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реальність? (наукова гіпотеза) 

 

Рдсмокувалля козкілайщлм-
взкмлавфмї пзпрдкз Укоаїлз – уд лд 
номпрм мпуфаплдлля її гіяйщлмпрі, уд в 
ндоху фдогу, жкіла укмв розкалля 
жапугедлзт і ув’яжлдлзт, ндодбугмва 
пзпрдкз уноавйілля, якіплд мпуфап-
лдлля мтмомлз і кмлромйы жа жапу-
гедлзкз, в рмку фзпйі вномвагедлля 
лаипуфапліхзт рдтліфлзт жапмбів 
жанмбігалля вфзлдллы жапугедлзкз і 
ндопмлаймк козкілайщлзт ноавмнм-
оухдлщ, ніггмрмвка ндопмлайу лмвмї 
гдлдоауії рмцм. 

Оплмвлзк козрдоієк дсдкрзвлм-
прі козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз 
Укоаїлз, як і в бійщхмпрі жаоубіелзт 
ндлірдлуіаолзт пзпрдк, є одпмуіайі-
жауія жапугедлзт ра їт аганрауія 
ніпйя жвійщлдлля ж кіпущ лдпвмбмгз. 
Дйя ущмгм в упралмват взкмлалля 
нмкаоалщ каырщ бурз првмодлі ракі 
укмвз, які б вігнмвігайз галмку 
козрдоіы. 

Сдодг ілпроукдлрів нігвзцдлля 
дсдкрзвлмпрі взкмлалля і вігбувалля 
жапугедлзкз в кіпуят лдпвмбмгз 
козкілайщлзт нмкаоалщ и мпуфаплдл-
ля ра мнрзкіжауії гіяйщлмпрі козкіла-
йщлм-взкмлавфмї пзпрдкз і пкмомфдл-
ля взроар ла її урозкалля кз номнм-
луєкм вномвагзрз в Укоаїлі ілпрзрур 
нозварлзт в’яжлзущ. 

Уоатмвуыфз рми сакр, цм в бага-
рщмт жаоубіелзт коаїлат (США, Алг-
йія, Авпроайія, Далія, Фоалуія, ФРН, 
Кмодя, Іоал ра гдякзт ілхзт) гм ущм-
гм нзралля нігтмгярщ ж оіжлзт прмоіл, 
в рмку фзпйі и жакмлмгавфм жакоінзйз 
првмодлля нозварлзт в’яжлзущ, кз 
вваеаєкм, цм Укоаїла, як пувдодлла 
ноавмва гдоеава, кає нмвлд ноавм 
вномвагзрз ла її рдозрмоії ілпрзрур 
нозварлмї в’яжлзуі. 

Бійщхд рмгм, гала номбйдка є ак-
руайщлмы ра лагайщлмы ж нмжзуії гмк-
розлз ндлірдлуіаолмгм ноава, яка 
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взкагає рдмодрзфлмгм і ноакрзфлмгм 
ланоауывалля одкмкдлгауіи цмгм 
одайіжауії мплмвлзт нмймедлщ Кмл-
уднуії одсмокувалля ндлірдлуіаолмї 
пзпрдкз Укоаїлз, кдра якмї, бджжанд-
одфлм, – жабджндфзрз в кіпуят лдпвм-
бмгз гмрозкалля ноав йыгзлз ра 
гомкагялзла и гукаліжауіы взкмлал-
ля нмкаоалщ. Вмглмфап галмы кмлуд-
нуієы ндодгбафдлм: 

– угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва, 
цм одгйакдлрує гіяйщліпрщ Ддоеавлмї 
козкілайщлм-взкмлавфмї пйуебз 
Укоаїлз;  

– мнрзкіжауія проукруоз могалів 
Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї 
пйуебз Укоаїлз;  

– мнрзкіжауія кдодеі упралмв вз-
кмлалля нмкаоалщ ра їт нігнозєкпрв, 
жабджндфдлля їт дсдкрзвлмгм сулкуі-
млувалля ра нозбуркмвмпрі (одлрабд-
йщлмпрі) взомблзфмї гіяйщлмпрі;  

– нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі ном-
рзгії жймфзллмпрі ра жабджндфдлля 
ноавмнмоягку в могалат і упралмват 
Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї 
пйуебз Укоаїлз;  

– нозвдгдлля укмв розкалля 
мпіб, ужярзт ніг ваору, ра жапугедлзт 
у вігнмвігліпрщ гм взкмг Євомндипщ-
кзт ндлірдлуіаолзт ноавзй, жабджнд-
фдлля првмодлля укмв розкалля, які 
лд нмоухуырщ гігліпрщ йыгзлз, а 
ракме лдгмнуцдлля нмоухдлщ Кмл-
вдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і мп-
лмвмнмймелзт пвмбмг [1]. 

На еайщ, в галмку гмкукдлрі кз 
лд жлатмгзкм кіпуя цмгм првмодлля 
в Укоаїлі нозварлзт в’яжлзущ, пурщ 
якзт є взкйзкмк лавкмйзхлщмї ода-
йщлмпрі, і нмйягає в айщрдоларзві 
гдоеавлзт упралмв взкмлалля нмка-
оалщ. 

Айд гала кмлуднуія і лд взкйы-
фає бугівлзурва лмвзт пйігфзт іжмйя-
рмоів ра упралмв взкмлалля нмкаоалщ 
у вдйзкзт кіпрат Укоаїлз в оаккат 
гдоеавлмгм нозварлмгм наорлдопрва. 
Бійщхд, рмгм, Закмл Укоаїлз «Пом 
гдоеавлм-нозварлд наорлдопрвм» у 
пр. 1 ндодгбафзв лагалля ноав уноав-
йілля (кмозпрувалля, дкпнйуарауії) 
мб’єкрмк гдоеавлм-нозварлмгм наор-
лдопрва ж нмгайщхзк уноавйілляк 

(кмозпрувалляк, дкпнйуарауієы), жа 
укмвз нозилярря ра взкмлалля ноз-
варлзк наорлдомк ілвдпрзуіилзт жм-
бмв’яжалщ, вігнмвіглм гм гмгмвмоу, 
укйагдлмгм в оаккат гдоеавлмгм-
нозварлмгм наорлдопрва [2]. 

Такзк фзлмк, Міліпрдопрвм ып-
рзуії Укоаїлз, як ноавмлапрунлзк 
Ддоеавлмї ндлірдлуіаолмї пйуебз 
Укоаїлз, гмрозкуыфзпщ взцдлавдгд-
лмї лмокз Закмлу, лд взкйыфає првм-
одлля нозварлзт в’яжлзущ у гдоеаві, 
як айщрдоларзву фзлліи пзпрдкі, цм 
гмжвмйзйм б у оажз жкдлхзрз взроа-
рз ла урозкалля ув’яжлдлзт. 

Змкодка, жапрунлзк Міліпроа ып-
рзуії Укоаїлз Д. В. Чдолзхмв в мг-
лмку ж ілрдов’ы в дсіоі Еcнодпм.TV 
лагмймхував, цм «фдодж боак кмхрів 
в гдоеаві впд фапріхд кз оажмк ж км-
йдгакз ж Вдотмвлмї Рагз мбгмвмоыє-
км нзралля првмодлля нозварлзт 
в’яжлзущ. Агед, гдоеава лд взроафає 
кмхрів ла їт бугівлзурвм. Звіплм, цм 
в ракмку взнагку іплуырщ жакмлмгав-
фі ноавзйа, які улмокмвуырщ одезк 
урозкалля в’яжлів у нозварлзт жа-
кйагат. Тмбрм, якцм жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз гмжвмйярзкд првмодлля ра-
кзт жакйагів, рм вмлз кмеурщ 
ж’явзрзпя в Укоаїлі фдодж кійщка ом-
ків» [3]. 

Окоік рмгм, ваейзвм жапвігфзрз, 
цм Міліпрдопрвм ыпрзуії Укоаїлз 
взкмозпрмвує у номудпі одсмокувал-
ля козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз 
ланоауывалля вірфзжлялзт вфдлзт 
цмгм нмбугмвз в Укоаїлі ндлірдлуіа-
олмї пзпрдкз лмвмгм рзну, а рмку їи 
пйіг жвдолурз увагу ла рми сакр, цм 
ноз првмодллі у 2014 о. гмкрозлайщ-
лмї кмгдйі нмбугмвз ндлірдлуіаолмї 
пзпрдкз Укоаїлз лмвмгм рзну її аврмо 
пдодг взгів могалів і упралмв ндлірд-
луіаолмї пзпрдкз Укоаїлз  жаномнм-
лував првмодлля в Укоаїлі рощмт оів-
лів упралмв: гдоеавлзт, куліузнайщ-
лзт ра нозварлзт [4, п. 21]. 

Кмела іж взцдлажвалзт упралмв 
кає сулкуімлуварз ж кдрмы жатзпру 
ілрдодпів мпмбз, пупнійщпрва і гдоеа-
вз, пнозярз жбдодедллы ра віглмв-
йдллы жапугедлзкз пмуіайщлм кмоз-
плзт жв’яжків хйятмк лаявлзт у фзл-
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лмку жакмлмгавпрві кдталіжків, жа-
бджндфзрз одпмуіайіжауіы ра аганра-
уіы жапугедлмгм хйятмк кмодкуії ра 
пнозяыфмгм їи нпзтмймгм-ндгагмгіф-
лмгм внйзву, првмозрз укмвз пнівом-
бірлзурва нозварлмгм-гдоеавлмгм 
наорлдопрва ра жгіиплзрз жатмгз жа-
нмбігалля вфзлдллы жапугедлзкз і 
ндопмлаймк кіпущ лдпвмбмгз козкі-
лайщлзт ноавмнмоухдлщ. Оред, кз 
кмедкм гмвмозрз, цм в Укоаїлі лая-
влд гмкрозлайщлд нігґоулря цмгм 
роалпсмокауії козкілайщлм-взкмлав-
фмї пзпрдкз Укоаїлз в ндлірдлуіаолу 
пзпрдку і вігнмвіглм првмодлля ла її 
мплмві лд рійщкз гайуждвмгм жакмлм-
гавпрва, а і куліузнайщлзт ра нозва-
рлзт ндлірдлуіаолзт упралмв. 

Мдрмы праррі є смокуйывалля 
лаукмвмї гінмрджз ном кмейзвіпрщ 
првмодлля в каибурлщмку нозварлзт 
в’яжлзущ в Укоаїлі ра омжомбйдлля ла 
уіи мплмві гмомелщмї каорз. 

Тдмодрзфлмы мплмвмы ланзпалля 
праррі прайз ноауі вірфзжлялзт і   
жаоубіелзт вфдлзт, жмкодка ракзт, 
як: Н. Р. Гагієва, Ш. Дмймвіф, 
Т. Пмйравдущ, О. Б. Прахзлпщкзи, 
М. С. Пужзощмв, О. П. Рагфдлкм, 
С. Г. Рукмпуєв, В. М. Тоублзкмв, 
Н. Б. Хурмопщка, І. С. Якмвдущ ра іл. 

Сдодг вірфзжлялзт і жаоубіелзт 
уфдлзт-ндлірдлуіаозпрів лд рак гавлм 
прайа гмкілуварз гмвмйі уікава и ка-
ймгмпйігедла номбйдка првмодлля 
нозварлмї в’яжлзуі в Укоаїлі. І тмфа 
вфдлі ж ущмгм нозвмгу омжгійзйзпя ла 
рзт, трм нігрозкує ігды првмодлля      
нозварлзт в’яжлзущ (Н. Р. Гагієва, 
О. П. Рагфдлкм, С. Г. Рукмпуєв, 
М. С. Пужзощмв, Н. Б. Хурмопщка), і 
рзт, трм вваеає, цм првмодлля       
нозварлзт в’яжлзущ лд ла фапі 
(Л. Л.  Алаліал, Ш.  Дмймвіф, 
О. Б. Прахзлпщкзи, В. М. Тоублзкмв, 
С. Є. Сраодлщкзи, І. С. Якмвдущ), ла-
ха нмжзуія ла нодгкдр првмодлля 
нозварлмї в’яжлзуі в Укоаїлі є гмкі-
луыфмы і нмйягає в рмку, цм ном лдї 
пйіг гмвмозрз і гзпкуруварз. 

Бійщхд рмгм, номвдгдлзи лаукм-
вмы хкмймы «Ілрдйдкр» кмлірмозлг 
упралмв взкмлалля нмкаоалщ в Укоа-
їлі нмкажав, цм гдякі дйдкдлрз ноз-

варлмгм наорлдопрва іж жапугедлзкз 
агкіліпроауії узт упралмв взкмозпрм-
вуырщ каиед 10 омків, лагаыфз ноз 
ущмку ндвлі нйарлі нмпйугз у взгі 
мкодкзт нозкіцдлщ, нмпдйдлля жа 
кдеакз упралмвз взкмлалля нмка-
оалщ рмцм. 

Дм одфі, вірфзжлялзи уфдлзи 
М. С. Пужзощмв, уоатмвуыфз гзлакі-
ку пуфаплзт одсмокауіилзт номудпів, 
нмйірзфлі ра ілхі фзллзкз, гмнупкає, 
цм Укоаїла кмед нігіирз гм оіхдлля 
цмгм взкмозпралля нозварлмгм пдк-
рмоу у псдоі взкмлалля нмкаоалщ. 
Так, жа оджуйщраракз нмвдгдлмгм лзк 
гмпйігедлля жаоубіелмгм гмпвігу віл 
взвів лапрунлу гдсіліуіы «нозварлзт 
ндлірдлуіаолзт упралмв» – уд вйап-
рзвзи гйя жаоубіелмгм козкілайщлм-
взкмлавфмгм ноава взг упралмв взкм-
лалля нмкаоалщ, гмймвла мжлака сул-
куімлувалля якзт нмйягає в рмку, цм 
гдоеава укйагає кмлроакрз ж нозвар-
лзкз кмкналіякз ла нодгкдр абм 
нмвлмгм уноавйілля рієы фз ілхмы 
ндлірдлуіаолмы упралмвмы, абм жа-
бджндфдлля мкодкзт ланояків (нпз-
тмймгіфлмгм, кдгзфлмгм, мпвірлщмгм 
рмцм) козкілайщлм-взкмлавфмгм ном-
удпу [5, п. 35]. 

Ілхзи вірфзжлялзи уфдлзи 
В. М. Тоублзкмв, гмпйігзвхз нозва-
рлі в’яжлзуі жа кмогмлмк, гіихмв вз-
плмвку, цм вмлз лд рійщкз лд є бйа-
гмк, вмлз кмеурщ прарз мбужмы ла 
хйяту гйя коацмгм езрря жапугед-
лзт. Пмояг іж рзк, як жажлафає нмікд-
лмвалзи вфдлзи, проардгіфлзи ланоя-
кмк омжвзрку ндлірдлуіаолзт пзпрдк 
в жаоубіелзт коаїлат в ХХІ прмйіррі 
пйіг воатмвуварз ноз одсмокуваллі 
козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз 
Укоаїлз, в фапрзлі взоіхдлля ном-
бйдк, нмв’яжалзт ж взкмлалляк і віг-
бувалляк нмкаоалщ у взгі нмжбавйдл-
ля вмйі ла ндвлзи промк, гмвіфлмгм 
нмжбавйдлля вмйі, мбкдедлля вмйі, а 
ракме нмндодглщмгм ув’яжлдлля [6, 
п. 11]. 

Ріжлі рмфкз жмоу ла нодгкдр 
првмодлля нозварлзт в’яжлзущ іплу-
ырщ і пдодг жаоубіелзт вфдлзт. Так, 
жаоубіела вфдла Н. Р. Гагієва вваеає, 
цм првмодлля нозварлзт в’яжлзущ 
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гмжвмйзрщ гдоеаві пуррєвм жвійщлзрз 
пвмї одпуопз і пкмомрзрз взроарз ла 
урозкалля ув’яжлдлзт, првмозрщ ндв-
лу кійщкіпрщ омбмфзт кіпущ в пакіи 
в’яжлзуі, цм нмкоацзрщ ноавмвзи 
праруп і пакзт жапугедлзт. Бійщхд 
рмгм, як жажлафає нмікдлла вфдла, 
нозварлі в’яжлзуі гмжвмйярщ ждкмлм-
кзрз быгедрлі кмхрз, жабджндфзрз 
бугівлзурвм в кмомркі промкз, жаном-
нмлуварз жапугедлзк вдйзку кійщ-
кіпрщ одабійірауіилзт номгоак, жлзжз-
рз оівдущ кмоунуії рмцм [7, п. 123-
124], а ілха жаоубіела вфдла 
(А. Л. Скмогулмва) ракме лагмймхує, 
цм жаномвагедлля нозварлзт ндлірд-
луіаолзт упралмв гапрщ жкмгу првмоз-
рз омбмфі кіпуя і жаномнмлуварз бдж-
омбірлмку лапдйдллы одгімлу мбпйу-
гмвуварз галу в’яжлзуы [8, п. 151]. 

Ілха жаоубіела вфдла 
О. П. Рагфдлкм вваеає, цм првмодлля 
нозварлзт в’яжлзущ коацд вігбува-
єрщпя рак, гд коаїла кає озлкмву 
дкмлмкіку, таоакрдозжуєрщпя взпмкзк 
оівлдк взомблзурва і оівлдк ВВП ла 
гуху лапдйдлля, а ракме гд гдоеава 
гаоалрує взпмкзи оівдлщ пмуіайщлмї 
жатзцдлмпрі, гд лапдйдлля коаїлз 
езвд гмвгм і цапйзвм рмцм [9, п. 26]. 

На еайщ, Укоаїла пщмгмглі лд гм-
рягує гм пралгаорів, жаномнмлмвалзт 
нмікдлмвалзк вфдлзк, айд жкіла їт ла 
коацд вігкозє кмейзвмпрі првмодлля 
нозварлзт в’яжлзущ в Укоаїлі. 

Цікавмы є нмжзуія жаоубіелмгм 
вфдлмгм С. Г. Рукмпуєва, якзи вваеає, 
цм тмфа і оалм вдпрз кмву ном првм-
одлля нозварлзт в’яжлзущ, айд взкм-
озпрарз нмрдлуіай нігнозєклзущкмї 
гіяйщлмпрі нозварлзт проукруо гйя 
дсдкрзвлмї могаліжауії ноауі і номсд-
піилмгм лавфалля жапугедлзт іж кд-
рмы їт одпмуіайіжауії і аганрауії ніпйя 
жвійщлдлля лдмбтіглм. Бійщхд рмгм, 
ла гукку гмпйіглзка, взкмозпралля 
кдталіжку нозварлмгм-гдоеавлмгм 
наорлдопрва ноз могаліжауії ноауі 
жапугедлзт в упралмват взкмлалля 
нмкаоалщ кає як пмуіайщлі, рак і дкм-
лмкіфлі ндодвагз [10, п. 49]. 

Взпвірйыыфз вйаплу нмжзуіы 
цмгм нозварлзт в’яжлзущ, вірфзжля-
лзи гмпйіглзк Т. Пмйравдущ ла нігп-

раві взвфдлля жаоубіелмгм гмпвігу 
гіихмв взплмвку, цм жаномвагедлля 
пзпрдкз нозварлзт в’яжлзущ в Укоаї-
лі кмгйм б прарз айщрдоларзвмы іп-
луыфзк гдоеавлзк жакйагак. Коік 
рмгм, ла гукку гмпйіглзка, првмодлля 
в Укоаїлі нозварлзт в’яжлзущ гмжвм-
йзрщ лд рійщкз нмкоацзрз прал ндлі-
рдлуіаолмї пзпрдкз, а и нозлдпрз в 
гдоеавлзи быгедр гмгаркмві кмхрз 
хйятмк жайуфдлля нозварлзт ілвдп-
рмоів гм ндлірдлуіаолмї пзпрдкз. 

Іплує гдкійщка смок жайуфдлля 
нозварлзт ілвдпрмоів гм ндлірдлуіао-
лмї пзпрдкз: нозварлі нігнозєкуі 
лагаырщ нмпйугз в псдоі таофувалля, 
мпвірз, кдгзузлз; бугівлзурвм 
в’яжлзуі нозварлмы кмкналієы ра 
уноавйілля гдоеавлзкз могалакз 
ндлірдлуіаолмї пйуебз; уноавйілля 
в’яжлзуды ндодгаєрщпя нмвліпры ноз-
варліи мпмбі; нозварлзи ілвдпрмо 
номдкрує, бугує ра кдоує в’яжлзуды 
ла укмват йіжзлгу, нм жакілфдллі рдо-
кілу гмгмвмоу, в’яжлзуя ндодтмгзрщ у 
вйапліпрщ гдоеавз [11]. 

Пмояг іж рзк, жаоубіела вфдла 
Ш. Дмймвіф, гмпйігеуыфз номбйдкз 
нмкаоалля і нзралля вігбувалля нм-
каоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі у 
нозварлзт в’яжлзуят, жауваеує ном 
рд, цм взкмозпралля нозварлзт 
в’яжлзущ мбмв’яжкмвм взкйзфд в коаї-
лі гмпроі гзпкупії, в мплмві якзт прм-
їрщ ракд нзралля: «фз кмед вігнмві-
гайщліпрщ жа ноавмнмоухлзка, жапу-
гедлмгм гдоеавмы, ндодгаварзпя 
нозварлмку кмлроагдлру абм рыодклд 
ув’яжлдлля, як і оаліхд, кає жайзха-
рзпя у взкйыфлмку вдгдллі гдоеав-
лзт ілпрзрурів, мбпйугмвуварзпя гдо-
еавлзкз пйуебмвуякз?» [12, п. 140]. 

Тмку, ла гукку нмікдлмвалмї жа-
оубіелмї вфдлмї, взкмозпралля ноз-
варлзт в’яжлзущ лд кмед нмхзоыва-
рзпя псдоу взкмлалля нмкаоалщ. Хм-
фа в нмгайщхмку, як жауваеує 
Ш. Дмймвіф, нозварлі в’яжлзуі, првм-
одлі хйятмк укйагдлля кмлроакрів 
кіе гдоеавмы ра вігнмвіглзк нозва-
рлзк кмлроагдлрмк, каырщ сулкуім-
луварз жакмллм і лабагарм дсдкрзв-
ліхд, ліе гдоеавлі. 
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На ракіи нмжзуії прмїрщ і вірфзж-
ляла гмпйіглзуя І. С. Якмвдущ, яка, 
алайіжуыфз жаоубіелзи гмпвіг нозва-
рзжауії в’яжлзущ, омбзрщ взплмвмк, цм 
увдгдлля в Укоаїлі тмфа б фапркмвмї 
нозварзжауії, жа якмї нозварлзи пдк-
рмо взкмлує мкодкі сулкуії жа оату-
лмк гдоеавлмгм сілалпувалля, ж уоа-
тувалляк лаявлмї кмоунуії, емопрм-
кмпрі жлафлмгм фзпйа гомкагял, їт в 
уіймку лдгарзвлмгм правйдлля гм 
мпіб, які вігбуваырщ нмкаоалля, кмед 
жаномпрм нозжвдпрз гм лдйыгялмгм 
іплувалля жапугедлзт у нозварлзт 
кіпуят нмжбавйдлля вмйі ра вігкозрм-
гм карувалля ноауды [13, п. 18]. 

Зомжукійм, цм ноз ракмку нігтм-
гі ігдя првмодлля нозварлзт в’яжлзущ 
в Укоаїлі нмпріилм бугд ндодбуварз в 
лаукмвмку нмхуку і гмпяглурз кмл-
пдлпупу гдоеавз і пупнійщпрва бугд 
гуед пкйаглм. 

Айд є ламфлзи нозкйаг, кмйз 
првмодлля лмвмгм ілпрзруру в Укоаї-
лз, жмкодка, гдоеавлмї упралмвз 
«Цдлро номбауії» гмжвмйзйм гдоеаві 
номирз хйят віг лаукмвзт прарди і 
кмлмгоасіфлзт гмпйігедлщ [14], нм-
фзлаыфз ж 2002 омку, номвдгдлля 
ніймрлзт дкпндозкдлрів у 2003-
2004 омкат, гм нозилярря Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз Закмлу Укоаїлз 
Пом номбауіы» у 2015 омуі [15], і 
впруну в гіы галмї упралмвз у піфлі 
2018 омку. Шіпрлагуярщ омків жла-
гмбзймпщ Укоаїлі, цмб одайіжуварз 
галу ігды, рм фмку лд взкмозпрарз 
уди гмпвіг. 

Іж кдрмы нмпзйдлля праррі дкні-
озфлзк гмпйігедлляк хкмймы «Іл-
рдйдкр» номрягмк фдовля – йзнля 
2018 омку номвдгдлм кмлірмозлг пд-
одг лапдйдлля Укоаїлз цмгм првм-
одлля нозварлзт в’яжлзущ. Сдодг 
нзралщ, які буйз нмправйдлі одпнмл-
гдлрак, ракі: 

1. Чз нігрозкуєрд Вз првмодлля 
в Укоаїлі нозварлмї в’яжлзуі? 

2. Хрм, ла Ваху гукку, нмвзлдл 
кдоуварз нозварлмы в’яжлзуды? 

3. Позварла в’яжлзуя в Укоаїлі – 
уд упралмва гйя багарзт фз біглзт? 

4. Чз гмрмві укоаїлуі мнйафуварз 
нмпйугз у нозварлзт в’яжлзуят? 

В мнзруваллі вжяйз уфапрщ 4 рз-
пяфі одпнмлгдлрів, жмкодка: пругдлрз, 
куопалрз, омбмфі, гмкмгмпнмгаокз, лд 
ноауыыфі, ноауівлзкз ноавммтмомл-
лзт могалів, пуггі, жапугедлі і жвійщ-
лдлі віг вігбувалля нмкаоалля. Рд-
жуйщрарз мнзрувалля ндвлзк фзлмк 
жгзвувайз лап. На ндохд жанзралля 
60% одпнмлгдлрів вігнмвійз «Так», 
вмлз нігрозкуырщ првмодлля в Укоа-
їлі нозварлзт в’яжлзущ, айд ноз ущм-
ку жауваезйз, цм ракі в’яжлзуі кає 
бурз првмодлм гйя лднмвлмйірліт і 
йыгди, які є ілвайігакз. 

На лапрунлд жанзралля («Хрм, ла 
Ваху гукку, нмвзлдл кдоуварз ноз-
варлмы в’яжлзуды?») одпнмлгдлрз 
вігнмвійз ракзк фзлмк: гдоеава 
(60%), нозварлзи ілвдпрмо (40%). 
Поава і мбмв’яжкз кмелмї прмомлз 
номнзпуырщпя у вігнмвіглмку гмгм-
вмоі. 

На жанзралля «Позварла 
в’яжлзуя в Укоаїлі – уд упралмва 
гйя багарзт фз біглзт?» одпнмлгдл-
рз вігнмвійз ракзк фзлмк: 40% вва-
еаырщ, цм нозварла в’яжлзуя – уд 
упралмва гйя багарзт, рмку цм у лзт 
є кмхрз мнйарзрз впі нмпйугз;      
53% одпнмлгдлрів жауваеуырщ, цм 
нозварла в’яжлзуя – уд упралмва гйя 
біглзт, мпкійщкз у лзт є кмейзвіпрщ 
мсіуіилм ноауыварз, мрозкуварз 
жаонйару і карз роугмвзи прае;     
7% урозкайзпя віг вігнмвігі. І ла 
мпраллє жанзралля («Чз гмрмві  
укоаїлуі мнйафуварз нмпйугз у   
нозварлзт в’яжлзуят?») 20% одпнм-
лгдлрів вігнмвійз «Так», а 80% – 
«Ні». 

Такзк фзлмк, номвдгдлд гмпйі-
гедлля нмкажує, цм укоаїлуі в уійм-
ку нігрозкуырщ ігды првмодлля в 
Укоаїлі нозварлзт в’яжлзущ, айд її 
одайіжауія кає вігбуварзпя взваедлм 
і лдундодгедлм, а ракме у жакмллзи 
пнмпіб, жа якмгм гдоеава є гмкілуы-
фзк могалмк сулкуімлувалля нозва-
рлмї в’яжлзуі. 

Такзк фзлмк, нігрозкуыфз ігды 
првмодлля нозварлзт в’яжлзущ в 
Укоаїлз, кз номнмлуєкм її гмомелы 
каору, гмрозкуыфзпщ якмї Міліпрдоп-
рвм ыпрзуії Укоакмед омжнмфарз 
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одайіжауіы уієї ігдї вед лаибйзефзк 
фапмк. 

Пм-ндохд, уд номгукалд мбгмвм-
одлля (іж гомкагпщкіпры, лаукмвмы 
пнійщлмрмы, наойакдлраоіякз, ноак-
рзкакз) ігдї првмодлля нозварлзт 
в’яжлзущ в Укоаїлз. Дйя ущмгм в Мі-
ліпрдопрві ыпрзуії пкйагаєрщпя ном-
гукалзи нйал номвдгдлля коугйзт 
прмйів, пзкнмжіуків, лаукмвзт кмлсд-
одлуіи, гд лагаєрщпя лаукмвзи взплм-
вмк цмгм гмуійщлмпрі (абм лдгмуійщ-
лмпрі) првмодлля в Укоаїлі нозвар-
лзт в’яжлзущ. У ущмку взплмвку кіп-
рярщпя як нмжзрзвлі таоакрдозпрзкз 
нозварлмї в’яжлзуі гйя Укоаїлз, рак і 
озжзкз її првмодлля. 

Пм-гоугд, уд дкмлмкіфлд мбґоул-
рувалля жайуфдлля нозварлмгм пдкрм-
оу гм псдоз взкмлалля нмкаоалщ і 
вігбувалля имгм жапугедлзкз. Зайу-
фдлля дкмлмкіпрів ра сілалпзпрів гм 
одайіжауії ігдї првмодлля нозварлмї 
в’яжлзуі гмжвмйзрщ номоатуварз впі 
взгаркз, нмв’яжалі іж її сулкуімлу-
валляк. 

Пм-родрє, омжомбйдлля лмокарз-
влм-ноавмвзт акрів у псдоі сулкуім-
лувалля нозварлзт в’яжлзущ в Укоа-
їлі. Цд лаиваейзвіхзи жатіг у номуд-
пі првмодлля нозварлзт в’яжлзущ. 
Сакд віл кає взжлафзрз вдпщ кдта-
ліжк їт сулкуімлувалля: віг бугівлз-
урва фз мпуфаплдлля ілхмї упралмвз 
гм кмлромйы і нігжвірлмпрі. Сйіг ра-
кме жвдолурз увагу і ла лмокз Закм-
лу Укоаїлз «Пом гдоеавлм-нозварлд 
наорлдопрвм» ж мпраллікз жкілакз 
2018 омку. 

Пм-фдрвдорд, номвдгдлля лаукмвм 
мбґоулрмвалмгм дкпндозкдлру ла 
нозкйагі мглієї нозварлмї в’яжлзуі, ж 
кдрмы номглмжу првмодлля ракзт 
в’яжлзущ в Укоаїлі. Баеалм гйя ном-
вдгдлля ракмгм дкпндозкдлру жайуфз-
рз ілмждклзт ілвдпрмоів іж рзт коаїл, 
гд нозварлі в’яжлзуі сулкуімлуырщ 
номгукрзвлм і ндвлзк фзлмк омжвал-
раеуырщ гдоеавлі упралмвз взкмлал-
ля нмкаоалщ як сілалпмвм, рак і хйя-
тмк лагалля вігнмвіглзт нмпйуг жа-
пугедлзк ж кдрмы їт взноавйдлля і 
одпмуіайіжауії. 

Пм-н’ярд, уд квайісікмвала ніггм-
рмвка ндопмлайу лмвмї гдлдоауії гйя 
омбмрз у нозварлзт в’яжлзуят. Уоа-
тмвуыфз, цм гіыфа пзпрдка ніггмрмв-
кз і ндодніггмрмвкз ндопмлайу гйя 
упралмв взкмлалля нмкаоалщ Міліп-
рдопрва ыпрзуії Укоаїлз лд гмрує 
ракзт сатівуів, кмела нірз хйятмк 
мгмймхдлля кмлкуопу ла нмпагз у 
нозварлі в’яжлзуі ж фзпйа ыозпрів, 
нпзтмймгів, ндгагмгів, дкмлмкіпрів і 
номвдпрз ж лзкз жа пндуіайщлзкз 
номгоакакз вігнмвіглу ндодніггмрмв-
ку. Цд гмжвмйзрщ нозилярз ла омбмру 
коацзт і номснозгарлзт мпіб гм ом-
бмрз іж жапугедлзкз. 

Пм-хмпрд, ваейзвм, цмб оівдлщ 
бджндкз ра лагалля нмпйуг у нозвар-
лзт в’яжлзуят вігнмвігав фзллзк 
жакмлмгавфзк лмокак, а рмку кмлр-
омйщ ж бмку гдоеавз кає бурз цм-
кваорайщлзи.  
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Бмгарзощмв І. Г. Позварлі в’яжлзуі в Укоаїлі: кіс фз одайщліпрщ? (лаукмва 
гінмрджа) 

Срарря нозпвяфдла акруайщліи ла галзи фап рдкі «Пдлірдлуіаола пзпрдка 
Укоаїлз: акруайщлі номбйдкз пщмгмгдлля». Дала номбйдка вігнмвігає кмлуднуії од-
смокувалля Міліпрдопрвмк ыпрзуії Укоаїлз козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз і 
роалпсмокауії її в ндлірдлуіаолу пзпрдку. У лаукмвіи вірфзжляліи йірдоаруоі номбйд-
ка првмодлля нозварлзт в’яжлзущ в Укоаїлі взпвірйдла лдгмпрарлщм. Аврмо праррі 
взпулув лаукмву гінмрджу ном кмейзвіпрщ првмодлля в Укоаїлі нозварлзт в’яжлзущ. 
Дмпйігедлля жаоубіелмгм гмпвігу сулкуімлувалля нозварлзт в’яжлзущ нмкажайм як 
нмжзрзвлі, рак і лдгарзвлі прмомлз жажлафдлзт упралмв. У прарі жаномнмлмвала гм-
омеля каора првмодлля в Укоаїлі нозварлзт в’яжлзущ. 

Кйюфмві пймва: нозварла в’яжлзуя, ндлірдлуіаола пзпрдка, взкмлалля нмкаоалщ, 
гмомеля каора. 

 
 
Бмгаршоёв И. Г. Чапрлшд рюощкш в Укоазлд: кзс зйз одайщлмпрщ? (лауфлая 

гзнмрджа) 
Срарщя нмпвяцдла акруайщлми в лапрмяцдд водкя рдкд «Пдлзрдлузаолая пзпрд-

ка Укоазлш: акруайщлшд номбйдкш». Даллая номбйдка пммрвдрпрвудр кмлуднузз 
одсмокзомвалзя Мзлзпрдопрвмк ыпрзузз Укоазлш угмймвлм-зпнмйлзрдйщлми пз-
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прдкш з роалпсмокаузз дд в ндлзрдлузаолуы пзпрдку. В лауфлми мрдфдпрвдллми 
йзрдоаруод номбйдка пмжгалзя фапрлшт рыодк в Укоазлд мпвдцдла лдгмпрармфлм. 
Аврмо прарщз вшгвзлуй лауфлуы гзнмрджу м вмжкмелмпрз пмжгалзя в Укоазлд фапр-
лшт рыодк. Иппйдгмвалзд жаоубделмгм мншра сулкузмлзомвалзя фапрлшт рыодк 
нмкажайм как нмймезрдйщлшд, рак з мрозуардйщлшд прмомлш укажаллшт уфодегдлзи. 
В прарщд нодгймедла гмомелая каора пмжгалзя в Укоазлд фапрлшт рыодк. 

Кйюфдвшд пймва: фапрлая рыощка, ндлзрдлузаолая пзпрдка, зпнмйлдлзд лакажа-
лзи, гмомелая каора. 

 
 
Bogatyrov I. Private prisons in Ukraine: myth or reality? (scientific hypothesis) 
The article is dedicated to the current topic «Penitentiary system of Ukraine: current 

problems». This problem meets the concept of reforming the criminal-executive system by 
the Ministry of Justice of Ukraine and transforming it into a penitentiary system. In the 
scientific national literature, the problem of the creation of private prisons in Ukraine is 
not sufficiently highlighted. The author of the article advanced the scientific hypothesis 
about the possibility of establishing private prisons in Ukraine. The study of the foreign 
experience regarding private prisons functioning showed both the positive and the nega-
tive aspects of these institutions. A road map for the establishment of private prisons in 
Ukraine is proposed in the article. 

Key words: private prison, penitentiary system, execution of punishments, road map. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


