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Суфаплзи прал ра гзлакіка ном-
пувалля Укоаїлз нм хйяту пмуіайщ-
лзт одсмок  вкажує ла ваейзвіпрщ 
могаліжауії ра жгіиплдлля одсмокз 
пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліп-
ры як ваейзвмї пкйагмвмї омжвзрку 
ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва, жабджнд-
фдлля дсдкрзвлмпрі, гієвмпрі ра гмп-
рунлмпрі пзпрдкз пмуіайщлзт ноав, ж 
уоатувалляк кіелаомглмгм гмпвігу 
[1], [2, п. 17-22], [3, п. 252-259].  Поз-
лагіглм нігкодпйзрз, цм іпрмозфлд 
ноаглдлля Укоаїлз цмгм втмгедлля 
гм кіелаомглмгм пніврмваозпрва, єв-
омндипщкмї пнійщлмрз ріплм нмв’яжалд 
іж гаокмліжауієы дкмлмкіфлзт, ноавм-
взт ра пмуіайщлзт номудпів.  Опмбйз-
вм уіллмы взгаєрщпя пмуіайщла ілрдг-
оауія. Як вігмкм, кіелаомгла, у рмку 
фзпйі євомндипщка, пнійщлмра омжвз-
ваєрщпя ла жапагат ілкйыжзвлмпрі ра 
гмпрунлмпрі, вномвагедлля жапаг улі-
вдопайщлмгм гзжаилу [4, п. 47-54], [5, 
п. 199-215], цм гмжвмйяє мпмбак ж 
ілвайігліпры карз гмпрун гм упіт 
псдо пупнійщлмгм езрря, нмвлмы кі-
омы аганруварз упі пупнійщлі, гдоеа-

влм-ноавмві номудпз гм нмродб ра 
ілрдодпів мпіб ж ілвайігліпры, ла ла-
йделмку оівлі одайіжмвуварз увдпщ 
кмкнйдкп ноав. Така нмжзуія кіела-
омглмї пнійщлмрз взкйзкала лд йзхд 
нмпзйдлзк гукаліраолзк вдкрмомк 
пвмгм омжвзрку, а ракме жагомжйзвз-
кз рдлгдлуіякз ілвайігзжауії пупні-
йщпрва. Як вігмкм, у пвірі номезває 
нмлаг кійщяог йыгди ж ілвайігліпры, 
а в Укоаїлі уди нмкажлзк пралмвзрщ 
бйзжщкм 2,7 кйл. йыгди [6], [7]. Ог-
лафд, уоатмвуыфз пмуіайщлі, гдкм-
гоасіфлі, віипщкмві, дкмймгіфлі, рдтлм-
гдллі ра ілхі фзллзкз, фзпдйщліпрщ 
мпіб ж ілвайігліпры нмпріилм жомпрає, 
жомпрає фзпдйщліпрщ гірди ж ілвайіглі-
пры. Сйігуыфз ракзк ндодгукмвак, 
пзпрдка пмуіайщлмгм жатзпру є лаи-
бійщх гзлакіфлмы ра фурйзвмы цмгм 
ланояків ра рдлгдлуіи пупнійщлзт ра 
гдоеавлзт ндодрвмодлщ. Тмку, лаоажі 
ндодг лахмы гдоеавмы, пдодг кйы-
фмвзт номбйдк прмїрщ номбйдка омж-
бугмвз пуфаплмї кмгдйі пмуіайщлмгм 
жатзпру мпіб ж ілвайігліпры, яка б 
уоатмвувайа їт нмродбз ра ілрдодпз, 
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пнозяйа аганрауії у пупнійщпрві.  Са-
кд жа ракзкз  мжлакакз смокуєрщпя 
вігнмвігла кмгдйщ пмуіайщлмгм жатзп-
ру у номвіглзт гдоеават пвіру, у рм-
ку фзпйі гдоеават – фйдлат ЄС.  На-
рмкіпрщ в Укоаїлі номгмвеує гіярз 
утвайдлзи Вдотмвлмы Рагмы Укоаїл-
пщкмї РСР  21.03. 1991 о.  Закмл  
«Пом мплмвз пмуіайщлмї жатзцдлмпрі 
ілвайігів в Укоаїлі»[8], якзи взжла-
фає мплмвз пмуіайщлмї жатзцдлмпрі 
ілвайігів в Укоаїлі і гаоалрує їк оівлі 
ж упіка ілхзкз гомкагялакз кмейз-
вмпрі гйя уфапрі в дкмлмкіфліи, нмйі-
рзфліи і пмуіайщліи псдоат езрря 
пупнійщпрва, првмодлля лдмбтіглзт 
укмв, які гаырщ кмейзвіпрщ ілвайігак 
дсдкрзвлм одайіжуварз ноава ра пвм-
бмгз йыгзлз і гомкагялзла ра вдпрз 
нмвлмуіллзи пнмпіб езрря жгіглм ж 
ілгзвігуайщлзкз кмейзвмпрякз, жгі-
блмпрякз і ілрдодпакз. Оглафд, уд, 
ндодваелм, нмжзрзвлзи гдкйаоарзв-
лзи лакіо жакмлмгавуя.  Тмку в укм-
ват пщмгмгдлля пмуіайщлзи жатзпр 
вігіовалзи віг одайщлзт нмродб ра 
ілрдодпів мпіб ж ілвайігліпры, а їт 
ноава є  гукаліраолзк, нмжзрзвлзк 
лакіомк пупнійщпрва ра гдоеавз. Які-
плм пзпрдклзт лмвауіи лд буйм жа-
номвагедлм у жв’яжку іж оарзсікауієы 
Укоаїлмы Кмлвдлуії ООН ном ноава 
мпіб ж ілвайігліпры [9], [10], яка вз-
прунає мглзк іж лаибійщх сулгакдл-
райщлзт кіелаомглм-ноавмвзт акрів ж 
нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж 
ілвайігліпры. Фмокайщліпрщ нігтмгів 
гдоеавз гм одайіжауії нознзпів Кмл-
вдлуії, жлафлм нмпйабйыє пмуіайщлу 
жатзцдліпрщ йыгди ж ілвайігліпры.  
Тмку, омжбугмва мнрзкайщлмї  кмгдйі 
ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм 
жатзпру мпіб ж ілвайігліпры нмродбує 
бійщх пзпрдклмгм ра лайделмгм уоа-
тувалля кіелаомглмгм, у рмку фзпйі 
євомндипщкмгм гмпвігу. Оред, пдодг 
ноімозрдрів якіплмї ра пзпрдклмї од-
смокз пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж 
ілвайігліпры є  жаномвагедлля ном-
удпу ікнйдкдлрауії кіелаомглзт, у 
рмку фзпйі євомндипщкзт пмуіайщлзт 
пралгаорів.  

З ноавмвмї рмфкз жмоу,  жаномва-
гедлля в Укоаїлі ікнйдкдлрауії кіе-

лаомглзт, у рмку фзпйі євомндипщкзт, 
пмуіайщлзт пралгаорів, взкйзкалм 
лапрунлзк: 1) ноаглдлляк Укоаїлз 
гм ілрдгоауії гм кіелаомглмгм ра єв-
омндипщкмгм пніврмваозпрва; 2) вз-
вфдлля ра ж’япувалля кмлпроукрзвлм-
гм лмвірлщмгм гмпвігу ноавмвмгм од-
гуйывалля цмгм пмуіайщлмгм жатзпру;  
3) лдмбтігліпры угмпкмлайдлля пмуі-
айщлм-ноавмвмгм прарупу мпіб ж ілва-
йігліпры; 4) ваейзвіпры омжбугмвз 
лмвірлщмї кмгдйі пмуіайщлмгм жатзпру 
мпіб ж ілвайігліпры, омжвзрку ра утва-
йдлля лмвірлщмгм жакмлмгавпрва у уіи 
псдоі. 

Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвм-
рдмодрзфлд гмпйігедлля номбйдк 
ікнйдкдлрауії кіелаомглзт (євом-
ндипщкзт) пмуіайщлзт пралгаорів у 
номудпі жакмлмгавфмгм жабджндфдлля 
пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліп-
ры. У ыозгзфліи йірдоаруоі нзралля  
мкодпйдлмї номбйдкарзкз гмпйігеу-
ваймпщ у ноауят ракзт вфдлзт-
ыозпрів як: Н. Б. Бмймріла, М. І. Іл-
хзл, В. Л. Кмпрык, В. П. Мдйщлзк, 
П. Д. Пзйзндлкм, С. М. Позйзнкм,  
Д. І. Сіомта, С. М. Сзлфук, О. В. Тз-
цдлкм, Н. М. Хурмоял, М. М. Шукз-
йм, Л. П. Шукла, В. І. Щдобзла,  
О. М. Яомхдлкм ра ілхі.  Рмжвзрмк 
гмкрозлз ноава пмуіайщлмгм жатзпру 
в укмват пщмгмгдлля є ваейзвмы 
пкйагмвмы взомбйдлля  гієвзт кдта-
ліжків одайіжауії ра гаоалрувалля пзп-
рдкз пмуіайщлзт ноав мпіб ж ілвайіг-
ліпры. Сдодг кйыфмвзт ланояків 
жгіиплдлля в Укоаїлі пмуіайщлмї нмйі-
рзкз, урвдогедлля пмуіайщлмї ра ноа-
вмвмї гдоеавз є омжвзрмк лмвірлщмї 
кмгдйі пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж 
ілвайігліпры, цм мб’єкрзвлм ндодгба-
фає уоатувалля кіелаомглзт, у рмку 
фзпйі євомндипщкзт пмуіайщлзт прал-
гаорів ра, як лапйігмк,  омжбугмва 
лмвірлщмгм жакмлмгавфмгм одгуйывал-
ля у уіи псдоі.  

Кйыфмвзк апндкрмк ікнйдкдлра-
уії кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуі-
айщлзт пралгаорів у номудпі жакмлмга-
вфмгм жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатз-
пру мпіб ж ілвайігліпры, лапакндодг, є 
ж’япувалля рдокілмймгіфлзт мпмбйзвм-
прди цмгм нмжлафдлля комків цмгм 
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гаокмліжауії (ікнйдкдлрувалля) кіе-
лаомглм-ноавмвзт нознзпів у лауім-
лайщлд жакмлмгавпрвм.  О. О. Даопщка 
лагмймхує ла рмку, цм лабйзедлля 
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва у кмл-
рдкпрі жапрмпувалля лмок кіелаомг-
лмгм ноава  мжлафає пнійщлзи, ужгм-
гедлзи куоп гдоеав ла взжлафдлля 
ланоякків їт нмгайщхмгм пнійщлмгм 
омжвзрку [11, п. 526]. Ю. В. Вмймхзл 
нігкодпйыє,  цм ілрдгоауієы вваеа-
єрщпя розвайзи номудп у ндодбігу якм-
гм гдоеавз роалпсдоуырщ ноавмодайі-
жауіилі фапрзлз пвмїт пувдодллзт ноав 
ла кмозпрщ првмоывалмї єгзлмї ілпрз-
рууіилмї проукруоз гйя жабджндфдлля 
одайіжауії їт пнійщлзт ілрдодпів жа гм-
нмкмгмы лмок ноава [12, п. 11].  
М. М. Бмгупйавпщкзи омжгйягає гао-
кмліжауіы ноава як  номудп пноякмва-
лзи ла жбйзедлля ноава оіжлзт гдо-
еав, ла упулдлля абм жкдлхдлля віг-
кіллмпрди [13, п. 259]. Сйіг  вігжлафз-
рз, цм Ю. В. Каніуа, гмпйігеуыфз 
нмлярря «лабйзедлля» ра «гаокмліжа-
уія» гіихмв взплмвку, цм у ноаві ЄС 
мндоуырщ кардгмоіякз «лабйзедлля» 
и «гаокмліжауія» лаоівлі. Поз ущмку, 
якцм лабйзедлля лмокарзвлм-
ноавмвмї бажз  ндодгбафає  гмпяглдлля  
рмгм фз ілхмгм  ужгмгедлля, рм гаокм-
ліжауія кмед мжлафарз  як гмпяглдлля 
ндвлмї ігдлрзфлмпрі лмок ра нмймедлщ 
гдоеав-фйдлів ЄС, рак і мкодпйдлля 
пнійщлзт уійди, хйятмк нозилярря 
гзодкрзв уієї могаліжауії [14, п. 19]. 
Ддцм ілхд пурліплд лавалраедлля 
кає  нмлярря «ікнйдкдлрауія».   Так, у 
ыозгзфліи йірдоаруоі нігкодпйыєрщпя, 
цм «ікнйдкдлрауія» (віг алг. 
«Implementation» мжлафає жгіиплдлля, 
взкмлалля) жажвзфаи омжукієрщпя 
номудп жабджндфдлля укмв кіелаомг-
лзт жмбмв’яжалщ гдоеавз [15, п. 133].  
Ражмк іж рзк, кмела  нігрозкарз   
нмжзуіы А. С.  Гайщфзлпщкмгм,  
Ю. Б. Чзекаоя цмгм омжукілля ущмгм 
нмлярря у вужщкмку ра хзомкмку  
жлафдллят.  Так, у вужщкмку жлафдллі, 
ікнйдкдлрауія мжлафає номудп роалп-
нморувалля вігнмвіглзт нмймедлщ 
кіелаомглзт гмгмвмоів у лауімлайщлд 
жакмлмгавпрвм хйятмк їт  нмгайщхмгм 
вномвагедлля, а  у хзомкмку жлафдл-

лі – номудп  рйукафдлля вігнмвіглзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт нознзпів, ала-
йіж ноакрзкз їт взкмозпралля ра вз-
кмлалля упіка пуб’єкракз пупнійщлзт 
віглмпзл [16, п. 3-4].  Ю. В. Чзекаощ, 
нігвмгяфз нігпукмк, гмодфлм нігкодп-
йыє, цм ікнйдкдлрауія як ноавмвд 
явзцд ндодгбафає номудп жаномва-
гедлля у лауімлайщлд жакмлмгавпрвм 
нмймедлщ, цм жабджндфуырщ гмроз-
калля  и взкмлалля кіелаомглм-
ноавмвзт жмбмв’яжалщ [17, п. 347]. З 
ракзк нігтмгмк кмела нмгмгзрзпя, 
мпкійщкз віл акудлрує увагу ла лайд-
елмку гмрозкаллі ра взкмлаллі ла-
хмы гдоеавмы кіелаомглм-ноавмвзт 
жмбмв’яжалщ, які взнйзваырщ іж пмуіа-
йщлмї проардгії пнівомбірлзурва ж  оіж-
лзкз кіелаомглм-ноавмвзкз ілпрзру-
уіякз.        

Ваорм вігжлафзрз, цм ікнйдкдлра-
уія Укоаїлмы кіелаомглзт пмуіайщ-
лзт пралгаорів є ваейзвмы пкйагмвмы 
уфапрі лахмї гдоеавз у номвіглзт 
кіелаомглм-ноавмвзт ілпрзрууіят 
(ООН, МОП ра іл.), а ракме лайде-
лмгм взкмлалля пвмїт кіелаомглм-
ноавмвзт жмбмв’яжалщ у псдоі пмуіайщ-
лмгм жатзпру.  Кйыфмві ра сулгакдл-
райщлі кіелаомглі пмуіайщлі пралгаорз 
жакйагдлі у лзжуі кіелаомглм-
ноавмвзт акрів, жмкодка:  Загайщла 
гдкйаоауія ноав йыгзлз (1948 о.) 
[18], Міелаомглзи накр ном дкмлмкі-
флі, пмуіайщлі ра куйщруолі ноава 
(1966 о.) [19], Кмлвдлуія МОП №159  
ном номсдпіилу одабійірауіы ра жа-
иляріпрщ ілвайігів [20] (1983 о.),  Сра-
лгаорлі ноавзйа жабджндфдлля оівлзт 
кмейзвмпрди гйя ілвайігів [21] 
(1993 о.), Кмлвдлуія ООН ном ноава 
мпіб ж ілвайігліпры [9], [10] ра іл.   

Сйіг жауваезрз, цм лаоажі Укоа-
їлмы лдмжлафдлм уійіплмї ра єгзлмї 
кмлуднуії ікнйдкдлрауії кіелаомглзт 
пмуіайщлзт пралгаорів ноз смоку-
валлі жакмлмгавпрва ж нзралщ пмуіа-
йщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры. 
Офдвзглм, гмпрарлщм жагайщлі ра см-
окайщлм-ноавмві нознзпз ж ущмгм 
нозвмгу кіпрзрщ Закмл Укоаїлз «Пом 
кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз» [22]. 
Оглафд, віл, жа пвмєы пурры є оаккм-
взк ра гмпзрщ мбкдедлзк, ж нмжзуії 
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взомбйдлля гієвзт ікнйдкдлрауіилзт 
проардгіи.   

Щм е прмпуєрщпя ікнйдкдлрауії 
євомндипщкзт пмуіайщлзт пралгао-
рів[23, п.47-54], рм кмела кмлпрарува-
рз іпрмрлзи номгодп. Цд нмв’яжалм іж 
рзк, цм, нм-ндохд, кіе Укоаїлмы ра 
гдоеавакз-фйдлакз ЄС псмокмвалм 
вігнмвіглу кіелаомглм-ноавмву бажу 
[24], [25]; нм-гоугд,  в Укоаїлі утва-
йдлм лзжку  акрів жакмлмгавпрва, які 
ндодгбафаырщ кдталіжкз гаокмліжауії 
жакмлмгавпрва Укоаїлз ра ЄС [26], 
[27], [28]. Дм рмгм е, у 2010 омуі Єв-
омндипщка Кмкіпія нозиляйа Євом-
ндипщку проардгіы ілвайіглмпрі ла 
ндоімг 2010-2020, яка пноякмвала ла 
омжхзодлля ноав і кмейзвмпрди йы-
гди ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз, 
цмб вмлз кмгйз нмвлмы кіомы боарз 
уфапрщ в езррі пупнійщпрва і в євом-
ндипщкіи дкмлмкіуі [29, п. 146-152]. 

Ваорм лагмймпзрз, цм жарвдогед-
ла Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз Загайщ-
лмгдоеавла номгоака аганрауії жакм-
лмгавпрва Укоаїлз гм жакмлмгавпрва 
ЄС ( гайі – Помгоака) взжлафає жага-
йщлі жапагз ра кдталіжкз аганрауії. 
Пм-ндохд,  Помгоака  взжлафає кдта-
ліжк гмпяглдлля Укоаїлмы  вігнмвіг-
лмпрі родрщмку Кмндлгагдлпщкмку ра 
Магозгпщкмку козрдоіяк лабурря 
фйдлпрва в ЄС. Цди кдталіжк вкйыфає 
аганрауіы жакмлмгавпрва, урвмодлля   
вігнмвіглзт ілпрзрууіи ра ілхі гмгар-
кмві  жатмгз, лдмбтіглі гйя дсдкрзв-
лмгм ноавмрвмодлля ра ноавмжапрмпу-
валля. Пм-гоугд, кдрмы аганрауії  
жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакмлмгав-
прва ЄС є гмпяглдлля вігнмвіглмпрі 
ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз  acquis  
communautaire ж уоатувалляк козрд-
оіїв, цм взпуваырщпя ЄС гм гдоеав,  
які каырщ лакіо впрунзрз гм лщмгм. 
Пм-родрє, аганрауія жакмлмгавпрва  
Укоаїлз гм жакмлмгавпрва ЄС є ноім-
озрдрлмы пкйагмвмы номудпу ілрдгоа-
уії Укоаїлз гм Євомндипщкмгм Смыжу, 
цм  в  пвмы  фдогу є ноімозрдрлзк 
ланоякмк укоаїлпщкмї жмвліхлщмї нм-
йірзкз. Пм-фдрвдорд, гдоеавла нмйі-
рзка Укоаїлз цмгм  аганрауії жакмлм-
гавпрва смокуєрщпя як пкйагмва фап-
рзла ноавмвмї одсмокз в Укоаїлі ра 

пноякмвуєрщпя ла жабджндфдлля єгз-
лзт нігтмгів гм лмокмномдкрувалля, 
мбмв'яжкмвмгм воатувалля  взкмг жа-
кмлмгавпрва ЄС ніг фап лмокмномдк-
рувалля, ніггмрмвкз квайісікмвалзт 
пндуіайіпрів, првмодлля лайделзт 
укмв гйя ілпрзрууімлайщлмгм, лаукм-
вм-мпвірлщмгм, лмокмномдкрлмгм, рдт-
ліфлмгм, сілалпмвмгм жабджндфдлля 
номудпу аганрауії жакмлмгавпрва 
Укоаїлз. Пм-н’ярд, у ноімозрдрлзт 
псдоат аганрауія жакмлмгавпрва Укоа-
їлз жгіиплыєрщпя у ракіи нмпйігмвлмп-
рі: взжлафдлля акрів acquis 
communautaire, які одгуйыырщ ноавм-
віглмпзлз у вігнмвігліи псдоі; ндодк-
йаг взжлафдлзт акрів ла укоаїлпщку 
кмву; жгіиплдлля кмкнйдкплмгм  нмоі-
вляйщлмгм алайіжу одгуйывалля ноа-
вмвіглмпзл  у вігнмвігліи  псдоі  в 
Укоаїлі ра в ЄС; омжомбйдлля одкмкд-
лгауіи цмгм нозвдгдлля жакмлмгавпр-
ва Укоаїлз у вігнмвігліпрщ ж acquis 
communautaire; номвдгдлля дкмлмкіф-
лмгм, пмуіайщлмгм  ра нмйірзфлмгм ала-
йіжу лапйігків одайіжауії одкмкдлгауіи; 
взжлафдлля ндодйіку жакмлмномдкрлзт 
омбір; ніггмрмвка номдкрів жакмлів 
Укоаїлз ра ілхзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів, вкйыфдлзт гм ндодйі-
ку жакмлмномдкрлзт омбір, ра їт ноз-
илярря; кмлірмозлг ікнйдкдлрауії 
акрів жакмлмгавпрва Укоаїлз. Пм-
хмпрд, дйдкдлрмк аганрауії жакмлм-
гавпрва кає прарз ндодвіока номдкрів 
жакмлів Укоаїлз ра ілхзт лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів ла  їт вігнмвігліпрщ 
acquis communautaire ж кдрмы лдгм-
нуцдлля нозилярря акрів, які пундод-
фарщ acquis ЄС. Пм-пщмкд, уя Помгоа-
ка взжлафає кдру, мплмвлі рдокілз, 
ілпрзрууімлайщлзи кдталіжк  аганрауії 
жакмлмгавпрва Укоаїлз,  жапагз сілал-
пмвмгм, кагомвмгм ра ілсмокауіилмгм 
жабджндфдлля її взкмлалля. Кмлкодрлі 
жатмгз ж аганрауії жакмлмгавпрва (в 
рмку фзпйі ілпрзрууімлайщлі ндодрвм-
одлля), номглмжмвалі промкз їт взкм-
лалля, мбпягз взгарків (у рмку фзпйі  
взгарків ла ніггмрмвку лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів, лавфалля, ілпрзрууім-
лайщлі жкілз, номвдгдлля нмоівляйщ-
лм-ноавмвзт гмпйігедлщ, ндодкйаг 
акрів acquis communautaire  ла укоаїл-
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пщку кмву, ніггмрмвку гймпаоіы рдокі-
лів acquis communautaire рмцм) вз-
жлафаырщпя цмоіфлзк нйалмк жатмгів 
ж взкмлалля Помгоакз, якзи гмруєрщ-
пя Кммогзлауіилмы оагмы ж аганрауії 
жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакмлмгав-
прва ЄС, нмгмгеуєрщпя ж Кмкірдрмк 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж нзралщ  
Євомндипщкмї ілрдгоауії ра жарвдогеу-
єрщпя Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз.  

Тдмодрзкм-ноавмвзи алайіж Пом-
гоакз, гмжвмйяє кмлпраруварз лапру-
нлд: 1) у ліи пдодг ноімозрдрів лд 
взжлафаырщпя нзралля пмуіайщлмгм 
жатзпру мпіб ж ілвайігліпры; 2) вмла 
взжлафає жагайщлі жапагз ра нозлуз-
нз, нігтмгз гм нзралщ аганрауії  жа-
кмлмгавпрва Укоаїлз гм жакмлмгавпр-
ва ЄС; 3) вмла лд взжлафає кмлкодр-
лзт ікнйдкдлрауіи лзт кдталіжків 
уоатувалля кіелаомглзт, у рмку фз-
пйі євомндипщкзт, пмуіайщлзт пралга-
орів; 4) вмла кмед бурз кмлпроукрзв-
лмы цмгм жаномвагедлля кдталіжків 
аганрауії  жакмлмгавпрва Укоаїлз гм 
жакмлмгавпрва ЄС ж нзралщ пмуіайщ-
лмгм жатзпру мпіб ілвайігліпры; 
5) вмла кмед бурз кмлпроукрзвлмы 
цмгм взомбйдлля гієвзт номгоак ра 
проардгіи  ікнйдкдлрауії кіелаомг-
лзт, у рмку фзпйі євомндипщкзт, пмуі-
айщлзт пралгаорів ноз смокуваллі 
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз 
ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж 
ілвайігліпры.  

Такзк фзлмк, ікнйдкдлрауія кі-
елаомглзт (євомндипщкзт) пмуіайщ-
лзт пралгаорів у номудпі жакмлмгав-
фмгм жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатзп-
ру мпіб ж ілвайігліпры – уд пкйаглзи 
номгоаклзи номудп, цм ндодгбафає 
жаномвагедлля ла жакмлмгавфмку 
оівлі нмймедлщ (нознзпів), які жабдж-
ндфуырщ  лайделд гмрозкалля (вз-
кмлалля) Укоаїлмы кіелаомглм-
ноавмвзт жмбмв’яжалщ ж нзралщ пмуіа-
йщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры ра 
пноякмвалзи ла жгіиплдлля лмвір-
лщмї, пуфаплмї кмгзсікауії жакмлмгав-
прва у уіи псдоі.  Оплмвлзкз мжла-
какз ікнйдкдлрауії кіелаомглзт 
(євомндипщкзт) пмуіайщлзт пралгао-
рів у номудпі жакмлмгавфмгм жабджнд-
фдлля пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж іл-

вайігліпры є лапрунлі: пкйаглзи ном-
удп омжомбкз ра жарвдогедлля ікнйд-
кдлрауіилмї номгоакз; ндодгбафає 
фіркі кдталіжкз взомбйдлля нмйм-
едлщ (нознзпів) цмгм гмрозкалля ра 
взкмлалля Укоаїлмы кіелаомглм-
ноавмвзт жмбмв’яжалщ ж нзралщ пмуіа-
йщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры; 
ндодгбафає взомбйдлля фіркмгм ндод-
йіку вігнмвіглзт кіелаомглзт, у рм-
ку фзпйі євомндипщкзт, пмуіайщлзт 
пралгаорів ж нзралщ пмуіайщлмгм жа-
тзпру мпіб ж ілвайігліпры;  ндодгбафає 
взомбйдлля мплмвлзт дранів ікнйд-
кдлрауії кіелаомглзт, у рмку фзпйі 
євомндипщкзт, пмуіайщлзт пралгаорів 
ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж 
ілвайігліпры; кмлпмйігауія ілпрзрууіи 
гдоеавлмї вйагз, кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля, лаукмвзт хкій пмуіайщлмгм 
ноава, ілпрзрурів гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва цмгм пмуіайщлмгм жатзпру 
мпіб ж ілвайігліпры; жукмвйыє  омжом-
бку номдкру Кмгдкпу ном ноава мпіб ж 
ілвайігліпры як ваейзвмї пкйагмвмї 
ікнйдкдлрауії кіелаомглзт, у рмку 
фзпйі євомндипщкзт, пмуіайщлзт прал-
гаорів ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру 
мпіб ж ілвайігліпры ла мплмві лаявлм-
гм лауімлайщлмгм гмпвігу, а ракме 
гмпяглдлщ хкій пмуіайщлмгм ноава, 
які смокуырщпя у лауімлайщлмку 
лаукмвмку номпрмоі; утвайдлля Вдо-
тмвлмы Рагмы Укоаїлз Кмгдкпу ном 
ноава мпіб ж ілвайігліпры як ікнйдкд-
лрауії кіелаомглзт, у рмку фзпйі 
євомндипщкзт, пмуіайщлзт пралгаорів 
ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж 
ілвайігліпры. 

З мгйягу ла взцдвзкйагдлд, мп-
лмвлзкз рдлгдлуіякз ікнйдкдлрауії 
кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуіа-
йщлзт пралгаорів у номудпі жакмлмга-
вфмгм жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатз-
пру мпіб ж ілвайігліпры є лапрунлі: 
1) омжомбка єгзлмї лауімлайщлмї 
проардгії ра Помгоакз ікнйдкдлрауії 
кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуіа-
йщлзт пралгаорів у номудпі жакмлмга-
вфмгм жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатз-
пру мпіб ж ілвайігліпры, ж нмгайщхзк 
її мбгмвмодлляк, номвдгдлляк гом-
кагпщкзт, жагайщлмпупнійщлзт пйу-
талщ ра мбгмвмодлщ, утвайдлля ла 
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жакмлмгавфмку оівлі; 2) омжвзрмк 
ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва ра пмуіайщ-
лмгм жатзпру, у рмку фзпйі  взомб-
йдлля кдталіжків номпвірлзущкм-
взтмвлмї, омж’яплывайщлмї омбмрз ж 
нзралщ ноав мпіб ж ілвайігліпры; 
3) жаномвагедлля нубйіфлмгм кмлірм-
озлгу жа гмрозкалля ноав мпіб ж іл-
вайігліпры; 4) жаномвагедлля  нмпз-
йдлмгм кдталіжку пнівомбірлзурва 
Укоаїлз ж кіелаомглзкз ілпрзрууія-
кз цмгм пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж 
ілвайігліпры; 5) омжомбка ндодйіку 
кіелаомглзт ра євомндипщкзт прал-
гаорів ж пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж 
ілвайігліпры, ж уоатувалляк нмжзуіи 
ілпрзрууіи гдоеавлмї вйагз, кіпудвм-
гм пакмвоягувалля, лаукмвзт хкій 
пмуіайщлмгм ноава, ілпрзрурів гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва; 6) жгіиплдлля 
омжомбкз номдкру Кмгдкпу ном ноава 
мпіб ж ілвайігліпры як ваейзвмї пкйа-
гмвмї ікнйдкдлрауії кіелаомглзт, у 
рмку фзпйі євомндипщкзт, пмуіайщлзт 
пралгаорів ж нзралщ пмуіайщлмгм жа-
тзпру мпіб ж ілвайігліпры ла мплмві 

лаявлмгм лауімлайщлмгм гмпвігу, а 
ракме гмпяглдлщ хкій пмуіайщлмгм 
ноава, які смокуырщпя у лауімлайщ-
лмку лаукмвмку номпрмоі; 7) номвд-
гдлля кіелаомглмї, пмуіайщлм-
ноавмвмї дкпндорзжз номдкру Кмгдкпу 
ном ноава мпіб ж ілвайігліпры; 8) гом-
кагпщкі мбгмвмодлля, птвайдлля ном-
дкру Кмгдкпу ном ноава мпіб ж ілвайі-
гліпры ла  бажі номвіглзт хкій пмуіа-
йщлмгм ноава; 9) утвайдлля Кмгдкпу 
ном ноава мпіб ж ілвайігліпры як єгз-
лмгм, кмгзсікмвалмгм жакмлмгавфмгм 
акру ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру 
мпіб ж ілвайігліпры («Смуіайщла кмл-
прзрууія ноав мпіб ж ілвайігліпры»); 
10) жаномвагедлля дсдкрзвлмгм ра 
пуфаплмгм гдоеавлмгм лагйягу ра 
гомкагпщкмгм кмлромйы ж нзралщ гм-
розкалля Кмгдкпу ном ноава мпіб ж 
ілвайігліпры; 11) жаномвагедлля 
єгзлмї ілпрзрууії Унмвлмваедлмгм ж 
нзралщ ноав мпіб ж ілвайігліпры; 
12) жаномвагедлля вігкозрзт жвірів 
цмгм пралу гмрозкалля ноав мпіб ж 
ілвайігліпры в Укоаїлі. 
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Мдйщлзк В. П. Тдлгдлуії ікнйдкдлрауії кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуіайщ-
лзт пралгаорів у номудпі жакмлмгавфмгм жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж 
ілвайігліпрю 

 У уіи  праррі гмпйігеуырщпя кйыфмві нзралля цмгм  рдлгдлуіи ікнйдкдлрауії 
кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуіайщлзт пралгаорів у номудпі жакмлмгавфмгм жабджнд-
фдлля пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры. Вігжлафдлм лдмбтігліпрщ ра ваейзвіпрщ 
кіелаомглмї ра євомндипщкмї ілрдгоауії Укоаїлз гм кіелаомглмгм пніврмваозпрва, 
євомндипщкмї пнійщлмрз. Пігкодпйдлм, цм пмуіайщлзи жатзпр мпіб ж ілвайігліпры є 
мглзк іж лаибійщх пкйаглзт пдодг пмуіайщлм-ноавмвзт явзц.  Рмжкозрм гмймвлі ном-
бйдкз цмгм лайделмгм сулкуімлувалля пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры, 
жакмлмгавфмгм жабджндфдлля, ікнйдкдлрауії кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів.  Віг-
жлафдлм кйыфмві апндкрз кіелаомглзт ра євомндипщкзт пмуіайщлзт пралгаорів.  
Зомбйдлм взплмвкз ра номнмжзуії. 

Кйюфмві пймва: пмуіайщлзи жатзпр; мпмба ж ілвайігліпры;  жакмлмгавпрвм ном пм-
уіайщлзи жатзпр; аганрауія; гаокмліжауія; ікнйдкдлрауія; рдлгдлуії ікнйдкдлрауії 
кіелаомглзт, євомндипщкзт пмуіайщлзт пралгаорів; номдкр Кмгдкпу ном ноава мпіб ж 
ілвайігліпры. 

     
 
Мдйщлзк В. П. Тдлгдлузз зкнйдкдлраузз кдегулаомглшт (двомндипкзт) пм-

узайщлшт пралгаормв в номудппд жакмлмгардйщлмгм мбдпндфдлзя пмузайщлми жацз-
рш йзу п злвайзглмпрщю 

 В ърми прарщд зппйдгуырпя кйыфдвшд вмномпш рдлгдлузи зкнйдкдлраузз кде-
гулаомглшт (двомндипкзт) пмузайщлшт пралгаормв в номудппд жакмлмгардйщлмгм мбд-
пндфдлзя пмузайщлми жацзрш йзу п злвайзглмпрщы. Оркдфдла лдмбтмгзкмпрщ з вае-
лмпрщ кдегулаомглми з двомндипкми злрдгоаузз Укоазлш к кдегулаомглмку пммб-
цдпрву, двомндипкмгм пммбцдпрва. Пмгфдоклурм, фрм пмузайщлая жацзра йзу п злва-
йзглмпрщы явйядрпя мглзк зж пакшт пймелшт подгз пмузайщлм-ноавмвшт явйдлзи. 
Рапкошрм гйавлшд номбйдкш мрлмпзрдйщлм лагйдеацдгм сулкузмлзомвалзя пмуза-
йщлми жацзрш йзу п злвайзглмпрщы, жакмлмгардйщлмгм мбдпндфдлзя, зкнйдкдлраузз 
кдегулаомглшт пмузайщлшт пралгаормв. Оркдфдлм кйыфдвшд апндкрш кдегулаомг-
лшт з двомндипкзт пмузайщлшт пралгаормв. Сгдйалш вшвмгш з нодгймедлзя. 

Кйюфдвшд пймва: пмузайщлая жацзра; фдймвдк п злвайзглмпрщы; жакмлмгардйщпр-
вм м пмузайщлми жацзрд; аганраузя; гаокмлзжаузя; зкнйдкдлраузя; рдлгдлузз зкн-
йдкдлраузз кдегулаомглшт, двомндипкзт пмузайщлшт пралгаормв; номдкр Кмгдкпа м 
ноават йзу п злвайзглмпрщы. 

 
Melnik V. Trends in the Implementation of international (european) social 

standards in the process of legislative provision of social protection of persons with 
disabilities 

 This article explores the key issues regarding trends in the implementation of 
international (European) social standards in the process of legislative provision of social 
protection of persons with disabilities. The necessity and importance of the international 
and European integration of Ukraine to the international community and the European 
community are noted. It was emphasized that social protection of persons with disabilities 
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is one of the most complex among social and legal phenomena. The main problems 
concerning the proper functioning of social protection of persons with disabilities, 
legislative support, implementation of international social standards are revealed. The key 
aspects of international and European social standards are noted. Conclusions and 
suggestions are made. 

Key words: european social standards; draft code on the rights of persons with 
disabilities. 

 

 


