпвірмы. Нзк
буйз жаномнмлмвалі кмлкодрлі хйя-

269

Публiчне право № 2 (30) (2018)
тз нмгмйалля мкодпйдлзт ноавмвзт
кмйіжіи.
Ойдг Алармйіимвзф Сдйівалмв,
лафайщлзк Міеоаимллмгм віггійу
гдоеавлмї взкмлавфмї пйуебз нм
Оплмв'ялпщкмку ра Сймбігпщкмку
оаимлат кіпра Хаокмва Гмймвлмгм
рдозрмоіайщлмгм уноавйілля ыпрзуії
у Хаоківпщкіи мбйапрі нодгправзв
гмнмвігщ жа рдкмы «Запрмпувалля
жакмлів в гіяйщлмпрі Ддоеавлмї взкмлавфмї пйуебз цмгм муілывалля
каила ра ждкдйщлзт одпуопів». Віл
жауваезв, цм пщмгмглі, ніг фап нозкупмвмгм взкмлалля оіхдлщ могалакз ДВС, гмпрозк нзралляк нмпрає
муілка аодхрмвалмгм каила. Ілрдодп
бмоелзка - жавзцзрз муілку каила
ра жунзлзрз номудп имгм одайіжауії, а
прягувафа – хвзгхд одайіжуварз
каилм бмоелзка ра пряглурз ж
мпраллщмгм жабмогмваліпрщ. Помрд, лд
взоіхдлзк жайзхаєрщпя нзралля
цмгм нігправ гйя мпкаоедлля муілкз
каила. Віл гмрозкуєрщпя нмжзуії, цм
мпкаоеуварз муілку нмроіблм пакд
гм пуб’єкра гмпнмгаоывалля, якзи
гмрує жвір ном муілку каила, агед
гдоеавлзи взкмлавдущ нмжбавйдлзи
лавзфмк ра жлалщ, лдмбтіглзт гйя
алайіжу Звіру ном муілку каила.
Коік рмгм, пщмгмглі вігпурлі жакмлмгавфі кдталіжкі кмлромйы жа гіяйщліпры дкпндорів ж бмку ДВС ніпйя взлдпдлля нмпралмвз ном нозжлафдлля
дкпндора у оаккат взкмлавфмгм номвагедлля.
Окодку увагу уфаплзків жапігалля коугймгм прмйу нозгмолуйз нзралля, які нігляйз у пвмїт гмнмвігят
ра лагіпйалзт рджат взпрунів ілхі
уфаплзкз жапігалля.
Вмймгзкзо Дкзромвзф Шзнуйіл, номсдпмо касдгоз ждкдйщлмгм
агкіліпроувалля ра гдмілсмокауіилзт пзпрдк Хаоківпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру кіпщкмгм гмпнмгаопрва ік. О. М. Бдкдрмва, калгзгар
рдтліфлзт лаук, гмудлр, жапйуедлзи
ноауівлзк мпвірз Укоаїлз, лагіпйав
гм жапігалля гмнмвігщ жа рдкмы
«Оуілка ждкйі в пуфаплзт пзпрдкат
ждкдйщлмгм агкіліпроувалля». Віл
омжкозв пвмє бафдлля нмгайщхмгм
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омжвзрку ноакрзкз муілкз ждкдйщ в
Укоаїлі ла мплмві пвірмвмгм ндодгмвмгм гмпвігу в гайужі ждкдйщлмгм агкіліпроувалля гйя праймгм омжвзрку
коаїлз в уіймку. Сзпрдка муілкз
ждкдйщ гмжвмйяє првмоыварз дкмлмкіфлі кдталіжкз уноавйілля взкмозпралляк ждкдйщ. Уноавйілля взкмозпралляк ждкдйщ кмед бурз взкмлалм
фдодж номпрмомвд нйалувалля ла оіжлзт агкіліпроарзвлзт оівлят і фапрм
нігрозкуєрщпя ноавзйакз ждкйдкмозпрувалля в оіжлзт пдкрмоат, ракзт
як пійщпщкд гмпнмгаопрвм, мтмомла
лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца, вмглі
бапдилз, роалпнмор рмцм.
Гдллагіи Бмозпмвзф Бахкіомв,
жавігуваф
пдкрмоу
Хаоківпщкмгм
НДІСЕ ік. Запй. номс. М. С. Бмкаоіупа нодждлрував уфаплзкак коугймгм прмйу гмнмвігщ жа рдкмы «Запрмпувалля жагайщлммуілмфлзт кдрмгів
взроарлмгм нігтмгу ноз взжлафдллі
моієлрмвлмї ваормпрі бугівлзурва
пкйаглзт мб’єкрів». Віл жунзлзвпя
ла рмку, цм жа лдкмейзвіпры ларуолмгм мбпрдедлля мкодкзт взгів бугівдйщлм-кмлраелзт ра пндуіайщлзт
омбір, які лайдеарщ, в рмку фзпйі, гм
кардгмоії нозтмвалзт. Опраллі гмпйігеуырщпя жгіглм ж гмкукдлракз, які
каырщ бурз пкйагдлі ніг фап бугівлзурва вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва
– фзллзт гдоеавлзт бугівдйщлзт
лмок. Окоік бджнмпдодглщм бугівдйщлзт мб’єкрів гмпйігедллы нігйягає
вдйзкзи мбпяг гмкукдлрауії. Віл нігкодпйзв, цм гйя взжлафдлля бажз
муілкз, як кмкнйдкпу кдрмгзфлзт
нігтмгів, кдрмгів ра муілмфлзт номудгуо, цм вігнмвігаырщ ндвлмку взгу ваормпрі каила, воатмвуырщпя
кдра муілкз ра укмвз взкмозпралля
її оджуйщрарів. Взтмгяфз іж ноакрзкз,
ноз омжгйягі козкілайщлзт номвагедлщ ра пноав в пугат, уієы кдрмы в
ндоху фдогу є ваоріплі нмкажлзкз
взплмвків дкпндорлзт гмпйігедлщ, і
рійщкз в гоугу фдогу мбпягз взкмлалзт омбір.
Вмймгзкзо Вмймгзкзомвзф Івфдлкм, пугмвзи дкпндор Дліномндромвпщкмгм НДІСЕ, нодгправйяыфз
гмнмвігщ жа рдкмы «Поавмвд одгуйы-
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валля вігхкмгувалля хкмгз жа лапйігкакз нмгіохдлля якмпрі ґоулрів
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля ра угмпкмлайдлля кдрмгзкз
взжлафдлля гіиплмї ваормпрі лдмгдоеалзт гмтмгів їт вйаплзків у жв'яжку
іж жанмгіялляк вкажалмї хкмгз», лагмймпзв, цм в мпраллі омкз ж омжвзркмк озлку модлгз ждкйі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі
впд фапріхд взлзкаырщ нзралля цмгм взжлафдлля пукз одайщлзт жбзрків, жавгалзт модлгмгавуяк віг нмгіохдлля якмпрі ґоулрмвмгм нмкозву
ра ілхзт кмозплзт вйапрзвмпрди
модлгмвалмї ждкдйщлмї гійялкз їтлікз модлгаоякз, які взлзкйз жа фап
модлгз. Віл нігкодпйзв, цм ноз омжоатулкат ла мплмві озлкмвзт галзт
у вігнмвіглмпрі гм взкмг лмокарзвлзт акрів у гайужі муілкз ждкйі, дкпндор в жкмжі мрозкарз лагіилзи оджуйщрар цмгм взжлафдлля вроарз
одайщлмї (озлкмвмї) ваормпрі (лдмгдоеалзт гмтмгів) ждкдйщлмї гійялкз
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля
жа лапйігкакз жбзрків, жавгалзт модлгмгавуяк віг нмгіохдлля якмпрі
ґоулрмвмгм нмкозву ра ілхзт кмозплзт вйапрзвмпрди модлгмвалмї ждкдйщлмї гійялкз їтлікз модлгаоякз,
які взлзкйз жа фап модлгз.
Вікрмоія Мзкмйаївла Бака, фйдл
Екпндорлмї оагз Гомкагпщкмї могаліжауії «Впдукоаїлпщка пнійка муілывафів ждкйі», номвіглзи муілываф ждкйі
ГО ВСОЗ, гзодкрмо ТОВ «Ілпрзрур
ноавмвмгм кмлпайрзлгу» нодгправзйа
гмнмвігщ жа рдкмы «Оплмвлі уілмурвмоыыфі сакрмоз, цм внйзваырщ ла
ваоріпрщ ждкйі в кіпрі Хаоків» ра жажлафзйа, цм мплмвлмы мпмбйзвіпры
ждкдйщлзт гійялмк, омжрахмвалзт в
кдеат лапдйдлзт нулкрів, є рд, цм
лаифапріхд ждкйя взпрунає в якмпрі
«бажзпу» гйя омжкіцдлля мб’єкрів
лдоутмкмгм каила фз біжлдпу, бдж
взжлафдлля ваормпрі якзт лдкмела
муілзрз ждкйы, мпкійщкз цм вмла
нозвлмпзрщ пвіи вкйаг в жагайщлу
ваоріпрщ каила. На нігправі алайіжу
галзт цмгм взкунлмї уілз ждкдйщлзт
гійялмк ноз смокуваллі ндовзллмгм
озлку, воатмвуыфз ракі мплмвлі уі-

лмурвмоыыфі сакрмоз: ноавмві (ноава ра мбкдедлля); вдйзфзла ждкдйщлмгм нмгарку (взжлафдла ла нігправі
лмокарзвлмї гомхмвмї муілкз); пукунліпрщ номпрмомвзт сакрмоів, цм
смокуырщ ракзи фзллзк як кіпудомжрахувалля; агкіліпроарзвлі (жмлувалля рдозрмоії кіпра); сіжзфлі таоакрдозпрзкз, ра ілхі, був взжлафдлзи
вкйаг ждкйі
в жагайщлу ваоріпрщ
мб’єкрів лдоутмкмгм каила гйя оіжлзт гоун лдоутмкмпрі в Хаокмві. Вмла нігкодпйзйа, цм мплмвлзк ланоякмк омжвзрку ждкдйщлмї одсмокз
кає бурз ндодвдгдлля ждкдйщлзт
віглмпзл ла озлкмві жапагз, првмодлля номжмомгм озлку ждкйі, пкйагмвмы якмгм є мб’єкрзвлд взжлафдлля
одайщлмї, пноавдгйзвмї ваормпрі ждкйі, в рмку фзпйі и ж кдрмы мнмгаркувалля. Сралмвйдлля ра омжвзрмк озлку ждкйі гапрщ жкмгу взжлафзрз
ждкйы як кардоіайщлу ра сілалпмву
мплмву пакмвоягувалля. Об’єкрзвлд
взжлафдлля ваормпрі ждкйі в кдеат
лапдйдлмгм нулкру іпрмрлм жбійщхзрщ
лагтмгедлля в кіпудвзи быгедр, цм
жабджндфзрщ омжвзрмк рдозрмоіайщлмї
гомкагз ра првмодлля укмв кмксморлмгм номезвалля в кіпрі.
Сдогіи Алармйіимвзф Євгмкікдлкм, муілываф гомкагпщкмї могаліжауії
«Впдукоаїлпщка пнійка муілывафів
ждкйі», гзодкрмо ТОВ сіокз «Хаоків Ілсмок Аугзр. йрг», калгзгар
ыозгзфлзт лаук жмпдодгзв увагу в
гмнмвігі жа рдкмы «Вігнмвігайщліпрщ
муілывафа жа якіпрщ ніггмрмвйдлмгм
лзк Звіру» ла вігнмвігайщлмпрі муілывафа жа жгіиплдлля лдлайделмї
муілкз каила ра взжлафзв у якзт
взнагкат жакілфуєрщпя вігнмвігайщліпрщ муілывафа ра нмфзлаєрщпя вігнмвігайщліпрщ жакмвлзка ра кмозпрувафа муілкз.
Ойдкпалго Ойдкпалгомвзф Кмомбкм (гоуна кмкналіи «Увдкмл»),
наорлдо ж омжвзрку біжлдпу в гмнмвігі жа рдкмы «Запрмпувалля аврмкарзжмвалзт гдмпрарзпрзфлзт кдрмгів
гйя кмлірмозлгу ваормпрі лдоутмкмпрі ра взжлафдлля каила, якд взкагає
ндодмуілкз, ла нозкйагі гдмілсмокауіилмї пзпрдкз «Увдкмл»» жажлафзв,

271

Публiчне право № 2 (30) (2018)
цм ж кдрмы нмпріилмгм кмлірмозлгу,
алайіжу ра взпвірйдлля гзлакікз
озлку лдоутмкмпрі Укоаїлз сатівуякз «Увдкмл» ла нмпріиліи мплмві
номвмгярщпя алайірзфлі гмпйігедлля
впіт пдгкдлрів озлку лдоутмкмпрі
Укоаїлз. Мдрмгзка, цм жапрмпмвуєрщпя, вігнмвігає жагайщлмнозилярзк
взкмгак Науімлайщлзт пралгаорів
муілкз ра ндодгбафає кмейзвіпрщ
взявйдлля
козрдоіїв
нмгіблмпрі

мб’єкрів нмоівлялля ра жапрмпуварз
лдмбтіглі кмозгувалля гйя кмодкрлмгм жіправйдлля муілывалмгм мб'єкру іж взбоалзкз мб'єкракз нмоівлялля. Віл нігкодпйзв, цм Наибйзефзк фапмк жавгякз лаявлзк в пзпрдкі галзк цмгм єклмпрі озлку, имгм
гйзбзлз ра акрзвлмпрі, рдокілу озлкмвмї дкпнмжзуії бугд одайіжмвалм
кмгдйщ омжоатулку йіквігауіилмї
ваормпрі мб’єкрів лдоутмкмпрі.

Уфаплзкз коугймгм прмйу «Угмпкмлайдлля ноавмвмгм одгуйювалля муілкз каила і
каилмвзт ноав. Оуілка ждкйі. Помсдпіила дкпндорзжа і муілмфла гіяйьліпрь»
27 квірля 2018 омку

Обгмвмодлля номбйдк, омжгйялурзт ла жапігаллі коугймгм прмйу,
вігмбоаеає жагайщлу жауікавйдліпрщ
уфаплзків у взоіхдллі номбйдклзт
нзралщ цмгм: жакмлмгавфмгм одгуйывалля муілмфлмї гіяйщлмпрі; рдлгдлуіи омжвзрку лмокарзвлм-гомхмвмї
муілкз ждкдйщ ра лджайделмї муілкз
ждкдйщ в Укоаїлі; муілкз ваормпрі
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акуіи нігнозєкпрв ла пуфаплмку драні омжвзрку пугмвзт дкпндорзж;
взжлафдлля кардоіайщлмгм жбзрку,
жавгалмгм вйаплзку каила; жагайщлммуілмфлзт кдрмгів взроарлмгм нігтмгу ноз взжлафдлля моієлрмвлмї ваормпрі бугівлзурва пкйаглзт мб’єкрів
рмцм.

Тетяна Тарахонич,
кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу
теорії держави і права
Інституту держави і права
імені В. М. Корецького
Національної академії наук України

Право народу на належне урядування
(5 червня 2018 р. у Київському регіональному
центрі Національної академії правових наук
України відбувся круглий стіл)

5 фдовля 2018 омку у к. Кзєві
вігбувпя Коугйзи прій ла рдку
«Поавм лаомгу ла лайделд уоягувалля». Оогаліжармоакз жатмгу взпрунзйз Кзївпщкзи одгімлайщлзи
удлро Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаї-лз ра Ілпрзрур гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм
НАН Укоаїлз. У лщмку вжяйз уфапрщ
нодгправлзкз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз, нодгправлзкз номвіглзт лаукмвзт упралмв ра лавфайщлзт жакйагів – Ілпрзруру гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз, Ілпрзруру жакмлмгавпрва Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, Кзївпщкмгм лауімлайщлмгм
улівдопзрдру
ік. Т. Шдвфдлка, Науімлайщлмгм ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру ікдлі М. П. Доагмкалмва, Занмоіжщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру, ІвалмФоалківпщкмгм улівдопзрдру
ноава ік. Кмомйя Далзйа
Гайзущкмгм, Науімлайщлмгм
авіауіилмгм
улівдопзрдру,
Науімлайщлмї акагдкії влур-

оіхліт пноав ра гомкагпщкзт могаліжауіи.
Ілсмокауіилу нігрозкку жатмгу
лагав «Быйдрдлщ Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз».
З вірайщлзк пймвмк гм уфаплзків
Коугймгм прмйу жвдолуйапя Віудноджзгдлр Науімлайщлмї акагдкії
ноавмвзт лаук Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, акагдкік
НАПоН Укоаїлз Н. Кужлєумва, яка
жвдолуйа увагу ла акруайщліпрщ ра
ваейзвіпрщ номвдгдлля ракмгм жатмгу.
Змкодка, налі Кужлєумва жунзлзйапя
ла омжгйягі ноава лаомгу ла лайделд
уоягувалля в кмлрдкпрі гієвмпрі гом-
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кагялпщкмгм пупнійщпрва. Сакд ніг
фап Коугймгм прмйу жа іліуіарзвмы
акагдкіка Н. Кужлєумвмї вігбуймпя
мбгмвмодлля ндопндкрзв првмодлля
Наукмвмгм удлроу гмпйігедлля ноавмвзт номбйдк гомкагялпщкмгм пупнійщпрва.
У пвмїи впрунліи номкмві жавігуваф віггійу рдмоії гдоеавз і ноава
Ілпрзруру гдоеавз і ноава ік.
В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, акагдкік НАПоН Укоаїлз Н. Оліцдлкм
лагмймпзйа, цм в укмват гмкмоіллзт
вірфзжлялзт гдоеавмрвмофзт і ноавмрвмофзт номудпів в Укоаїлі нзралля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, жмкодка, ндодомжнмгій пмуіайщлмгм номпрмоу кіе гдоеавмы і гомкагялпщкзк
пупнійщпрвмк лабуває лмвмгм жвуфалля. Опмбйзву увагу налі Оліцдлкм
жвдолуйа ла гмпроі номрзоіффя в пзпрдкі кммогзлар «гдоеава – гомкагялпщкд пупнійщпрвм – мпмба». Врік,
ихймпя и ном рд, цм гомкагялпщкд
пупнійщпрвм лд взлзкає ла нмомелщмку кіпуі, ущмку ндодгує пупнійщлзи і гдоеавлзи омжвзрмк в ндвлзт
рдкнмоайщлм-номпрмомвзт взкіоат, і
віг гмпкмлаймпрі узт номудпів жайдезрщ бійщха абм кдлха гмпкмлайіпрщ
ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва.

У взпруні гмкрмоа ыозгзфлзт
лаук, номсдпмоа Н. Паотмкдлкм
ихймпя ном нозомгу ра пурліпрщ ноава лаомгу ла лайделд уоягувалля.
Палі Паотмкдлкм жунзлзйапя ла
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проукруоі ущмгм явзца, имгм пуфаплмку жлафдллі, дсдкрзвлмпрі, хйятат ра
кдрмгат угмпкмлайдлля ущмгм ілпрзруру.

У гмнмвігі гмкрмоа ыозгзфлзт
лаук, номсдпмоа, акагдкіка НАПоН
Укоаїлз В. Кмпрзущкмгм лагмймхдлм
ла ваейзвмпрі гомкагпщкзт могаліжауіи – уфаплзків гомкагпщкмгм езрря
у смокуваллі акрзвлмгм і внйзвмвмгм
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. Змкодка,
нозкйаглмы мплмвмы пйугувайа гіяйщліпрщ гомкагпщка могаліжауія «Апмуіауія укоаїлпщкзт ноавлзків», ноджзгдлрмк якмї є нал Вапзйщ Кмпрзущкзи.
Сдодг нодгправлзків гомкагпщкзт
могаліжауіи пймвм мрозкайа О. Гмйуб,
яка нодгправйяйа могаліжауіы
гаокмлія оіглзт, у взпруні
якмї ихймпя ном акруайщлі
нзралля гдлгдолмї дкпндорзжз
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ла
пуфаплмку драні.
У гмнмвігі гмкрмоа ыозгзфлзт
лаук,
номсдпмоа
С. Чдолявпщкмгм ихймпя ном
роз лдмбтіглі псдоз езррєгіяйщлмпрі йыгзлз, які нмродбуырщ ноімозрдрлмї увагз ж бмку
гдоеавз і гомкагялпщкмгм пупнійщпрва – кдгзузла, мпвіра ра
бджндка.
Пом жлафдлля лмокарзвлмноавмвмї бажз в номудпат ноавм- гдоеавмжкіл ихймпя у взпруні
гмкрмоа ыозгзфлзт лаук, номсдпмоа
І. Шурака. На нозкйагі угмпкмлайдлля ыозгзфлмї рдтлікз номсдпмо Шурак акудлрував увагу ла номбйдкат

Право народу на належне урядування . . .
лмокарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля
гіяйщлмпрі ілпрзрурів гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва.
У гмнмвігі калгзгара ыозгзфлзт
лаук М. Буйкар ихймпя ном віглмвйдлля гмвіоз гм пугмвмї вйагз, цм є
мглієы іж ндодгукмв жабджндфдлля
дсдкрзвлмпрі кдталіжку вжаєкмгії
гдоеавз, гомкагялпщкмгм пупнійщпрва
ра мпмбз.

Дм гзпкупії ракме гмйуфзвпя гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо,
фйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН Укоаїлз
С. Срдудлкм, якзи у пвмєку взпруні
жажлафзв, цм гдлдоайіжмвалмы йілієы
пуфаплмгм узвійіжауіилмгм омжвзрку
бджкмвлм прає ноімозрдр ілпрзрурів

гомкагялпщкмгм пупнійщпрва нмоівлялм ж ілпрзруракз гдоеавз. Такме нал
Срдудлкм жажлафзв, цм мплмвмы вжаєкмгії гдоеавз і гомкагялпщкмгм пупнійщпрва кає прарз пмуіайщлзи і нмйірзфлзи омжвзрмк. Цдлроайщла фапрзла взпруну Сдкдла Гозгмомвзфа буйа
нозпвяфдла ноавак йыгзлз у смкупі
кдгзфлмгм ноава.
У гмнмвігі гмкрмоа іпрмозфлзт
лаук, номсдпмоа Б. Алгоупзхзла ихймпя ном ваейзвіпрщ
првмодлля Наукмвмгм удлроу
гмпйігедлля ноавмвзт номбйдк гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, якзи кав бз пкмлудлроуварз пвмї жупзййя ла іпрмозкм-ноавмвзт ра нозкйаглзт
апндкрат.
У гзпкупії вжяйз уфапрщ
калгзгар ыозгзфлзт лаук
О. Бмгіліф, калгзгар ыозгзфлзт лаук І. Алгоупяк, гмкрмо
ыозгзфлзт лаук Р. Луущкзи, калгзгар ыозгзфлзт лаук О. Макдєва, калгзгар ыозгзфлзт лаук Т. Таоатмлзф, калгзгар ыозгзфлзт лаук
О. Лщвмва, калгзгар ыозгзфлзт лаук
Л. Макаодлкм ра іл.
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Олександр Алєксєєв,
кандидат фармацевтичних наук,
доцент кафедри управління і економіки
фармації, медичного та фармацевтичного
правознавства Запоріçüêîãî äåðæàâíîãî
медичного уніâåðñèòåòó

Ірина Алєксєєва,
кандидат фармацевтичних наук, доцент,
доцент кафедри управління і економіки
фармації, медичного та фармацевтичного
правознавства ЗДМУ

Михайло Аніщенко,
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри управління і
економіки фармації, медичного та
фармацевтичного правознавства ЗДМУ

Правоосвітня діяльність як запорука
захисту прав та законних інтересів
суб’єктів правовідносин у сфері охорони
здоров’я в контексті медичної реформи
(25 травня 2018 р. в Запорізькому державному медичному університеті відбувся круглий стіл із проблем
медичного права)

25 роавля 2018 омку у Занмоіжщкмку гдоеавлмку кдгзфлмку улівдо-
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пзрдрі вігбуймпя жапігалля лаукмвмноакрзфлмгм коугймгм прмйу ж кіе-

Правоосвітня діяльність як запорука захисту прав та законних інтересів . . .
лаомглмы уфапры жа рдкмы: «Помбйдкз жатзпру пуб’єкрів ноавмвіглмпзл у псдоі мтмомлз жгмомв’я в кмлрдкпрі кдгзфлмї одсмокз». Позлагіглм жажлафзрз, цм номвдгдлля рдкарзфлзт кдгзкм-ноавмвзт лаукмвзт
жатмгів у ЗДМУ прайм гмбомы роагзуієы, бм уд гоугзи лаукмвзи жатіг
нмгіблмгм смокару, цм був номвдгдлзи у взцджажлафдлмку жакйагі взцмї мпвірз.
Пдохзи коугйзи прій вігбувпя
17 йзпрмнага 2017 омку жа рдкмы:
«Акруайщлі нзралля рдмоії ра ноакрзкз ноавмвмгм одгуйывалля гайужі
мтмомлз жгмомв’я: номбйдкз і ндопндкрзвз» ра був нозуомфдлзи 25-и
оіфлзуі нозилярря Закмлу Укоаїлз
«Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном
мтмомлу жгмомв’я».
Вірайщлд пймвм гм уфаплзків жібоалля взгмймпзв одкрмо ЗДМУ,
номсдпмо Юоіи Мзтаиймвзф Кмйдплзк. Кдоівлзк жакйагу взцмї кдгзфлмї мпвірз нмгякував упік, трм жгмгзвпя вжярз уфапрщ в коугймку прмйі.

Рдкрмо жажлафзв, цм ракзи жатіг
вндохд номвдйз в улівдопзрдрі рмоік
і віл кав нмжзрзвлзи оджмлалп пдодг
кдгзків і ноавлзків упієї Укоаїлз.
Мдгзфла одсмока в коаїлі, нмноз
впы пкйагліпрщ, впд е игд, і ла ущмку
хйяту ваейзвм жатзпрзрз ноава як
науієлрів, рак і йікаоів, які прмвігпмркмвм є лджатзцдлзкз у номсдпіиліи
гіяйщлмпрі.
Рдкрмо ракме омжнмвів гмпряк
ном улівдопзрдр, имгм іпрмоіы, лаукмві
гмпяглдлля кмйдкрзву, жлакмві ывійдилі вітз, цм нознагаырщ ла уди оік.
З вірайщлзкз пймвакз гм уфаплзків лаукмвмгм жібоалля ракме вз-

прунзйз лапрунлі нмфдплі гмпрі лаукмвмгм жатмгу.

Вікрмо Вайдлрзлмвзф Гмомгмвдлкм, пуггя Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук,
номсдпмо, Запйуедлзи ыозпр Укоаїлз, жомбзв ґоулрмвлу гмнмвігщ цмгм
кмлпрзрууіилм-ноавмвзт кдталіжків
жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів
пуб’єкрів ноавмвіглмпзл у псдоі мтмомлз жгмомв’я (жмкодка, вігнмвіглм
гм пр. 151-1 Кмлпрзрууії Укоаїлз,
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз взоіхує нзралля ном вігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіиліпрщ)
жакмлу Укоаїлз жа кмлпрзрууіилмы
пкаогмы мпмбз, яка вваеає, цм жапрмпмвалзи в мпрармфлмку пугмвмку
оіхдллі в її пноаві жакмл Укоаїлз
пундодфзрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз),
одрдйщлм номалайіжував оіхдлля
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, цм
прмпуырщпя нзралщ мтмомлз жгмомв’я,
жмкодка оіхдлля КСУ віг 29 роавля
2002 омку N 10-он/2002.

Вайдоіи Юоіимвзф Бєйка, гмймва
Андйяуіилмгм пугу Занмоіжщкмї мбйапрі номалайіжував нмрдлуіилі ноавмві
номбйдкз, які кмеурщ взлзклурз
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ноз жгіиплдллі нозварлмї йікаопщкмї
ноакрзкз.

Люгкзйа Мзкмйаївла Нмвмпщмймва, гмймва Рагз агвмкарів Занмоіжщкмї мбйапрі, Запйуедлзи ыозпр
Укоаїлз, жакйзкайа акрзвлм гмйуфарзпя гм ноавмрвмофмї гіяйщлмпрі ра
вігнмвіглм гм фзллмгм жакмлмгавпрва
жвдорарзпя гм пуб’єкрів жакмлмрвмодлля жагйя влдпдлля кмодкрзв у
лмокарзвлм-ноавмві акрз, цм одгйакдлруырщ кдгзфлу одсмоку ж кдрмы
жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів
кдгзфлзт ноауівлзків ра науієлрів.
Сдодг уфаплзків лаукмвмї гзпкупії буйз взгарлі вфдлі у гайужі кдгзфлмгм ноава ж оіжлзт курмфків Укоаїлз ра бйзелщмгм жаоубіеея, а ракме
нодгправлзкз ноакрзфлмї кдгзузлз.
Свірйала Вмймгзкзоівла Агієвдущ, ндохзи номодкрмо Біймоупщкмгм ілпрзруру ноавмжлавпрва, калгзгар
ыозгзфлзт лаук, гмудлр. Вігмкзи
уфдлзи в гайужі кдгзфлмгм ра саокаудврзфлмгм ноава кіелаомглмгм
жлафдлля.

Аврмо нмлаг 150 лаукмвзт ноаущ,
в рмку фзпйі і нігоуфлзка «Мдгзфлд
ноавм», кмлмгоасії «Тдмодрзфлі номбйдкз ноавмвмгм одгуйывалля кдгзфлмї гмнмкмгз». Є фйдлмк гоунз дкпндорів в мбйапрі ноава ноз Агкіліп-
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роауії Поджзгдлра Рдпнубйікз Біймоупщ. Чйдл одгакуіилзт оаг вігмкзт
лаукмвзт еуолайів жагайщлмноавмвмї
і кдгзкм-ноавмвмї пндуіайіжауії Біймоупі, Укоаїлз і коаїл Євомпмыжу
(«Віплзк Гомглдлпщкмгм гдоеавлмгм улівдопзрдру», пдоія «Поавм»
(Рдпнубйіка Біймоупщ), «Мдгзфлд
ноавм» (Укоаїла), «Екмлмкіка і ноавм в мтмомлі жгмомв'я» (Рдпнубйіка
Пмйщца).
Яомпйав Фдгмомвзф Рагзх
номсдпмо касдгоз могаліжауії кдгзфлмгм жабджндфдлля жбомилзт пзй
Укоаїлпщкмї віипщкмвм-кдгзфлмї акагдкії, гмкрмо лаук ж гдоеавлмгм
уноавйілля, калгзгар кдгзфлзт лаук, номсдпмо. Такме кає взцу ыозгзфлу мпвіру, аврмо багарщмт лаукмвзт ноаущ ж кдгзфлмгм ноава. Чйдл
кіелаомглзт могаліжауіи: Євомндипщкмї Апмуіауії ж уноавйілля мтмомлмы жгмомв’я, Акдозкалпщкмї Апмуіауії улівдопзрдрпщкзт номгоак ж
уноавйілля мтмомлмы жгмомв’я, Апмуіауії Ілпрзрурів ра Шкій ж гдоеавлмгм уноавйілля Цдлроайщлмї ра
Стіглмї Євомнз.
Сдкдл Гозгмомвзф Срдудлкм є
жагайщлмвзжлалзк сулгармомк лаукмвмї хкмйз кдгзфлмгм ноава Укоаїлз. Дмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, фйдл-кмодпнмлгдлр Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз,
Запйуедлзи гіяф лаукз і рдтлікз
Укоаїлз. Є аврмомк ндохмгм ла рдодлат СНД нігоуфлзка ж кдгзфлмгм
ноава ра багарщмт лаукмвзт ноаущ ж
кдгзфлмгм ноава, агкіліпроарзвлмгм
ноава, рдмоії ра іпрмоії гдоеавз і
ноава. Гмймвлзи одгакрмо лаукмкдрозфлмгм еуолайу «Пубйіфлд ноавм».

Правоосвітня діяльність як запорука захисту прав та законних інтересів . . .
Іозла Яомпйавівла Сдлюра, жавігуваф касдгоз кдгзфлмгм ноава
ФПО ЛНМУ ік. Далзйа Гайзущкмгм, цм є мнмолмы касдгомы в пзпрдкі ЗВО МОЗ Укоаїлз, калгзгар
ыозгзфлзт лаук, гмудлр. Гмймва ГО
«Фулгауія кдгзфлмгм ноава ра бімдрзкз Укоаїлз», лауімлайщлзи нодгправлзк Євомндипщкмї апмуіауії кдгзфлмгм ноава.
Ойдкпіи Лдмлмвзф Сігдйкмвпщкзи, гзодкрмо кйілікз «Акпікдг»,
калгзгар кдгзфлзт лаук, вігмкзи
йікао-лдвомймг. Є аврмомк кмлмгоасії «Лікаопщкі нмкзйкз і йікаопщкі
гдвіауії», в якіи гдрайщлм омжгйялурі
номбйдкз жбдодедлля йікаопщкмї
раєклзуі в кмлрдкпрі лмвзт нмймедлщ ном жатзпр ндопмлайщлзт галзт, ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі,
проатувалля номсдпіилмї гіяйщлмпрі
йікаоя ра мкодпйдлі хйятз їт взоіхдлля.
Яомпйав Мзкмйаимвзф Шаркмвпщкзи, калгзгар ыозгзфлзт лаук,
праохзи лаукмвзи пнівомбірлзк,
гзодкрмо ТОВ «РЕНАРТ». Має гмпвіг омбмрз кмлпуйщралрмк уноавйілля жабджндфдлля гіяйщлмпрі пугмвмї
найарз ж гмпнмгаопщкзт пноав Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз. Тдка гзпдорауіилмгм гмпйігедлля «Сралгаорзжауія у пзпрдкі мбмв'яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля в Укоаїлі (агкіліпроарзвлм-ноавмвзи апндкр)», пніваврмо кмлмгоасії «Мдгзфлд ноавм
Укоаїлз (ноавмві жапагз жабджндфдлля кдгзфлмгм проатувалля)», аврмо
багарщмт лаукмвзт ноаущ ж кдгзкмноавмвмї рдкарзкз.
Мзтаийм Сдогіимвзф Гмлфаомв,
агвмкар, праохзи наорлдо Агвмкарпщкмгм быом «Домжгмва ра наорлдоз», нмкіфлзк гмймвз Взцмї квайісікауіилм-гзпузнйілаолмї
кмкіпії
агвмкаруоз, апніоалр Міелаомглмгм
дкмлмкікм-гукаліраолмгм улівдопзрдру ікдлі акагдкіка С. Ддк’ялфука.
Заикаєрщпя ноакрзфлмы гіяйщліпры
в псдоі кдгзфлмгм ноава.
Ойдла Вікрмоівла Козймва пуггя андйяуіилмгм пугу Занмоіжщкмї
мбйапрі, калгзгар ыозгзфлзт лаук.
Сндуіайіжуєрщпя
ла
узвійщлм-

ноавмвзт нзраллят кдгзфлмгм ноава.
Тдка калгзгарпщкмї гзпдорауії «Цзвійщлм-ноавмвд одгуйывалля віглмпзл нм лагаллы кдгзфлмї гмнмкмгз».
В андйяуіилмку пугі пндуіайіжуєрщпя
ла омжгйягі узвійщлзт пноав п псдоі
мтмомлз жгмомв’я. Паоайдйщлм жаикаєрщпя взкйагаущкмы гіяйщліпры,
ноауывайа 2 омкз у ЗДМУ.
Ойдкпалго Ойдкпалгомвзф Поапмв, пуггя Занмоіжщкмгм мкоуелмгм
агкіліпроарзвлмгм пугу, калгзгар
ыозгзфлзт лаук, гмудлр. Тдка гзпдорауіилмгм гмпйігедлля «Поавм ла
кдгзфлу гмнмкмгу ра имгм жгіиплдлля», пніваврмо лавфайщлзт нмпіблзків
«Поавм йыгзлз ла кдгзфлу гмнмкмгу
ра номкуомопщкі жапмбз имгм жатзпру
в Укоаїлі», «Подгправлзурвм номкуоаруомы ілрдодпів йыгзлз у пугі у
взнагкат лдлагалля абм лдлайделмгм
лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз», аврмо
багарщмт ілхзт лаукмвзт ноаущ.
Тдкарзфлзкз ланоякакз лаукмвзт гзпкупіи буйз лапрунлі номбйдкз: могаліжауіила пурліпрщ ра ноавмві
мплмвз пуфаплмї кдгзфлмї одсмокз;
жатзпр ноав науієлрів у кмлрдкпрі
кдгзфлмї одсмокз; кдгзфла одсмока
ра жатзпр ноав кдгзфлзт і саокаудврзфлзт ноауівлзків; хйятз угмпкмлайдлля жатзпру ноав пуб’єкрів ноавмвіглмпзл у псдоі мтмомлз жгмомв’я
у кмлрдкпрі кдгзфлмї одсмокз.
В уіймку, в жайі налувайа аркмпсдоа лаукмвмгм нмхуку ра кмлпроукрзвлмгм гіаймгу, жлафлмї жауікавйдлмпрі у взоіхдлля акруайщлзт ноавмвзт нзралщ псдоз мтмомлз жгмомв’я коіжщ нозжку кдгзфлмї одсмокз.
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Пом жлафлзи пупнійщлзи ілрдодп
гм взцдвкажалзт номбйдк кмед пвігфзрз лагоукмвалзи жбіолзк кардоіайів коугймгм прмйу, цм кіпрзрщ 38
вігібоалзт гмнмвігди, аврмоакз якзт
є нодгправлзкз могалів гдоеавлмї
вйагз, жакйагів взцмї мпвірз, упралмв ра могаліжауіи, гомкагпщкзт ілпрзрууії жмкодка: Гмймвлмгм лаукмвмдкпндорлмгм уноавйілля Анаоару
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, Гдлдоайщлмї номкуоаруоз Укоаїлз, Андйяуіилмгм пугу Занмоіжщкмї мбйапрі, Занмоіжщкмгм мкоуелмгм агкіліпроарзвлмгм пугу, Кмкулаопщкмгм оаимллмгм
пугу к. Занмоіеея, Науімлайщлмї
акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз,
Кзївпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру ікдлі Таоапа Шдвфдлка, Науімлайщлмгм ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру
ікдлі М. П. Доагмкалмва, Дмлдущкмгм лауімлайщлмгм кдгзфлмгм улівдопзрдру, Лщвівпщкмгм лауімлайщлмгм
кдгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі Далзйа Гайзущкмгм, Занмоіжщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру, Занмоіжщкмгм
лауімлайщлмгм рдтліфлмгм улівдопз-
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рдру, Кйапзфлмгм нозварлмгм улівдопзрдру і жвзфаилм е, Занмоіжщкмгм
гдоеавлмгм кдгзфлмгм улівдопзрдру.
В пвмїи оджмйыуії уфаплзкз коугймгм прмйу взоіхзйз пнозярз дсдкрзвлмку омжвзрку лаукз кдгзфлмгм
ра саокаудврзфлмгм ноава, жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів пуб’єкрів
кдгзфлзт ноавмвіглмпзл, нігвзцдллы оівля ноавмжапрмпмвлмї ноакрзкз
у псдоі мтмомлз жгмомв’я, а ракме
ніггмрмвуі
кмлкуодлрмпномкмелзт
сатівуів гйя омбмрз в пзпрдкі мтмомлз жгмомв’я в укмват кдгзфлмї
одсмокз.
Коік рмгм, лаукмвуі ра ноакрзкз
гмкмвзйзпщ номгмвезрз пзпрдкарзфлу омбмру цмгм номвдгдлля лаукмвзт жатмгів ж кдгзкм-ноавмвмї ра
саокаудврзкм-ноавмвмї рдкарзкз ж
кдрмы взомбйдлля лаукмвм мбґоулрмвалзт номнмжзуіи цмгм вгмпкмлайдлля жакмлмгавпрва в псдоі мтмомлз жгмомв’я.

Медична реформа в Україні: право, політика, мораль

Андрій Савченко,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінального права
Національної академії внутрішніх справ

Сучасна книга з кримінально-виконавчої
компаративістики (рецензія на
монографію М. С. Пузирьова «Порівняльний
аналіз виконання покарання у виді
позбавлення волі на певний строк в Україні
та зарубіжних країнах»*)
Нмвірлі рдлгдлуії у псдоі одсмокувалля
козкілайщлм-взкмлавфмї
пзпрдкз Укоаїлз таоакрдозжуырщпя
нмхукмк номгодпзвлзт смок і кдрмгів взноавлмгм внйзву ла жапугедлзт, вномвагедлляк лмвзт жапмбів
взноавйдлля і одпмуіайіжауії жапугедлзт.
Заномвагедлля у 2015 о. гм вірфзжлялмї пзпрдкз козкілайщлмї ыпрзуії ілпрзруру номбауії (яка оажмк іж
рзк гмнмвлзйа ндодйік мплмвлзт жапмбів взноавйдлля і одпмуіайіжауії
жапугедлзт), урвмодлля у 2017 о.
гдоеавлзт упралмв «Агкіліпроауія
Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї

пйуебз», «Цдлро номбауії», одєпроауія у 2017 о. номдкру Закмлу Укоаїлз
«Пом ндлірдлуіаолу пзпрдку» жапвігфуырщ ноаглдлля Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз цмгм нмпрунмвмї роалпсмокауії вірфзжлялмї козкілайщлмвзкмлавфмї пзпрдкз в ндлірдлуіаолу
пзпрдку євомндипщкмгм жоажка.
Оглзк іж одждовів нмхуку, мбґоулрувалля и жаномвагедлля номгодпзвлзт ланояків гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі взкмлалля козкілайщлзт нмкаоалщ ра номбауії є нмжзрзвлзи жаоубіелзи гмпвіг. Взвфдлля
вігнмвіглмгм гмпвігу коіжщ нозжку
смокуйывалля лаукмвм взваедлзт

_________________
*
Пужзоьмв М. С. Пмоівляйщлзи алайіж взкмлалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі ла
ндвлзи промк в Укоаїлі ра жаоубіелзт коаїлат: кмлмгоасія. Кзїв: ВД «Дакмо», 2018. 514 п.
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номнмжзуіи цмгм кмейзвмпрі имгм
вномвагедлля в Укоаїлі є нодгкдрмк
ндопндкрзвлмгм ланояку омжвзрку
вірфзжлялмї ндлірдлуіаолмї лаукз –
нмоівляйщлмгм
козкілайщлмвзкмлавфмгм ноава.
Дмодфлм жажлафзрз, цм нмоівляйщлд козкілайщлм-взкмлавфд ноавм
ла рдодлат як Укоаїлз, рак і коаїл
СНД, лд мрозкайм ракмгм омжомбйдлля, як, ланозкйаг, козкілайщлмноавмва кмкнаоарзвіпрзка. Вмглмфап
пноавдгйзвзк є взплмвмк аврмоа одудлжмвалмї кмлмгоасії ном рд, цм
нмоівляйщлі гмпйігедлля в гайужі
козкілайщлм-взкмлавфмгм ноава уійкмк кмейзві и каырщ гмбоу ндопндкрзву. Пм-ндохд, вмлз пнозяырщ
жбйзедллы рдмодрзфлзт нмжзуіи
уфдлзт оіжлзт коаїл у омжкозррі нозомгз пкйаглзт пмуіайщлм-ноавмвзт
кардгмоіи
(козкілайщлм-взкмлавфа
(ндлірдлуіаола) пзпрдка, взноавйдлля, одпмуіайіжауія, оділрдгоауія, каярря рмцм). Пм-гоугд, вномвагедлля
оджуйщрарів вігнмвіглзт нмоівляйщлзт гмпйігедлщ у ноавмрвмофу и ноавмжапрмпмвлу гіяйщліпрщ пнозяє угмпкмлайдллы
рдмодрзкм-нозкйаглзт
жапаг смокувалля ра одайіжауії козкілайщлм-взкмлавфмї нмйірзкз в кмеліи гдоеаві ра жкіулдллы кіелаомглмгм пнівомбірлзурва жа вкажалзк
ланоякмк.
У ущмку жв’яжку кмлмгоасія
М. С. Пужзощмва «Пмоівляйщлзи
алайіж взкмлалля нмкаоалля у взгі
нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк в
Укоаїлі ра жаоубіелзт коаїлат» є
ймгіфлзк номгмведлляк лаукмвзт
омжвігмк у псдоі козкілайщлмвзкмлавфмї кмкнаоарзвіпрзкз, жгіиплдлзт у лзжуі ноаущ, а пакд: лавфайщлмку нмпіблзку «Пмоівляйщлд козкілайщлм-взкмлавфд ноавм» (аврмоз:
І. Г. Бмгарзощмв,
І. М. Кмнмрул,
М. С. Пужзощмв; 2013 о.), кмлмгоасії
«Дмкрозла ндлірдлуіаолмгм ноава
Укоаїлз» (аврмоз: І. Г. Бмгарзощмв,
М. С. Пужзощмв,
О. О. Шкура;
2017 о.), а ракме оягі гзпдорауіи ра
кмлмгоасіи
іж
козкілайщлмвзкмлавфмї номбйдкарзкз, кмроі пдодг пкйагмвзт кдрмгмймгіфлмгм іл-
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проукдлраоіы гмпйігедлля кіпрярщ
нмоівляйщлм-ноавмвзи кдрмг.
Ммлмгоасіфлд гмпйігедлля цмгм
нмоівляйщлмгм алайіжу взкмлалля
нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі
ла ндвлзи промк у гдоеават омкалмгдокалпщкмї (Фдгдоарзвліи Рдпнубйіуі Нікдффзла, Фоалуії, Швдиуаоії),
алгйм-акдозкалпщкмї (Алгйії ра Удйщпі, Снмйуфдлзт Шрарат Акдозкз,
Калагі), пкалгзлавпщкмї (Нмовдгії,
Швдуії, Філйялгії) ноавмвзт пікди ра
Укоаїлі, в якмку псмокуйщмвалі лаукмвм мбґоулрмвалі номнмжзуії цмгм
угмпкмлайдлля
козкілайщлмвзкмлавфмгм жакмлмгавпрва, взкмлуєрщпя у вірфзжляліи лаууі козкілайщлм-взкмлавфмгм ноава вндохд.
Аврмомк кмлмгоасії пноавдгйзвм
лагмймхуєрщпя, цм нмоівляйщлі гмпйігедлля в гайужі козкілайщлмвзкмлавфмгм ноава взпрунаырщ лаукмвм мбґоулрмвалмы мплмвмы пуфаплзт номудпів одсмокувалля козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз Укоаїлз ніг
дгігмы Міліпрдопрва ыпрзуії. Такі
гмпйігедлля вігжлафаырщпя як рдмодрзфлмы уілліпры, рак і нозкйаглзк
жлафдлляк.
Мдрмгмймгіфла бажа гмпйігедлля
вкйыфає лзжку жагайщлмлаукмвзт ра
пндуіайщлм-лаукмвзт кдрмгів ніжлалля. Рднодждлрарзвлмпрі номвдгдлмку
М. С. Пужзощмвзк кмкнаоарзвлмку
гмпйігедллы лагає взкмозпралля
жлафлмї кійщкмпрі ілхмкмвлзт (ндодваелм алгймкмвлзт) гедодй (їт 150),
цм жапвігфує жлалля аврмомк ілмждклмї кмвз, кмрод є лдмгкіллмы ндодгукмвмы номвдгдлля нмоівляйщлмноавмвзт нмхуків ла взпмкмку лаукмвмку оівлі.
«Наукмвд
пдоуд»
кмлмгоасії
М. С. Пужзощмва врійыєрщпя у жкіпрі
н’ярмгм омжгійу гмпйігедлля, нозпвяфдлмгм омжомбйдллы хйятів вномвагедлля нмжзрзвлмгм жаоубіелмгм
гмпвігу взкмлалля нмкаоалля у взгі
нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк в
Укоаїлі, ра вігнмвіглзт взплмвкат.
Запйугмвує ла увагу жкіпр гмгарків «А» і «Б» гм кмлмгоасії, в якзт
аврмомк псмокмвалм ужагайщлдлля
оджуйщрарів алкдрувалля вірфзжлялзт

Сучасна книга з кримінально-виконавчої компаративістики (рецензія на . . .
уфдлзт у псдоі ндлірдлуіаолмї лаукз
ра нмв’яжалзт іж лды гайужди (90 мпіб
іж лаукмвзкз прундлякз гмкрмоа сіймпмсії абм гмкрмоа ноава) ра ноакрзфлзт ноауівлзків ноавмжапрмпмвлзт і ноавмжатзплзт ілпрзрууіи (800
мпіб).
Нзжка взплмвків і номнмжзуіи,
псмокуйщмвалзт М. С. Пужзощмвзк,
жапйугмвуырщ птвайдлля і нігрозккз,
а пакд: 1) жаномвагедлля в жакмлмгавпрвм Укоаїлз ілпрзруру пкмомфдлля промку нмкаоалля пнозярзкд
бійщх нмпйігмвліи одайіжауії нозлузнів гукаліжку, гзсдодлуіауії ра ілгзвігуайіжауії взкмлалля нмкаоалщ, оауімлайщлмгм жапрмпувалля нозкупмвзт жатмгів і прзкуйывалля ноавмпйутлялмї нмвдгілкз, нмєглалля нмкаоалля ж взноавлзк внйзвмк; 2) лдгмуійщліпрщ жаномвагедлля нозварлзт упралмв взкмлалля нмкаоалщ гм
козкілайщлм-взкмлавфмї
пзпрдкз
Укоаїлз; 3) жаномвагедлля ілпрзруру
номбауіилмгм лагйягу жа мпмбакз,
укмвлм-гмпромкмвм жвійщлдлзкз віг
вігбувалля нмкаоалля (номрягмк лдвігбурмї фапрзлз нмкаоалля).
Тдмодрзфлі нмймедлля кмлмгоасії кмеурщ пнозярз угмпкмлайдллы
мпвірлщмгм номудпу ноз взкйагаллі
лавфайщлмї гзпузнйілз «Козкілайщлм-взкмлавфд ноавм», омжомбйдллі ра
взкйагаллі пндукуопів «Козкілайщлм-взкмлавфд ноавм жаоубіелзт коаїл»,
«Пмоівляйщлд
козкілайщлм-

взкмлавфд ноавм», «Міелаомгла ндлмймгія».
Вмглмфап ояг нмймедлщ кмлмгоасіфлмгм гмпйігедлля (жмкодка цмгм взжлалля ноауі мбмв’яжкмк жапугедлзт гм нмжбавйдлля вмйі, нмпралмвкз ла нмоягмк гдллзи пуфаплмї
лаукз козкілайщлм-взкмлавфмгм ноава нзралля ном омжомбйдлля Оплмв
ндлірдлуіаолмгм жакмлмгавпрва, а ла
їт мплмві – Пдлірдлуіаолмгм кмгдкпу
Укоаїлз) првмоыє нігґоулря гйя лаукмвмї гзпкупії. Поз ущмку ндодкмлалі, цм віг омжвзрку лаукмвмї гзпкупії
жа вкажалзкз ланоякакз лаука козкілайщлм-взкмлавфмгм ноава йзхд
взгоає, нмнмвлзвхзпщ лмвзкз лаукмвзкз омжомбкакз.
Загаймк алайіж жкіпру кмлмгоасії
М. С. Пужзощмва «Пмоівляйщлзи алайіж взкмлалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк в
Укоаїлі ра жаоубіелзт коаїлат» лагає
нігправз гйя взплмвку, цм аврмомк
ніглярм ояг акруайщлзт номбйдк лаукз козкілайщлм-взкмлавфмгм ноава,
жаномнмлмвалм вйаплі хйятз їт
омжв’яжалля, псмокуйщмвалм лзжку
номнмжзуіи, які взжлафаырщпя лаукмвмы лмвзжлмы ра є жлафуцзкз гйя
жакмлмгавуя у номудпі омжомбйдлля
номдкрів вігнмвіглзт жакмлів ном
влдпдлля жкіл гм козкілайщлмвзкмлавфмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз ж
уоатувалляк нмжзрзвлмгм жаоубіелмгм гмпвігу.
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Богдан Деревянко,
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри юридичних дисциплін
Маріупольського факультету Донецького
юридичного інституту МВС України

До питання виконання та застосування
рішень ЄСПЛ щодо дружнього
врегулювання (рецензія на статтю
М. О. Баймуратова та О. О. Гріненко
«Рішення Європейського суду з прав
людини щодо дружнього врегулювання:
проблеми теорії та практики»*)
Пзралля вжаєкмгії Укоаїлз ж Євомндипщкзк пугмк ж ноав йыгзлз
(ЄСПЛ) ра ж ілхзкз нмв’яжалзкз
проукруоакз Рагз Євомнз лабуваырщ
пщмгмглі вдйзфджлмї лаукмвмї акруайщлмпрі у оіжлзт взкіоат ыозгзфлмї
лаукз. Зваеаыфз ла хзомкд жайуфдлля у вігнмвіглі номудпз пуб’єкрів
гмпнмгаоывалля, фзї ноава, гаоалрмвалі Кмлвдлуієы ном жатзпр ноав
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг
1950 омку ра номрмкмйакз гм лдї,
буйз нмоухдлі ніг фап лауімлайщлзт
пугмвзт номвагедлщ, жмкодка – в
оаккат гмпнмгаопщкмгм пугмфзлпрва,
уд нзралля лабуває мпмбйзвмї жлафуцмпрі и гйя лаук гмпнмгаопщкмгм
ноава ра номудпу.
Змкодка акруайщлзкз праырщ нзралля жапрмпувалля оіхдлщ ЄСПЛ у

гмпнмгаопщкзт номвагедллят ра їт
взкмлалля як лауімлайщлзкз пугакз,
рак і агкіліпроарзвлзкз могалакз
Укоаїлз. Ствайдлля ЄСПЛ ніймрлзт
пноав «Івалмв номрз Укоаїлз» ра
«Буокзф ра ілхі номрз Укоаїлз», жа
якзкз вігнмвіглі номвагедлля у
ЄСПЛ лабуйз озп нозпкмодлмї номудгуоз, жарвдогедлля ЄСПЛ жлафуцзт пук пноавдгйзвмї парзпсакуії у
ракзт гмпнмгаопщкзт жа ндовзллмы
ноавмвмы нозомгмы пнмоат, як
«Агомкмкнйдкп
номрз
Укоаїлз»
2013 омку,
««East/West
Alliance
Limited» номрз Укоаїлз» 2014 омку,
«Явмомвдлкм ра ілхі номрз Укоаїлз»
2014 омку (у фапрзлі взнйар гйя АТ
«Ілгупроіайдкпнмор») жукмвйыє іпрмрлзи ноакрзфлзи, нозкйаглзи таоакрдо вігнмвіглзт лаукмвзт гмпйігедлщ.

_________________
*
Жуолай птіглмєвомндипщкмгм ноава. – 2018. – № 49.
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Тмку пйіг вірарз нмяву ракзт
ґоулрмвлзт омбір, як прарря взгарлзт
вірфзжлялзт
лаукмвуів-кіелаомглзків
М. О. Баикуоармва
ра
О. О. Гоілдлкм «Ріхдлля Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз цмгм гоуелщмгм водгуйывалля: номбйдкз рдмоії
ра ноакрзкз» (Жуолай птіглмєвомндипщкмгм ноава. – 2018. – № 49. –
С. 4-20). Аврмоз уієї ноауі одрдйщлм
номалайіжувайз вігкіллі озпз оіхдлщ
ЄСПЛ цмгм гоуелщмгм водгуйывалля у пноават номрз Укоаїлз, їт рйукафдлля, ндодкйагу, взкмлалля ра
жапрмпувалля. Ваорм мпмбйзвм нігкодпйзрз, цм гмпйіглзкакз в уіи прарі
буйм вмфдвзгщ ундохд мноаущмвалм
ноакрзфлм вдпщ жлафлзи капзв оіхдлщ ЄСПЛ, взлдпдлзт номрз Укоаїлз, в якзт ЄСПЛ алайіжував угмгз
ном гоуелє водгуйывалля, гмпяглурі
кіе Укоаїлмы ра жаявлзкакз.
Ммела нмвліпры нмгмгзрзпя іж
аврмоакз у взжлафдллі козрдоіїв,
впралмвйдлзт ноакрзкмы ЄСПЛ ра
вігмбоаедлзт в упіт оіхдллят ЄСПЛ
номрз Укоаїлз, в якзт мнзпуырщпя
взнагкз гоуелщмгм водгуйывалля.
Змкодка гм ракзт козрдоіїв аврмоакз
праррі мбґоулрмвалм віглдпдлм лапрунлі:
- ноякд нмпзйалля ЄСПЛ у оджмйырзвліи фапрзлі оіхдлля, а пакд у
одфдллі, нмв’яжалмку іж взйуфдлляк
жаявз (жаяв) ж одєпроу пноав ЄСПЛ,
ла прарры 39 Кмлвдлуії (у оіхдллят
ЄСПЛ номрз Укоаїлз ж вдодпля
2012 омку);
- кмлпрарауія фз впралмвйдлля
ЄСПЛ у омжгійі оіхдлля «Поавм»
рмгм сакру, цм прмомлз у пноаві гмпягйз гоуелщмгм водгуйывалля (у
оіхдллят ЄСПЛ номрз Укоаїлз ж
фдовля 2006 омку);
- кмлпрарауія фз впралмвйдлля
ЄСПЛ у омжгійі оіхдлля «Поавм»
рмгм, цм гмпяглурд водгуйывалля
ґоулруєрщпя ла нмважі гм ноав йыгзлз, гаоалрмвалзт Кмлвдлуієы ра номрмкмйакз гм лдї (у оіхдллят ЄСПЛ ж
фдовля 2006 омку).
Оред, аврмоакз праррі віолм взжлафдлм взцдвкажалі укмвз, жа якзт
оіхдлля ЄСПЛ кмед бурз бджпуклі-

влм муілдлм пугакз ра ілхзкз могалакз вйагз Укоаїлз, пакд як оіхдлля
ЄСПЛ, взжлафдлі жакмлмк «Пом взкмлалля оіхдлщ ра жапрмпувалля
ноакрзкз ЄСПЛ» віг 23 йырмгм
2006 омку № 3477-IV, рмбрм як «оіхдлля ЄСПЛ цмгм гоуелщмгм водгуйывалля у пноаві номрз Укоаїлз».
Поз ущмку мпмбйзву уікавіпрщ пралмвйярщ лавдгдлі у праррі мкодкі взнагкз, жа якзкз ЄСПЛ вігкмвйяє прмомлак у жарвдогедллі гоуелщмгм водгуйывалля ж вйаплмї іліуіарзвз (оіхдлля ЄСПЛ ««Укоаїлпщка ПодпГоуна» номрз Укоаїлз» 2005 омку)
абм вігкмвйяєрщпя взжларз лапрунлу
вігкмву мглієї іж прмоіл віг вед гмпяглурмгм гоуелщмгм водгуйывалля
(оіхдлля «Каипзл ра ілхі номрз
Укоаїлз» 2001 омку).
Такме ваейзвзкз вбафаырщпя
кіокувалля аврмоів цмгм кмейзвзт
хйятів взоіхдлля улікайщлмї пзруауії, кмйз оіхдлля ЄСПЛ номрз Укоаїлз, в якмку жгагуєрщпя гоуелє водгуйывалля, жа пвмєы смокмы лд вігнмвігає взцдвкажалзк укмвак (козрдоіяк), жа якзкз ракд оіхдлля кмед
взжлафарзпя як «оіхдлля ЄСПЛ цмгм гоуелщмгм водгуйывалля у пноаві
номрз Укоаїлз» жгіглм іж Закмлмк
Укоаїлз віг 23 йырмгм 2006 омку №
3477-IV (уд оіхдлля ЄСПЛ «ТОВ
«Змймрзи Малгаозл Оий» номрз
Укоаїлз» 2015 омку). Ммела нмгмгзрзпя іж аврмоакз праррі у нмжзуії, жа
якмы упулдлля пуклівів цмгм віглдпдлля ракмгм улікайщлмгм жа смокмы
оіхдлля гм кардгмоії оіхдлщ ЄСПЛ
цмгм гоуелщмгм водгуйывалля у
пноаві номрз Укоаїлз, а ракме нзралля рйукафдлля мкодкзт лмок ракмгм оіхдлля лдмбтіглм гмгаркмвм
взоіхуварз жгіглм ж номудгуоакз,
ндодгбафдлзкз Рдгйакдлрмк ЄСПЛ.
Вмглмфап, кмела вваеарз, цм аврмоз праррі (як і нмндодгліи гмпйіглзк нзралщ гоуелмгм водгуйывалля у
ЄСПЛ С. Д. Буока) у вйапліи омбмрі
лд лагайз вігнмвіглу взжлафдлу ноавмву квайісікауіы пакіи нозомгі угмгз цмгм гоуелщмгм водгуйывалля.
Змкодка, лдвзоіхдлмы жайзхаєрщпя
ноавмвд жлафдлля ракмї угмгз кіе

285

Публiчне право № 2 (30) (2018)
унмвлмваедлзк могалмк гдоеавз ра
жаявлзкмк (якзк фапрм є пуб’єкр гмпнмгаоывалля (ыозгзфла мпмба) у
лауімлайщлмку гмпнмгаопщкмку абм
узвійщлмку номудпі) у вігнмвіглзт
лауімлайщлзт ноавмвзт номудпат, жа
укмв кмйз ЄСПЛ лд жарвдогеує раку
угмгу (««Укоаїлпщка Подп-Гоуна»
номрз Укоаїлз» 2005 омку) ра/абм
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взкйыфає жаяву ж одєпроу пноав іж
кмлпрарауієы лаявлмпрі угмгз, айд
сакрзфлм – бдж її смокайщлмгм жарвдогедлля («ТОВ «Змймрзи Малгаозл
Оий»
номрз
Укоаїлз»
2015 омку). Вкажала ноавмва номбйдка кає прарз нігґоулряк гйя лмвзт
лаукмвзт гмпйігедлщ.

Міжнародне наукове та міжнародно-технічне співробітництво . . .

Олександр Скрипнюк,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
заслужений юрист України,
заступник директора з наукової роботи
Інституту держави і права
імені В. М. Корецького
Національної академії наук України
УДК 341.29:001.89 (477)

До 100 – річчя створення НАН України

Міжнародне наукове та міжнароднотехнічне співробітництво НАН України:
правові та організаційні аспекти
В 2018 омуі кзлає прм омків жаплувалля Науімлайщлмї акагдкії
лаук Укоаїлз. Сщмгмглі НАН Укоаїлз є мглієы ж лаинмруеліхзт лаукмвзт упралмв взжлалзт пвірмвмы
пнійщлмрмы. Її вкйаг в пвірмву лауку
є лджандодфлзк. Акагдкія нодгправйяє лаху коаїлу у бйзжщкм 40 кіелаомглзт могаліжауіят і нігрозкує
лаукмві жв’яжкз ж лаукмвзкз упралмвакз нмлаг 50 гдоеавакз пвіру.
Міелаомглмку лаукмвмку ра
кіелаомглм-рдтліфлмку пнівомбірлзурву НАН Укоаїлз,алайіжу имгм
ноавмвзт ра могаліжауіилзт жапаг
буйз нозпвяфдлі алайірзфлі гмпйігедлля Б. Є. Пармла, А. Г. Загмомглщмгм, Ю. С. Шдкхуфдлка, В. П. Нагодбдйщлмгм, В. І. Ойдцдлка ра іл.
Злафлзк фзлмк уя номбйдка лабуйа
взпвірйдлля в кмлмгоасії «Поавмвзи праруп Науімлайщлмї акагдкії
лаук Укоаїлз: іпрмоія ра пуфапліпрщ»
ніггмрмвйдліи лаукмвуякз Ілпрзру-

ру гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз ра взгаліи
в 2013 о. гм 95-оіффя првмодлля
НАН Укоаїлз.
Взпвірйдлля ноавмвзт ра могаліжауіилзт жапаг уфапрі НАН Укоаїлз
у кіелаомглмку лаукмвмку ра кіелаомглмку
лаукмвм-рдтліфлмку
пнівомбірлзурві ла пуфаплмку драні
ж воатувалляк рмгм, цм жа мпраллі
омкз каогзлайщлм млмвзймпя лауімлайщлд жакмлмгавпрвм ном лауку.
Загайщлі ноавмві жапагз кіелаомглмї пнівноауі Науімлайщлмї акагдкії лаук Укоаїлз взжлафдлі, лапакндодг, лмокакз Закмлу Укоаїлз
«Пом лаукмву і лаукмвм-рдтліфлу
гіяйщліпрщ». Як вігжлафаырщ аврмозрдрлі нодгправлзкз акагдкіфлмгм
пдодгмвзца, ваейзвмы мпмбйзвіпры
ущмгм Закмлу є имгм моієлрауія ла
взкмозпралля пвірмвзт і євомндипщкзт смок могаліжауії лаукз, сілалпувалля лаукмвмї псдоз ра муілы-
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валля дсдкрзвлмпрі лаукмвмї гіяйщлмпрі упралмв. Закмл жлафлмы кіомы
жабджндфує лдмбтіглі укмвз гйя ілрдгоувалля Укоаїлз в євомндипщкзи
гмпйіглзущкзи номпріо і ндодгбафає
акрзвлу уфапрщ укоаїлпщкзт лаукмвуів у взкмлаллі кіелаомглзт номдкрів і номгоак [1, c. 24].
Вігнмвіглм гм пр. 66 вкажалмгм
Закмлу гдоеава првмоыє лдмбтіглі
ноавмві ра дкмлмкіфлі укмвз гйя
жгіиплдлля пуб’єкракз лаукмвмї і
лаукмвм-рдтліфлмї гіяйщлмпрі війщлзт ра оівлмноавлзт віглмпзл ж лаукмвзкз ра лаукмвм-рдтліфлзкз
могаліжауіякз, ілмждклзкз ыозгзфлзкз мпмбакз, кіелаомглзкз лаукмвзкз могаліжауіякз, ілмждклзкз
ра кіелаомглзкз лаукмвзкз рмваозпрвакз ра мб’єглаллякз, якцм уі
віглмпзлз лд пундодфарщ жакмлмгавпрву Укоаїлз [2, c. 25-29].
Чапрзлмы гоугмы пр. 66 жажлафдлмгм Закмлу взжлафдлм смокз
кіелаомглмгм лаукмвмгм ра лаукмвмрдтліфлмгм пнівомбірлзурва, пдодг
якзт: 1) номвдгдлля пнійщлзт лаукмвзт гмпйігедлщ, рдтліфлзт і рдтлмймгіфлзт омжомбмк ла мплмві кммндоауії, пнійщлзт лаукмвм-рдтліфлзт
номгоак; 2) номвдгдлля гмпйігедлщ
ра омжомбмк жа пнійщлзкз кммогзлауіилзкз угмгакз; 3) взкмлалля омбір, ндодгбафдлзт угмгмы, мглієы іж
прмоіл якмї є могаліжауія ілмждклмї
гдоеавз абм кіелаомгла могаліжауія; 4) номвдгдлля пнійщлзт гмпйігедлщ ра омжомбмк ж кіелаомглзкз
кмйдкрзвакз пндуіайіпрів, кіелаомглзкз ілпрзруракз ра пнійщлзкз
нігнозєкпрвакз, взкмозпралля ноава вйаплмпрі ла лаукмвзи ра лаукмвм-рдтліфлзи (нозкйаглзи) оджуйщрар ла мплмві гмгмвмоів кіе
пуб’єкракз лаукмвмї і лаукмвмрдтліфлмї гіяйщлмпрі; 5) вжаєклзи
мбкіл
лаукмвмы
ра
лаукмвмрдтліфлмы ілсмокауієы, взкмозпралля мб’єглалзт кіелаомглзт ілсмокауіилзт смлгів, балків галзт;
6) номвдгдлля кіелаомглзт кмлсдодлуіи,
кмлгодпів,
пзкнмжіуків;
7) вжаєклзи мбкіл лаукмвзкз, лаукмвм-рдтліфлзкз
ра
лаукмвм-
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ндгагмгіфлзкз кагоакз, пругдлракз
і апніоалракз, а ракме пнійщлмї ніггмрмвкз пндуіайіпрів; 8) уфапрщ у
кіелаомглзт лаукмвзт номгоакат,
жмкодка в оаккмвзт номгоакат Євомндипщкмгм Смыжу ж гмпйігедлщ ра
іллмвауіи.
Суб’єкрз лаукмвмї і лаукмвмрдтліфлмї гіяйщлмпрі кмеурщ боарз
уфапрщ у взкмлаллі кіелаомглзт
лаукмвм-рдтліфлзт номгоак і номдкрів ра укйагарз угмгз ж ілмждклзкз
могаліжауіякз і ыозгзфлзкз мпмбакз, боарз уфапрщ у гіяйщлмпрі ілмждклзт ра кіелаомглзт лаукмвзт рмваозпрв, апмуіауіи і пмыжів ла ноават їт фйдлів, укйагарз кмлроакрз ж
ілмждклзкз могаліжауіякз ра ыозгзфлзкз мпмбакз, боарз уфапрщ у
кіелаомглзт пзкнмжіукат ра ілхзт
жатмгат вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва
Укоаїлз.
Зваеаыфз ла рд, цм Закмл
Укоаїлз «Пом лаукмву і лаукмвмрдтліфлу гіяйщліпрщ» првмоыє укмвз
гйя ілрдгоауії вірфзжлялмї лаукз у
Євомндипщкзи номпріо, мкодка фапрзла лмок цмгм кіелаомглмгм лаукмвмгм пнівомбірлзурва прмпуєрщпя
взжлафдлля пакд ракмгм вдкрмоу
гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі лаукз.
Вігнмвіглм гм нмймедлщ фапрзлз 4
пр. 66 Закмлу гдоеава жабджндфує
ілрдгоауіы лауімлайщлмгм гмпйіглзущкмгм номпрмоу гм Євомндипщкмгм
гмпйіглзущкмгм номпрмоу хйятмк
одайіжауії имгм ноімозрдрів, жмкодка:
1) нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі лауімлайщлмї
гмпйіглзущкмї
пзпрдкз;
2) мнрзкіжауії кіелаомглмї пнівноауі жагйя взоіхдлля гймбайщлзт взкйзків, цм прмярщ ндодг йыгпрвмк;
3) жабджндфдлля уфапрі у оаккмвзт
ра пнійщлзт кіелаомглзт номгоакат
Євомндипщкмгм Смыжу; 4) ужгмгедлля проардгії првмодлля гдоеавлзт
гмпйіглзущкзт
ілсоапроукруо
ж
гмомелщмы каормы Євомндипщкзт
гмпйіглзущкзт
ілсоапроукруо;
5) првмодлля пнозярйзвзт укмв гйя
кмбійщлмпрі вфдлзт; 6) жабджндфдлля
гдлгдолмї оівлмпрі; 7) нмвлмуіллмгм
мбкілу, ндодгафі ра гмпруну гм лаукмвзт жлалщ.

Міжнародне наукове та міжнародно-технічне співробітництво . . .
Чапрзлмы н’ярмы пр. 66 Закмлу
Укоаїлз «Пом лаукмву і лаукмвмрдтліфлу гіяйщліпрщ» ндодгбафдла
взкмга цмгм гдоеавлмї одєпроауії
кіелаомглзт номгоак, номдкрів ра
гоалгів, яка жгіиплыєрщпя вігнмвіглм
гм Пмоягку одєпроауії кіелаомглзт
лаукмвм-рдтліфлзт номгоак і номдкрів, цм взкмлуырщпя в оаккат кіелаомглмгм лаукмвм-рдтліфлмгм пнівомбірлзурва укоаїлпщкзкз вфдлзкз,
а ракме гоалрів, цм лагаырщпя в оаккат ракмгм пнівомбірлзурва [3]. За
укмвз ракмї одєпроауії лаукмві кіелаомглі номдкрз, номгоакз фз гоалгз жвійщляырщпя віг іплуыфзт в
Укоаїлі вайырлзт мбкдедлщ, жмкодка
цмгм мбмв’яжкмвмгм номгаеу лагтмгедлщ в ілмждкліи вайырі ла кіебалківпщкмку озлку.
Окоік жагайщлзт лмок Закмлу
Укоаїлз «Пом лаукмву і лаукмвмрдтліфлу гіяйщліпрщ» цмгм укмв кіелаомглмгм лаукмвмгм і лаукмвмрдтліфлмгм пнівомбірлзурва, жакмлмгавфі жапагз кіелаомглмї пнівноауі
НАН Укоаїлз жакоінйдлм у пр. 17
Закмлу, яка нозпвяфдла бджнмпдодглщм ноавмвмку прарупу лаукмвмї
упралмвз. Поз взжлафдллі пакмвояглмгм прарупу Науімлайщлмї акагдкії
лаук Укоаїлз ндодгбафдлм, цм пакмвоягліпрщ лаукмвмї могаліжауії в рмку
фзпйі нмйягає у кмейзвмпрі пакмпріилмгм жгіиплдлля кіелаомглзт
жв’яжків у фапрзлі, цм лд пундодфзрщ
нмймедлляк Закмлу «Пом лаукмву і
лаукмвм-рдтліфлу гіяйщліпрщ». Вігнмвіглм гм нулкру 2 фапрзлз 4 пр. 17
Закмлу Науімлайщла акагдкія лаук
Укоаїлз жа оіхдлляк Кабілдру Міліпроів Укоаїлз кмед нодгправйярз
Укоаїлу у кіелаомглзт лаукмвзт
могаліжауіят
(акагдкіфлзт
мб’єглаллят, сатмвзт пмыжат, рмваозпрват) як лауімлайщлзи фйдл і
взкмлуварз
вігнмвіглі
фйдлпщкі
мбмв’яжкз, у рмку фзпйі сілалпмві –
у кдеат взгарків Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз ла жабджндфдлля гіяйщлмпрі Науімлайщлмї акагдкії лаук
Укоаїлз.
Поавмві жапагз кіелаомглмгм ра
кіелаомглм-рдтліфлмгм пнівомбірлз-

урва НАН Укоаїлз взжлафдлм ракме
у прарурлзт акрат Акагдкії. Так, нулкрмк 1.14 Сраруру Науімлайщлмї
акагдкії лаук Укоаїлз ж кдрмы взоіхдлля нзралщ прарурлмї гіяйщлмпрі
Акагдкії ндодгбафдла кмейзвіпрщ
жгіиплыварз вжаєкмгіы іж кіелаомглзкз лаукмвзкз могаліжауіякз і
лаукмвзкз удлроакз ілхзт гдоеав
[4]. Такме нігнулкрмк 2.1.8 Сраруру
НАН Укоаїлз взжлафдлм жавгалля,
якд гдрайіжує жагайщлу кмейзвіпрщ
кіелаомглмї пнівноауі лаукмвмї могаліжауії. Змкодка, мглзк іж кйыфмвзт жавгалщ НАН Укоаїлз є жабджндфдлля нмпріилмї уфапрі лаукмвзт
упралмв ра могаліжауіи НАН Укоаїлз
у кіелаомглмку лаукмвмку і лаукмвм-рдтліфлмку пнівомбірлзурві хйятмк впдбіфлмгм взвфдлля ра вномвагедлля в Укоаїлі кмозплмгм жаоубіелмгм гмпвігу, омжвзрмк пнівноауі ла
мплмві угмг НАН Укоаїлз ра її лаукмвзт упралмв ж кіелаомглзкз и
жаоубіелзкз акагдкіякз лаук, лаукмвзкз рмваозпрвакз і упралмвакз,
гдйдгувалля її нодгправлзків гм кіелаомглзт лаукмвзт оаг, кмкіпіи и
ілхзт кіелаомглзт кмлпуйщрарзвлзт могалів, првмодлля пнійщлзт йабмоармоіи, лагалля гмгаркмвмї нігрозккз взгаллы лаукмвзт ноаущ вірфзжлялзт вфдлзт в Укоаїлі ра жа кмогмлмк ілмждклзкз кмвакз, жабджндфдлля лайделмгм жатзпру і одайіжауії ноав вірфзжлялзт вфдлзт ла
првмодлі лзкз мб‘єкрз ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі.
У нігнулкрі 2.2.6 Сраруру НАН
Укоаїлз жакоінйдлм лзжку нмвлмваедлщ Акагдкії, лдмбтіглзт гйя взкмлалля лавдгдлмгм жавгалля, жмкодка
НАН Укоаїлз жгіиплыє кіелаомглд
лаукмвд ра лаукмвм-рдтліфлд пнівомбірлзурвм, бдод уфапрщ у взкмлаллі
кіелаомглзт
лаукмвм-рдтліфлзт
номгоак і номдкрів, в могаліжауії ра
номвдгдллі кіелаомглзт пзкнмжіуків и ілхзт жатмгів, укйагає угмгз ж
ілмждклзкз могаліжауіякз, жа оіхдлляк Кабілдру Міліпроів Укоаїлз
нодгправйяє Укоаїлу у кіелаомглзт
лаукмвзт могаліжауіят (акагдкіфлзт
мб’єг-лаллят, сатмвзт пнійкат, рмва-
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озпрват) як їт лауімлайщлзи фйдл і
взкмлує
вігнмвіглі
фйдлпщкі
мбмв’яжкз, у рмку фзпйі сілалпмві, у
кдеат взгарків Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз ла жабджндфдлля гіяйщлмпрі НАН Укоаїлз.
Окоік кіелаомглмї лаукмвмї ра
лаукмвм-рдтліфлмї пнівноауі бджнмпдодглщм НАН Укоаїлз, кмейзвмпрі
кіелаомглмгм лаукмвмгм пнівомбірлзурва ндодгбафдлі в прарурлзт гмкукдлрат лаукмвзт упралмв НАН
Укоаїлз. Сдодг рзнмвзт прарурлзт
нмвлмваедлщ лаукмвмї упралмвз ндодгбафдлм ракі, цм гаырщ кмейзвіпрщ
жабджндфуварз лаукмву ра лаукмвурдтліфлу пнівноауы ла ущмку оівлі.
Змкодка, нулкрмк 2.2 Оплмвлзт
нозлузнів могаліжауії ра гіяйщлмпрі
лаукмвмї упралмвз НАН Укоаїлз
ндодгбафдлм, цм лаукмва упралмва
НАН Укоаїлз кає мкодкі могаліжауіилм-ноавмві кмейзвмпрі у псдоі
кіелаомглмї
пнівноауі,
жмкодка:
1) взвфає, алайіжує ра ужагайщлыє
гмпяглдлля пвірмвмї лаукз жа вігнмвіглзк ланоякмк і взжлафає кмейзвмпрі їт взкмозпралля в упіт псдоат
пупнійщлмгм езрря, бдод уфапрщ у
омжомбуі и одайіжауії кіелаомглзт
номгоак і номдкрів; 2) бдод уфапрщ у
кмлкуопат лаукмвзт номдкрів, лаукмвм-рдтліфлзт омжомбмк і кмлкуопат
ла мрозкалля гоалрів, у рмку фзпйі
кіелаомглзт кмлкуопат, жа оджуйщраракз кмлкуопів жабджндфує взкмлалля вігнмвіглзт омбір і жатмгів;
3) укйагає угмгз і гмгмвмоз ном лаукмвд ра лаукмвм-рдтліфлд пнівомбірлзурвм ж могаліжауіякз і ыозгзфлзкз мпмбакз, в рмку фзпйі ілмждклзкз и кіелаомглзкз, бдод уфапрщ у
взкмлаллі кіелаомглзт лаукмвзт ра
лаукмвм-рдтліфлзт номгоак і номдкрів в нмоягку, впралмвйдлмку жакмлмгавпрвмк; 4) бдод уфапрщ у гіяйщлмпрі лаукмвзт рмваозпрв, апмуіауіи,
пніймк і пмыжів, в рмку фзпйі ілмждклзт ра кіелаомглзт, ла ноават їт
фйдлів, вдгд ілхі смокз пнійщлмї
гіяйщлмпрі вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва Укоаїлз [5].
На нігрвдогедлля лавдгдлзт
лмок, які жабджндфуырщ кмейзвіпрщ
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жгіиплдлля кіелаомглмгм лаукмвмгм
ра лаукмвм-рдтліфлмгм пнівомбірлзурва, ваорм лавдпрз ояг сакрів, цм
пвігфарщ ном одайіжауіы лавдгдлзт
ноавмвзт кмейзвмпрди. На галзи
фап НАН Укоаїлз бдод акрзвлу
уфапрщ у взкмлаллі кіегдоеавлзт ра
кіеуоягмвзт гмгмвмоів у лаукмвіи ра
лаукмвм-рдтліфліи псдоі, а ракме
гмгмвмоів, у якзт уі нзралля є дйдкдлрмк бійщх хзомкзт жмбмв'яжалщ
ра псдо пнівомбірлзурва. Такі гмгмвмоз укйагдлі Укоаїлмы, жлафлмы
кіомы її Уоягмк, ж бійщхіпры лаибійщх омжвзлурзт гдоеав, і їт взкмлалля жабджндфуєрщпя жа уфапры
НАН Укоаїлз. Дм рмгм е Акагдкія
нодгправйяє лаху гдоеаву у бйзжщкм
40 кіелаомглзт могаліжауіят, жмкодка у Міелаомгліи оагі і нзралщ лаукз (ICSU), Міелаомгліи апмуіауії
акагдкіи лаук (МААН), Міелаомглмку пмыжі акагдкіи гукаліраолзт ра
пмуіайщлзт лаук (IUA), Впдєвомндипщкіи сдгдоауії акагдкіи лаук
(ALLEA), Міелаомглмку кмкірдрі ж
кмпкіфлзт гмпйігедлщ (COSPAR).
Ражмк ж рзк, номвіглі упралмвз НАН
Укоаїлз бдоурщ акрзвлу уфапрщ у
гіяйщлмпрі кіелаомглзт лаукмвзт
мб’єглалщ ра удлроів: Міелаомглмку
ілпрзрурі нозкйаглмгм пзпрдклмгм
алайіжу (IIASA), Євомндипщкмї могаліжауії ягдолзт гмпйігедлщ (CERN),
Об'єглалмку ілпрзрурі ягдолзт гмпйігедлщ (ОІЯД), Євомндипщкіи лаукмвіи апмуіауії гдмсіжзфлзт гмпйігедлщ (EISCAT), Міелаомгліи йабмоармоії пзйщлзт каглірлзт нмйів ра
лзжщкзт рдкндоаруо (ILHFLT), фзпйдллзт лаукмвзт сатмвзт пмыжат
рмцм.
Загайщла кійщкіпрщ гмгмвмоів ном
лаукмвд ра лаукмвм-рдтліфлд пнівомбірлзурвм, укйагдлзт бджнмпдодглщм
НАН
Укоаїлз
ж
лаукм¬взкз
удлроакз нмлаг 50 гдоеав, ла галзи
фап пралмвзрщ 129. Ці гмгмвмоз жа
пвмїк жкіпрмк прмпуырщпя, лапакндодг, нзралщ пнійщлмгм взкмлалля
лаукмвзт гмпйігедлщ, взгалля їт
оджуйщрарів, номвдгдлля кмлсдодлуіи, жабджндфдлля мбкілу лаукмвмы
ілсмокауієы, вфдлзкз, првмодлля
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пнійщлзт йабмоармоіи, удлроів. Поакрзка укйагалля ракзт гмгмвмоів тмфа
и омжнмфайапя цд гм жгмбурря Укоаїлмы лджайделмпрі, мглак мпмбйзвмгм
омжвзрку лабуйа ніпйя 1991 о. Нанозкйаг у 2017 омуі НАН Укоаїлз
буйм укйагдлм пік лмвзт угмг ном
пнівомбірлзурвм: Угмга ном пнівомбірлзурвм кіе кмонмоауієы Сялфу
Елдогеі Ддвдймнкдлр Гоун КНР ра
Науімлайщлмы акагдкієы лаук Укоаїлз, Мдкмоалгук ном вжаєкмомжукілля ра пнівомбірлзурвм в гайужі
лаукз ра іллмвауіи кіе НАН Укоаїлз і Дднаоракдлрмк лаукз і рдтлмймгіи номвілуії Чедужял КНР, Мдкмоалгук ном пнівомбірлзурвм кіе
НАН
Укоаїлз
ра
Наукмвмрдтлмймгіфлзк быом к. Нілбм (номвілуія Чедужял КНР), Мдкмоалгук
ном вжаєкмомжукілля кіе НАН
Укоаїлз і Хаобілпщкзк іледлдолзк
улівдопзрдрмк КНР, Угмга ном лаукмвм-рдтліфлд пнівомбірлзурвм кіе
НАН Укоаїлз ра Акагдкієы лаук
номвілуії Шалщгул, Раккмва угмга
ном впдбіфлд пнівомбірлзурвм кіе
Науімлайщлмы акагдкієы лаук Укоаїлз ра Акагдкієы лаук номвілуії Гуалгул, Мдкмоалгук ном вжаєкмомжукілля кіе НАН Укоаїлз ра Нікдущкзк гмпйіглзк рмваозпрвмк.
Окоік рмгм, пралмк ла 2018 оік
гіырщ бйзжщкм 600 ноякзт угмг і
гмгмвмоів, укйагдлзт упралмвакз
НАН Укоаїлз іж ілмждклзкз наорлдоакз. Поз ущмку 50 % укйагдлзт
угмг нознагає ла упралмвз НАН іж
пдкуії сіжзкм-рдтліфлзт і кардкарзфлзт лаук, 34 % угмг укйагдлм упралмвакз НАН пдкуії тікіфлзт і бімймгіфлзт лаук, 16 % угмг ном кіелаомглд пнівомбірлзурвм нознагає ла
упралмвз пдкуії пупнійщлзт і гукаліраолзт лаук [6, c. 45].
Сакд ла ракзт ноавмвзт ра могаліжауіилзт жапагат кіелаомглд пнівомбірлзурвм НАН Укоаїлз мпраллік
фапмк лабуває гдгайі бійщхмгм омжвзрку. Зомпрає имгм омйщ у жгіиплдллі вфдлзкз Акагдкії лаукмвзт
гмпйігедлщ у впіт гайужят лаук, одайіжауії гдоеавлзт і акагдкіфлзт уійщмвзт номгоак. Ваейзвмгм жлафдл-

ля вмлм лабуває ракме у нзраллят
ноакрзфлмгм жапрмпувалля ра кмкдоуіа¬йіжауії оджуйщрарів гмпйігедлщ.
Поз ущмку кмлкуоплі жапагз ра номгоаклм-уійщмвзи нігтіг гм могаліжауії гмпйігедлщ, цм жагаймк жапрмпмвуырщпя в Акагдкії номрягмк мпраллщмгм гдпярзоіффя, нмхзоыырщпя и
ла кіелаомглу лаукмву пнівноауы.
Щмоіфлм в Акагдкії в оаккат укйагдлзт
гмгмвмоів
ж
лаукмвзкз
удлроакз ілхзт гдоеав взкмлуєрщпя
нмлаг 300 номдкрів, які смокуырщпя
ндодваелм ла кмлкуоплзт жапагат.
Вігнмвіглм гм пнійщлзт угмг, гмкмвйдлмпрди нмпріилм омжнмфзлаырщпя
лмві ра лабуваырщ лмвм¬гм смокару
оаліхд жаномвагедлі кмлкуопз лаукмвзт номдкрів, сілалпмва нігрозкка
якзт жгіиплыєрщпя НАН Укоаїлз ла
наозрдрлзт укмват ж наорлдопщкзкз
могаліжауіякз ж ілхзт гдоеав.
Пмжзрзвлу омйщ у омжвзрку
жв’яжків Акагдкії, її нодгправлзків ж
ілмждклзкз лаукмвзкз упралмвакз
пвмгм фапу вігігоайз оіжлмкалірлі
кіелаомглі ра жаоубіелі смлгз, жмкодка, Де. Смомпа, О. Гукбмйщгра,
Нікдущкмгм гмпйіглзущкмгм рмваозпрва. Акдозкалпщкмї пйуебз акагдкіфлзт мбкілів рмцм, які взгійзйз фзкайі кмхрз гйя ноакрзфлмгм жгіиплдлля ракмгм пнівомбірлзурва.
Сйіг ракме жажлафзрз, цм пнійщлі номдкрз ж акагдкіякз лаук ра лаукмвзкз удлроакз коаїл Євомнз
жакйагаырщ нігґоулря гйя ріпліхмї
вжаєкмгії ж Євомндипщкзк Смыжмк,
цм ндодгбафдлм нйалмк пнійщлзт гіи
ла хйяту євомндипщкмї ілрдгоауії
Укоаїлз. Так, жа нігрозккз лауімлайщлмгм кмлракрлмгм нулкру ж кіелаомглмгм пнівомбірлзурва, якзи рм гіє
ноз нодгправлзурві Укоаїлз ноз ЄС,
буйм лайагмгедлм нмпріилзи ілсмокауіилзи ра кмлпуйщрауіилзи мбкіл
ж кдрмы омжхзодлля ра нмгйзбйдлля
вжаєкмгії ж оіжлмкалірлзкз євомндипщкзкз номгоакакз. Загаймк ж лаукмвзкз удлроакз гдоеав ЄС Акагдкієы вед укйагдлм нмлаг 30 угмг
ном пнівомбірлзурвм.
Оглзк іж кйыфмвзт ланояків
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва НАН
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Укоаїлз жайзхаєрщпя ілрдгоауія її
вфдлзт і упралмв гм Євомндипщкмгм
гмпйіглмгм номпрмоу. Нанозкйаг,
нігнзпалзи у 2017 омуі Мдкмоалгук
ном вжаєкмомжукілля кіе НАН
Укоаїлз ра Нікдущкзк гмпйіглзк
рмваозпрвмк ндодгбафає мгмймхдлля
кмлкуопу пнійщлзт номдкрів іж наозрдрлзк сілалпувалляк. Ражмк ж рзк,
бажмвмы нйарсмокмы гйя лаукмвмї
ра лаукмвм-рдтліфлмї пнівноауі НАН
Укоаїлз іж Євомндипщкзк Смыжмк ла
пщмгмглі є оаккмва номгоака ЄС іж
гмпйігедлщ ра іллмвауіи «Гмозжмлр
2020».
15 йзнля 2015 о. Вдотмвла Рага
Укоаїлз оарзсікувайа угмгу (у смокі мбкілу лмракз) ж Євомндипщкзк
Смыжмк ном віглмвйдлля гії Угмгз
кіе Укоаїлмы ра Євомндипщкзк Сніврмваозпрвмк ном лаукмвд і рдтлмймгіфлд пнівомбірлзурвм [7].
Як жажлафдлм в нмяплывайщліи
жанзпуі гм жакмлмномдкру, оарзсікауія угмгз првмозрщ пнозярйзві укмвз
гйя впралмвйдлля наорлдопщкзт віглмпзл кіе Укоаїлмы ра ЄС у псдоі
лаукз і рдтлмймгіи, првмозрщ лайделі
укмвз гйя дсдкрзвлмгм взкмозпралля лаукмвм-рдтліфлмгм нмрдлуіайу
прмоіл і жатзпру ноав ілрдйдкруайщлмї
вйаплмпрі. Пмймедллякз угмгз ндодгбафдлм првмодлля ноавмвмї мплмвз гйя пнівомбірлзурва у псдоі лаукмвзт гмпйігедлщ ра рдтлмймгіфлзт
гмпйігедлщ, гає кмейзвіпрщ омжхзодлля ра жкіулдлля пнівомбірлзурва
в гайужят, цм пралмвйярщ пнійщлзи
ілрдодп.
Угмгу ж Євомндипщкзк Сніврмваозпрвмк ном лаукмвд і рдтлмймгіфлд пнівомбірлзурвм нігнзпайз у Кмндлгагдлі (Далія) у йзнлі 2002 омку,
ніпйя фмгм рдокіл її гії кійщка оажів
номгмвеувайз. Угмга (у смокі мбкілу лмракз) ном віглмвйдлля гії лаукмвм-рдтлмймгіфлмгм пнівомбірлзурва
буйа нігнзпала у Боыппдйі (Бдйщгія)
3 бдоджля 2014 о.
У йзнлі 2014 омку ла пакірі
Укоаїла-ЄС в Гаажі буйм птвайдлм
нйал гіи іж нмгйзбйдлля лаукмвмгм і
рдтлмймгіфлмгм пнівомбірлзурва кіе
Укоаїлмы ра ЄС.
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Такд пнівомбірлзурвм вкйыфає
лапрунлі взгз гіяйщлмпрі:
1) уфапрщ укоаїлпщкзт могаліжауіи у номдкрат Сніврмваозпрва у
псдоат пнійщлмї гіяйщлмпрі ра, вігнмвіглм, уфапрщ могаліжауіи, првмодлзт
у Сніврмваозпрві, в укоаїлпщкзт номдкрат в узт псдоат. Така уфапрщ кає
одгйакдлруварзпя фзллзк жакмлмгавпрвмк Срмоіл. У номдкрат кмеурщ
ракме боарз уфапрщ лаукмві ра рдтлмймгіфлі могаліжауії Срмоіл; номдкрз
кмеурщ ракме жгіиплыварзпя іж жайуфдлляк агдлрпрв і мсіуіилзт могалів Срмоіл;
2) війщлзи гмпрун ра пнійщлд взкмозпралля гмпйіглзущкмгм мбйаглалля, вкйыфаыфз упралмвкз ра
мб'єкрз гйя номвдгдлля кмлірмозлгу,
пнмпрдодедлля ра дкпндозкдлрів, а
ракме жбмоу галзт, цм прмпуырщпя
пнійщлмї гіяйщлмпрі;
3) віжзрз ра мбкіл лаукмвзкз,
рдтліфлзкз ра ілхзкз кагоакз ж
кдрмы уфапрі в пдкілаоат, пзкнмжіукат і омбмфзт лаоагат, які каырщ
віглмхдлля гм пнійщлмї гіяйщлмпрі в
оаккат уієї Угмгз;
4) мбкіл ілсмокауієы ном ноакрзку, жакмлмгавпрвм і номгоакз, які
прмпуырщпя пнівомбірлзурва в оаккат
уієї Угмгз;
5) ілхі гії, які кмеурщ вжаєклм
взжлафарзпя Срмомлакз у вігнмвіглмпрі ж нмйірзкмы ра номгоакакз
Срмоіл.
Як жажлафдлм в Угмгі ж Євомндипщкзк Сніврмваозпрвмк ном лаукмвд
і рдтлмймгіфлд пнівомбірлзурвм, пнійщлі гмпйіглзущкі номдкрз вігнмвіглм гм уієї Угмгз жгіиплыырщпя йзхд
ніпйя рмгм, як уфаплзкз номдкру жарвдогярщ пнійщлзи нйал омжнмоягедлля рдтлмймгіякз.
15 йзнля 2015 о. Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз був утвайдлзи жакмл
ном оарзсікауіы Угмгз кіе Укоаїлмы ра Євомндипщкзк Смыжмк ном
уфапрщ Укоаїлз в номгоакі ЄС «Гмозжмлр 2020» (2014-2020) [8]. Угмга
буйа нігнзпала 20 бдоджля 2015 о. в
Кзєві. Апмуіимвала уфапрщ Укоаїлз в
номгоакі «Гмозжмлр 2020» гмжвмйзйа
омжхзозрз кмейзвмпрі уфапрі укоаї-
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лпщкзт лаукмвм-гмпйіглзт могаліжауіи ра улівдопзрдрів у псдоі євомндипщкзт
лаукмвзт
гмпйігедлщ,
пнозярзкд впдбіфлмку омжвзрку наорлдопщкзт вжаєкмвіглмпзл кіе Укоаїлмы ра ЄС. Сраруп апмуіимвалмгм
фйдла оаккмвмї номгоакз жлафлм
омжхзозв кмейзвмпрі цмгм уфапрі в
номгоакі, жмкодка, жбійщхзвпя гмпрун гм сілалпмвзт ілпроукдлрів, а
ракме Укоаїла мрозкайа кмейзвіпрщ
внйзварз ла смокувалля жкіпру номгоакз. Вігнмвіглм гм пр. 2 Угмгз ном
уфапрщ Укоаїлз у номгоакі Євомндипщкмгм Смыжу Гмозжмлр 2020, ыозгзфлі мпмбз Укоаїлз бдоурщ уфапрщ у
лдноякзт жатмгат Помгоакз, у гіяйщлмпрі мпвірліт ра іллмвауіилзт рмваозпрв, у гіяйщлмпрі Об'єглалмгм
гмпйіглзущкмгм удлроу ла рзт ед
укмват, цм жапрмпмвуырщпя гм ыозгзфлзт мпіб гдоеав-фйдлів Євомндипщкмгм Смыжу. Поз ущмку нодгправлзкак Укоаїлз гмжвмйяєрщпя боарз
уфапрщ у якмпрі пнмпрдоігафів в кмкірдрі, вігнмвігайщлмку жа кмлірмозлг
ікнйдкдлрауії Помгоакз жа ланояккакз, які прмпуырщпя Укоаїлз. Подгправлзкз Укоаїлз бдоурщ уфапрщ у
омбмрі Рагз ноавйілля Об’єглалмгм
гмпйіглзущкмгм удлроу вігнмвіглм гм
Рдгйакдлру омбмрз Рагз ноавйілля
Об’єглалмгм гмпйіглзущкмгм удлроу
Як вігмкм, «Гмозжмлр 2020» – уд
лаибійщха Раккмва номгоака Євомндипщкмгм Смыжу ж гмпйігедлщ ра
іллмвауіи. Уфапрщ у уіи номгоакі гає
кмейзвіпрщ лаукмвуяк, гмпйіглзкак,
нодгправлзкак каймгм ра пдодглщмгм
нігнозєклзурва, жгіиплыварз ндодгмві гмпйігедлля, одайіжуварз іллмвауіилі ігдї, омбзрз влдпмк лд йзхд
у омжвзрмк дкмлмкікз пвмєї коаїлз,
айд и у првмодлля коацмгм каибурлщмгм нйалдрз. Уфапрщ Укоаїлз в
номгоакі пнозяє ілрдгоауії в євомндипщкд лаукмвд пніврмваозпрвм, омжхзодллы кіелаомглмгм лаукмвмрдтліфлмгм пнівомбірлзурва.
«Гмозжмлр 2020» є номгоакмы
«вігкозрмы гйя впщмгм пвіру» ра
номнмлує вдйзкі ндопндкрзвз як гйя
уфаплзків ж коаїл-фйдлів ЄС, апмуіимвалзт коаїл, рак і гйя гмпйіглзків,

улівдопзрдрів,
лаукмвм-гмпйіглзт
могаліжауіи, кмкналіи, лдуоягмвзт
могаліжауіи ж ілхзт коаїл пвіру.
Поімозрдракз номгоакз «Гмозжмлр
2020» є пнозялля сулгакдлрайщлзк
лаукмвзк гмпйігедлляк, нігвзцдлля
кмлкуодлрмпномкмелмпрі взомблзурва, омжвзрмк ІКТ, лалмрдтлмймгіи,
лмвмгм кардоіаймжлавпрва, бімрдтлмймгіи ра кмпкіфлмї гайужі, а ракме
нмхук вігнмвігди ла лаибійщх гмпроі
пмуіайщлі взкйзкз в псдоі мтмомлз
жгмомв’я, дкмймгії ра гдкмгоасії.
Вігнмвіглм гм лакажу Міліпрдопрва мпвірз ра лаукз Укоаїлз віг
13 бдоджля 2015 о. «Ддякі нзралля
сулкуімлувалля кдодеі лауімлайщлзт ра одгімлайщлзт нулкрів оаккмвмї номгоакз ЄС ж гмпйігедлщ ра
іллмвауіи «Гмозжмлр 2020» буйм
урвмодлм ндодйік лауімлайщлзт ра
одгімлайщлзт нулкрів номгоакз жа
рдкарзфлзкз ланоякакз. Поз ущмку
9 лауімлайщлзт кмлракрлзт нулкрів
номгоакз буйм урвмодлм ла бажі
упралмв НАН Укоаїлз.
Сралмк ла нмфармк 2018 омку кійщкіпрщ номдкрів, які взкмлуырщ
упралмвз НАН Укоаїлз у оаккат
нйарсмокз ж гмпйігедлщ ра іллмвауіи «Гмозжмлр 2020» пралмвзрщ 25,
ноз фмку фмрзоз ж лзт буйм омжнмфарм у 2017 омуі. Сдодг ракзт номдкрів ваорм вігжлафзрз номдкр AEROUA, мгзл іж лаибійщхзт як жа мбпягмк сілалпувалля, рак і жа кійщкіпры
уфаплзків кммогзлауіилм-нігрозкувайщлзт номдкрів номгоакз «Гмозжмлр 2020», в якзт бдод уфапрщ Укоаїла, оажмк іж вірфзжлялзкз нігнозєкпрвакз жайуфдлм н’ярщ ілпрзрурів
НАН Укоаїлз. Ваейзвм, цм уди
номдкр моієлрмвлм взкйыфлм ла
Укоаїлу ра смокувалля її жв’яжків іж
ЄС, а нігрозкку омбмрі кмлпмоуіуку
лагаырщ ракі пвірмві йігдоз авіабугувалля, як Airbus і DLR, а ракме
EADS (Євомндипщкзи авіакмпкіфлзи
і мбмомллзи кмлудол). В оаккат
номдкру ERA-PLANET, уфаплзкакз
якмгм є сатівуі 35 упралмв ж 11 коаїл
пвіру, іж 2017 омку жанмфаркмвалм
уійщмву номгоаку НАН Укоаїлз ж
адомкмпкіфлзт пнмпрдодедлщ гмвкій-
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йя як лауімлайщлзи пдгкдлр ущмгм
номдкру номгоакз «Гмозжмлр 2020».
Ілхзк упніхлзк нозкйагмк одайіжауії номдкрів у оаккат євомндипщкмї нйарсмокз ж гмпйігедлщ ра
іллмвауіи є омжхзодлля пнівноауі
укоаїлпщкзт уфдлзт іж євомндипщкзкз кмйдгакз в гайужі ягдолзт гмпйігедлщ ра кдомвалмгм рдокмягдолмгм
пзлрджу. Такіи пнівноауі пнозяйм
укйагалля у 2016 омуі Угмгз ж Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк армклмї
длдогії ном лаукмву ра лаукмвмрдтліфлу пнівноауы ра апмуіимвалу
уфапрщ Укоаїлз у Помгоакі Наукмвзт гмпйігедлщ ра лавфалля «ЄВРОАТОМ», кмкнйдкдлраоліи номгоакі «Гмозжмлр 2020» [9, п. 24].
Ваейзвмы нмгієы ла хйяту ілрдгоувалля гм Євомндипщкмгм гмпйіглзущкмгм номпрмоу прайм нігнзпалля у 2016 омуі Раккмвмї Угмгз кіе
Гдлдоайщлзк
гзодкрмомк
Об’єглалмгм гмпйіглзущкмгм удлру
(JRC) Євомндипщкмї Кмкіпії і НАН
Укоаїлз ном нігрозкку гмпйіглзущкмї гіяйщлмпрі. Вігнмвіглм гм уієї
Угмгз лаукмвуі НАН Укоаїлз кмеурщ взкмозпрмвуварз нмруелу лаукмвм-рдтліфлу ілсоапроукруоу JRC, а
уд хіпрщ лаукмвзт удлроів ра 42 гмпйіглзущкі йабмоармоії, гйя взкмлалля вйаплзт абм пнійщлзт гмпйігедлщ.
Угмга прайа ракме мплмвмы гйя
пнівноауі кіе JRC ра НАН Укоаїлз
у кдеат Сроардгії Євомндипщкмгм
Смыжу гйя Дулаипщкмгм одгімлу, ж
нзралщ пндуіайіжауії і ягдолмї ра
номгмвмйщфмї бджндкз.
Уномгмве багарщмт омків НАН
Укоаїлз бдод акрзвлу уфапрщ у номгоакат ЮНЕСКО. Тоз ж 14 касдго
ЮНЕСКО в Укоаїлі гіырщ в акагдкіфлзт упралмват. Рмжвзваєрщпя нйіглд пнівомбірлзурвм в оаккат Міеуоягмвмї мкдалмгоасіфлмї кмкіпії
ЮНЕСКО,
жа
Помгоакмы
ЮНЕСКО «Лыгзла і бімпсдоа»
(Науімлайщлзи кмкі¬рдр Укоаїлз жа
уієы Помгоакмы урвмодлм цд у 1973
о.). У йзнлі 2017 омку Кабілдрмк
Міліпроів Укоаїлз буйм птвайдлм
номдкр Угмгз кіе Уоягмк Укоаїлз
ра Оогаліжауієы Об’єглалзт Науіи ж
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нзралщ мпвірз, лаукз і куйщруоз
(ЮНЕСКО) ном првмодлля ла бажі
Науімлайщлмгм удлроу «Майа акагдкія лаук Укоаїлз» Цдлроу гоугмї
кардгмоії ЮНЕСКО. Таку угмгу нігнзпалм у гоуглі, а гдцм оаліхд – 13
емврля 2017 о., Взкмлавфа оага
ЮНЕСКО мглмгмймплм нігрозкайа
уд оіхдлля. Такзи праруп ЮНЕСКО
лагає могаліжауіяк, які гмвдйз пвмы
куйщруолу ра ілрдйдкруайщлу уілліпрщ гйя пвіру, кмеурщ ндодгарз
пвіи гмпвіг жавгякз пзпрдкі омбмрз,
якмпрі і гйзбзлі лаукмвзт гмпйігедлщ. Тдндо Майа акагдкія лаук
Укоаїлз ніг дгігмы ЮНЕСКО гмнмкагарзкд ілхзк коаїлак пвіру
омжвзварз лаукмву рвмофіпрщ, жайуфаыфз гм лдї жгіблу кмймгщ[10, п.45].
Злафлмы нмгієы, яка лдцмгавлм
вігбуйапя у оаккат кіелаомглмї
пнівноауі НАН Укоаїлз іж номгоакакз ЮНЕСКО, прав IV Впдпвірліи
кмлгодп бімпсдолзт одждоварів «Нмвд бафдлля гйя гдпярзоіффя 20162025:
Бімпсдолі
одждоварз
ЮНЕСКО гйя праймгм омжвзрку»,
цм вігбувпя у к. Ліка, Рдпнубйіка
Пдоу у 2016 омуі. За нігпуккакз
Кмлгодпу утвайдлм Лікпщку гдкйаоауіы ра вігнмвіглзи Пйал гіи, гд взкйагдлм кдоівлі нозлузнз сулкуімлувалля
бімпсдолзт
одждоварів
ЮНЕСКО ла ндоімг 2016-2025 омків
ж уоатувалляк ніггмрмвйдлзт НАН
Укоаїлз омбмфзт кардоіайів ра номнмжзуіи [11. п. 24].
У 2017 омуі фйдлз Науімлайщлмгм кмкірдру Укоаїлз іж номгоакз
ЮНЕСКО «Лыгзла і бімпсдоа»
(МАБ) ноз НАН Укоаїлз кммогзлувайз омбмру ж ніггмрмвкз гмнмвігди ла жауваедлля Дмоагфмгм кмкірдру гйя бімпсдолзт одждоварів цмгм
ндоімгзфлмгм мгйягу оягу укоаїлпщкзт
бімпсдолзт
одждоварів
ЮНЕСКО. Поз ущмку ндоімгзфлі
жвірз бімпсдолзт одждоварів «Апкалія-Нмва», Каонарпщкмгм, Шаущкмгм
ра
роалпкмогмллмгм
оукулмукоаїлпщкмгм одждовару «Ддйщра Дулаы» птвайдлм Міелаомглмы кммогзлауіилмы оагмы ж номгоакз
ЮНЕСКО МАБ. Такзк фзлмк, ла-

Міжнародне наукове та міжнародно-технічне співробітництво . . .
жвалі одждоварз взжлалм ракзкз, цм
вігнмвігаырщ козрдоіяк Впдпвірлщмї
кдодеі
бімпсдолзт
одждоварів
ЮНЕСКО ра нігрвдогеуырщ пвмє
ноавм ндодбуварз у пкйагі жгагалмї
кдодеі. Такме у 2017 омуі НАН
Укоаїлз буйм мноаущмвалм, нмгмгедлм і лагіпйалм гм Сдкодраоіару номгоакз МАБ лмкілауіи лу смоку
лмвмгм роалпкмогмллмгм укоаїлмнмйщпщкмгм бімпсдолмгм одждовару
ЮНЕСКО «Рмжрмффя» [12, c. 28-29].
Щд мглзк ланоякмк кіелаомглмї пнівноауі Акагдкії є її уфапрщ у
номгоакі НАТО «Наука жаоагз кзоу
і бджндкз». На пщмгмглі вфдлі НАН
Укоаїлз взкмлуырщ 25 багармоіфлзт
номдкрів, пдодг оджуйщрарів якзт
првмодлля пундопдйдкрзвлмгм пмобдлру гйя лдироайіжауії тікіфлзт, бімймгіфлзт, оагімймгіфлзт ра ягдолзт
кардоіайів; омжомбйдлля пуфаплзт
дйдкромтікіфлзт лалмпдлпмоів гйя
взявйдлля рмкпзфлзт імлів рмцм.
Позкйагмк упніхлмгм кіелаомглмгм пнівомбірлзурва НАН Укоаїлз
є ракме пнівноауя іж Міелаомглзк
ілпрзрурмк нозкйаглмгм пзпрдклмгм
алайіжу (IIASA). Так, у 2016 омуі
буйм упніхлм жавдохдлм фмрзозоіфлзи пнійщлзи номдкр, в тмгі якмгм
сатівуі хдпрз акагдкіфлзт упралмв
омжомбзрз кдрмгзфлу бажу проардгіфлмгм нйалувалля ра утвайдлля мнрзкайщлзт оіхдлщ у гайужі праймгм кдоувалля бджндфлзк взкмозпралляк
номгмвмйщфзт, вмглзт ра длдогдрзфлзт одпуопів Укоаїлз у гймбайщлмку
кмлрдкпрі. За уфапрі наорлдоів іж
IIASA омжомбйдлм пудлаоії жкіл,
внйзвів і жагомж, а ракме жаномнмлмвалм мнрзкайщлі проардгії омжвзрку
гмпнмгаопрва в укмват номглмжмвалзт гймбайщлзт кйікарзфлзт ра дкмймгіфлзт жкіл ла одгімлайщлмку оівлі.
Окодкмы псдомы кіелаомглмї
лаукмвмї пнівноауі НАН Укоаїлз є
пнівноауя іж лаукмвзкз упралмвакз
ілхзт гдоеав у кдеат кіелаомглзт
мб’єглалщ ракзт акагдкіфлзт упралмв. Іж 90-т омків ХХ прмоіффя номудп урвмодлля ракзт мб’єглалщ вігбуваєрщпя в оупйі акрзвіжауії пвірм-

взт гймбайіжауіи узт рдлгдлуіи. У
1993 омуі буйа жаплмвала кіеакагдкіфла гоуна ж кіелаомглзт номбйдк
(IAP). Суфаплі ілрдгоауіилі номудпз
в акагдкіфлмку пдодгмвзці Євомнз
омжнмфайзпя рде 20 омків рмку. Пдохзк комкмк прайм урвмодлля у
1993 омуі Міелаомглмї апмуіауії
акагдкіи лаук (МААН). Іліуіармомк
жаплувалля МААН буйа Науімлайщла акагдкія лаук Укоаїлз. Рмкмк
ніжліхд урвмозйапя Фдгдоауія євомндипщкзт лаукмвзт акагдкіи - All
European Academies (ALLEA), яка в
лах фап мб’єглує 57 акагдкіи ж нмлаг 40 гдоеав. Дм пкйагу ALLEA
втмгярщ ракме н’ярщ лауімлайщлзт
лаукмвзт акагдкіи, цм є фйдлакз
МААН – акагдкії Біймоупі, Віокдлії,
Гоужії, Ммйгмвз, Рмпії, Укоаїлз [13,
c. 296-297].
Міелаомгла апмуіауія акагдкіи
лаук буйа жаплмвала як кіелаомгла
лдуоягмва могаліжауія ж кдрмы
мб’єглалля жупзйщ акагдкіи лаук
гйя взоіхдлля, ла багармпрмомлліи
мплмві, лаиваейзвіхзт лаукмвзт
номбйдк, жбдодедлля жв’яжків, цм
іпрмозфлм пкйайзпя, ра омжвзрку
лмвзт рвмофзт жв’яжків кіе уфдлзкз. Упралмвфі жбмоз апмуіауії вігбуйзпя в Кзєві 23 вдодпля 1993 омку.
Чйдлакз МААН прайз акагдкії лаук гвалагуярз гдоеав СНД: Аждобаигеалу, Біймоупі, Віокдлії, Гоужії,
Кажатпралу, Кзогзжпралу, Ммйгмвз,
Рмпії, Тагезкзпралу, Туоккдлзпралу, Ужбдкзпралу ра Укоаїлз, а ракме
Акагдкії лаук В’єрлаку, Сймваффзлз ра Чдтії (гві мпраллі – як пнмпрдоігафі). У 1994 омуі Укажмк Поджзгдлра Укоаїлз апмуіауія мрозкайа
мсіуіилд взжлалля, її храб-кваорзоа
омжкіцдла в Кзєві. З фапу жаплувалля гм роавля 2017 о. нмвлмваедлля ноджзгдлра МААН жгіиплывав ноджзгдлр НАН Укоаїлз акагдкік Б. Є. Пармл.
У 1996 омуі у МААН жаплмвалм
ілпрзрур апмуіимвалзт фйдлів. На
уди фап у гіяйщлмпрі МААН бдоурщ
уфапрщ пік апмуіимвалзт фйдлів:
Об’єглалзи ілпрзрур ягдолзт гмпйігедлщ (Рмпіипщка Фдгдоауія) – ж
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1997 о.; Рмпіипщкзи гукаліраолзи
лаукмвзи смлг ра Рмпіипщкзи смлг
сулгакдлрайщлзт гмпйігедлщ – ж
1999 о.; Ммпкмвпщкзи сіжзкм-рдтліфлзи ілпрзрур (гдоеавлзи улівдопзрдр) – ж 2000 о.; Біймоупщкзи одпнубйікалпщкзи смлг сулгакдлрайщлзт
гмпйігедлщ – ж 2000 о.; Ммпкмвпщкзи
гдоеавлзи улівдопзрдр ікдлі М.В.
Лмкмлмпмва – ж 2002 о.; Науімлайщлзи гмпйіглзущкзи удлро «Куофармвпщкзи ілпрзрур» – ж 2009 о.
Поз МААН гіырщ 13 лаукмвзт
оаг: Наукмва оага ж лмвзт кардоіайів
(урвмодла у 1995 о.); Об’єглала лаукмва оага ж сулгакдлрайщлзт гдмгоасіфлзт номбйдк (1996 о.); Рага
гзодкрмоів бібйімрдк ра ілсмокауіилзт удлроів лауімлайщлзт акагдкіи
лаук (1996 о.); Кмлпуйщрарзвла оага
ж нзралщ мтмомлз ілрдйдкруайщлмї
вйаплмпрі ра ндодгафі рдтлмймгіи
(1997 о.); Міелаомглзи кммогзлауіилзи кмкірдр ж мбфзпйывайщлмї
кардкарзкз (1997 о.); Міелаомгла
оага номгоакз коаїл СНД «Суфаплі
номбйдкз оагімбімймгії: лаука ра
ноакрзка» (2001 о.); Рага сіжімймгіфлзт
рмваозпрв
гдоеав
СНД
(2003 о.); Міелаомгла апмуіауія
ілпрзрурів
іпрмоії
коаїл
СНД
(2005 о.); Рага ж клзгмвзгалля (2006
о.); Наукмва оага ж лаукмжлавпрва
(2009 о.); Рага бмраліфлзт пагів
гдоеав СНД (2012 о.); Наукмва оага
ж номбйдк сулкуімлайщлзт кардоіайів дйдкромллмї рдтлікз (2012 о.);
Наукмва оага ж номбйдк бімкдгзузлз і бімрдтлмймгіи (2013 о.).
Сдодг уійди МААН ж фапу првмодлля є лд йзхд віглмвйдлля ра омжвзрмк лаукмвмгм нмрдлуіайу, і лапакндодг, сулгакдлрайщлмї лаукз в
акагдкіят лаук-фйдлат Апмуіауії, айд
і пнозялля лагаллы в лаукмвіи псдоі дсдкрзвлмї нігрозккз ра гмнмкмгз ж бмку гдоеавлзт могалів, ілрдгоауії лаукз ра мпвірз, ніггмрмвуі лаукмвзт кагоів, првмодллы лайделзт
укмв гйя взкмозпралля лаукмвзт
гмпяглдлщ і жбійщхдлля влдпку лаукз
у пмуіайщлм-дкмлмкіфлзи омжвзрмк
гдоеав, акагдкії лаук якзт втмгярщ
гм пкйагу МААН. Дйя гмпяглдлля
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жажлафдлзт уійди жакайм йзхд жупзйщ ра одпуопів акагдкіи лаук ра
Апмуіауії в уіймку. Сакд рмку
МААН ноаглд нігрозкуварз кмлпроукрзвлзи гіаймг ж вйаглзкз проукруоакз гйя жкіулдлля вжаєкмгії ж
лзкз в коаїлат-уфаплзуят могаліжауії. У 1995 о. ж іліуіарзвз МААН
Рага гмйів гдоеав СНД нозиляйа
оіхдлля «Пом ужгмгедлі жатмгз цмгм вігрвмодлля ра жбдодедлля жагайщлмгм лаукмвмгм номпрмоу в оаккат
СНД», а кдоівлзкакз уоягів коаїл
СНД буйм нігнзпалм «Угмгу ном
првмодлля
жагайщлмгм
лаукмвмрдтлмймгіфлмгм номпрмоу гдоеавуфаплзущ Снівгоуелмпрі». У уіи
Угмгі кіпрярщпя нмймедлля, цм взжлафаырщ сулкуії ра кіпуд МААН ж
нзралщ ноакрзфлмгм првмодлля ракмгм номпрмоу.
Ваейзвзк ланояккмк гіяйщлмпрі
МААН буйм омжгморалля в акагдкіят лаук, які втмгярщ гм Апмуіауії,
омбмрз жі првмодлля жакмлмгавфмї
бажз, лдмбтіглмї гйя жбдодедлля ра
омжвзрку лаукмвмї псдоз. У 2007 о.
Пмпралмвмы Рагз Міенаойакдлрпщкмї апакбйдї СНД Апмуіауії лагалм
праруп пнмпрдоігафа ноз Міенаойакдлрпщкіи апакбйдї, цм є взжлалляк
жапйуг МААН у жакмлмрвмофмпрі ра
лагає тмомху кмейзвіпрщ внйзварз
ла нозилярря Міенаойакдлрпщкмы
апакбйдєы кмгдйщлзт жакмлів у лаукмвіи ра лаукмвм-рдтліфліи псдоат
гіяйщлмпрі гдоеав.
МААН є лдндодпіфлзк кдталіжкмк кіелаомглмгм лаукмвмгм пнівомбірлзурва ра аврмозрдрлмы кіелаомглмы могаліжауієы. У 2003 омуі
Апмуіауія
мрозкайа
взжлалля
ЮНЕСКО: ла пдпії Взкмлавфмї оагз
уієї могаліжауії в Паозеі буйм нозилярм оіхдлля ном вкйыфдлля
МААН гм фзпйа могаліжауіи, ж якзкз ЮНЕСКО нігрозкує омбмфі прмпулкз. У 2012 омуі уі віглмпзлз лабуйз прарупу кмлпуйщрарзвлмгм наорлдопрва. Обзгва мжлафдлі прарупз
віглмпярщпя гм взцмї гйя ЮНЕСКО
кардгмоії вжаєкзл.
Ваейзвмы нмгієы в езррі МААН був Міелаомглзи пзкнмжіук
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«Вжаєкмгія уоягів і лауімлайщлзт
лаукмвзт рмваозпрв ж кіелаомглзкз
могаліжауіякз ж кдрмы омжвзрку ра
жапрмпувалля лаукмвзт жлалщ», якзи
номвмгзвпя в Кзєві в емврлі
2015 омку ніг дгігмы МААН пнійщлм
ж ЮНЕСКО ра ілхзкз могаліжауіякз. На ущмку нодгправлзущкмку
смоукі мбгмвмоывайзпщ номбйдкз,
нмв’яжалі ж одсмокувалляк лаукмвмрдтліфлмї псдоз ра акагдкіи лаук –
фйдлів МААН, ра буйз лакіфдлі комкз ж нмгайщхмї вжаєкмгії акагдкіи
лаук – фйдлів МААН.
28 вдодпля 2016 омку у Мілпщку
вігбуймпя фдогмвд жапігалля Міелаомглмї апмуіауії акагдкіи лаук, ла
якмку буйм взгмймхдлм жвірлу гмнмвігщ Б. Є. Пармла «Пом мплмвлі нігпуккз гіяйщлмпрі МААН у 20112016 омкат», а ракме мнозйыглдлм
жвдолдлля Б. Є. Пармла гм фйдлів
Рагз МААН ном пкйагалля лзк нмвлмваедлщ гмймвз могаліжауії.
Пмпралмвмы Рагз МААН віг
25 роавля 2017 о. лмвзк кдоівлзкмк
могаліжауії буйм мбоалм Гмймву Поджзгії НАН Біймоупі В. Г. Гупакмва.
Така жкіла кдоівлзурва в могаліжауії
жукмвзйа і лдмбтігліпрщ жкілз бажмвмї акагдкії гйя МААН. Вігнмвіглм
гм оіхдлля Поджзгії НАН Біймоупії
віг 9 пдонля 2017 о. могаліжауіилмкдрмгзфлд жабджндфдлля гіяйщлмпрі
МААН нмкйагдлм ла анаоар НАН
Біймоупі. У 2017 омуі ніг фап віжзру
мсіуіилмї гдйдгауії НАН Укоаїлз гм
Біймоупі буйм мбгмвмодлм ндодгалля
НАН Біймоупі нмрмфлмї ра аотівлмї
гмкукдлрауії Міелаомглмї апмуіауії
акагдкіи лаук, лайагмгедлля омбмрз
МААН ла бажі НАН Біймоупі, ндопндкрзвз омжвзрку МААН [14, c. 34].
Окоік уфапрі у лаукмвзт ра лаукмвм-гмпйіглзт номдкрат кіелаомглзт могаліжауіи, НАН Укоаїлз акрзвлм жгіиплыє кіелаомглу гвмпрмомллы пнівноауы. В ущмку апндкрі
лдмбтіглм жажлафзрз ном гмпвіг лаукмвм-рдтліфлмгм пнівомбірлзурва ж
упралмвакз ра могаліжауіякз Кзраипщкмї Наомглмї Рдпнубйікз, лапакндодг у ланоякі кмкдоуіайіжауії лаукмвм-рдтліфлзт омжомбмк ра рдтлмймгіи,

првмодлзт уфдлзк Акагдкії. Дм нозкйагу – у 2016 омуі НАН Укоаїлз
буйм укйагдлм Угмгу ном пнівомбірлзурвм іж Наомглзк уоягмк номвілуії Цжійілщ, Цжійілпщкзк улівдопзрдрмк (КНР), яка ндодгбафайа првмодлля ла бажі ущмгм улівдопзрдру
Міелаомглмгм лаукмвмгм удлроу ж
омжвзрку сулгакдлрайщлзт і нозкйаглзт гмпйігедлщ і пуфаплзт рдтлмймгіи. Вігнмвіглм гм укмв ракмї угмгз сілалпувалля гіяйщлмпрі удлроу
жгіиплыє кзраипщка прмомла, ноз
ущмку првмодла лаукмва упралмва
мрозкає лаипуфапліхд мбйаглалля
гйя гмпйігедлля у гайужят кардоіаймжлавпрва, сіжзкз рвдогмгм рійа,
оагімдйдкромлікз, лзжщкзт рдкндоаруо, каглдрзжку рмцм. Рмбмрмы
удлроу кдоуварзкд Наукмва оага,
првмодла ла наозрдрлзт жапагат [15,
c. 25]. Акрзвлзкз уфаплзкакз укоаїлм-кзраипкмгм лаукмвмгм пнівомбірлзурва іж укоаїлпщкмгм бмку є Ілпрзрур кардкарзкз, Міелаомглзи
лавфайщлм-лаукмвзи удлро ілсмокауіилзт рдтлмймгіи ра пзпрдк, Ілпрзрур номбйдк одєпроауії ілсмокауії,
Ілпрзрур номбйдк кардоіаймжлавпрва
ік. І. М. Фоалудвзфа, Ілпрзрур гдмймгіфлзт лаук, Ілпрзрур бімтікії ік.
О. В. Паййагіла, Ілпрзрур кібдолдрзкз ік. В. М. Гйухкмва, За іліуіарзвмы Ілпрзрур дйдкромжваоывалля ік.
Є. О. Пармла у 2011 омуі буйм првмодлм Кзраипщкм-укоаїлпщкзи ілпрзрур жваоывалля (КУІЗ), цм прайм
нодгкдрмк мкодкмгм нулкру Міегдоеавлмї угмгз кіе КНР і Укоаїлмы
ном дкмлмкіфлд ра лаукмвм-рдтліфлд
пнівомбірлзурвм, нігнзпалмї ніг фап
гдоеавлмгм віжзру в Укоаїлу гйавз
КНР. Пйалз омбмрз КУІЗ ндодгбафаырщ првмодлля кійщкмт пнійщлзт
взомблзурв іж взгмрмвйдлля упраркувалля гйя мбомбкз ра кмгзсікауії
нмвдотмлщ, нмомхкмвзт гомрів, мбйаглалля гйя жваоывалля езвзт ркалзл [16, c. 28].
Помрягмк 2017 омку НАН Укоаїлз вігвігайз мсіуіилі гдйдгауії гвмт
номвілуіи КНР, а ракме кійщкмт кіпр
і лаукмвзт ра лаукмвм-рдтліфлзт
апмуіауіи. Іж Акагдкієы лаук номвіл-
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уії Шалщгул гмпяглурм гмкмвйдлмпрі
ном жаплувалля Укоаїлм-кзраипщкмгм
ілпрзруру ндодгмвзт рдтлмймгіи,
якзи кає взкмлуварз кммогзлауіилі
сулкуії в фапрзлі нмгмгедлля смок
пнівноауі, кдталіжків сілалпувалля
пнійщлзт номдкрів ра мтмомлз ноав
ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі. Пмгіблзи
удлро жанйалмвалм жаплуварз и у
номвілуії Гуалгул, гд нодгправлзкз
пдкз ілпрзрурів НАН Укоаїлз вжяйз
уфапрщ у омбмрі Міелаомглмгм лаукмвм-рдтліфлмгм іллмвауіилмгм смоуку ар іллмвауіилмї взправкз лаукмвм-рдтліфлзт гмпяглдлщ. За оджуйщраракз мглмгм ж ракзт віжзрів
Науімлайщла акагдкія лаук Укоаїлз
ра Дднаоракдлр лаукз і рдтлікз номвілуії Чедужял нігнзпайз Мдкмоалгук ном вжаєкмомжукілля ра пнівомбірлзурвм у гайужі лаукз ра іллмвауіи, пноякмвалзи ла нмгйзбйдлля ра
омжхзодлля лаявлзт жв’яжків [17,
c. 34].
Наукмвуі НАН Укоаїлз ріплм
пнівноауыырщ ж кмйдгакз іж коаїл
бйзжщкмгм жаоубіеея. Так у 2016 омуі
буйм жаномвагедлм лмву смоку пнівноауі НАН Укоаїлз ра Пмйщпщкмї
акагдкії лаук – праеувалля кмймгзт
укоаїлпщкзт лаукмвуів у лаукмвзт
упралмват ПАН, яка жгіиплыєрщпя
вігнмвіглм гм Помрмкмйу гм Угмгз
ном лаукмвд пнівомбірлзурвм кіе
вкажалзкз Упралмвакз. У 2016 омуі
17 кмймгзт укоаїлпщкзт лаукмвуів
кайз кмейзвіпрщ номирз кіпяфлд
праеувалля, у 2017 омуі ПАН нозиляйа ла праеувалля у пвмїт ілпрзрурат
20 укоаїлпщкзт вфдлзт.
Такме у 2017 омуі буйм угмпкмлайдлм могаліжауіилі нзралля гвмпрмомллщмї лаукмвм-рдтліфлмї пнівноауі іж ілхзкз коаїлакз, а пакд
нігнзпалм млмвйдлм Угмгу ном лаукмвд пнівомбірлзурвм кіе Науімлайщлмы акагдкієы лаук Укоаїлз ра
Науімлайщлмы акагдкієы лаук Біймоупі, нігнзпалм Угмгу ном пнівомбірлзурвм кіе НАН Укоаїлз ра Науім-
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лайщлмы акагдкієы лаук Аждобаигеалу.
Пмояг іж взкйагдлзкз ноавмвзкз ра могаліжауіилзкз жапагакз
жгіиплдлля кіелаомглмгм лаукмвмгм
ра лаукмвм-рдтліфлмгм пнівомбірлзурва НАН Укоаїлз пйіг жвдолурз увагу ла лзжку номбйдк, які взлзкаырщ
у ракзт номудпат.
Як вігжлафзв віуд-ноджзгдлр
НАН Укоаїлз А. Г. Загмомгліи, номдкрз ж мбкілу ндопмлаймк жакйагаырщ мплмву гйя «вігрмку кіжків» ж
Укоаїлз, мпкійщкз нозлузнз їт сілалпувалля в нмєглаллі іж влуроіхлікз одгуйярмолзкз фзллзкакз в
гайужі роугмвмї кігоауії лд йзхд лд
гмжвмйяырщ нмвлмуіллзи мбкіл лаукмвуякз, а и мбкдеуырщ лайделзи
омжнмгій сілалпувалля номдкрів,
рмбрм ндодхкмгеаырщ оівлмноавліи
пнівноауі іж ілмждклзкз сатівуякз
[18, c. 29]. На пщмгмглі жлафла фапрзла взгоалзт номдкрів нмв’яжала лд ж
гмпйіглзущкм-іллмвауіилзкз
номгоакакз, а прмпуєрщпя нігвзцдлля
лаукмвмї кмбійщлмпрі, ланозкйаг жа
номгоакмы Маоі Скймгмвпщкмї-Кыоі.
З кдрмы взноавйдлля уієї пзруауії
НАН Укоаїлз омжнмфайа ніггмрмвку
номнмжзуіи цмгм іліуіывалля лмвмї
євомндипщкмї
кіегзпузнйілаолмї
нйарсмокз, пноякмвалмї ла жбійщхдлля одпуопу кардоіайів лаиоіжлмкалірліхмгм нозжлафдлля ра їт іледлдолм-рдтліфлзт і бімймгіфлзт жапрмпувалщ [19, c. 25].
Ілхмы номбйдкмы у псдоі кіелаомглмї пнівноауі НАН Укоаїлз є
нзралля лайделмї сілалпмвмї нігрозккз уієї псдоз. В пщмгмгліхліт
укмват Акагдкія лд жавегз пномкмела пвмєфаплм і в нмвлмку мбпяжі
пнйафуварз фйдлпщкі влдпкз у фзпйдллі кіелаомглі могаліжауії. Такме
Акагдкія нмжбавйдла кмейзвмпрі
війщлм ра дсдкрзвлм взкмозпрмвуварз кмхрз віг кіелаомглзт гоалрів ра
кмлроакрів фдодж іплуыфд сілалпмвд
жакмлмгавпрвм Укоаїлз.
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Скознлюк О. В. Міелаомглд лаукмвд ра кіелаомглм-рдтліфлд пнівомбірлзурвм
НАН Укоаїлз: ноавмві ра могаліжауіилі апндкрз.
В праррі гмпйігеуырщпя ноавмві ра могаліжауіилі жапагз уфапрі НАН Укоаїлз у
кіелаомглмку лаукмвмку ра кіелаомглм-рдтліфлмку пнівомбірлзурві. Згіиплдлм алайіж млмвйдлмгм номрягмк мпралліт омків лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, якд одгуйыє
омжвзрмк лаукз ра лаукмвм-рдтліфлмї гіяйщлмпрі в Укоаїлі. Помалайіжмвалі прарурлі
гмкукдлрз НАН Укоаїлз ра її лаукмвзт упралмв в фапрзлі жабджндфдлля кіелаомглмї
лаукмвмї ра кіелаомглмї лаукмвм-рдтліфлмї пнівноауі ра її омжвзрмк ла гвм ра багармпрмомлліи мплмві кіе лаукмвзкз упралмвакз жаоубіелзт гдоеав ра в кдеат ЄС, кіелаомглзкз ра євомндипщкзкз кмлрзлдлрайщлзкз лаукмвзкз проукруоакз. Опмбйзвмї увагз жапйугмвує гмпйігедлля пнівомбірлзурва НАН Укоаїлз іж жагайщлмкзраипщкзкз лаукмвзкз удлроакз ра одгімлайщлзкз акагдкіфлзкз упралмва кз ра
улівдопзрдракз. Сралмк ла 2018 оік одайіжуваймпщ бйзжщкм 600 ноякзт угмг і гмгмвмоів, укйагдлзт НАН Укоаїлз ра її лаукмвзкз упралмвакз іж ілмждклзкз наорлдоакз,
вкйыфаыфз жаоубіелі ра кіелаомглі смлгз. Оглзк іж кйыфмвзт ланоякків кіелаомглмгм пнівомбірлзурва є ілрдгоауія вфдлзт ра лаукмвзт упралмв НАН Укоаїлз гм
євомндипщкмгм гмпйіглзущкмгм номпрмоу ла мплмві взкмлалля нйалу гіи іж нмгйзбйдлмгм лаукмвмгм ра рдтлмймгіфлмгм пнівомбірлзурва кіе Укоаїлмы ра ЄС віг 2014 омку
ра уфапрі Укоаїлз в номгоакі ЄС «Гмозжмлр 2020». Опмбйзвд кіпуд в лаукмвмку пнівомбірлзурві Укоаїлз вігігоайм ЮНЕСКО, НАТО, гм лдгавлщмгм фапу ракме МААН.
З фапу жаплувалля МААН і гм роавля 2017о. її лджкіллзк кдоівлзкмк був Поджзгдлр
НАН Укоаїлз Б. Є. Пармл.
Кйюфмві пймва: Укоаїла, НАН Укоаїлз, кіелаомглі жв’яжкз, лаукмвм ра лаукмвмрдтліфлд пнівомбірлзурвм, жакмлмгавпрвм, мплмвлі смокз пнівомбірлзурва, ЄС, НАТО, ЮНЕСКО.

Скознлюк А. В. Мдегулаомглмд лауфлмд з кдегулаомглм-рдтлзфдпкмд пмроуглзфдпрвм НАН Укоазлш: ноавмвшд з могалзжаузмллшд апндкрш.
В прарщд зппйдгуырпя ноавмвшд з могалзжаузмллшд мплмвш уфапрзя НАН Укоазлш в кдегулаомглмк лауфлмк з кдегулаомглм-рдтлзфдпкмк пмроуглзфдпрвд. Опуцдпрвйдл алайзж мблмвйдллмгм в рдфдлзз нмпйдглзт йдр лаузмлайщлмгм жакмлмгардйщпрва, одгуйзоуыцдгм оажвзрзд лаукз з лауфлм-рдтлзфдпкми гдярдйщлмпрз в Укоазлд. Помалайзжзомвалш управлшд гмкукдлрш НАН Укоазлш з дд лауфлшт уфодегдлзи в фапрз мбдпндфдлзя кдегулаомглми лауфлми з кдегулаомглм-лауфлмрдтлзфдпкмгм пмроуглзфдпрва з дгм оажвзрзд ла гвут з клмгмпрмомллди мплмвд кдегу
лауфлшкз уфодегдлзякз жаоубделшт гмпугаопрв з в нодгдйат ЕС, кдегулаомглшкз
з двомндипкзкз кмлрзлдлрайщлшкз лауфлшкз проукруоакз. Опмбмгм влзкалзя жапйуезвадр зппйдгмвалзд пмроуглзфдпрва НАН Укоазлш п мбцдкзраипкзкз лауфлшкз удлроакз з одгзмлайщлшкз акагдкзфдпкзкз уфодегдлзякз з улзвдопзрдракз.
Пм пмпрмялзы ла 2018 одайзжмваймпщ мкмйм 600 ноякшт пмгйахдлзи з гмгмвмомв,
жакйыфдллшт НАН Укоазлш з дд лауфлшкз уфодегдлзякз п злмпроаллшкз наорлд-
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оакз, вкйыфая жаоубделшд з кдегулаомглшд смлгш. Оглзк зж кйыфдвшт ланоавйдлзи кдегулаомглмгм пмроуглзфдпрва явйядрпя злрдгоаузя уфдлшт з лауфлшт уфодегдлзи НАН Укоазлш в двомндипкмд зппйдгмвардйщпкмд номпроалпрвм ла мплмвд
вшнмйлдлзя нйала гдипрвзи нм угйубйдллмгм лауфлмгм з рдтлмймгзфдпкмгм пмроуглзфдпрва кдегу Укоазлми з ЕС мр 2014 г. з уфапрзд Укоазлш в номгоаккд ЕС «Гмозжмлр 2020».
Опмбмд кдпрм в лауфлмк пмроуглзфдпрвд Укоазлш жалзкадр
ЮНЕСКО, НАТО, гм лдгавлдгм водкдлз ракед МААН. С кмкдлра мплмвалзя
МААН з гм кая 2017. дд бдппкдллшк оукмвмгзрдйдк бшй ноджзгдлр НАН Укоазлш
Б. Е. Пармл.
Кйюфдвшд пймва: Укоазла, НАН Укоазлш, кдегулаомглшд пвяжз, лауфлмд з
лауфлм-рдтлзфдпкмд пмроуглзфдпрвм, жакмлмгардйщпрвм, мплмвлшд смокш пмроуглзфдпрва, ЕС, НАТО, ЮНЕСКО.

Skripnyuk O. International scientific and international technical cooperation of
the National academy of sciences of Ukraine: legal and organizational aspects
The article investigates the legal and organizational principles of the participation of
the National Academy of Sciences of Ukraine in international scientific and international
technical cooperation. The analysis of the recent legislation on the development of science
and scientific and technical activities in Ukraine has been carried out. The statutory
documents of the National Academy of Sciences of Ukraine and its scientific institutions
regarding the provision of international scientific and technical cooperation and its
development on a bilateral and multilateral basis between scientific institutions of foreign
states and within the EU, international and European continental scientific structures are
analyzed. Particular attention deserves to the study of cooperation between the National
Academy of Sciences of Ukraine and the general Chinese scientific centers and regional
academic institutions and universities. As of 2018, about 600 direct agreements and
agreements concluded by NAS of Ukraine and its scientific institutions with foreign
partners, including foreign and international funds, were realized. One of the key areas of
international cooperation is the integration of scientists and scientific institutions of the
National Academy of Sciences of Ukraine into the European research area on the basis of
the implementation of the Action Plan for Advanced Scientific and Technological
Cooperation between Ukraine and the EU from 2014 and Ukraine's participation in the
EU Horizon 2020 program. UNESCO, NATO, and until recently also the IAAS played a
special place in the scientific cooperation of Ukraine. Since the foundation of the IAAS
and until May 2017 its permanent leader was the President of the National Academy of
Sciences B. Paton.
National Academy of Sciences of Ukraine is a member of the Federation of European
scientific academies. Along with the positive achievements in the field of international
scientific and international scientific and technical cooperation of the NAS of Ukraine is a
"brain drain" from the system of the Academy abroad. A significant part of the winning
international projects is not associated with the research and innovation programmes, and
increasing academic mobility. A significant problem in the field of international
cooperation of the NAS of Ukraine unsatisfactory financial support of this sphere.
Academy is deprived of the opportunity to freely and effectively utilize funds from
international grants and contracts through existing financial legislation.
Key words: Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, international
relations, scientific and scientific-technical cooperation, legislation, main forms of
cooperation, EU, NATO, UNESCO.
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