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Угмпкмлайдлля (одсмокувалля) 
фзлмгм козкілайщлм-взкмлавфмгм 
жакмлмгавпрва хйятмк нозвдгдлля 
имгм у вігнмвігліпрщ гм нмймедлщ  
кіелаомглзт ноавмвзт акрів ж ноав і 
пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла, прал-
гаорів у псдоі нмвмгедлля іж жапу-
гедлзкз лзлі  є багармапндрлзк 
явзцдк, цм нмвяжалд лд йзхд іж ноз-
вдгдлляк у вігнмвігліпрщ рдкпру 
мкодкзт нмймедлщ козкілайщлм-
взкмлавфмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз. 
Цди номудп ндодгбафає взоіхдлля як 
хзохмгм, рак і вуефмгм кмйа жавгалщ 
ноавмвмгм, нмйірзфлмгм, дкмлмкіфлм-
гм, ікігедвмгм, лаукмвмгм, кдрмгмйм-
гіфлмгм, могаліжауіилмгм таоакрдоу 
рмцм. Поавзйщлд нмєглалля ра кмк-
нйдкплд їт взкмлалля гмжвмйзрщ псм-
окуварз оауімлайщлі дйдкдлрз коз-
кілайщлм-взкмлавфмї нмйірзкз, дсдк-
рзвлі і, вмглмфап, гукаллі ноавмві 
лмокз, які одгйакдлруырщ номудп 
взкмлалля ра вігбувалля козкілайщ-
лзт нмкаоалщ, цм, лдмгкіллм, нмвзллі 
йзхд нмкоацуварз жакмлмгавпрвм  ра  
ноакрзфлу гіяйщліпрщ у уіи псдоі. 

Вваеаєкм, цм мкодпйдла номбйд-
карзка в кмлрдкпрі взкмлалля нмка-
оалля у взгі нмжбавйдлля вмйі ла 
ндвлзи промк прмпмвлм лднмвлмйірліт 
пралмвзрщ жлафлзи лаукмвзи ілрдодп. 
Акруайщліпрщ нозвдгдлля фзлмгм 
козкілайщлм-взкмлавфмгм жакмлмгав-
прва ра ноакрзкз у вігнмвігліпрщ гм 
нмймедлщ  кіелаомглзт ноавмвзт 
акрів ж ноав і пвмбмг йыгзлз ра гом-
кагялзла, пралгаорів у псдоі нмвм-
гедлля іж лднмвлмійірлкз жапугед-
лзкз нмяплыєрщпя жгарліпры гмнмв-
лзрз лауімлайщлі лмокарзвлм-ноавмві 
акрз фіркзкз, мбґоулрмвалзкз нмйм-
едллякз, і в рми ед фап ваорм кмлп-
раруварз вігпурліпрщ кмкнйдкплмгм 
мб’єкрзвлмгм алайіжу номудпу ікнйд-
кдлрауії кіелаомглзт акрів і пралга-
орів у псдоі нмвмгедлля іж лднмвлм-
йірлікз жапугедлзкз гм нмжбавйдлля 
вмйі ла ндвлзи промк. Нджавдохдл-
ліпрщ і лдвндвлдліпрщ  номудпу одсм-
окувалля взкмлалля нмкаоалля у 
взгі нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи 
промк прмпмвлм лднмвлмйірліт, цм 
пуномвмгеуєрщпя як првмодлляк, рак 
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і йіквігауієы могалів і упралмв взкм-
лалля нмкаоалщ, вномвагедлляк і 
жапрмпувалляк лмвзт кдрмгів омбмрз 
іж жапугедлзкз, гмжвмйяє глуфкм жа-
прмпмвуварз номгодпзвлі жаоубіелі 
кмлуднуії, ікнйдкдлруварз жагайщлм-
взжлалі кіелаомглі нозлузнз, лмокз 
ра пралгаорз, і в рми ед фап нмродбує 
фіркмгм омжукілля, цм і як нмроіблм 
жкілыварз.  

Окодкі номбйдкз вігнмвіглмпрі 
кіелаомглзк пралгаорак у псдоі 
взкмлалля нмкаоалля у взгі нмжбав-
йдлля вмйі ла ндвлзи промк прмпмвлм 
лднмвлмйірліт гмпйігеувайзпщ у ом-
бмрат І. Г. Бмгарзощмва, О. Г. Кмйба,  
В. А. Лщмвмфкіла, Д. С. Ягулмва, 
І. С. Якмвдущ, мглак вмлз нмвлмы 
кіомы лд взоіхуырщ нмправйдлмї 
номбйдкарзкз в пуфаплзт одайіят. 

Алайіж номудпу ікнйдкдлрауії нм-
ймедлщ кіелаомглзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів у фзллі козкілайщлм-
взкмлавфд жакмлмгавпрвм і ноакрзку 
гмжвмйяє взмкодкзрз  ракі жакмлмкі-
олмпрі: 

– лзлі кз пнмпрдоігаєкм гдкйа-
оувалля і мкодкі оджуйщрарз ланмйдг-
йзвмгм ноаглдлля Укоаїлз ла оіжлзт 
оівлят взкмлуварз одкмкдлгауії ра 
взкмгз кіелаомглзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів ра кіелаомглзт мога-
ліжауіи; 

– номудп нозвдгдлля фзллмгм 
жакмлмгавпрва і ноакрзкз у вігнмвіг-
ліпрщ гм нмймедлщ ра пралгаорів кіе-
лаомглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів 
гмпкмлайм лд взвфавпя, лд ндодгбафа-
йзпя нмгайщхі имгм лапйігкз, а ндод-
ваела бійщхіпрщ гмпйігедлщ у уіи 
псдоі номтмгярщ вкоаи нмвійщлм, нд-
одваелм ла оівлі нодгправлзків гом-
кагпщкзт могаліжауіи, цм лд нозлм-
пзрщ баеалзт оджуйщрарів; 

– лабйзедлля гм кіелаомглзт 
ноавзй і пралгаорів у псдоі взкмлал-
ля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля 
вмйі прмпмвлм лднмвлмйірліт нмйягає, 
ндодваелм, у првмодллі гіглзт нмбу-
рмвзт укмв розкалля ра кардоіайщлм-
гм жабджндфдлля, гмрозкаллі ноав і 
пвмбмг лднмвлмйірліт жапугедлзт, 
номрд нодгправлзкакз кіелаомглмї 
пнійщлмрз лдгмпрарлщм увагз нозгі-

йяєрщпя взкмгак кіелаомглзт прал-
гаорів у псдоі кдрмгзкз взтмвлмї 
омбмрз, жагайщлммпвірлщмгм ра номсд-
піилм-рдтліфлмгм лавфалля, жапрмпу-
валля жатмгів жамтмфдлщ і пряглдлщ, 
нмпрндлірдлуіаолмку внйзву ла лд-
нмвлмйірліт;  

– ндодваелмы кіомы ноакрзфлі 
жатмгз цмгм нозвдгдлля фзллмгм 
жакмлмгавпрва і ноакрзкз у вігнмвіг-
ліпрщ кіелаомглзк лмокак ра  прал-
гаорак номвмгярщпя у смокі йдкуіи, 
родлілгів, кмлсдодлуіи, кмлірмозлгм-
взт жатмгів, які жа пвмєы смокмы є 
лдгмпрарлщм дсдкрзвлзкз гйя гмпяг-
лдлля уієї кдрз; 

– муілка врійдлля кіелаомглзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, як ноа-
взйм, жгіиплыєрщпя кіелаомглзкз 
могаліжауіякз.  

Такме ваорм жауваезрз, цм ла 
кіелаомглмку оівлі лд жавдохзвпя 
номудп нмхуку мнрзкайщлзт жапаг 
взкмлалля нмкаоалля у взгі нмжбав-
йдлля вмйі прмпмвлм лднмвлмйірліт, а 
кіелаомглі лмокарзвлм-ноавмві акрз 
у уіи псдоі омжомбйяйзпя, мбгмвмоы-
вайзпя цд в кзлуймку прмйіррі і ж 
кмкдлру їт утвайдлля номихйм бага-
рм фапу, рмку мкодкі лмокз в ыозгз-
флмку, рдтліфлмку, жагайщлмйыгпщ-
кмку апндкрат лд є акруайщлзкз. Та-
кме нмвлмы кіомы  лд кмела првдо-
геуварз, цм іплуыфі кіелаомглі лм-
окарзвлм-ноавмві акрз вігмбоаеаырщ 
рдлгдлуії пуфаплмгм омжвзрку ілпрз-
рурів ноавмвзт пзпрдк, пукіелзт ж 
взкмлалляк нмкаоалщ.  

Віграк, ж уоатувалляк взцджа-
жлафдлмгм, жгіиплыєрщпя пнозилярря 
и муілка дсдкрзвлмпрі, кмозплмпрі 
жаоубіелзт кмлуднуіи, ікнйдкдлрауії 
жагайщлмвзжлалзт кіелаомглзт 
нозлузнів, лмок ра пралгаорів.  

Пмноз уд, гіяйщліпрщ взтмвлзт 
кмймліи в Укоаїлі, ж-нмкіе ілхзт 
упралмв взкмлалля нмкаоалщ, є лаи-
бійщх лабйзедлмы гм кіелаомглзт 
пралгаорів, ндодгупік в фапрзлі укмв 
розкалля лднмвлмйірліт жапугедлзт, 
ном цм пвігфарщ жвірз кмлірмозлгм-
взт кіпіи [1, п. 14]. Влапйігмк жгіип-
лдлля лзжкз жатмгів цмгм нозвдгдлля 
гіяйщлмпрі взтмвлзт кмймліи вігнмві-
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глм гм взкмг кіелаомглзт лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів у гайужі жатзпру 
ноав йыгзлз і гомкагялзла ра кіела-
омглзт пралгаорів у псдоі взкмлалля 
козкілайщлмгм нмкаоалля у взгі нмж-
бавйдлля вмйі ла ндвлзи промк у вз-
тмвлзт кмймліят ж'явзймпя бійщхд 
кмейзвмпрди цмгм їт гіяйщлмпрі. 

Вфдлі жажлафаырщ, цм пнівомбір-
лзурвм пвірмвмгм пніврмваозпрва у 
бмомрщбі жі жймфзлліпры прайм акруа-
йщлмы і ваейзвмы номбйдкмы пуфап-
лмпрі, мглієы іж пндузсіфлзт смок 
якмгм є взомбйдлля кіелаомглм-
ноавмвзт пралгаорів у гайужі взкм-
лалля нмкаоалля [2, п. 192]. Вмлз 
жакоінйыырщпя в кмлвдлуіят, гдкйа-
оауіят, нмймедллят, накрат, ноавз-
йат, гмгмвмоат, угмгат. Ці лмокарзв-
лм-ноавмві акрз лд оівлмжлафлі жа 
пвмїк ыозгзфлзк прарупмк, айд їт 
мб’єглує рд, цм вмлз пноякмвалі ла 
кммогзлауіы жупзйщ пвірмвмгм пніврм-
ваозпрва у псдоі козкілайщлм-
взкмлавфмї гіяйщлмпрі. У кіелаомг-
лзт гмкукдлрат жймфзлліпрщ лднмв-
лмйірліт омжгйягаєрщпя як номбйдка, 
цм нмродбує нмйірзфлмгм вроуфалля, 
а омжомбка ра нйалувалля жатмгів 
номрзгії жймфзллмпрі лднмвлмйірліт 
нмпігає ваейзвд кіпуд у бмомрщбі жі 
жймфзлліпры в уіймку.  

Фмокайщлмы мплмвмы кмейзвмп-
рі жапрмпувалля лмок кіелаомглм-
ноавмвзт пралгаорів козкілайщлм-
взкмлавфмгм таоакрдоу є пр. 9 Кмл-
прзрууії Укоаїлз, в якіи ндодгбафдлм, 
цм фзллі кіелаомглі гмгмвмоз, жгмга 
ла мбмв'яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотм-
влмы Рагмы Укоаїлз, є фапрзлмы 
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз 
[3]. Факрзфлмы і мб’єкрзвлмы мплм-
вмы жапрмпуваллят узт лмок є єг-
ліпрщ йыгпщкмї (гзряфмї) пурлмпрі і 
―нозомглзт‖ ноав жапугедлзт гм нм-
жбавйдлля вмйі, мглмрзнліпрщ жйм-
фзллмпрі лднмвлмйірліт як в Укоаїлі, 
рак і в ілхзт коаїлат, нмгібліпрщ (у 
бійщхмпрі) мплмвлзт жатмгів і кдрмгів 
внйзву ла жймфзлліпрщ лднмвлмйірліт. 

Взомбйдлі кіелаомглзк рмваозп-
рвмк жагайщлі нмймедлля кіелаомг-
лмгм ноава, цм жатзцаырщ йыгзлу жа 
пвмєы пурліпры гйя кмелмї гдоеавз є 

рзк жоажкмк, жа якзк взкіоыєрщпя її 
узвійіжмваліпрщ. 

Помрд пщмгмглі пвірмвмы пнійщлм-
рмы нозилярм лзжку кіелаомглм-
ноавмвзт гмкукдлрів жагайщлмгм ра 
пндуіайщлмгм таоакрдоу, цмгм жгіип-
лдлля пугмфзлпрва віглмплм лднмв-
лмйірліт, а пакд: 

Кмлвдлуія ООН ном ноава гзрз-
лз 1989 омку (оарзсікмвала гм 
1997 омку упіка коаїлакз, мкоік 
США і Смкайі) [4]; 

Мзлзкайщлшд пралгаорлшд ноа-
взйа ООН капаыцздпя мрноавйдлзя 
ноавмпугзя в мрлмхдлзз лдпмвдо-
хдллмйдрлзт (Пдкзлпкзд ноавзйа), 
1985 гмга [5]; 

Поавзйа Оогалзжаузз Обчдгз-
лдллшт Наузи, капаыцздпя жацзрш 
лдпмвдохдллмйдрлзт, йзхдллшт пвм-
бмгш, 1990 гмга [6]; 

Рукмвмгяцзд нозлузнш Оогалз-
жаузз Обчдгзлдллшт Наузи гйя 
нодгунодегдлзя нодпрунлмпрз подгз 
лдпмвдохдллмйдрлзт (Эо-Рзягпкзд 
оукмвмгяцзд нозлузнш) Позлярш з 
номвмжгйахдлш оджмйыузди 45/112 
Гдлдоайщлми Аппакбйдз мр 14 гдкаб-
оя 1990 гмга [7]; 

Мілікайщлі пралгаорлі ноавзйа 
нмвмгедлля ж в’яжлякз 1955 омку [8]  
ра Євомндипщкі ндлірдлуіаолі ноавзйа 
1987 омку [9]. 

Помрд жагайщлзк гмкукдлрмк 
цмгм взжлафдлля нмвмгедлля ж гірщ-
кз в упщмку пвірі є Кмлвдлуія Оога-
ліжауії Об’єглалзт Науіи ном ноава 
гзрзлз. Дм псдоз її одгуйывалля 
втмгярщ і рі лднмвлмйірлі, які жапу-
гедлі и вігбуваырщ козкілайщлд нм-
каоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі [4]. 

У н. b пр. 37 Кмлвдлуії Оогаліжа-
уії Об’єглалзт Науіи ном ноава гз-
рзлз жажлафдлм, цм нмкіцдлля лднм-
влмйірліт у бугщ-яку взноавлу упра-
лмву жавегз нмвзллм бурз коаилік 
жатмгмк, цм жапрмпмвуєрщпя номрягмк 
кілікайщлмгм лдмбтіглмгм промку [4]. 
Ця ігдя номпйігкмвуєрщпя і в н. 19 
Мілікайщлзт пралгаорлзт ноавзйат 
Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи, цм 
прмпуырщпя жгіиплдлля ноавмпуггя 
віглмплм лднмвлмйірліт (―Пдкілпщкзт 
ноавзй‖) [5]. У кмкдлраоі гм н. 19 
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―Пдкілпщкзт ноавзй‖ жажлафаєрщпя, 
цм кмйз лднмвлмйірліи нмвзлдл бурз 
нмкіцдлзи у взноавлу упралмву, нм-
жбавйдлля вмйі кає бурз мбкдедлм 
кілікайщлм-лдмбтіглзк промкмк і ноз 
ущмку нмвзллі бурз жгіиплдллі кілі-
кайщлі могаліжауіилі жатмгз ж уроз-
калля лднмвлмйірліт і воатмвалі оіж-
лмкалірлі рзнз ноавмнмоухлзків, 
ноавмнмоухдлщ ра упралмв [8, п. 108]. 
Помрд лмокз вкажалзт кіелаомглзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ндодгба-
фаырщ кмейзвіпрщ жапрмпувалля гм 
лднмвлмйірліт гмвіфлмгм нмжбавйдлля 
вмйі, жа укмвз ндопндкрзвз жвійщлдл-
ля жапугедлзт (н.а пр. 37 Кмлвдлуії 
Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи ном 
ноава гзрзлз) [4]. Опраллє нмйм-
едлля, ла лаху гукку, нмродбує нд-
одгйягу. 

Поавзйа Оогаліжауії Об’єглалзт 
Науіи, цмгм жатзпру лднмвлмйірліт, 
нмжбавйдлзт вмйі [6], є пндуіайщлзкз 
віглмплм гм ілхзт кіелаомглзт лм-
окарзвлм-ноавмвзт акрів. Гдлдоайщ-
ла Апакбйдя ООН вкажує ла лдмб-
тігліпрщ іплувалля узт Поавзй, ж 
мгйягу ла іплувалля у пвірі жймвез-
валщ прмпмвлм лднмвлмйірліт нмжбав-
йдлзт вмйі. Поавзйа буйз омжомбйд-
лі Кмкірдрмк ж нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі і бмомрщбз ж лды у пнівом-
бірлзурві ж кіеуоягмвзкз ра гом-
кагпщкзкз могаліжауіякз. Вмлз воа-
тмвуырщ ра пзпрдкарзжуырщ впі ілхі 
кіелаомглі ноавмві акрз ра впралмв-
йыырщ кілікайщлі пралгаорз нмвм-
гедлля ж лднмвлмйірлікз, які нмжба-
вйдлі вмйі в бугщ-якіи смокі. У н. 7 
Поавзй жажлафдлм, цм гдоеавз нм-
взллі вкйыфарз Поавзйа у пвмє жа-
кмлмгавпрвм, влмпяфз гм лщмгм нмн-
оавкз. Ваейзвзк є рд, цм Поавзйа 
Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи цмгм 
жатзпру лднмвлмйірліт, нмжбавйдлзт 
вмйі, гаырщ взжлафдлля нмжбавйдлля 
вмйі, якд жгіглм ж нн. b). н. 11 є бугщ-
якмы смокмы жарозкалля фз рыод-
клмгм ув’яжлдлля бугщ-якмї мпмбз фз 
її нмкіцдлля в гдоеавлу фз нозвар-
лу взноавлу упралмву ла нігправі 
оіхдлля бугщ-якмгм пугмвмгм, агкі-
ліпроарзвлмгм фз ілхмгм гдоеавлмгм 
могалу, яку лднмвлмйірлщмку лд гм-

жвмйяєрщпя жайзхарз жа вйаплзк 
баеалляк. Поавзйа вкажуырщ ла рд, 
цм взноавлі упралмвз гйя лднмвлм-
йірліт нмвзллі бурз гдудлроайіжмва-
лзкз. Цди гмкукдлр номнагує првм-
одлля вігкозрзт взноавлзт упралмв 
гйя лднмвлмйірліт, цм таоакрдозжу-
ырщпя вігпурліпры абм мбкдедліпры 
жатмгів бджндкз. Поавзйакз ракме 
впралмвйыєрщпя, цм кійщкіпрщ лднмв-
лмйірліт у жакозрзт жакйагат нмвзл-
ла бурз лдвдйзкмы, цмб кмела буйм 
жапрмпмвуварз у взтмваллі ілгзвігу-
айщлзи нігтіг і лайагмгеуварз кмл-
ракрз кіе лднмвлмйірлікз ра їт 
пік’якз [6]. 

Пм-мпмбйзвмку кіелаомглі лмо-
карзвлм-ноавмві акрз нігтмгярщ гм 
одгуйывалля жапрмпувалля жапмбів 
внйзву ла лднмвлмйірліт, жапугедлзт 
гм нмжбавйдлля вмйі. У н. 26 Міліка-
йщлзт пралгаорлзт ноавзй Оогаліжа-
уії Об’єглалзт Науіи, цм прмпуырщпя 
жгіиплдлля ноавмпуггя віглмплм лд-
нмвлмйірліт, жажлафдлм, цм кдрмы 
взтмвлмї омбмрз ж лднмвлмйірлікз, 
які урозкуырщпя у взноавлзт жакйа-
гат, є жабджндфдлля мнікз, жатзпру, 
мпвірз ра номсдпіилмї ніггмрмвкз ж 
кдрмы лагалля їк гмнмкмгз гйя вз-
кмлалля пмуіайщлм-кмозплмї і нйіглмї 
омйі в пупнійщпрві [5]. Алайіж ущмгм 
кіелаомглмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм 
акра нмкажав, цм гйя гмпяглдлля нмп-
равйдлмї кдрз у взноавлзт упралмват 
нмвзллі жгіиплыварзпя пмуіайщла, 
сіжзфла, кдгзфла, нпзтмймгіфла гм-
нмкмга, гмнмкмга в мвмймгіллі жлал-
лякз ра номсдпієы, жатзпр лднмвлм-
йірлщмгм ра нікйувалля ном лщмгм. 

Міелаомглі лмокарзвлм-ноавмві 
акрз впралмвйыырщ лдмбтігліпрщ 
урозкалля лднмвлмйірліт у пндуіайщ-
лзт взноавлзт упралмват фз в мкод-
кзт віггійдллят жагайщлзт взноавлзт 
упралмв гйя гмомпйзт [5, 8]. Опраллє 
нмймедлля є гзпкупіилзк, агед уя 
лмока є нігправмы гйя урозкалля 
лднмвлмйірліт лавірщ в мглмку ноз-
кіцдллі, ла мглмку нмвдопі, а жа ра-
кзт укмв ноакрзфлм лдкмейзвм улз-
клурз внйзву гмомпйзт. 

Помгодпзвлзк є н. 21 Мілікайщ-
лзт пралгаорлзт ноавзйат нмвм-
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гедлля ж в’яжлякз, цм ндодгбафає 
лдмбтігліпрщ жабджндфдлля сіжзфлмгм 
родлувалля і ігмо [8], нмгіблд нмйм-
едлля вігпурлє у Козкілайщлм-
взкмлавфмку кмгдкпі Укоаїлз, номрд 
у кмеліи взтмвліи кмймлії Укоаїлз є  
пнморзвлі каигалфзкз і лдмбтіглд 
мбйаглалля. Міелаомглі лмокарзвлі 
акрз вкажуырщ ла лдмбтігліпрщ жгіип-
лдлля жатмгів і номгоак, цм каырщ 
нігрозкуварз лайделд жгмомв’я, па-
кмнмвагу лднмвлмйірліт, взтмвувайз 
в лзт нмфурря вігнмвігайщлмпрі и 
жамтмфувайз смокувалля пмуіайщлм 
кмозплзт і пмуіайщлм-жлафуцзт нмг-
йягів ра лавзків. Опмбйзва увага 
нозгійяєрщпя ноавмвмку прарупу лд-
нмвлмйірліт, нмжбавйдлзт вмйі і вз-
оаеаєрщпя вмла в рмку, цм лднмвлм-
йірлік лд кмед бурз вігкмвйдлм у 
жагмвмйдллі узвійщлзт, дкмлмкіфлзт, 
нмйірзфлзт, пмуіайщлзт фз куйщруо-
лзт ноав, якзкз вмлз вмймгіырщ віг-
нмвіглм гм лауімлайщлмгм ра кіела-
омглмгм жакмлмгавпрва жа укмвз, цм 
їт жгіиплдлля є пукіплзк ж одайіякз 
взкмлалля нмжбавйдлля вмйі. 

Вдйзкд жлафдлля пралгаоракз 
нозгійяєрщпя лавфаллы, ланозкйаг у 
н. 77 Мілікайщлзт пралгаорлзт ноа-
взй нмвмгедлля іж в’яжлякз ндодгба-
фдлм, цмб в’яжляк, які жгарлі карз ж 
ущмгм кмозпрщ, пйіг жабджндфуварз 
кмейзвіпрщ нмгайщхмї мпвірз, вкйы-
флм ж одйігіилзк взтмвалляк у коаї-
лат, гд ракд гмнупкаєрщпя, а лавфалля 
лдгоакмрлзт і кмймгі пйіг вваеарз 
мбмв'яжкмвзк, і могалз рыодклмгм 
уноавйілля нмвзллі жвдорарз ла уд 
мпмбйзву увагу [8]. Навфалля ваорм, 
лапкійщкз уд кмейзвм, нмв’яжуварз ж 
гіыфмы в коаїлі пзпрдкмы мпвірз, ж 

рзк, цмб жвійщлдлі в’яжлі кмгйз у 
нмгайщхмку бдж бугщ-якзт упкйаг-
лдлщ номгмвеуварз лавфалля.  

Міелаомглзкз лмокарзвлм-
ноавмвзкз акракз ндодгбафдлм нігп-
равз і нмоягмк кйапзсікауії лднмвлм-
йірліт, пкйагалля номгоак і взбіо 
взгу ра оівля жатмгів які нмроіблі гйя 
внйзву ла лднмвлмйірлщмгм, жапрмпу-
валля пндуіайщлзт жатмгів, одабійіра-
уіилмгм таоакрдоу і гмпрарлмпрі пром-
ків. Дйя ущмгм ндопмлай упралмвз 
нмвзлдл ніггмруварз у нзпщкмвмку 
взгйягі ілгзвігуайщлзи нйал жатмгів 
іж жажлафдлляк кмлкодрлзт уійди, 
промків, жапмбів, дранів і жарозккз, 
які нмвзллі бурз воатмвалі ніг фап 
жгіиплдлля жатмгів, цм пноякмвалі ла 
гмпяглдлля узт уійди. Помрд мплмв-
лзк козрдоієк омжнмгійу, цм жажла-
фдлзи у Поавзйат ООН цмгм жатзп-
ру лднмвлмйірліт, нмжбавйдлзт вмйі, 
кає бурз жабджндфдлля ракмгм взгу 
нмвмгедлля ж лднмвлмйірлікз, якзи у 
лаибійщхіи кіоі вігнмвігає мпмбйз-
взк нмродбак мкодкзт мпіб і жабджнд-
фує жатзпр їт сіжзфлмї, нпзтіфлмї і 
кмоайщлмї уійіплмпрі і гмбомбуру. 

Оред, кмела кмлпраруварз, цм 
бійщхіпрщ взкмг, які ндодгбафдлі кі-
елаомглзкз лмокарзвлм-ноавмвзкз 
акракз цмгм могаліжауії взкмлалля 
ра вігбувалля нмкаоалля у взгі нмж-
бавйдлля вмйі, ндодгбафдлі и укоаїл-
пщкзк жакмлмгавпрвмк. Помрд ндвлу 
фапрзлу узт взкмг цд лд вномвагед-
лм в фзллд жакмлмгавпрвм ра ноакрз-
ку, цм нмв’яжуєрщпя, лапакндодг, іж 
лдмбтігліпры жлафлмгм сілалпувалля 
укоаїлпщкмы прмомлмы. 
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Сраглік В. В. Опмбйзвмпрі ікнйдкдлрауії кіелаомглзт пралгаорів нмвмгедлля 
іж жапугедлзкз у гіяйщліпрщ  взтмвлзт кмймліи 

У праррі гмпйігедлм взкмгз нмймедлщ  кіелаомглзт ноавмвзт акрів ж ноав і пвм-
бмг йыгзлз ра гомкагялзла, пралгаорів у псдоі нмвмгедлля іж лднмвлмйірлікз жа-
пугедлзкз, номалайіжмвалм прал їт гмрозкалля і жакмлмкіолмпрі їт ікнйдкдлрауії. 
Взжлафдлм, цм  бійщхіпрщ взкмг ра пралгаорів у псдоі взкмлалля ра вігбувалля нмка-
оалщ ндодгбафдлі укоаїлпщкзк жакмлмгавпрвмк ра одайіжуырщпя ла ноакрзуі. 

Кйюфмві пймва: нмкаоалля, кіелаомглі лмокарзвлм-ноавмві акрз ж ноав і пвмбмг 
йыгзлз ра гомкагялзла, пралгаорз у псдоі нмвмгедлля іж лднмвлмйірлікз жапугед-
лзкз, лднмвлмйірлі жапугедлі гм нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк. 
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оацдлзя п мпуегдллшкз в гдярдйщлмпрщ вмпнзрардйщлшт кмймлзи 

В прарщд зппйдгмвалш родбмвалзя нмймедлзи кдегулаомглшт ноавмвшт акрмв нм 
ноавак з пвмбмгак фдймвдка з гоаегалзла, пралгаормв в псдод мбоацдлзя п лдпм-
вдохдллмйдрлзкз мпуегдллшкз, номалайзжзомвалм пмпрмялзд зт пмбйыгдлзя з жа-
кмлмкдолмпрз зт зкнйдкдлраузз. Онодгдйдлм, фрм бмйщхзлпрвм родбмвалзи з прал-
гаормв в псдод зпнмйлдлзя з мрбшвалзя лакажалзи нодгупкмродлш укоазлпкзк жа-
кмлмгардйщпрвмк з одайзжуырпя ла ноакрзкд. 

Кйюфдвшд пймва: лакажалзд, кдегулаомглшд лмокарзвлм-ноавмвшд акрш нм 
ноавак з пвмбмгак фдймвдка з гоаегалзла, пралгаорш в псдод мбоацдлзя п лдпмвдо-



Особливості імплементації міжнародних стандартів поводження із  . . . 
 

 

           23  

хдллмйдрлзкз мпуегдллшкз, лдпмвдохдллмйдрлзд мпуегдллшд к йзхдлзы пвмбмгш 
ла мнодгдйдллши помк. 

 

Stadnik V. Features of the implementation of international standards for the 
treatment of convicts in the activities of educational colonies 

The article examines the requirements of the provisions of international legal acts on 
the rights and freedoms of man and citizen, standards in the area of treatment of juvenile 
convicts, analyzed the state of their observance and the laws of their implementation. It 
has been determined that most of the requirements and standards in the field of execution 
and serving of sentences are provided for by Ukrainian legislation and implemented in 
practice. 

Key words: punishment, international normative legal acts on human and civil rights 
and freedoms, standards in the area of treatment of juvenile convicts, juveniles sentenced 
to imprisonment for a specified term.   


